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w tym numerze:

W tym numerze jest trud i nadzieja. Wciąż walczymy – o 
godne życie wbrew ludziom, którzy nam tą godność 

odbierają. Nawet jeśli ktoś nazywa nas „zerem” możemy 
utrzymać poczucie własnej wartości.

Godne życie i godna, ludzka psychiatria. Na stronach po-
ezji jest bolesna proza szpitala psychiatrycznego, którą 

opisuje Marcin. Tak było 17 lat temu. Tak było 10 lat temu, 
kiedy toalety na jednym z oddziałów nie miały drzwi, a na 
wejście na wszelki wypadek pakowano w kaftan bezpieczeń-
stwa. 

Nadzieją jest krakowskie konsorcjum pod nazwą: Środo-
wiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. An-

toniego Kępińskiego, zawiązane pomiędzy Uniwersytetem 
Jagiellońskim – Collegium Medicum, Szpitalem Uniwersy-
teckim, Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, 
Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” oraz Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowisko-
wej. Wszystkie te instytucje mają współdziałać w tworzeniu 
opieki psychiatrycznej, określonej w Narodowym Programie 
Ochrony Zdrowia Psychicznego i powstaniu Środowisko-
wego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego 
Kępińskiego w Krakowie, przy ulicy Olszańskiej 5. Centrum 
już działa, są w nim oddziały dzienne, Środowiskowy Dom 
Samopomocy i Centrum Seniora. Bywa, że dobro rodzi się 
ze zła i tutaj w poprzednich swoich siedzibach ośrodki te nie 
spełniały norm, mimo ciepła tam panującego, dlatego trzeba 
było znaleźć nowe miejsca. Wiele osób walczyło i pracowało 
nad stworzeniem tych ośrodków od podstaw.

Czy psychiatria środowiskowa sprawi, że ludzie będą zdro-
wieć szybciej? Czy nie będzie już więcej takich szpitali, 

jak w wierszu Marcina? Czy szpitale okażą się niepotrzebne? 

Trudno jest odpowiedzieć na te pytania, pojawiają się 
wątpliwości, o których wspomina Rafał Sulikowski. A 

ordynator Szpitala Uniwersyteckiego Maciej Pilecki mówi 
o indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. To właśnie 
jest ważne w leczeniu – każdy człowiek i jego historia są nie-
powtarzalne i wymagają osobnego pochylenia się i troski. 
Taki byłby ideał opieki psychiatrycznej i do tego ideału dążył 
Antoni Kępiński. 

Szpitale są jeszcze potrzebne, w razie ostrego kryzysu po-
winny być bezpiecznym schronieniem. A psychiatria śro-

dowiskowa może być dla niektórych, tych, którzy nie tolerują 
zamknięcia, alternatywnym wyjściem i oferować wiele moż-
liwości. Jest też krokiem do powrotu do życia po leczeniu w 
oddziale stacjonarnym.

To ludzie tworzą miejsca, praca ich jest wtedy owocna, 
kiedy jest powołaniem. W psychiatrii pojawiają się lu-

dzie, którzy swoją pasją potrafią zarażać innych, słabszych. 
Ciepło wspominam obozy konne, wyprawy w góry czy grupę 

malarską, niektórzy mają za sobą obozy żeglarskie, czy też 
biorą udział w grupie teatralnej. Gdyby nie choroba, nigdy 
nie doświadczylibyśmy niektórych przeżyć. I znowu dobro 
ze zła...

W konsorcjum, o którym mowa w obecnym numerze, mie-
ści się też stowarzyszenie ludzi po kryzysach psychicz-

nych. Mamy tam swój głos i to jest nowe oblicze psychiatrii. 
Ze względu na swoje doświadczenia z chorobą i zdrowieniem 
jesteśmy ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Jeszcze 
trzeba niektórych do tego przekonywać, walczyć ze stygmą, 
ale coraz częściej nasz głos jest słyszalny i akceptowany. Po-
kazuje to tekst Aleksandry Kożuszek o edukacji. 

W Polsce powstaje coraz więcej takich stowarzyszeń. 
Niedawno w Krakowie spotkali się ludzie w nich zrze-

szeni z Katowic, Warszawy, Wrocławia, Lublina i Krakowa. 
Wstępnie opowiadaliśmy o swojej działalności, a w perspek-
tywie jest nawiązanie współpracy.

Naszym głosem jest  książka „Umacnianie i zdrowienie”, 
opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. O nadziei w niej zawartej pisze Elżbieta Leśniak. 

Mamy też gościa – księdza Adama Bonieckiego z „Etyką 
solidarności”. To pojęcie jest bliskie każdemu człowie-

kowi, zdrowemu czy choremu i chroni nas przed zamknię-
ciem się w cierpieniu, otwiera na innych ludzi. 

Oczywistość, która nie zawsze jest tak oczywista w życiu. 
I znowu wracam do wiersza Marcina, który pokazuje, 

jak pełna cierpienia bywa rzeczywistość. Więc solidarność, 
żeby ograniczyć takie przeżycia, a najlepiej całkowicie je wy-
eliminować. Wędrujemy mozolnie ku dobru, bo niebo zaczy-
na się już tutaj, na ziemi.

W numerze 34 pojawił się chochlik drukarski, który 
sprawił, że w części nakładu zniknęła strona pierw-
sza. Przepraszamy panią Zofię Puchelak, założyciel-
kę Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, 
która na niej gościła jako Laureatka Nagrody św. 
Kamila, przyznanej za szczególne zaangażowanie 
w niesieniu pomocy osobom chorym. Przeprasza-
my też Czytelników.

Redaktor Naczelna
Dorota Dużyk-Wypich

Słowem wstępu
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WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 

 Na zaproszenie Stowarzyszenia “Otwórz-
cie drzwi” dn. 25. IV. 2016 r. przybyło do 
Krakowa 20 działaczy ruchów i stowarzy-
szeń działających na rzecz poszanowania 
praw i interesów osób chorujących psy-
chicznie z całej Polski i reprezentujących 
te osoby. AKADEMIA LIDERÓW – taka jest 
bowiem oficjalna nazwa spotkania – stano-
wiła forum wymiany doświadczeń, nawią-
zania bliższych relacji pomiędzy przedsta-
wicielami różnorodnych środowisk, oraz 
wypracowania zasad przyszłego współ-
działania.
 Jakkolwiek wszystkie reprezentowane śro-
dowiska zrodziły się z odczuwanej przez 

osoby dotknięte kryzysem spontanicznej 
potrzeby upodmiotowienia (a zatem oddol-
nie), można mówić o bogactwie podejmo-
wanych przez nie inicjatyw. Wszystkie one 
koncentrowały się wokół działań antystyg-
matyzacyjnych, poprawy warunków zdro-
wienia osób chorujących, zabezpieczenia 
ich istotnych praw – takich np., jak prawo 
do pracy.
 Działania te podejmowane są w ramach 
szerokiego spektrum, często tylko w nie-
wielkim stopniu powiązanych ze sobą 
instytucji. Wśród przedstawicieli takich 
ośrodków, jak Katowice, Kraków, Lublin, 
Świętochłowice, Warszawa, Wrocław, zna-
lazły się osoby reprezentujące lub zaanga-
żowane we współpracę z Fundacją Polski 
Instytut Otwartego Dialogu, Fundacją eF 
kropka, Fundacją Format, Grupą “Zwróce-
ni ku słabości”, Stowarzyszeniem “Ad vi-
tam dignam”, Fundacją Leonardo, Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 

Opieki Środowiskowej, czasopismem “Dla 
nas”, Lubelskim Stowarzyszeniem JESTE-
ŚMY, Stowarzyszeniem “Otwórzcie drzwi” 
i in.
 Jak na to zwrócił uwagę prowadzący spot-
kanie prof. Andrzej Cechnicki ze Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej, wielorakość pre-
zentowanych doświadczeń wiązała się z 
różnorodnością zawodów wykonywanych 
przez poszczególne osoby chorujące. 
Obecni byli zatem filozofowie, socjologo-
wie, pielęgniarki, prawnicy, doradcy zawo-
dowi, terapeuci, recepcjoniści, studenci i 
in.

 Dynamiką podejmowanych na swoim te-
renie inicjatyw zaimponował zwłaszcza 
ośrodek warszawski. Niniejsza relacja nie 
pretenduje do przedstawienia ogółu dzia-
łań, podejmowanych przez osoby przybyłe 
na AKADEMIĘ LIDERÓW, niemniej – tytu-
łem przykładu – należałoby zasygnalizo-
wać przynajmniej niektóre spośród nich. 
Osoby związane z warszawską Fundacją 
eF kropka zanagażowane są zatem w po-
dejmowane z myślą o działaniach antydy-
skryminacyjnych Warsztaty Kompetencji 
Zawodowych, szkolenia dla studentów, 
psychiatrów i in. grup zawodowych. Po-
chodząca z Wrocławia certyfikowana Eks-
pert przez doświadczenie służy osobom 
chorującym, udzielając im – w zgodzie z 
własnym zakresem kompetencji – telefo-
nicznych porad i wsparcia. Przedstawiciele 
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY – 
podobnie, jak to czynią działacze w szere-
gu innych ośrodków – biorą systematycz-

AKADEMIA LIDERÓW
na rzecz upodmiotowienia 

osób chorujących psychicznie
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działam, że jest pewna trudność, ponie-
waż nie znam treści ich lektur, ale jedno 
wiem na pewno, że najbardziej potrzebna 
jest miłość w kontakcie z osobą chorują-
cą psychicznie. Taka oparta na pochyleniu 
się nad jego cierpieniem, zaangażowaniu 
i przede wszystkim szacunku. Uświadomi-
łam sobie chwilę potem, że właśnie z taką 
postawą zetknęłam się podczas hospitali-
zacji w Krakowie.

Długo trwał proces dystansowania się 
od bolesnych wspomnień i przekła-

dania tych doświadczeń na wiedzę. Nie 
miałam nigdy oporów przed ujawnianiem 
mojej przeszłości, zarówno w środowisku 
zawodowym, jak i wśród znajomych. Spo-
tykałam się wszędzie z życzliwością i ak-
ceptacją. Z moich rozmów ze znajomymi 
„po kryzysach” wiem, że nie zawsze takie 
jest nastawienie otoczenia. Wielu z nich 
musi ukrywać fakt leczenia, brania leków, 
czy pojawiających się gorszych stanów 
psychiki. Doznali przykrości lub odrzucenia 
w momencie, kiedy ujawnili swój kontakt z 
psychiatrią. Słyszałam nawet o takiej sy-
tuacji, że ktoś wysiadł z windy, kiedy miał 
wsiadać sąsiad po kryzysie. Wielka jest 
potrzeba edukacji różnych warstw społe-
czeństwa na temat chorób psychicznych.  
Chodzi o przełamywanie stereotypowych 
wyobrażeń i płynących z niewiedzy lęków.

W 2010 roku zaangażowałam się w 
dawanie świadectwa i pomaganie 

osobom cierpiącym psychicznie na dużą 
skalę. Inspiracją była dla mnie propozycja 

czom, co wywiązało niezwykle interesują-
cą relację. Na jednym ze spotkań studenci 
wyrazili żal, że nie nagrywali naszego 
dialogu. Stwierdzali, że osobisty kontakt z 
pacjentem zupełnie inaczej wpływa na ich 
obraz choroby, niż wiedza teoretyczna.

Pamiętam, że jedno spotkanie trwało  
bardzo długo. Czułam się już zmęczo-

na i… głodna. Nie jadłam bowiem jeszcze 
śniadania. Kiedy o tym poinformowałam 
moich rozmówców, profesor Ryn, który 
prowadził spotkanie, wyjął ze swojej torby 
kanapki i mi je wręczył, prosząc, żebym 
kontynuowała rozmowę.

W mojej wieloletniej historii walki z cho-
robą psychiczną byłam kilkakrotnie 

pacjentką krakowskiej kliniki. Od początku 
lekarzem prowadzącym był prof. Bogdan 
de Barbaro. Obdarzyłam go od razu peł-
nym zaufaniem, i dzięki jego mądrej opiece 
mogłam robić postępy w zdrowieniu. Atmo-
sfera krakowskiej kliniki była niepowtarzal-
na. Duch prof. Antoniego Kępińskiego nas 
otaczał. Cały zespół personelu pracujące-
go na oddziale C pochylał się nad potrze-
bami pacjentów, i przejawiał wielką inicja-
tywę w organizowaniu różnych form zajęć 
terapeutycznych, które pomagały nam się 
aktywizować.

Wiele lat później zostałam zaproszona 
na spotkanie ze  studentami psycho-

logii na Uniwersytecie SWPS we Wroc-
ławiu. Zapytano mnie jaką radę dałabym 
im, której nie znajdą w podręcznikach, w 
kontekście ich przyszłej pracy. Odpowie-

Niedługo minie 40 lat od momentu, kie-
dy po raz pierwszy znalazłam się na 

oddziale zamkniętym Krakowskiej Kliniki 
Psychiatrycznej. Już wówczas zetknęłam 
się z formą edukacji. Terapeuci dość czę-
sto prosili nas – pacjentów o przedstawie-
nie swojej historii studentom psychiatrii. 
Ja, po 2 miesiącach życia w świecie uro-
jeń, powróciłam do rzeczywistości i kiedy 
zaproponowano mi takie spotkanie, chęt-
nie się zgodziłam. Studenci wykazywali 
duże zainteresowanie i zadawali wiele 
pytań. Wytworzyła się sympatyczna at-
mosfera, w której wyczuwałam nie tylko 
obiektywną ciekawość, ale współczucie i 
zrozumienie dla moich cierpień. A miałam 
o czym opowiadać. Zostałam przyjęta na 
oddział w głębokiej psychozie. Byłam prze-
konana, że to ja jestem przyczyną zła na 
całym świecie. Że wymyśliłam wszystkie 
rodzaje tortur od początku istnienia czło-
wieka. Prześladował mnie swąd spalonych 
przeze mnie zwłok. Widziałam nieustannie 
płomienie i krematoria. Myślałam, że z mo-
jego ukochanego tatusia zrobiłam mydło i 
płakałam strasznie, jak koleżanka chciała 
je pożyczyć. Towarzyszył temu ogromny 
ból psychiczny i lęk. Po dwóch miesią-
cach przyjmowania dużej ilości leków od-
zyskałam świadomość i kontakt z realnym 
światem. Dzieliłam się tymi przeżyciami ze 
studentami, jak również moimi przemyśle-
niami, które pojawiły się po tym kryzysie. 
Dla mnie było to także ciekawe doświad-
czenie. Mogłam zadawać pytania słucha-

Jak doświadczenie
choroby psychicznej może być

wykorzystane w edukacji?

nie udział w konferencjach naukowych, 
spotkaniach edukacyjnych i dyskusyjnych.
 Inicjujący współdziałanie charakter AKA-
DEMII LIDERÓW zadecydował zapewne 
o wielości podjętych w czasie spotkania 
wątków tematycznych. Zabierający głos 
działacze interesowali się następującymi 
m.in. zagadnieniami: – jak zbudować re-
lację zaufania między lekarzem a pacjen-
tem w psychiatrii; – w jaki sposób zdobyć 
granty na przyszłą działalność; – jakie są 
filozoficzne podstawy psychoterapii; – czy 
i jakie zagrożenia płynąć mogą dla ludzkiej 
wolności z długotrwałego przyjmowania le-
ków; – jakie plany wydawnicze stoją przed 

ośrodkiem warszawskim; – jakie oczekiwa-
nia wiązać można z nadchodzącym Kon-
gresem Zdrowia Psychicznego; – drogi 
zdrowienia osoby chorującej itd. Mocno 
wybrzmiały – m.in. z ust przedstawicielki 
ośrodka wrocławskiego – tradycyjne po-
stulaty psychiatrii środowiskowej, zmierza-
jące do dowartościowania leczenia pacjen-
tów w środowisku pozaszpitalnym, czyli w 
naturalnym środowisku ich życia, zamiesz-
kania, sąsiedztwa, pracy...
 AKADEMIA LIDERÓW przyniosła niewąt-
pliwie swoim uczestnikom większą wiedzę 
na temat kształtu, charakteru i skali dzia-
łań podejmowanych przez środowisko 

osób chorujących, głębszą świadomość 
towarzyszących im uwarunkowań. Przez 
to samo zwiększyła szanse podjęcia efek-
tywnego współdziałania na rzecz praw i 
interesów tej, tak do niedawna marginali-
zowanej kategorii uczestników życia spo-
łecznego.

Zygmunt Marek Miszczak
Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

Artykuł napisany przez Redaktora 
portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl. 

Dziękujemy redakcji tego portalu za zgodę 
na wykorzystanie tekstu



5

Reginy Bisikiewicz, żebym wystąpiła na I 
Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wroc-
ławiu. Od tego czasu wiele razy przedsta-
wiałam problemy związane z moją historią 
zdrowienia na konferencjach w Polsce i za 
granicą. Opisałam niektóre wydarzenia z 
czasu długotrwałych zmagań z chorobą w 
książce „Radość odzyskana”. Daje ona na-
dzieję wielu czytelnikom, że także dla nich 
po trudnych – traumatycznych czasem 
– doświadczeniach jest szansa na powrót 
do pełni życia.

Kiedy pojawia się kryzys psychiczny, 
dotyka on całą rodzinę, czy nawet 

szerzej ujmując, sieć społeczną, w jakiej 
przebywa osoba chorująca. Dla osób to-
warzyszących jest to trudna sytuacja, w 
której często nie potrafią się odnaleźć. 
Łączy się z uczuciem bezradności, zagu-
bienia, nierzadko buntu. Podczas spot-
kań z rodzinami pacjentów starałam się 
ich wesprzeć, pokazać jak moja rodzina i 
przyjaciele radzili sobie w czasie moich na-
wrotów i jak mądrze okazywali swą pomoc. 
Nieraz, członkowie rodziny przyznawali, że 
po raz pierwszy mogli otwarcie porozma-
wiać o swoim zmartwieniu. Czuli się bez-
pieczni i rozumiani. Kiedy opowiadałam o 
czynnikach  pozytywnie wpływających i ha-
mujących  mój proces chorowania, mogli 
odkryć sposoby radzenia sobie w swoich 
trudnych sytuacjach. Wytwarzała się atmo-
sfera, w której nie wahano się podejmować 
najgłębszych i dotychczas nie wypowiada-
nych tematów. Mam pełną świadomość, że 
sytuacja każdego pacjenta jest wyjątkowa 
i moje metody radzenia sobie nie są uni-
wersalne. Udawało mi się jednak zaszcze-
pić w słuchaczach wiarę, że także dla nich 
możliwe jest wyjście z choroby. Z wieloma 
uczestnikami utrzymuję nadal kontakt i cie-
szę się ich zaufaniem.

Moje problemy ze zdrowiem psychicz-
nym zaczęły się w okresie kiedy byłam 

nastolatką. Czas dojrzewania osobowości, 
tworzenia własnej hierarchii wartości, jest 
niewątpliwie jednym z najtrudniejszych 
etapów w życiu. Bardzo ucieszyłam się, 
kiedy Ryszard Spychalski zaproponował 
mi spotkania z młodzieżą właśnie w tym 
wieku. Obserwowałam ich twarze pod-
czas mojej prelekcji, i widziałam porusze-
nie, wzruszenie a nawet łzy. Chciałam ich 
przekonać, że pojawiające się problemy 

trzeba koniecznie omawiać z przyjaciółmi, 
rodziną, znajomymi lub psychologami. Nie 
ma nic wstydliwego w tym, że przeżywa się 
stany wyobcowania, depresji i napięcia. 
Uchwycenie tego procesu zaraz na po-
czątku, i właściwa pomoc mogą zapobiec 
pogłębianiu się stanu kryzysu czy rozwoju 
choroby. Na zakończenie jedna z uczennic 
spytała, czy może się do mnie przytulić, co 
było niezwykle wzruszające.

Patrząc na swoją drogę do zdrowia, 
dostrzegam jak cenna była kochająca 

obecność mojego męża w codziennych 
zmaganiach i zniechęceniach. Jego troska 
o równowagę między aktywnością a wypo-
czynkiem, czasem ciszy a kontaktami to-
warzyskimi pomogła mi odzyskać kontrolę 
nad swoim zachowaniem i wypracować 
strategie zwalczające kryzysy.

Oboje czuliśmy potrzebę bycia we 
wspólnocie, w naszym przypadku 

– we wspólnocie ludzi wierzących. Dzięki 
nim umacniała się nasza więź ze sobą i z 
Bogiem. Mogliśmy liczyć na  zrozumienie i 
pomoc, i doświadczyliśmy jej wielokrotnie.

Mąż sformułował swoje przekonanie o 
tym, co jest bardzo ważne w powro-

cie do zdrowia. Zawarł tą myśl we wstępie 
do mojej książki. A jest to – odkrycie celu, 
perspektywy i powrót do życia społeczne-
go. Stanowią one wyznaczniki odzyska-
nia sprawczości. W moich prezentacjach, 
spotkaniach jak i programach radiowych 
dzieliłam się tymi odkryciami i miałam wie-
le potwierdzeń, że także innym pomogło to 
robić postępy w rekonwalescencji.

Wyjątkowy etap zaangażowania w 
sprawy psychiatrii zaczął się w moim 

życiu w 2013 roku. Po raz pierwszy w Pol-
sce odbyły się Warsztaty Ekspert poprzez 
Doświadczenie ( w skrócie EX-IN). Kon-
cepcja powstała przy udziale specjalistów 
z kilku krajów europejskich m.in. Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Holandii. Stworzono pro-
gram i od 10 lat w 7 krajach odbywają się 
szkolenia EX-IN. Idea zakłada udział grupy 
osób po kryzysach psychicznych, których 
stan jest stabilny, i których pragnieniem 
jest wykorzystać to doświadczenie w po-
zytywny sposób. Zostałam poproszona 
o prowadzenie  wspólnie z psychologiem 
Aleksandrą Karaszewską 12-miesięczne-
go kursu we Wrocławiu. Podczas zajęć 
grupa otrzymuje konkretną wiedzę, umac-

nia swoją kondycję psychiczną, poddaje 
refleksji doświadczenia związane z choro-
bą. 

Celem jest przygotowanie uczestników 
do roli towarzyszy osób cierpiących 

psychicznie oraz edukatorów, którzy będą 
przedstawiali tę problematykę różnym gru-
pom społecznym. Ze względu na swoją hi-
storię łatwiej jest im zrozumieć i nawiązać 
kontakt z pacjentami. Mają oni stanowić 
rodzaj personelu medycznego, który może 
pomagać profesjonalistom. Pomysł twór-
ców programu, żeby warsztaty zawsze 
były prowadzone przez tandem – profesjo-
nalistę i osobę z doświadczeniem choroby 
psychicznej daje w praktyce dobre owoce. 
Profesjonalista ze swojej strony zapewnia 
poziom naukowy, merytoryczny, bezpie-
czeństwo, a ja dzielę się swoim doświad-
czeniem i skłaniam do otwartości, dając 
nadzieję na wyzdrowienie. W tej chwili od-
bywa się druga edycja warsztatów EX-IN. 
Grupy tworzą klimat wzajemnej życzliwo-
ści i zaufania, co umożliwia przepracowa-
nie nawet najtrudniejszych problemów.

Moja działalność edukacyjna jest dla 
mnie wyzwaniem, jednocześnie daje 

mi dużo radości i poczucia sensu. Zdarzają 
się czasem sytuacje irytujące, takie kiedy 
np. ktoś żąda kontaktu do prof. de Barba-
ro lub pyta natarczywie jaki konkretnie lek 
mi pomógł. Widzę wtedy oczekiwanie słu-
chaczy, że na zasadzie magicznej różdżki 
otrzymają natychmiastowe efekty w posta-
ci uzdrowienia. Nie uświadamiają sobie jak 
długa i mozolna jest droga wychodzenia z 
kryzysu, ile wymaga wysiłku, nieustannego 
zwalczania zniechęcenia. Na końcu tego 
tunelu jednak można zobaczyć światło.

Proces rozwoju psychiatrii środowi-
skowej, coraz szersze docieranie do 

społeczeństwa tematyki chorujących psy-
chicznie uczy wrażliwości na ich potrzeby, 
zrozumienia ich słabości i problemów, ale 
także dostrzeżenia ich możliwości. Świat 
chorej wyobraźni, psychotycznych przeżyć 
lęków jest niedostępny dla ludzi zdrowych. 
Przybliżanie ich cierpienia szerokiemu gro-
nu odbiorców może ubogacić ich wiedzę i 
rozwinąć zdolność współprzeżywania.

Aleksandra Kożuszek
Wrocław

Od Redakcji
Od 15 lat rozwija się w Polsce ruch samopomocowy pacjentów. W Lublinie, w Krakowie i w Warszawie powstały już niezależne organi-
zacje pozarządowe. Osoby z doświadczeniem psychozy, po latach psychoterapii, wielu własnych szkoleń, zaangażowania w programy 
edukacyjne, działań samopomocowych na rzecz swoich kolegów otrzymują certyfikat Ex – Co (Eksperta Cogito). Taka osoba służy 
swoim doświadczeniem pokonywania choroby, dochodzenia do zdrowia zarówno  kolegom i koleżankom, jak i profesjonalistom. Osoby 
te, ciągle muszą podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje edukacyjne, więc podobnie jak profesjonaliści uczestniczą we własnych 
szkoleniach. Jedną z form organizowanych w ostatnich latach przez Fundację „Otwarty Dialog” szkoleń, są opisywane powyżej kursy 
Ex-In („eksperta przez doświadczenie”). Zachęcamy wszystkich pacjentów do  uczestnictwa w tych szkoleniach, które oczywiście nie 
mogą zastąpić wieloletniej psychoterapii, ale są jej bardzo wartościowym dopełnieniem.
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Etyka solidarności
Książkę  pod tym tytułem napisał nasz 

przyjaciel, znakomity filozof, ks. Józef 
Tischner. Książka – najpierw w postaci 
artykułów w „ Tygodniku Powszechnym” 
towarzyszyła Polakom w latach zrywu 
„Solidarności”. Wyrastała z polskich 
doświadczeń, „rodziła się – jak napisał 
autor we wstępie – w marszu”. Autor starał 
się poporządkować  ówczesne polskie  
doświadczenia. Po latach pytano go – jak 
opisuje – czy „Etyka solidarności” jest 
jeszcze aktualna? Przyszły nowe czasy, 
nowe potrzeby, nowe zadania. Na to 
pytanie odpowiadał, „myślę, że odpowiedź 
jest oczywista, definicja zasady solidarności 
znajduje się u św. Pawła: „ jedni drugich 
ciężary noście, a tak wypełnicie prawo  
Boże”. W chwili, w której zapomnielibyśmy o 
tym, byłaby chwilą naszego samobójstwa”.

Solidarność – pisał Tischner – znaczy nieść 
ciężar drugiego człowieka… Solidarności 

nie potrzeba narzucać z zewnątrz, rodzi się 
spontanicznie z serca. Jest wyrazem dobrej  
woli człowieka. Ona też budzi dobrą wolę, 
niesie poczucie satysfakcji, sensu, ciepła. 
Jest w nas, bo wszyscy jesteśmy w gruncie 
rzeczy ludźmi dobrej woli, byle jej nie 
stawiano głupich, bezsensownych lub 
wyrachowanych i przemyślnych przeszkód. 
Nie potrzebuje wroga, czy przeciwnika by 
mobilizować ludzi.

„Dlaczego solidarność” – pyta filozof 
– i odpowiada, że na to pytanie 

nie ma odpowiedzi uzasadniającej. Można 
tylko tyle powiedzieć „bo tak jest dobrze”. 
Ta idea jest jak światło, które samo siebie 
uzasadnia.

Należy mówić o idei solidarności, bo 
solidarność nie jest ani gotową teorią, 

ani pojęciem. Jest ideą, bo się nie daje 
łatwo zdefiniować jak pojęcie. Trochę 
nieokreślona, jest niejako wzorcem. 

Etyka zaś nie jest od formułowania 
nakazu i zakazów, jest wskazaniem 

człowiekowi wśród jakich wartości biegnie 
jego życie, aby człowiek sam potrafił 
formułować zakazy i nakazy.

Etyka solidarności jest etyką sumienia, 
zakłada, że człowiek, niezależnie 

od różnych systemów etycznych, jest 
obdarzony sumieniem,  zmysłem etycznym. 
Można sumienia – tego głosu wewnątrz 
człowieka, który do czegoś wzywa, słuchać, 
można je zagłuszać. Owszem, sumienie 
może być błędne i dlatego niektórzy sądzą, 
że zamiast się odwoływać do sumienia, 
lepiej ustanowić system nakazów, zakazów 
i sankcji. Może to jest doraźnie bardziej 
skuteczne, ale w ten sposób  nie buduje 
się moralności. Aby przepis budował 
moralność, musi być akceptowany przez 
sumienie.

Być solidarnym, to zawsze liczyć na 
człowieka, a więc wierzyć, że jest w 

nim coś stałego. Sumienie jest w człowieku 
czymś stałym, niezawodnym. Jeden 
warunek: trzeba chcieć je mieć. Człowiek 
niestety, może w sobie zniszczyć sumienie. 
Na szczęście, można je też odbudować.

Solidarność jest z ludźmi dla ludzi, 
jest więc zjawiskiem społecznym. 

Jest dla tych, którzy dźwigają ciężar, 
cierpią. Solidarność to osobliwa więź, 
która łączy z człowiekiem, który cierpi. 
Wymaga przezwyciężenia lęku, uprzedzeń 
konwenansu społecznego. W tych dniach 
ukazały się wspomnienia polskiego księdza  
Bronisława Bozowskiego,  którego wojna 
zastała we Francji, i tam ją przeżył. Był 
sierpień roku 1944. W pobliżu Aubenas w 
Masywie Centralnym, Niemcy zostali pobici 
przez oddziały francuskiego resistance. W 
miejscowości Villard, w nieczynnej fabryce 
powstańcy trzymali jeńców: Niemców i 
Kałmuków. Miejscowa ludność cierpiała 
głód, żywność skąpa kupowana na kartki. 
Wśród więźniów było kilkunastu Polaków ze 
Śląska. Ich wspierał Polski Czerwony Krzyż. 
Ale Niemcy i Kałmucy dosłownie padali z 
głodu. Wtedy ksiądz Bozowski, który do 
tych jeńców mógł wchodzić z tytułu posługi 
kapłańskiej, dla tych kilkunastu Polaków, 
zainicjował w miejscowym środowisku 

Ekspert Cogito (Ex-CO) to funkcja nadawana przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 

oraz Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, potwierdzona certyfika-
tem i  przyznawana dla osoby po przeżytym kryzysie psychicz-
nym,  aktywnie działającej na rzecz ograniczenia stygmatyzacji 
osób chorujących psychicznie. 

Osoba pragnąca zostać Ekspertem Cogito  powinna posiadać 
przynajmniej 3-letnie, aktywne członkostwo w Stowarzysze-

niu „Otwórzcie Drzwi”, oraz  co najmniej 3-letnie doświadczenie 
dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń wraz z profesjonalistami; 
doświadczenie we współpracy z mediami udokumentowanej arty-
kułami w prasie, radiu i telewizji. 

Ponadto kandytat na Eksperta Cogito powinien mieć za sobą 
doświadczenie w  publicznych wystąpieniach podczas sym-

pozjów i konferencji; posiadać publikacje związane z edukacją o 
psychozie, pokonywaniem piętna oraz związanych z reformą psy-
chiatrii, oraz posiadać zaświadczenia i certyfikaty będące wyra-
zem rozwoju swoich umiejętności i kompetencji, w szczególności 
zalecane są warsztaty couchingowe, kurs Ex-In i kurs terapeuty 
środowiskowego.

Certyfikat Eksperta Cogito wydawany jest na czas nieograni-
czony przez komisję wybieraną przez Zarządy Stowarzysze-

nia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz 
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” i stanowi potwierdzenie wiedzy 
i praktycznych umiejętności nabytych w trakcie szkoleń i kursów, 

które gwarantują efektywne jej wykorzystanie w działalności edu-
kacyjnej i medialnej na rzecz osób chorujących psychicznie. 

Decyzję o przyznaniu Certyfikatu Ex-CO podejmuje  komisja 
składająca się z 3 osób na czele z przewodniczącym. Wniosek 

o przyznanie Certyfikatu Ex-CO może złożyć sam kandydat lub po 
uzyskaniu jego zgody – przedstawiciele organizacji społecznych 
działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Wniosek 
można złożyć pisemnie kierując pismo na adres: Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, pl. Sikor-
skiego 2/8, 31-115 Kraków lub Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, 
pl. Sikorskiego 2/8, 31-126 Kraków, adres do korespondencji: ul. 
Bałuckiego 6, 30-318 Kraków drogą mailową:
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu lub stotworzciedrzwi@wp.pl. 

Certyfikat uprawnia do używania tytułu Certyfikowany Eks-
pert Cogito, prowadzenia edukacji wraz z profesjonalistami, 

udziału w sympozjach i konferencjach organizowanych przez 
obydwa Stowarzyszenia, kontaktów z mediami i przedstawiania 
stanowiska obydwu Stowarzyszeń w zakresie dotyczącym w 
szczególności: reformy systemu psychiatrii, wdrażania Narodo-
wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podejmowania 
działań mających na celu walkę ze stygmatyzacją osób chorują-
cych psychicznie.

Na podstawie Regulaminu przyznawania certyfikatu
„EKSPERT COGITO” opracował Bolesław Gargol

ŚDS Kraków

Ekspert Cogito
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polskim zbiórkę żywności dla jeńców 
– Niemców. Wsparły go w tym polskie 
szare urszulanki i kilka innych osób, które z 
jeńcami dzieliły się swoimi skąpymi racjami 
chleba i zapasami. Ci Polacy oczywiście 
wiedzieli, że w tym właśnie czasie upadło 
powstanie, Warszawa była bombardowana, 
ginęli ich bliscy. Komendant obozowego 
szpitala, lekarz ( człowiek z resistancu’e) 
zdumiony spytał księdza dźwigającego 
worek z żywnością, czy wie  co się dzieje 
w Warszawie: „ksiądz i siostry, wiedząc o 
tym znowu dajecie tym Niemcom jeść?”  
Odpowiedz księdza brzmiała: „wiem i 
dlatego dziś mi szczególnie ciężko nieść 
te worki, ale przecież to są ludzie mimo 
wszystko, nasi bracia w Chrystusie, a 
my Polacy jesteśmy chrześcijanami”. 
Poruszony lekarz zaciągnął księdza do 
swego gabinetu, do baniek ( takich, które 
stawia się chorym) nalał koniaku i wzniósł 
toast „ Vive la Pologne Immortele!”. Po 
latach, od kogoś, kto tam wtedy był 
wiem, że postępowanie księdza i zakonnic 
bynajmniej nie u wszystkich w polskim 
środowisku spotkało się ze zrozumieniem. 
Wprost przeciwnie. 

Przypomina się tu, przywoływana często 
przez Tischnera przypowieśc o dobrym 

Samarytanie będąca odpowiedzią na 
pytanie „kto jest moim bliźnim?”. Rannego 
minął lewita i kapłan który prawdopodobnie 
się spieszył do świątyni. Dotknięcie 
rannego uczyniło by go nieczystym. Przy 
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pobitym zatrzymał się Samarytanin, 
czyli przedstawiciel wspólnoty w oczach 
Żydów schimatyzackiej, nieortodoksyjny, 
wykluczony… I jego Jezus stawia na wzór: 
„idź i czyń podobnie”

Ciężary jedni drugich noście… Ciężarem 
jest głód, ciężarem jest wyzysk pracy, 

ciężarem jest zepchnięcie na margines, 
ciężarem jest bezradność.

Jeśli mówimy o etyce solidarności, to 
mówimy o jakości, która jest w człowieku. 

Struktury społeczne: kultura, polityczna 
– prawna przestrzeń mogą solidarności 
sprzyjać, lub ją utrudniać, czy wręcz 
skreślać z pola „racjonalnych” działań, ale 
solidarność jest w ludzkim sumieniu. Jest, 
albo tam jej nie ma.

Solidarność jako głos sumienia dzięki 
rewolucji komunikacyjnej ma dziś 

większe, niż kiedykolwiek dotąd szanse 
rozwoju. Wiedza o ciężarach dźwiganych 
przez ludzi gdzieś daleko dociera do nas 
błyskawicznie. I faktycznie, istnieje wiele 
działań inspirowanych tym sumieniem, 
jak „Lekarze bez granic” i inne organizacje 
humanitarne i pozarządowe. To prawda, 
zakres ich możliwości dotyczy niewielkiego 
wycinka istniejących potrzeb.

Solidarność otwiera człowieka na 
cierpienia drugiego w skali światowej, 

ale najczęściej się konkretyzuje w 
środowisku współobywateli. W okresie 
wybuchu „Solidarności” bardzo wielu 
odkrywało radość z jej praktykowania. 

Wielu ludzi ożywiała autentyczna tęsknota 
za społeczeństwem solidarnym. Takie 
społeczeństwo jest utopią. Jak pokazało 
polskie doświadczenie, ludzkie dążenie do 
władzy,  „gen agresji” (określenie Marka 
Edelmana), instynkt posiadania, są nie 
mniej silne, niż pragnienie solidarności. 
Ona sama zresztą może się przerodzić w 
ukryty system uzależnienia od siebie tych, 
wobec których, pozornie lub rzeczywiście, 
okazaliśmy się solidarni.

Oczywiście są struktury, instytucje i 
prawa, które sprzyjają solidarności i 

ją stymulują, np. prawo podatkowe, które 
gestów solidarności (np. darowizn na 
rzecz potrzebujących pomocy) nie obciąża 
podatkami lub takie, które wychodzą z 
założenia, że nie ma bezinteresownej 
solidarności, lecz z reguły używa się 
jej dla kamuflowania przekrętów (np. 
podatkowych).

Solidarność zakłada spotkanie na 
płaszczyźnie człowiek – człowiek. 

Spotkałem w latach siedemdziesiątych 
wspólnotę religijną ( świeccy z księdzem), 
żyjącą w istniejącej wówczas rzymskiej 
Haweli Aquedotto Felice (mówiono o nich 
„baraccati”). Poziom życia tych młodych 
nie różnił się od poziomu życia ubogich 
sąsiadów. Specyficzne dla tej wspólnoty 
było to, że do posiłków nigdy nie pili wina ( 
rzecz we Włoszech niezwykła, nawet na tej 
faweli), tłumacząc, że to przez solidarność 
z rodzinami  alkoholików. Solidarność 
więc, to coś innego, niż miłosierdzie. 
Przeciwieństwem  miłosierdzia jest 
skąpstwo, egoizm. Co do solidarności, to 
Tischner mówi o „ solidarności sumień” i jako 
przeciwieństwo solidarności (rozumianej 
jako postawa) wymienia zdradę. Zdradę 
siebie, własnego sumienia. Solidarność, to 
– przynajmniej trochę – dawanie siebie.

Zmysł solidarności jest wpisany w ludzkie 
sumienie. Na szczeblu prymitywnym 

będzie to solidarność plemienia. W miarę 
rozwoju wiedzy i świadomości istnienia 
rodziny ludzkiej, jej zakres się poszerza i 
jej przedmiotem staje  się po  prostu drugi 
człowiek dźwigający ciężar

Choć struktury naszego świata zdają się 
sprzyjać raczej jednostkom silnym, nie 

słabszym, zwycięzcom, nie przegranym, to 
jednocześnie struktur – międzynarodowych, 
pozarządowych, religijnych – inspirowanych 
solidarnością jest więcej, niż kiedykolwiek 
w historii. Rzesze wolontariuszy, żywe 
reakcje na przekazywane przez media apele 
o solidarność w konkretnych sprawach i 
inne symptomy zdają się to potwierdzić. 
Odnoszę wrażenie, że ludzi solidarnych 
przybywa, że są coraz lepiej zorganizowani. 
To ci, wierni głosowi sumienia solidarni 
ludzie uratują nasz świat od samozagłady. 
Bez nich nie byłoby ratunku.

Ks. Adam Boniecki
Kraków



8

Na Olszańską 5
proszę!

Rafał Perkowski, dalej w tekście RP: By-
łeś już na Olszańskiej, w miejscu, gdzie 
powstaje Centrum im. Antoniego Kępiń-
skiego, jakie wrażenia…

Maciej Pilecki, dalej w tekście MP: To 
bardzo piękne miejsce. To wielka zmiana 
dla krakowskiej, uniwersyteckiej psychia-
trii. Jest ona szczególna też dlatego, że do-
tyczy przede wszystkim pacjentów, którzy 
wymagają opieki środowiskowej. Wpisuje 
się ona w nowoczesny porządek myślenia 
o osobach cierpiących na zaburzenia psy-
chiczne. W klasycznym modelu psychiatrii 
punktem wyjścia do diagnozy i leczenia 
był oddział stacjonarny, a oddziaływania 
środowiskowe stosowane były dopiero po 
leczeniu na oddziale stacjonarnym. Współ-
czesny model psychiatrii zmierza w taką 
stronę, w której opieka środowiskowa by-
łaby nie tylko kontynuacją leczenia, ale 
może również rozpoczynać leczenie czy 
samodzielnie odpowiadać za cały proces 
terapeutyczny. 

RP: Czyli do tej pory to było tak pomy-
ślane, że oddziały dzienne mogą być 
tylko na końcu, natomiast teraz mogą 
być również na początku?

MP: Tak. Natomiast druga zmiana, która 
jest istotna, to fakt, że na Olszańskiej opie-
ka organizowana jest przez różne instytu-
cje, które współpracują ze sobą w celu po-
prawy jakości opieki i zaspokajania potrzeb 
osób z problemami psychicznymi.  Jest to 
dalsze rozwijanie myśli profesora Antonie-
go Kępińskiego, która w tak znaczący spo-
sób kontynuowane jest przez środowisko, 
którego liderem jest Andrzej Cechnicki. 

Dorota Wypich dalej w tekście DW: Czy 
za czasów profesora Kępińskiego ist-
niały już takie środowiskowe formy po-
mocy?

MP: One rozwijały się z czasem. Za czasów 
profesora Kępińskiego rozwiązaniem obo-
wiązującym był model opieki stacjonarnej i 
towarzyszącego jej serwisu ambulatoryjne-
go. Zalążkiem opieki środowiskowej w Kli-
nice były kluby pacjentów takie jak np. klub 
Zawilec. Ruch psychiatrii środowiskowej 
w obszarze opieki nad pacjentami z zabu-
rzeniami psychotycznymi zapoczątkowany 
został przez zespół oddziału stacjonarne-
go C [Kliniki Psychiatrii], którego członkami 
byli profesor Bogdan de Barbaro i profesor 
Andrzej Cechnicki. Opieka środowiskowa 
nad pacjentami geriatrycznymi została za-
inicjowana przez doktora Stanisława Ko-
łakowskiego. Stworzył on oddział dzienny 
psychogeriatrii, prowadzony obecnie przez 
Agatę Dimter. Odpowiedzią na potrzebę 
stworzenia oddziaływań środowiskowych 
dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi 
było powołanie oddziału zaburzeń emocji 
i nastroju, który prowadzony jest obecnie 
przez panią dr nauk psychologicznych Mirę 
Jawor. I wreszcie powołany jako ostatni do 
istnienia, oddział dzienny dla młodzieży z 
problemami psychicznymi, który powstał 
dzięki inicjatywie pani profesor Marii Orwid 
oraz profesora Jacka Bomby i prowadzony 
jest przez panią docent Renatę Modrzejew-
ską. Te oddziaływania naszej kliniki, które 
zmierzają w kierunku rozwinięcia opieki 
środowiskowej można jeszcze uzupełnić 
o inicjatywę pana profesora Jerzego Alek-
sandrowicza, który założył odział dzienny 
zajmujący się leczeniem zaburzeń nerwi-
cowych i zaburzeń osobowości, który wy-
ewoluował w stronę Katedry Psychoterapii 

CMUJ, prowadzonej obecnie przez pana 
profesora Krzysztofa Rutkowskiego. W 
Krakowskiej Klinice Psychiatrii działają też 
trzy zespoły zajmujące się terapią rodzin: 
dla dorosłych zespół prowadzony przez 
pana profesora Bogdana de Barbaro, a 
dla dzieci i młodzieży dwa zespoły, jeden 
prowadzony przez panią profesor Barbarę 
Józefik i drugi przez pana mgr Ryszarda 
Izdebskiego. Mają one wyjątkową w skali 
polski ofertę terapeutyczną i były pierwszy-
mi tego typu instytucjami w naszym kraju. 
Klinika zapewnia również opiekę domową. 
Dla dzieci i młodzieży w ramach zespołu 
mgr Ryszarda Izdebskiego, dla dorosłych 
w oparciu o zespół dr Magdaleny Bar-
czyk. Listę tą można jeszcze uzupełnić o 
programy terapeutyczne ambulatoryjne: 
perinatalny, dla pacjentów uzależnionych, 
seksuologiczny. Model środowiskowy jest 
rozwijany w ramach naszej Kliniki bardzo 
konsekwentnie od dziesięcioleci. Olszań-
ska jest w nim jak diament w koronie. Wy-
baczcie państwo górnolotność metafory. 

DW: Dla wielu pacjentów pobyt w szpi-
talu bywa traumą, czyli jest teraz możli-
wość uniknięcia tej traumy.

MP: Trzeba pamiętać, że model psychiatrii 
środowiskowej nie jest zawsze modelem 
wystarczającym dla części pacjentów. Tak, 
bliski mi jest taki model opieki psychia-
trycznej, który w sposób elastyczny i opar-
ty o analizę potrzeb pacjenta oferuje najko-
rzystniejszy schemat opieki dla pacjenta. 
Dla wielu pacjentów najdoskonalszym 
modelem będzie model środowiskowy; są 
tacy, którzy potrzebują intensywniejszego 
leczenia stacjonarnego w początkowym 
okresie chorowania, a później korzystają z 
modelu środowiskowego; są wreszcie ta-
kie osoby, które funkcjonują w sposób nie-
zależny i wymagają tylko wsparcia lekarza 
psychiatry i psychoterapeuty i korzystają 
z opieki ambulatoryjnej. Najlepszy model 
w tym względzie jest całościowy, komple-
mentarny, ale też pozwalający na indywi-
dualne traktowanie potrzeb pacjenta. Taki 
model psychiatrii staram się rozwijać w 
Klinice.  

RP: Pracowałeś w Kanadzie, jak tam 
wygląda psychiatria środowiskowa, jak 
wygląda taki model na świecie?

MP: Opierając się na moich doświadcze-
niach kanadyjskich mogę stwierdzić, że 

Na zdjęciu Dr n. med. Maciej Pilecki, specjalista 
psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i mło-

dzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta 
PTP, PTPP, EAP i superwizor PTP.

Specjalista Wojewódzki Województwa Małopol-
skiego z zakresu psychiatrii rozwojowej. 

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 
UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psy-
chiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie.
Wychowanek i wieloletni pracownik krakowskiej 

Katedry Psychiatrii. 
Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w 

książkach, podręcznikach i monografiach z zakre-
su psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, 

terapii rodzin, zaburzeń odżywiania się. 
Doświadczony wykładowca i nauczyciel psychia-

trii i psychoterapii
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niezwykle istotne jeśli chodzi o pacjentów 
z problemami psychicznymi jest coś co 
może się wydawać pewnym paradoksem. 
Z jednej strony powinni mieć oni bardzo 
specjalistyczny i indywidualny program le-
czenia i terapii, a z drugiej strony powinni 
być traktowani tak jak pacjenci somatyczni. 
Problemom psychicznym często towarzy-
szą również dysfunkcje somatyczne, pa-
cjenci psychiatryczni wymagają też uważ-
nej diagnozy różnicowej wykluczającej 
somatyczne przyczyny ich objawów. Po-
winniśmy pamiętać więc o tym, że model 
opieki psychiatrycznej powinien opierać 
się na ścisłej współpracy pomiędzy psy-
chiatrami i lekarzami innych specjalizacji, 
na możliwości konsultacji, skierowań. Pol-
ską specyfiką jest to, że do opieki psychia-
trycznej trafiają pacjenci, którzy docierają 
różnymi ścieżkami, na przykład pomijając 
lekarzy rodzinnych czy izby przyjęć szpitali 
ogólnych. Bardzo trudno jest też czasami 
umieścić w szpitalu ogólnym na kardiologii, 
endokrynologii pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi. Bywa to poważnym prob-
lemem. Chodzi o to by pacjenci psychia-
tryczni byli traktowani przez cały system 

opieki zdrowotnej na równi z innymi a nie 
wpychani do osobnego, przepraszam za 
dosadność określenia, getta. Nie powinni 
być pacjentami gorszego sortu.  To wszyst-
ko o czym mówię zawarte jest w NPOZP, 
który mam nadzieję, że będzie realizowa-
ny.  

RP: Do tej pory ośrodki umieszczone na 
Olszańskiej znajdowały się w rożnych 
miejscach, w mieście. Miałem okazję 
we Francji widzieć tego typu ośrodki, 
one często są umieszczone w centrum, 
w kamienicach, mieszkaniach, domach 
jednorodzinnych. I zastanawiam się 
co może wyniknąć z tego, dla osób 
korzystających z tego typu pomocy, 
gdy wszystko jest w jednym miejscu, 
oddziały dzienne, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, warsztaty terapii zaję-
ciowej. I to jest miejsce dość szczegól-
ne, kiedy podaję adres Olsząńska 5, to 
taksówkarz pyta o przychodnie, bo tam 
są usytuowane przychodnie różnego 
rodzaju.

MP: To oczywiście jest miejsce, w którym 

jest dużo instytucji, ale współpracują one 
przecież z innymi ośrodkami. Przecież 
instytucje znajdujące się na Olszańsiej 5 
współpracują również z ambulatoriami, od-
działami , firmami społecznymi, które znaj-
dują się w innych lokalizacjach w Krakowie. 
Pacjenci mogą korzystać z całej tej sieci in-
stytucji, których Olszańska 5 jest jednym z 
elementów.  Korzyścią wspólnej lokalizacji 
różnych instytucji jest możliwość wspiera-
nia się nawzajem, proponowania urozma-
iconej oferty terapeutycznej i pozwala też 
na rozmowę o pacjentach przechodzących 
z jednego ośrodka do drugiego. Wydaje mi 
się też, że jest to takie miejsce, że za kilka 
lat, gdy taksówkarz usłyszy adres Olszań-
ska 5, to nie zapyta „Czy do tej przychod-
ni?” a raczej „Czy do Centrum Kępińskie-
go?” - czego wszystkim życzę.

Wywiad przeprowadzili

Dorota Wypich 
Stowarszenie „Otwórzcie Drzwi” Kraków

Rafał Perkowski
Krakowski Instytut Psychoterapii

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego 
powstało dzięki staraniom i współpracy:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
Urzędu Miasta Krakowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go – Collegium Medicum,
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o.,
Fundacji „Mimo Wszystko”,
Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”,
IGLOO Włodarczyk Władysław, 
Motion Group sp. z o.o.,
Ventor Energi sp. z o.o. 
oraz rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie

To wspólne dzieło ma służyć osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom w leczeniu, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz edukacji. Ma stanowić świadectwo współpracy 

w budowaniu dobrej wspólnoty oraz włączaniu osób chorujących psychicznie
w społeczne, kulturalne i gospodarcze życie naszego Miasta.

Kraków, dnia 24.05.2016 r.
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„Lękam się snu
Jak dziecko wielkiej dziury
Pełnej grozy, wiodącej w świat
Nie wiedzieć który.”

Baudelaire – „Otchłań”

Znamy to niemal wszyscy. Przewracamy się z boku na bok, „li-
czymy barany”, mimo późnej pory nie jesteśmy senni. Sen jest 

absolutnie niezbędny do życia tak jak picie, jedzenie i oddychanie. 
Bezsenność to problem globalny. Może polegać na trudnościach 
w zasypianiu, na przedwczesnym budzeniu się rano albo też na 
budzeniu się w ciągu nocy. Może być powodowana przez bóle, 
nudności, długie i obsesyjnie utrzymujące się przemęczenie. Lęki 
również utrudniają zasypianie; na przykład lęk przed nagłą śmier-
cią przy nadciśnieniu, czy przy chorobie wieńcowej. Bezsenność 
obserwujemy w przebiegu wielu psychoz, zwłaszcza w stanie 
depresyjnym i maniakalnym. W psychozach infekcyjnych, intok-
sykacyjnych, reaktywnych, starczych jak również u osób uzależ-
nionych od alkoholui w niektórych nerwicach. Może być też wywo-
łana przez nadmierne i nawykowe używanie środków nasennych. 
Na przykład połowa Brytyjczyków uważa, że jest nie wyspana. 

Bezsenność może mieć różne przyczyny. Już starożytni, jak 
na przykład Hipokrates, uważali, że sen jest spowodowany 

przenikaniem krwi i ciepła do wnętrza ciała. Arystoteles sądził, że 
bezpośrednią przyczyną snu było przyswojone pożywienie. Bez-
senność ma swoje uzasadnienie fizjologiczne i chemiczne: brak 
tlenu i niedokrwienie mózgu. 

Sen  można badać w laboratorium. W tym celu na skórze głowy 
umieszcza się elektrody rejestrujące aktywność elektryczną 

mózgu. Zapis jednej nocy to około 500 metrów papieru. 

Sen dzieli się na sen paradoksalny i na sen wolnofalowy. W 
stanie snu wolnofalowego częstotliwość rejestrowanych fal 

mózgowych zmniejsza się, a amplituda rośnie wraz z głębokością 
snu. Istnieją 4 stadia snu wolnofalowego: 

Stadium pierwsze to stadium przejściowe, między czuwaniem 
a snem. 50% osób przebudzonych w tym stadium twierdzi, 

że nie spało. 

Stadium drugie to tak zwany kompleks „K”. Rytmy są wolniej-
sze, na wykresie pojawiają się charakterystyczne figury. 

Stadia 3 i 4 to tak zwany głęboki sen wolnofalowy; rytmy móz-
gowe są jeszcze obszerniejsze i wolniejsze, nie zauważa się 

już ruchu gałek ocznych. Oddech jest powolny i regularny a sen 
głęboki. Bardzo trudno śpiącego obudzić.

Inny rodzaj snu to sen paradoksalny – śpiący jest jakby spara-
liżowany, pojawiają się bardzo szybkie przerywane ruchy gałek 

ocznych – to tak zwana faza REM. 

W 1932 roku Bremer sądził, że sen jest wynikiem niedobo-
rów, gdy nie otrzymujemy bodźców nerwowych z naszych 

zmysłów. Sen był uważany za zwyczajne ograniczenie stanu po-
budzenia. Podczas czuwania mózg podobnie jak mięsień, który 
pracuje, zużywa określoną ilość energii. 

Sławni ludzie, którzy śpią mniej niż 5 godzin, budzą się świeży 
i wypoczęci. Na przykład: Napoleon, Churchill, Edison, Mar-

garet Tacher, Jaques Chirac, Pavarotti. 15% populacji potrzebuje 
ponad 9 godzin snu. Osoby starsze budzą się wcześnie rano ale 
bywają senne w ciągu dnia. Sen spełnia rolę wzmacniającą orga-
nizm. Zwykle śpimy 1/3 życia.

Podczas snu wydzielany jest hormon wzrostu. Zapobiega on 
rozpadowi tkanek, chroni nasz kapitał białkowy. Pozbawienie 

snu przez okres 3 dni wprowadza nieład w organizmie, drażliwość, 

pewną dezorientację w czasie, halucynacje wzrokowe, kłopoty z 
wysławianiem się, jąkanie. Z punktu widzenia neurologicznego 
obserwuje się drżenie, nadwrażliwość na dotyk i ból, zaburzenia 
widzenia i mikrodrzemki.

Nie tyle ważna jest ilość snu, co jego jakość. W naszym ustroju 
istnieje zegar wewnętrzny, który wskazuje czas. Wpływa to 

na przemienność dnia i nocy ale znaczenie mają też dźwięki i 
temperatura zewnętrzna. Synchronizuje sen także życie w spo-
łeczeństwie, posiłki i pracę, wydzielanie niektórych hormonów, 
nastrój a także wpływa na temperaturę.

Syndrom jet lag – podróż przez zmiany czasowe powodu-
je zaburzenia snu, zmęczenie, zmiany humoru, obniżenie 

sprawności fizycznej i intelektualnej, zaburzenia gastryczno-jeli-
towe. Podróże ze wschodu na zachód są przyjemniejsze niż loty 
w przeciwnym kierunku. Te pierwsze powodują, że rytm dobowy 
trwa 25 godzin czyli wydłużenie jest lepiej tolerowane niż skróce-
nie. Jest to ważne w zawodach, w których liczy się refleks i szyb-
kość podejmowania decyzji. I tak na przykład kierowcy rajdowi nie 
chcą by zmęczenie spowodowane długim lotem popsuło im szyki. 
Zmęczenie długim lotem może być przyczyną przegranej. A na 
to nie mogą sobie pozwolić. Innym ważnym zajęciem, w czasie 
którego trzeba monitorować sen, jest na przykład żeglarstwo. Dee 
Fairy opływała kulę ziemską. Nauczyła się spać w każdej wolnej 
chwili. Gdy nie śpi wszystko wyolbrzymia. To co dobre wydaje jej 
się wspaniałe a to co złe – straszne. Podczas rejsu powinna za-
chować rytm dobowy. 

Istnieją zjawiska przysenne zakłócające sen; to na przykład:

- Drgnięcia przy zasypianiu – skurcze mięśni połączone z okrzy-
kami i lękiem;
-  Zespół niespokojnych nóg – niepokój w okolicach kończyn dol-
nych; to uczucie utrudnia odpoczynek, prowokuje do wstania, 
chodzenia, co sprzyja bezsenności. Lekiem na to są pochodne 
morfiny;
-  Zgrzytanie zębami;
-  Lactako copitis – szybkie kiwanie głową z lewej na prawą, dwa 
ruchy na sekundę;
-  Lunatyzm – lunatyk podczas swoich spacerów ma otwarte oczy 
i nieruchomy wzrok, następnego dnia niczego nie pamięta i jest 
bardzo zdziwiony opowieściami o swoich  wyczynach;
-  Nocne lęki u dzieci w wieku od 4 do 12 lat; udorosłych oznacza 
przejaw wielkiego niepokoju;
-  Moczenie nocne, głównie u dzieci.  

Istnieje również bezsenność przejściowa. Na przykład w nowym 
środowisku, przy wstrząsie uczuciowym, żałobie, ważnych wy-

darzeniach, także przyjemnych. Szczególnie u osób wrażliwych 
na sen. Bezsenność przejściową może powodować przyjmowanie 
niektórych lekarstw, na przykład hormonu gruczołu tarczycowego, 
teofiliny czy kortyzolu.

Gwarancją dobrego snu jest higiena żywienia. Co jeść aby 
dobrze spać? Posiłki bogate w węglowodany wywołują re-

akcję łańcuchową, powodującą senność. Kiedy węglowodany są 
trawione w żołądku, wydziela się insulina, dzięki czemu tryptofan 
dostaje się do mózgu i tam jest zamieniany w serotoninę, któ-
ra wywołuje senność – co powoduje natychmiastową potrzebę 
sjesty. Po proteinach człowiek jest bardziej pobudzony. Jedzenie 
protein ma odwrotny efekt niż jedzenie węglowodanów. Proteiny 
zamieniają się w aminokwasy, które zmieniają ilość tryptofanu – w 
ten sposób powstaje mniej serotoniny  i jesteśmy bardziej ożywie-
ni. To, co jemy, ma wpływ na poziom naszego zmęczenia. Lunch 
bogaty w proteiny pozwoli zwalczyć popołudniową senność. Ko-
lacja bogata  w węglowodany pozwoli nam zasnąć, jeśli zjemy ją 

Odzyskać sen
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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

przed pójściem spać. 

Zasypianie można polepszyć krótkimi sjestami, które przywrócą 
odpowiednią czujność  na wiele godzin. Środki nasenne:

- barbiturany,
- benzodiazepiny,
- substancje przeciwhistaminowe,
- cyklopirolany i imidazolopirydy.

Jak działają środki nasenne? Następuje modyfikacja struktury 
snu. Po środkach farmakologicznych sen nie jest snem fizjolo-

gicznym. Gwałtowne odstawienie środków nasennych może po-
wodwać nawet bezsenność.

Bezsenność a depresja.

Związek między snem a depresją jest ewidentny. Zaburzenia snu 
występują często wśród objawów depresji i mogą dominować do 
tego stopnia, że zmylą diagnozę. 95% chorych na depresję nie 
śpi. 
W depresji mamy: 
- trudności z zasypianiem,
- częste przebudzanie się w nocy,
- wczesne, poranne przebudzanie się z uczuciem lęku.

Sen jest uważany przez pacjenta za powierzchowny, niesku-
teczny, męczący. Jeden z pierwszych objawow nawrotu cho-

roby to nadwrażliwość senna; skraca się czas trwania głębokiego 
snu wolnofalowego i następuje modyfikacja snu paradoksalnego. 
Obserwujemy tutaj zmiany rytmu i długości tego snu  podczas 
trwania nocy; pojawia się on znacznie wcześniej po zaśnięciu, 
podczas gdy u zdrowego człowieka czas trwania epizodów snu 
paradoksalnego stopniowo wydłuża się w ciągu nocy. Występuje 
również zwiększenie częstotliwości szybkich ruchów gałek ocz-
nych.

Biologiczne wyznaczniki depresji.

- depresja endogenna – przedwczesne lekkie przebudzenie się, 
trudności ze wstawaniem,
- depresja reakcyjna – trudności z zasypianiem i narastające za-
burzenia pod koniec snu,
- depresja sezonowa – wraz ze zbliżaniem się zimy nastrój de-
presji połączony jest z  nadmierną sennością, wzrostem apetytu 
i nadmiernym spożywaniem węglowodanów, obniża pociąg płcio-
wy.

Sen a chrapanie. Chrapanie to dźwięk, który następuje najczęś-
ciej podczas wdychania powietrza na skutek wibracji miękkich 

tkanek gardła. 42% populacji chrapie a procent ten rośnie wraz 
z wiekiem. W wieku 60 lat 60% mężczyzn i 40% kobiet chrapie. 
Chrapanie sprzyja otyłości. Jest ono intensywniejsze, kiedy śpią-
cy leży na wznak i może zaniknąć przy zmianie pozycji. To zjawi-
sko jest prawie powszechne u mężczyzn po czterdziestce. Śpiący 
nie zauważa chrapania i nie zakłóca ono jego snu. Progesteron 
pobudza oddychanie i może zwiększyć napięcie mięśniowe, któ-
re stabilizuje górne drogi oddechowe. Co robić jeśli się chrapie? 
Zakładamy na noc specjalną maskę wdmuchującą przez nos po-
wietrze do dróg oddechowych, co nie pozwala na blokowanie snu. 
Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu nadmiernej, zawadza-
jącej tkanki miękkiej w drogach oddechowych (operacja plastycz-
na języczka podniebiennego i gardła).

Okresy ciszy łączą się z zatrzymaniem oddechu, bezdechem 
i bardzo hałaśliwym wznowieniem oddychania. To tak zwany 

zespół bezdechu sennego. Sen osób chrapiących  w ten sposób 
jest bardzo niespokojny. Po każdym zakończeniu bezdechu na-
stępuje osłabienie snu, a nawet krótka przerwa.  Występują rów-
nież zaburzenia w sferze seksualnej: zmniejszenie libido, a nawet 
impotencja.

Senność napadowa.

Napady senności w ciągu dnia, które powtarzają się, są nagłe, 
nieopanowane i krótkotrwałe. Pojawiają się, gdy człowiek znaj-
duje się w sytuacji monotonnej. Sny są często kolorowe, bardzo 
wyraźne i można je opisać po przebudzeniu. W chwili zasypiania 
pojawiają się halucynacje najczęściej wzrokowe. Pacjent widzi na 
przykład olbrzymiego pająka wspinającego się po ścianie jego 
pokoju lub też ma wrażenie obecności kogoś obcego w pokoju. 
Pojawiają się także porażenia: pacjent chce zgasić światło lub wy-
łączyć budzik i zauważa, że nie może ruszyć ręką.

Przyczyny bezsenności to m.in. bezdechy, objaw niespokoj-
nych nóg, depresja. Bezsenność powoduje paradoksalnie 

także amfetamina, kawa, herbata, środki odchudzające.

Bogusława Skimina
Kraków
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„Sztalugi”

Przed oczami sztalugi,
Niejednego malarza
Korcą czas długi.
Są tradycją stolarza.

Narzędzie to,
Do dokonanej pracy.
Przede mną dziwaczy,
Rękami mi trzęsąc.

Nie mogę malować łatwo i pewnie
Rzeczy i wyobrażeń , które chcę.
Taki mam chory nerwowy system
Pozapiramidowo, jatrogennie.

I chociaż mimo starań malować
Najlepiej na nich nie umiem
I pomnikiem stoją dumnie
Na ich wieku nie myślę pomstować.

Próbowałem na sztalugach namalować:
Hybrydę, dynie suszone ozdobne.
Na lazurze zmiętym swobodnie.
Ale ręką trzęsąc się też poddała głowa.

Jest to moje pierwsze
Płótno, obraz olejny.
I chyba od kolejnych
Jest on najpopularniejszy.

Na obrazie „Sztalugi” pełno przyborów.
I różnych zwiewnych nikłych cieni.
I ciemnych, których nic nie zmieni
W szczegółach też jest trochę kolorów.

Jest na stole w plamki cerata,
Na ceracie woda w miseczce i farbki,
Jest pudełko ołówków, palety.
Wszystko na stole pstre jak ptaki.

Na sztalugach mój czarny rozmazany 
szkic
Lampionki – kwiaty ongi modne
Delikatne, lekkością zdobne
Ołówek za miękki plama jak nic.

Marcin

„Tajemnica”

omijane wzniesienia nie zdobyte szczyty
raz w życiu tam się znaleźć marzeniem śniącego
solą i pieprzem w zupie bytu powszedniego
i napisem na ścianie co tynkiem przykryty

nigdy nie przestaniecie być mym niepokojem
nieporządkiem w kolejce wyuczonych zdarzeń
na nieznanych orbitach do siebie szeptaniem
i pragnieniem bezruchu w pędzącym pociągu

jak kiedy ktoś znajduje skarb i podejrzewa
że zubożył swe życie o skarby sąsiednie
których przez to nie odkrył mimowolnie blednę
a krople potu z czoła tą niewiedzą ścieram

Jacek Stawowy

Dąb na osiedlu Kliny

trzeba widzieć te dęby tę ich długowieczność
i w życiu nie przedkładać niczego nad zdrowie
mchem porosłe zielonym od północnej strony
krępe mają konary jak walcząca męskość

może się nasze dusze porozumiewają
tym to pełnym podziwu raźnym zapatrzeniem
tę porcję bioenergii pobranej spłoszeniem
przywidzeń i kaprysów niektórzy kochają

na dalekie wycieczki dokądś posyłany
lubię spotkać was dęby miejscowe olbrzymy
zaliczam was w muzyce wzruszeń mych do prymy
łatwiej mi się borykać z innymi nutami

Jacek Stawowy

„Pamiątka z Krakowa”

Jestem smokiem siedmiogłowym
Na każdej głowie piękny diadem
Mam szmaragdowe skrzydła
Mogłabym ulecieć w dal
Tam, gdzie ludzie szanują smoki
Gdzie im oddają cześć
A na co dzień jedzą ryż
I  mają skośne oczy
Lecz w każdej mej głowie inna myśl
Inne pragnienie
Cóż mam począć?
Skłócona sama z sobą
Jestem tylko kruchą, szklaną ozdobą

Jola Janik

„Przebaczam”

Dzisiaj mówię, 
Przebaczam, to
Co było złe.
Przebaczam mamie
I tacie oraz 
Sobie.
Kiedyś wszystko
Naprawię, to 
Zło popełnione,
Niech przebaczenie
Moje, 
Popłynie w każdą 
Stronę.
I obejmie każdego
Dobrego czy złego
Tak by od tej 
pory, nie było
niesprawiedliwego.

Dominika Skrzypak.

„Człowiek”

Oto idzie strudzony wędrowiec 
Przemierza otchłań wszechświata 
Sam...
Walczy z czasem
Sam...
Zdobywa wciąż,to nowy szczyt
Sam...
szuka,poszukuje i wciąż zmierza ku” Wiecznemu 
Światłu”.
Sam...
Lecz potyka się i błądzi w mroku...
Czy odnajdzie miłość ???

Katarzyna Czeluśniak
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„Nad moją osobą - jesteś „

Nad moją osobą płynęła ogromna woda - wielka, błękitna, 
jak smutna przestrzeń rozpostarta - nie mogąc przejść suchą stopą – musiałam się zatrzymać 
(myślałam, że na chwilę) - ta chwila potrwała dłużej - całe moje życie...
 i teraz JESTEŚ zawsze, a przecież myślę sobie, że to tylko chwila - /tak prędko przemijają  radości 
i troski/, mimo stałej choroby - oswoić się można,
 lecz ziarnko łzy rozpłakanej nadal pozostaje... a próżna myśl: “samotności” nie jest tą myślą - prawdziwa,
 gdy JESTEŚ nad moją osobą - nie jestem już sama, bo z Tobą...

Justyna 2014

„Kobierzyn oddział 6a.
17 lat temu Marcin. 1998r.”

Ja myślami w Unii i Ameryce.
Tata przy koleżance-emerytce.

Oblany z pośpiechu – biorąc herbatę,
W Kobierzynie nagle obrywam.
Bo proszę po śniadaniu o coś siostrę
I przeszkadzający się zbywam.

Mama osowiała przyjdzie od smutku,
Objawami nie leczonej, krwawej padaczki.
Boi się, że umrę w napadzie, po upadku,
Ze schodów, gdy nastąpi uszkodzenie czaszki.

Epilepsja co pięć minut
Świadomość mą przerywa.
Z niedożywienia od lat kilku.
Też, gdy Wigilia się odbywa.

Leki, najczęściej starej daty, psychotropy.
Mają objawy uboczne.
Są różnie toksyczne.
U zdrowych mogą wywołać leczone choroby.

Mało osób jest wyleczonych.
Objawy uboczne: to rąk drżenie,
Czasem Alzheimer serca osłabienie,
Wyraz ust i twarzy upośledzony.

Padaczki i epilepsje wszelkie,
Wymioty, zaburzenia łaknienia,
Spowolnienia myślenia,
Obżarstwo wielkie.

Załamanie, zaniki potrzeb, senność
Oddechu zaburzenia,
Od leków – uzależnienia,
Nadpobudliwość, bezsenność.

Na śniadanie i kolację chleb bez omasty.
Wydają z jedną łyżką marmolady.
Zwyrodniał staw barkowy prawy.
I z braku ruchu słabo krzywo się pozrastał.

Na obiad ciecz przezroczysta.
Bez mięsa i jarzyn, ordynator milczy.
Zmiana leków – rzecz nieoczywista.
Uśmiech ordynatora szczęścia życzy.

Krzyki i przekleństwa wulgarne i chamskie.
Potężnego pielęgniarza.
Jak uprzedmiotowienie rasistowskie.
Spokój się nie zdarza.

Będąc przewlekle chorym inwalidziną.
Już od ponad lat dwudziestu.
Oddychałem z zatkanych klozetów.
Zapachem ludzkiego moczu i wydaliną.

Chorych pobudliwie Marków nocnych.
Wiążą grupen-pielęgniarze.
Usprawiedliwieni przez lekarzy.
Na ich wykręcanie rąk ma mocnych.

Pracowania plastyczna podobna do monopolu.
Wśród zajęć terapeutycznych.
Spacer tylko co tydzień mimo próśb i uporu.

Pielęgniarki krzyczą z dyżurki całymi dniami,
Gdy osamotnieni, poza salę wychodzą.
Wytrzymalsi między łóżkami a stolikami
Czekając przepustki lub wypisu krążą.

Ani jednego pacjenta przyjaciela.
Inwalidztwo nas do siebie onieśmiela.

Ludzie krzyczą coś na papierosie.
Wulgarniej: – Prostytutka lub – Mam cię w nosie.

Od dziesięciu lat, co rok od nowa
Wychodzę i powracam
W jednym stanie zdrowia.
System mą szansę straca.

Marcin

Czy wiesz ? 

Czy wiesz jak to jest 
Gdy jasną wiosną
Kiedy kwiat rozkwita
Budzi się życie
Słońce wesołe wyżej się wznosi
Grzejąc zziębnięty świat – 
A tobie 
Strach swe szpony
Zaciska na gardle,
Smutek wypełnia serce
Oczy nie widzą uroku dokoła – 
I tak źle jest w objęciach
Ciepłego słońca promieni 
Czy wiesz...

Monika Anna Syc

„Quedate - Zostań”

Zostań tu
W moich ramionach
Zostań tutaj
Dla mnie
I nie mów mi, że mnie kochasz
Nie mów, że mnie uwielbiasz
Powiedz mi tylko, że zostajesz
Aby żyć przy mnie
Zabierz mnie gdzieś
Zabierz mnie w Twoich pragnieniach
Tam, gdzie nie będę musiał  już przy-
sięgać
Gdzie nie będę musiał  kłamać
Gdzie będę istniał tylko dla Ciebie
I nie pytaj mnie czy Cię kocham
Niech Cię nie martwi to co myślę
Bo ja jestem całkowicie Twój, na mój 
sposób
Ale na ile chcę być Twoim snem
Ja się nie zadowolę Twoimi pocałunkami
Chcę Ci dać to wszystko co czuję
A nawet  więcej
Zostań – Quedate

Pietrek

„Łzy”

Zamień moje łzy płaczu na ...
SYMFONIĘ DESZCZU - krople spływające
 obojętnie po szybie..., każda w innym tempie
W jesiennej szarudze i jeszcze NADZIEJA,
że tą obojętnością Radość w sercu wzbudzę...

Justyna
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Motto:
“Czy ten pies urodził się kundlem, czy może zbyt długo był przy-
wiązany do łańcucha?”

Autostygmatyzacja tak jak ja ją rozumiem polega na nawyko-
wym myśleniu o sobie w ten sposób, w jaki myślano o nas w 

pewnym okresie naszego życia, najczęściej w dzieciństwie, lub 
np. w okresie nasilonych objawów chorobowych w przypadku 
choroby psychicznej.

Autostygmatyzacja wedle moich obserwacji może być nie tylko 
negatywna, ale i pozytywna. Ta druga polega na wyróżnianiu 

siebie na tle innych ludzi w sensie pozytywnym. Na przykład kie-
dyś obserwując grupę przechodzących pielgrzymów dostrzegłem 
w tym tłumku jedną jedyną osobę, która popatrzyła się w naszą 
stronę sprawdzając, czy jest obserwowana. Była to dziewczyna 
wyróżniająca się urodą. Innym takim przykładem z życia jest za-
słyszana historia spotkania na żywo znanego polskiego aktora, 
który będąc na ulicy sprawdzał rozglądając się na boki, czy jest 
dostrzegany i podziwiany.

W podobnej sytuacji osoba z autostygmatyzacją negatywną 
również będzie się rozglądać na boki, czy jest dostrzega-

na, ale przy tym pogardzana, czy potępiana. Jej interpretacja 
rzeczywistości może być skrajnie tendencyjna i absurdalna: przy-
padkowe słowa, gesty, miny zupełnie nieznanych osób mogą być 
odbierane jako kpina, lub osąd skierowany pod jej adresem. W 
odróżnieniu od autostygmatyzacji pozytywnej, w której człowiek 
utwierdza się w bardzo dobrym zdaniu o sobie, w negatywnej jej 
odmianie osoba stoi nieustannie pod pręgierzem swoich włas-
nych myśli.

Istnieje grupa ludzi, którzy widząc słabość takiej przewrażliwonej 
na swoim punkcie osoby, rzeczywiście będą wobec niej krytycz-

ne wedle porzekadła „na pochyłe drzewo koza skacze”. Jednak 
jest jeszcze większa liczba ludzi zupełnie neutralnych lub życzli-
wych, która nie tylko jej nie potępia, ale chwali, dostrzega w niej 
pozytywy.

Istotą terapii w przypadku autostygmatyzacji negatywnej jest do-
strzeżenie w takiej osobie Chrystusa, to znaczy Człowieka. Jest 

taka scena w Ewangelii, w której ubiczowany, w koronie cierniowej 
Jezus staje między Piłatem, a tłumem ludzi, który Jezusa niewinie 
skazał. Piłat mówi wtedy „Oto Człowiek”, jedyny człowiek god-
ny tego imienia, jedyny normalny pośród nienormalnych, jedyny 
zdrowy wśród chorych, jedyny żywy wśród zdążających do grobu. 
Człowiek, który nie wygląda jak człowiek, ale kupa nieszczęścia. 
Może nie wyglądać zbyt miło, trochę brzydki, pokaleczony we-
wnętrznie, szalony, nielogiczny. To ktoś, którego zachowania nie 
można przewidzieć, ani zrozumieć. Ktoś bardzo słaby, ktoś, kto 
nie może nam nic dać, ani pomóc, ktoś bezużyteczny, nieproduk-
tywny, zbędny dla naszych interesów.

Ktoś tak słaby jak dziecko, którym trzeba cały czas się zajmo-
wać, chociaż nikt nam za to nie płaci, bo to my płacimy swoim 

czasem i pieniędzmi. Bo w miłości nie stawia się rachunków, choć 
oprócz miłowania innych nie możemy zapominać o miłowaniu sie-
bie.

Dostrzeżenie w tym człowieku Człowieka pomaga nam zo-
baczyć w nim tę nietkniętą przez chorobę i cierpienie cząst-

kę Boga, która jest dobra, wrażliwa, czuła, ciepła i naiwna – jak 
dziecko. Bo Bóg jest dzieckiem i ci, którzy ukrzyżowali Chrystu-
sa – mężczyznę, ukrzyżowali również dziecko, które w Nim było 
nietknięte od czasu Bożego Narodzenia. Czyż ludzie cierpiący 
psychicznie nie są jak dzieci zupełnie nieprzystosowane do życia 
w świecie dorosłych, to znaczy miotanych żądzami, grami intere-

Czy autostygmatyzacja
to nawyk myślowy?

sów,  pogonią za sukcesem, sławą, przyjemnym i łatwym życiem 
choćby kosztem innych, często nazywanych słabymi frajerami? 
Dorosłych, którzy szukają na zewnątrz tego, co mają w środku, 
ale o tym już dawno zapomnieli, bo jako dzieci szybko chcieli stać 
się dorosłymi naśladując ich najgorsze, karykaturalne zachowa-
nia.

To, na czym się skupiamy – rozwija się i rośnie. Jeśli w cho-
rym skupiamy się na objawach, wzmacniamy je tylko, zupełnie 

niepotrzebnie, zupełnie bez sensu. Ale jeśli skupiamy się na tej 
małej, ukrytej pod objawami cząstce boskiego człowieczeństwa, 
ocalimy je i będziemy potrafili rozniecić w nim ogień z żaru naj-
mniejszej nawet iskry życia.

Kiedy idzie się przez pustynię, wśród zwykłego piachu są ukryte 
pewne uśpione elementy, które wyglądają jak piach, ale nimi 

nie są. Wystarczy odrobina wody, by z tych szarych pomarszczo-
nych strzępków materii na naszych oczach zakwitły kwiaty pusty-
ni. Ten potencjał był w nim uśpiony od zawsze, jednak zbyt wielu 
terapeutów próbujących „leczyć” takie rośliny, najpierw zrobiłoby 
im testy opisujące ich aktualny poziom brzydoty i pomarszczenia, 
oraz gamę kolorystyczną wyżłobień na lewej i prawej stronie ich 
obłej kulistości, po czym wydała by stygmatyzującą diagnozę typu 
“żłobowatość pomarszczona” bez szans na wyleczenie, jedynie 
być może utrzymująca jakąś zdolność do remisji tylko i wyłącznie 
dzięki resztkom wody, które w nich są jeszcze, ewentualnie jakimś 
przypadkowym kroplom wody przenoszonym przez  zwierzęta ty-
powe dla pustynnych obszarów.

Cóż, terapeuci zdają się być przybyszami z innego świata, 
najczęściej z obszarów tropikalnych z intensywną porą desz-

czową. Są roślinami z żywą paletą barw liści i kwiatów, dobrze 
odżywionymi z powietrza i gleby, wzbogaconymi dodatkowo przez 
słodką woń innych kwiatów.

„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” - pisze św. Paweł, ale 
parafrazując nieco ten tekst możnaby powiedzieć „Jeśli 
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czegoś nie masz, to znaczy, że nikt ci tego nie dał”. Nikt nie dał ci 
pić? Sam sobie tej wody nie dasz, bo z próżnego nawet Salomon 
nie naleje.

Cóż jest tą wodą? Jest nią miłość. A co to jest miłość? Jest nią 
Bóg, a Bóg jest Duchem. Jest w świecie wiele ukrytej miłości, 

której nikt nie nazywa Bogiem. Jak pisze prorok Ozeasz: „Kocha-
łem cię, kiedy byłeś dzieckiem, uczyłem cię chodzić i brałem cię 
na swoje ramiona, chociaż wtedy nie rozumiałeś, że to Ja trosz-
czyłem się o ciebie w twoich rodzicach. Pociągnąłem cię ludzkimi 
więzami, a były to więzy miłości. Byłem w twoich rodzicach, który 
podnosili cię jako niemowlę do policzka, schylałem się w nich ku 
tobie i karmiłem cię”.

Izajasz dopowiada: „Nosiłem was od urodzenia, piastowałem od 
przyjścia na świat. Aż do waszej starości będę ten sam i aż do 

siwizny  Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja 
też podtrzymam was i ocalę”(Iz 46,3b-4). Ludzkie drogi miłości są 
czymś powszechnym, ale cóż zrobimy, gdy one zawiodą?

Świat pełen jest pustynnych obszarów z wysuszonymi poten-
cjalnymi kwiatami, które wciąż czekają na swoją ludzką mi-

łość, bywa że bezskutecznie do końca swoich dni. Problem zdaje 
się polegać na tym, że dużo łatwiej jest kochać kwitnące kwiaty 
niż pomarszczone strzępki. Mało kto ma w sobie tyle miłości co 
Matka Teresa z Kalkuty, która potrafiła wyciagać ludzi nawet ze 
śmietników.

Ale oprócz tego, że Bóg jest Duchem, jest również Słowem, 
dobrym Słowem. W słowach drzemie duży potencjał terapeu-

tyczny. Słowo leczy lub kaleczy, a kąpiel słowna potrafi obmyć 
wszelkie brudy i rany zadane przez złe słowa innych ludzi.

Istnieje opowieść o pewnym biurze, w którym pracowała niezbyt 
urodziwa kobieta. Jej koledzy dla żartu popstanowili ją codzien-

nie komplementować mówiąc z uznaniem i ciepłem - tak dla żar-
tu- na temat jej wtedy jeszcze wątpliwej urody oraz szczegółów 
garderoby. Nawet Stalin twierdził: „Powtarzaj kłamstwo dostatecz-
nie długo, aż stanie się prawdą”.Ale cóż się okazało? Kobieta ta 
w końcu w to uwierzyła i stało się wedle jej wiary, słowo stało 
się ciałem i jej twarz nabrała spokoju, harmonii i piękna. Stała się 
lepszą wersją siebie i to bez operacji plastycznych. „Kobieta musi 
być piękna, by była kochana, ale potem musi być kochana, aby 

pozostać piękna”

Cały czas próbuję powiedzieć, że trzeba najpierw uwierzyć w 
zdrową część chorego zanim się zobaczy to zdrowie w roz-

kwicie. Zanim się wyjdzie z tunelu, trzeba zobaczyć światełko w 
tunelu i iść w jego kierunku. Dostrzegając jakąś cząstkę zdrowia 
i normalności czy logiczności w chorym trzeba ją pielęgnować, 
wzmacniać słowem, aby rozkwitła.

Tak więc autostygmatyzacja nie musi być trwałym stanem je-
żeli osobie jej poddanej dostarczy się pozytywnego wizerunku 

– poprzez dobre słowo. Mam na to szereg dowodów. Pracując w 
Środowiskowym Domu Samopomocy miałem okazję chwalić wielu 
uczestników za ich rzeczywiste zalety i radzenie sobie z różnymi 
problemami życia codziennego. Widziałem, jak to ich wzmacnia, 
buduje, dowartościowuje, jak motywuje ich to do dalszego rozwo-
ju. Zobaczyli siebie w innym świetle niż oni sami i ich środowisko. 
Jedna z interpretacji słów Jezusa „wy jesteście światłem świata” 
dotyczy wydobywania z cienia ukrytego dobra, którego nie widać 
na pierszy rzut oka, ponieważ są w cieniu rzeczy negatywnych, 
które oświetla swoją uwagą cały świat.

To, co oświetlasz swoją słowną uwagą jest coraz bardziej wi-
doczne, a to co zacieniasz swoim brakiem uwagi, coraz bar-

dziej chowa się w cień. Trzeba wydobywać ukryte diamenty, choć-
by były ukryte w tonie błota. Najcenniejsze klejnoty nie są okazałe, 
często są to drobne kamienie eksponowane w najbardziej widocz-
nych częściach ciała – palców, uszu, szyi. Nie umieszcza się ich w 
miejscach, które się chowa przez wzrokiem innych.

Tymczasem świat wytknie ci, kiedy się przewrócisz, ale nie 
pochwali kiedy będziesz szedł prosto. Dlatego trzeba świecić 

pośród ciemności i obdarzać ciepłem osoby, które pozornie na to 
nie zasługują.

Bolesław Gargol
ŚDS Kraków

„Zamiast ciastkami, częstuje ludzkie du-
szę wierszami :) Czyli ruch a cierpiąca 
dusza.”

Zastanawiający jest fakt, iż ludzie le-
czący się psychiatrycznie, skupiają się 

głównie na ciężkiej pracy nad utrzymywa-
niem odpowiedniej kondycji psychicznej. 
Zapominamy jednak o starym, ale jakże 
aktualnym mottcie „W zdrowym ciele, zdro-
wy duch”. Ponad 50% ludzi po kryzysach 
psychicznych,to osoby z nadwagą lub 
otyłością. Wiadomo leki powodują zatrzy-
manie wody w organizmie i przyrost tkan-
ki tłuszczowej. Jednak nie można zwalać 
całe odpowiedzialności za ten problem na 
farmakologię. Nocne napady na lodówkę 
i mi nie są obce. By wypełnić pustkę, by 
choć przez chwilę poczuć się “pełnym”, 
bezpiecznym.

Ja na przełomie swojego „10 letniego 
stażu z Chorobą Afektywną Dwubiegu-

nową“ przytyłam w sumie 40 kg. Jednak 
zagryzłam zęby i na początku zaczęłam 
wolno chodzić, potem lekko truchtać....po-
tem dopiero wolno biec. „Chemia w móz-
gu” czyli stała dostawa naturalnego pro-
zacu, który wytwarza się podczas wysiłku 
fizczycznego (Seratonina oraz Dopamina) 
powodowały że mój humor uległ poprawie, 
a wskazówka wagi z zawrotnego 110kg 
pokazała 80kg. Pokochałam znów przy-
jemność płynącą z ruchu. Mało prawdo-
podobne??? Właśnie że nie!!!! “ Mózg to 
mięsień mogący ruszyć świat” Jakiś mądry 
człowiek stworzył to hasło. Uwielbiam go 
za to!!! :) 

Teraz cofniemy się w czasie do 1994 
roku. Ujrzał światło dzienne wtedy film 

pt. „Forrest Gump” Ja wtedy miałam aż 4 
latka i nie wiedziałam jeszcze że ów For-
rest 10 lat póżniej będzię moją inspiracją.
By po prostu biec....Ja wolę iść....Po pro-
stu IŚĆ NAPRZÓD....!!!

A kim był tytułowy bohater? Był chłop-
cem o niskim ilorazie inteligencji z nie-

dowładem kończyn, który stał się miliarde-
rem i bohaterem wojny w Wietnamie. Tylko 
dlatego, że zapamiętał słowa jedynej przy-
jaciółki, którą posiadał: „Biegnij Forrest” Ja 
mówię wam “Idzcie naprzód i stańcie się 
forestami gumpami swojego życia” :) 

Forrest często powtarzał „Nawet, jeżeli 
jesteś idiotą, staraj się nie być głupi”. 

My też nie możemy być niemądrzy i nie 
dbać o naszą kondycję fizyczną. To kto 
idzie ze mną na spacer? 

P.S. UŚMIECH DLA WSZYSTKICH! JA 
STAWIAM! 

Katarzyna Czeluśniak
Kraków

Cosik dobrego
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Za piękno – serce i przyjaźń
Oleńce Kożuszek

„Wiecznie czujne są bramy Niebios”,
Z tą wiarą żyję od tak dawna,
Hartowana przez cierpienie.
Wysiłkiem nadludzkim biegnę do księgarni
Kupić za ostatni grosz dar Poety. Dla 
mnie!
Spotkanie z Mistrzem.
To te właśnie słowa trzymają mnie przy 
życiu.
Chronią przed upadkiem. Jego słowa!
„Pieśni Ofiarne” przenikają do mego ser-
ca,
Cucą umysł przelękniony kazusem!
Niekorzystny zbieg okoliczności
Myślę o zamachu na życie,
Bo tyle w tym było perfidii i, bez ogródek, 
mowa o śmierci.
Właśnie słowa okrutne, świadomie wypo-
wiadane
Miały mnie popchnąć do popełnienia sa-
mobójstwa!
Zenek ma specyficzne poglądy o niepełno-
sprawnych.
Zawsze powtarza:
Kiedyś było dobrze, taki kaleka albo głu-
pek byli eliminowani
Z życia w sposób naturalny, i nie było le-
karzy,
Którzy takich, niedorobionych, by trzymali 
przy życiu.
Umierali, bez niczyjej pomocy, bo to szans
Na życie nie ma żadnych. I tak było do-
brze, zdychali!
A teraz, co to się porobiło, pełno tego,
Osłabia społeczeństwo!
Tyle razy to powtarzał, aż do mnie dotarło,
Że to też jest o mnie.
Obwołana zostałam wsiowym głupkiem,
Wstyd z takim się pokazać,
Tylko człowieka „zdrowego” nerwy pono-

szą!
To były czasy,
Trzy miesiące trzymali mnie w szpitalu.
Nikt mnie nie odwiedził. Snułam się po ko-
rytarzach,
Nie miałam bielizny, ręcznika, cóż dopiero
Myśleć o łakociach
I dobrym wspierającym słowie.
Jeszcze żyję, ciągle żyję
I dostaję nawet nagrody od życia, za upór!
Prostuję plecy, unoszę głowę, dumnie,
I idę samotna, ale nie przez wszystkich 
opuszczona.
Czuję solidarność!
I mam powody by mówić – mówić! Mówić!
Takim wstrząsającym scenariuszem jest 
moje życie!
– Zapytam wprost, was wszystkich, ludzi o 
gołębich sercach,
Piękny umysł, kto go posiada?
Amerykanie wiedzą, my wiemy!
– jaką piękną wartość ma życie!
A Zenek? Jest parweniuszem, dorobił się 
– Ma nowy dom, samochody, tylko serca 
mu brak,
Taki z niego inwalida!
Podkreśla własną sprawność fizyczną, 
zdrowe ciało.
I takie powinno być społeczeństwo,
Składać się ze sprawnych Zenków?!
Niepełnosprawni?
– „Eliminować, poza margines!” – krzyczy 
Zenek.
No i doigrałam się.
Znowu odwiedziłam bratulka, no i doigra-
łam się.
Pochwaliłam się, że dobrze mi się żyje.
Wyszłam z kryzysu psychicznego, po 
śmierci mojego przyjaciela.
I nawet mam sukcesy!
Znowu otrzymałam nagrodę w konkursie 
literackim.

I 

tego było za dużo!
Zenek zaczął mi się bacznie przyglądać.
Chora, nie chora, jak to ugryźć?!
Złość go zaczęła ponosić.
Nagroda, jaka nagroda, kto tak traktuje 
głupków?!
„– Jesteś zerem!” – zaczął Zenek – „To co 
piszesz, każdy wierszyk,
To nic nie warte, zero. A to, co czytasz, to 
też zero! – Czy do ciebie
To dociera, że jesteś nikim! Zero! Myślisz, 
że za darmo jest tu
U mnie jedzenie ? Płać ! To są pieniądze. 
Powinnaś zdawać sobie z tego
Sprawę. Płać, nikt cię żywić za darmo nie 
będzie, ty, zero! A to
Że przyjeżdżasz do B. i muszę po ciebie 
wyjechać, to za darmo?
Benzyna i czas kosztują! Pomnik  mamie 
postawiłem, widzisz, ty, zero,
Zwróć mi pieniądze! 500 zł nagroda, to 
gówno, żadna kasa, mam więcej.
Zero! Zero! Zero! Tym jesteś!  No i co te-
raz? Pewnie popełnisz
Samobójstwo po tych moich słowach. Tak 
ma być, jak ja chcę! Eliminacja,
Ty, zero! Zrozumiałaś?! Zrób to!
Kiedy już skończył,
Podałam kolesiowi rękę ze słowami:
„Dobrze, że mi to wszystko powiedziałeś, 
człowieku!”
Zenek, z wyraźną odrazą, chwycił moje 
palce i wyszeptał: – „zero!”
Jestem prochem na ziemi.
Niechaj brzmi chwila jak pieśń ofiarna,
Tym bowiem jest moje życie – ofiarą.
Złe słowo otwiera bramę piekieł, ale w tym 
jest siła,
Ominęłam, bo mam wolny wybór,
Zatopiona w modlitwie ocalałam i chwalę 
człowieczeństwo.
Odrzucam stygmat szaleństwa i nie czuję 
bólu istnienia.
Jak bardzo muszę być uważna, by krwią
Nie płacić za chwile radości.
Moje szczęście i satysfakcja
Nie poniżać napotkanego człowieka w 
żadnym wypadku,
Nigdy - nawet w obliczu tak jawnej słabo-
ści.
Oto moja ręka, wyciągnięta do zgody,
By już nigdy nie zaślepiały nas emocje!
Kim jestem?
W każdej chwili od nowa się staję, mam 
wybór!!

Lila Borycka
Wrocław

Zero
(Monodram)
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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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Przez dwadzieścia kilka lat byłem osobą 
zdrową – fizycznie i psychicznie. Uczy-

łem się, pracowałem, jeździłem po świecie. 
Następnych kilka lat było pogłębiającym się 
koszmarem. Życie mijało mi jak za szybą, 
nasilały się lęki, poczucie bezsilności, przy-
kre doznania somatyczne, potem przyszło 
otępienie, bezruch, wycofanie z życia spo-
łecznego, rodzinnego, zanik uczuć, prag-
nień, wreszcie sprowadzenie egzystencji 
do najprostszych czynności.

Według danych statystycznych, jeden 
procent społeczeństwa dotknięty jest 

schizofrenią.

Choroba ta może dopaść każdego – i 
odwrotnie – każdy może z niej wyjść. 

Badania naukowe dowodzą, że 30 procent 
osób, które zachorowały, wraca do stanu 
sprzed choroby, choć opinia obiegowa jest 
taka, że na schizofrenię trzeba leczyć się 
całe życie.

Na rynku pojawiła się książka  Arnhild 
Lauveng „Byłam po drugiej stronie lu-

stra”.  Żeby przybliżyć czytelnikowi odczu-
cia, jakie towarzyszą psychozie, można od-
nieść się właśnie do przygód Alicji w krainie 
czarów, gdzie wszystko ma inny wymiar, 
przedmioty i ludzie mogą stawać się wielcy 
lub malutcy, zwierzęta mówią ludzkim gło-
sem – świat urojeń to świat abstrakcji, nie-
realności; urojenia jednak mają to do siebie, 
że nie podlegają perswazji – dla osoby cier-
piącej na urojenia wrażenia te są rzeczywi-
ste, to coś w rodzaju snu na jawie.

Nasza inność, dziwne zachowania wyni-
kają przede wszystkim z lęku i niepew-

ności: lęku nie tylko przed tym, co zewnętrz-

Do normalnego człowieka
ne – przed przemocą, biedą, śmiercią – ale 
też przed sobą samym, przed urojeniami, 
złym samopoczuciem, wreszcie samą cho-
robą.

Takie stany powstają najczęściej w wy-
niku nałożenia się kilku przyczyn, np. 

stresu i dużej podatności na stres, tłumienia 
uczuć i konfliktów w rodzinie, zaburzeń sek-
sualnych, kryzysu wiary, niedomkniętego 
procesu dojrzewania – nieodpowiedzenia 
sobie na pytanie „kim jestem” i „kim mam 
być w przyszłości”. 

Choć reagujemy i zachowujemy się ina-
czej, jednak zasady rządzące naszym 

życiem są takie same jak u osób „zdro-
wych”. Chcemy rozwijać się, pracować, 
spotykać się w grupach, chcemy dzielić się 
z innymi swoimi przeżyciami, okazywać so-
bie serdeczność, koleżeństwo, solidarność. 
Widziałem osoby w ciężkim stanie, trzęsą-
ce się, męczone urojeniami, z niezbornymi 
ruchami, tikami nerwowymi, które jednak 
potrafiły w potrzebie podać rękę innym, 
okazać zainteresowanie, uprzejmość, bez-
interesowną pomoc. Jesteśmy takimi samy-
mi ludźmi jak wszyscy inni.

Schizofrenia to choroba umysłu, roz-
szczepienie osobowości, niemoc ducha 

- dotyczy więc naszego wnętrza. Drwal czy 
murarz, osoby ciężko pracujące fizycznie, 
mają mniejsze ryzyko na zachorowanie na 
schizofrenię. Choroba ta dotyka najczęściej 
ludzi o dużej wrażliwości, artystów, pisa-
rzy, inteligentów, ludzi z „cienką skórą na 
grzbiecie”, u których granica między świa-
domością i podświadomością jest krucha, 
a „płaszcz” chroniący przed zalewem bodź-

ców jest cienki. Po prostu czasem nasza 
wrażliwość nie wytrzymuje obciążeń, jakie 
niesie życie i reagujemy psychotycznie.

Z drugiej strony, taka zwiększona wraż-
liwość daje nam dobry wgląd w to, co 

na ogół pozostaje niedostrzegane. Nasze 
mocne strony to zdolność do abstrakcyjne-
go myślenia, poetyckość, artyzm, umiejęt-
ność „czucia” sztuki. Ogromna część osób 
ze schizofrenią to osoby inteligentne, czę-
sto wykształcone, uzdolnione artystycznie, 
kulturalne. Są znawcami Biblii, świetnymi 
obserwatorami ludzkiej duszy, wybitnymi 
matematykami, a więc ocierają się o sfery 
„nie z tego świata”. Tym, co nie daje nam 
wprowadzać naszej wiedzy, zdolności i ta-
lentów w życie jest nieśmiałość, brak po-
czucia własnej wartości, odrealnienie. 

Choć stereotyp „wariata” kojarzy się z 
zaślinionym osobnikiem, wrzeszczą-

cym na ulicy, czy twierdzącym, że jest Na-
poleonem, to jest to bardzo mylny pogląd. 
Wiele razy w trakcie przeżywania stanów 
psychotycznych dziwiłem się, jak różne jest 
to od wyobrażenia, jakie miałem o choro-
bach psychicznych będąc osobą zdrową. 
Mamy takie same potrzeby, marzenia, lęki i 
pragnienia, nawet jeśli przeżywamy i mani-
festujemy je inaczej. Nie przestańcie w nas 
widzieć ludzi. Nie odmawiajcie więc nam 
naszej godności, prawa do normalnego ży-
cia, do miłości i przede wszystkim – nie bój-
cie się nas. Wtedy może i my przestaniemy 
bać się was.

Jang
Kraków
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Zdrowie to taki stan organizmu, w którym człowiek utrzymuje 
równowagę fizyczną i duchową poprzez zaspakajanie potrzeb 

materialnych i duchowych przez Rodziców, a w wieku dojrza-
łym samodzielnie. Również prawidłowe środowisko wpływa na 
ukształtowanie zdrowego dziecka, które dorastając tworzy zdrową 
osobowość. Według humanisty Montaigne’a (żył w XVI w.) filozo-
fia uczy znajdować miejsce dla dobra, dla cieszenia się życiem, i 
to jest zdrowie. „Historia filozofii” Władysława Tatarkiewicz podaje, 
że zdrowie to przede wszystkim prawidłowe życie moralne i reli-
gijne. Jak podaje „Encyklopedia zdrowia” z roku 1989, „zdrowie to 
taki stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w 
aspekcie nie wtrącania się do ludzkiego życia, co daje prawdziwą 
radość”. Według Claude’a Bernarda „zdrowie to zdolność organi-
zmu do czynnego utrzymywania stałości środowiska wewnętrzne-
go”. Układ nerwowy, hormonalny i odpornościowy odpowiedzialne 
są za nasze zdrowie. Jednak przez permanentne działanie ze-
wnętrznych bodźców takich, jak np. hałas dochodzi do patologicz-
nej reakcji układów wymienionych (nerwowego, hormonalnego i 
odpornościowego) i długotrwałej reakcji stresowej, a w końcu do 
choroby całego ustroju.

Choroba jest odwrotnością zdrowia. Ogólny pęd, jaki towarzy-
szy współczesnemu człowiekowi  za zdobyczami materialny-

mi, aby jak najwięcej ich zgromadzić jest właśnie chorobą. Cho-
roba jest patologiczną reakcją całego organizmu na przewlekłe 
bodźce fizyczne  i psychologiczne (bodźce = stresory). Refleksja 
„dokąd ja zdążam” powinna powoli brać górę nad ogólnym pędem 
do „sukcesu” (chodzi o pęd do nikąd). Ponieważ choroba dotyczy 
całego ustroju, zarówno ciała, psychiki jak i duszy, do wyleczenia 
chorego (pacjenta), potrzeba zarówno lekarza, jak i duchownego. 
Przejdziemy teraz skrótowo do omówienia kilku chorób z tym na-
stawieniem, że choruje z chorym narządem całe ciało, jak i duch. 
Np. palpitacje serca są często związane z bólem w okolicy serca, 
lękiem i niepokojem pochodzącymi z układu nerwowego i psychi-
ki. Drugie takie schorzenie to zawał serca, też związany z silnym 
bólem, niepokojem i również dużym lękiem. Te trzy objawy pocho-
dzą z układu nerwowego  i psychiki. Następną chorobą jest ast-
ma, w której napady duszności związane są ze skurczem oskrzeli 
oraz również występuje niepokój i lęk pochodzące z psychiki cho-
rego. Przejdźmy do chorób pochodzących z układu nerwowego i 
psychiki np. depresja  jest chorobą całego organizmu (łącznie z 
układem nerwowym – depresja maskowana). Związana jest czę-
sto z traumatycznym przeżyciem (Sybiracy). Człowiek traci wiarę 
w swoje możliwości, uważa, że jest w sytuacji bez wyjścia, nie ma 
nadziei na jej poprawę. I zapada w marazm – „najlepiej będzie 
jak umrę”. Załamane są po prostu siły witalne co się wiąże z za-

Pojęcie zdrowia i choroby
łamaniem sił odpornościowych, nerwowych i hormonalnych. Inną 
chorobą, u której również załamane są układy zarówno nerwowy, 
hormonalny, jak i odpornościowy jest schizofrenia. Polega ona na 
rozczłonkowaniu psychicznym. Myślenie jest w niej nielogiczne, 
niegramatyczne, chory gubi wątki myślowe, nie może skupić uwa-
gi, występuje rozkojarzenie myślenia i uwagi. Z myśleniem nielo-
gicznym kojarzą się urojenia. Inny objaw – halucynacje wynikają 
z lęków tzw. antycypacyjnych (lęków przed wystąpieniem lęku) 
oraz wynikają z niepokoju, powstają wówczas omamy wzrokowe 
i słuchowe. Inne objawy to objawy negatywne, wycofanie, zamy-
kanie się w sobie, życie we własnym świecie.  Silne, negatywne 
przeżycia emocjonalne wywołujące przewlekły stres, poprzedza-
jące chorobę wywołują zmiany myślenia – myślenie patologiczne. 
Dzieje się to z powodu przesunięć jonowych w komórkach mózgu 
oraz zmiany rozmieszczenia neurosekretów przede wszystkim 
DOPA – miny na połączeniach (synapsach) komórek nerwowych. 
Biorą w tym udział układ hormonalny i odpornościowy. Aby my-
śli nasze były pozytywne, radosne, zdrowe, musimy przeżywać 
pełne miłości silne emocje (wzruszenia). Wtedy  po przewlekłych 
takich emocjach dochodzi do zmian strukturalnych komórek ner-
wowych (jak podano wyżej). A więc lekarstwem na schizofrenię 
jest silne, emocjonalne przeżywanie pozytywnych wrażeń, po 
prosu permanentne przeżywanie miłości. Dla wierzącego silne 
przeżywanie miłości do Istoty Najwyższej i miłości do drugiego 
człowieka. Częste schorzenie psychiczne paranoja (obłęd) wyni-
ka z braku logicznego myślenia. Choroba Alzheimera jest choro-
bą nieuleczalną, częściowo układu nerwowego oraz częściowo 
psychiki z powodu załamania zarówno: 1. Psychiki: człowiek z 
takim rozpoznaniem jest zagubiony, zapomina się, nie rozpoznaje 
najbliższych, z czego zdaje sobie sprawę i załamuje się , jak i 2. 
układu nerwowego – powstają zmiany strukturalne mózgu.

Jedyną terapią jest na pewno życzliwy i pełen miłości stosunek 
do chorego łącznie z lekami hamującymi rozwój choroby. Być 

może przyczyną choroby – zmian strukturalnych mózgu jest za-
łamanie sił odpornościowych organizmu z powodu przewlekłego 
stresu.

Choroby psychiczne są trudne do zdiagnozowania, gdyż mózg 
ludzki i co za tym idzie psychika jest sensu stricte niezbada-

na. Nie zbadano powstawania ludzkich myśli. Jak podano wyżej 
przesunięcie jonowe w komórkach mózgu oraz rozmieszczenia 
neurosekretów odpowiedzialne są za powstawanie myśli. Ale, jak 
to się odbywa, gdzie jest początek ludzkiego myślenia nie wiado-
mo. Przypuszczalnie początek daje Istota Najwyższa i tworzą się 
zdrowe, prawidłowe myśli. Jak podano wyżej przewlekłe, pozy-
tywne lub negatywne stany emocjonalne, jakie przeżywamy po-
wodują powstanie myśli zdrowych, prawidłowych lub nieprawidło-
wych, patologicznych.

Dbając o zdrowie tzn. dbając o higienę życia, rozwój intelektu-
alny dbamy o prawidłowy stan trzech układów: nerwowego, 

hormonalnego i odpornościowego. Również zdrowa rodzina przy-
czynia się do wychowania zdrowego społeczeństwa. Profilaktyka 
chorób polegałaby na zwolnieniu tempa życia i przede wszystkim 
uspokojeniu się.

Aleksandra Kompe i syn Aleksander Kompe
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Teza tekstu jest prosta, ale tak zwykle 
bywa z prostymi „prawdami”, że dłu-

go dojrzewają, jednak kiedy już dojrzeją, 
mogą wiele spraw naświetlić w nowych 
perspektywach. Nie muszę pisać dużo o 
„psychiatrii środowiskowej”, jej historię zna 
każdy z nas – jej byłych bądź obecnych 
beneficjentów. Już samo to słowo kieruje 
uwagę na zasadniczą chęć „destygmaty-
zacji” – nie ma pacjentów, są beneficjenci. 
Ci pierwsi przychodzą po leczenie, podda-
ją się mu raczej biernie – od tych drugich 
wymaga się swoistej „umowy wiązanej”: 
my leczymy ciebie tak długo, jak Ty leczysz 
sam siebie. Beneficjent musi być aktywny 
i dobrze. Ale sedno problemu, dlaczego 
na oddziałach dziennych nie notuje się re-
misji spektakularnych, przypominających 
pierwsze „cudowne ozdrowienia” po wpro-
wadzeniu chloropromazyny w połowie XX 
wieku, leży w czym innym: autorytet. 

Jest oczywistym, że psychiatria mała, ka-
meralna, przypominająca bardziej sta-

romodne mieszkanie poczciwej, starej ciot-
ki niż oddział zamknięty, kosztuje mniej, a 
aspekt ekonomiczny jest istotny, zwłaszcza 
obecnie w dobie kryzysu. Duży, podmiejski 
szpital, ideał XIX-wiecznej neurologii i psy-
chiatrii, kosztuje i musi kosztować. Ale pa-
cjenci tam zdrowieją szybciej i nie dlatego, 
że zażywają więcej leków. Nagłe remisje 
były i w erze przedfarmakologicznej, gdy 
jedynym znanym leczeniem były zabiegi 
fizyczne i leczenie biologiczne (insulina, 
prądy elektryczne, zimne kąpiele, brom, 
etc.), a psychoterapii w ogóle nie było, nie 
licząc początkującej psychoanalizy, raczej 

pomocnej w neurastenii, neurozach, ge-
neralnie nie w kręgu „dużej psychiatrii”. 
Pacjenci leczeni latami w instytucjach pań-
stwowych, jak pokazują nowsze badania, 
mieli oczywiście stracony czas, z tym, że 
jak ktoś zdrowiał to wychodził i nie wracał, 
a jak ktoś nie zdrowiał, to nigdy nie wycho-
dził. Zasługą tedy środowiskowców jest 
skrócenie czasu pojedynczej hospitalizacji 
oraz ich ograniczenie w ciągu linii życia. 
Ale to, co leczyło to po pierwsze: wrażenie 
– wielki, potężny szpital, w którym pracują 
potężne autorytety, a w dodatku wszystko 
za darmo na „koszt państwa”. To „państwo” 
dziś zdezerterowało – jest rynek, są prace 
chronione, są mieszkania chronione, ale 
nie ma odpowiedzialności państwowej za 
los chorych, zresztą nie tylko psychiatrycz-
nie. Chorzy przyjmowani do podmiejskich, 
pięknie zresztą lokowanych wśród bujnej 
zieleni parków, w pięknej, a zarazem so-
lidnej architekturze (Tworki, Kobierzyn, 
etc.), mieli dwie rzeczy, których dziś brak: 
poczucie bezpieczeństwa (nie wyrzucą 
mnie na bruk, jak nie wyzdrowieję), oraz 
poczucie przemożnego autorytetu lekarza 
i instytucji. Dzisiejsi lekarze stracili autory-
tet, miejmy nadzieję że częściowo, a nawet 
jeśli całkowicie, to należy zastanowić się, 
czy pomysł stopniowej likwidacji wielkich 
centrali neuropsychiatrycznych jest pomy-
słem dobrym czy złym? Niestety, fakty mó-
wią za siebie: dziś pacjenci wychodzą ze 
stacjonarnych za wcześnie, przyjmowani 
są zresztą za późno (nadal, ale dystans od 
zachorowania do leczenia się na szczęś-
cie skraca), idą na dzienne, potem do do-

Dlaczego dawniej zdrowieli
i dlaczego obecnie nie zdrowieją?
Ograniczenia decentralizacji psychiatrii we współczesnej 

polskiej opiece środowiskowej 

mów środowiskowych, ale dalej od razu 
na otwarty rynek z ominięciem WTZ, ZAZ-
ów czy pracy chronionej. W konsekwencji 
stres panujący w społeczeństwie szybko 
kieruje ich znowu na koniec kolejki i cały 
cykl hospitalizacji się powtarza. 

Może i trzymanie kogoś przez 30 lat w 
szpitalu dawniej nie było takie głupie, 

ale na pewno nie jest mądre limitowanie i 
stawianie ultimatum, choćby niewyrażo-
nego wprost: zdrowiej szybko, bo dużo 
kosztujesz, za tobą stoją inni. Niestety, 
kapitalizm w wersji, jaką mieliśmy ostatnio 
nie służy dobru pacjentów. Lubię to słowo, 
bo podkreśla cierpienie, pasję – także za-
korzenienia. Bo wieloletni pacjenci, jak i 
dzisiaj czasami po prostu nie mieli dokąd 
wracać, ani gdzie zaczynać od nowa. Two-
rzyli specyficzną klimę szpitalną, też mieli 
swoje subśrodowisko, powstawało wiele 
inicjatyw kultury, teatrów, klubów, etc. Czy 
wolno godzić się na likwidację szpitala w 
Kobierzynie i przekształcenie wszystkich w 
ślad za nim placówek tego typu w kolejne 
sanatoria dla bogatych emerytów zza gra-
nicy? Moim zdaniem, ale wyrażam tu cichą 
prośbę wielu, dla których wielki szpital jest 
im „przystanią”, nie wolno. Tego po prostu 
nie wolno przeliczać merkantylnie. 

Rafał Sulikowski

Od Redakcji
Drukujemy artykuł,  nie podzielając poglądów Autora. Musimy jednak sprostować kilka wyssanych z palca opinii. Zacznijmy od tytu-
łowej, że konieczna reforma środowiskowa polskiej psychiatrii wiąże się z likwidacją szpitala. Żaden szpital nie będzie zlikwidowany, 
tylko będzie musiał  przekształcić się w bardziej ludzki, rodzinny, bliżej miejsca zamieszkania. Będzie musiał oprzeć się na współpracy 
z pacjentem i jego rodziną, zapewnić czas na rozmowę. Będzie musiał być powiązany z zespołem leczenia środowiskowego i  oddzia-
łami dziennymi, aby za każdym razem alternatywa do hospitalizacji całodobowej mogła być rozważona. Będzie musiał  mieć szerszy 
program  terapeutyczny, niż tylko  pokonywanie objawów choroby, a to znaczy powiązać leczenie ostrego stanu choroby z dalszym 
losem  pacjentów po wypisie, kiedy najczęściej pozostają samotni i z brakiem zajęcia. Szpitale pozostaną, ale muszą przejść własną 
„terapię”. Autora zachęcamy, aby zapoznał się z warunkami w polskich szpitalach psychiatrycznych w jakich leczą się jego koleżanki i 
koledzy i ich późniejszymi losami.
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Książka Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję to książka niezwy-
kle cenna przynajmniej z trzech powodów.

Pierwszym z tych powodów jest fakt, że w książce tej widoczna jest 
współpraca profesjonalistów z osobami, które mają nie tylko do-

świadczenie choroby, ale i pracy czy to zawodowej czy społecznej na 
rzecz wspierania, rozwoju i pozytywnej zmiany opieki psychiatrycznej 
w Polsce. Okazuje się, że o tej zmianie można publicznie dyskuto-
wać, a wspierać ten proces mogą dobre praktyki mediów skierowanie 
na szukanie właściwych ścieżek informacji. Świadczy o tym bogata 
tabela na końcu książki dokumentująca takąż współpracę środowisk 
psychiatrycznych z mediami.

Drugim z tych powodów jest to, że historie w książce tej przedsta-
wione są zapisem szczególnego rodzaju doświadczenia przez fa-

chowców nazywanego granicznym. Okazuje się, że te doświadczenia 
są często ukryte za bogatą symboliką wszechobecną w chorobie psy-
chicznej. I co najważniejsze, że mają one dla publikujących autorów 
głębszy sens, którego trzeba szukać. 

Trzecim z tych powodów jest to, że historie te pokazując zwyczaj-
ne życie i zmagania z przeciwnościami losu, demitologizują po-

wszechnie występujący obraz choroby i chorego w społeczeństwie. 
Mogą być lekcją psychiatrii dla nas wszystkich. Lekcją nadziei. Lekcją 
tego, gdzie jej szukać. 

Recenzja książki pt. Umacnianie 
i zdrowienie. Dać nadzieję

Pod redakcją Andrzeja Cechnickiego i Anny Liberadzkiej

Umacnianie to oddawanie nadziei w ręce samych zainteresowa-
nych jej poszukiwaniem. Zdrowienie to odzyskiwanie nadziei, 

przez tych którzy jej szukają. Można samemu doświadczać zdrowie-
nia, można widzieć zdrowienie u innych. Umacniać można zarówno 
innych, jak i siebie. Zdrowienie i umacnianie to pojęcia bardzo silnie 
ze sobą sprzężone znaczeniowo i w praktycznym wymiarze funkcjo-
nowania rzeczywistości społecznej. Często osoby zdrowiejące umac-
niają innych poprzez dawanie im nadziei. Osoby dzieląc się swoim 
doświadczeniem powrotu do zdrowia, do pracy, do nauki, do życia 
dają nadzieję innym osobom, które są na początku tej długiej i wyma-
gającej sporo aktywności własnej wędrówki. Dawać nadzieję można 
także samym osobom zdrowym. Dawać nadzieję może także rodzina 
i bliscy, personel medyczny, czy przyjaciele. Wszyscy możemy da-
wać nadzieję! Takie przesłanie zawiera książka pod redakcją Andrzeja 
Cechnickiego i Anny Liberadzkiej.

Chcąc dawać nadzieję, dobrze jest samemu być człowiekiem na-
dziei. Dawać nadzieję oznacza wierzyć w możliwość zdrowienia 

jako pozytywnego wyniku umacniania i ufać, że się powiedzie. Wiara i 
ufność jest pozytywnym dynamizmem wszelkiego rozwoju w tym prze-
de wszystkim umacniania i zdrowienia. Umacniam, ponieważ wierzę i 
ufam, że druga osoba ma potencjał zdrowienia. Umacniam i sam staję 
się zdrowszy, rozwijam siebie. Zdrowieję, ponieważ ktoś wierzy we 
mnie, czasem nawet bardziej ode mnie samego. Zdrowieję, wierzę i 
ufam, że ktoś wierzy we mnie i ufa mi prawie tak samo, jak ja jemu.

Nadzieja jest odpowiednikiem życia, zdrowia i szczęścia. Brak na-
dziei oznacza czarną rozpacz, chorobę i śmierć. Dać nadzieję 

oznacza wyzwolić zdrowienie. Nadzieja jest jasnością widzenia rze-
czy w adekwatnych barwach. Niebieski oznacza niebieski, zielony 
znaczy zielony, a czerwony – czerwony. Przy czym nadzieja oznacza 
kolor plus jasny poblask przy każdym kolorze. Okazuje się bowiem, że 
nawet czerń może być świetlista, jeśli człowiek zechce i doświadczy 
warunków, by ją zobaczyć. 

W książce Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję wyróżnione zo-
stały cztery rodzaje nadziei:

-   Nadzieja na zdrowienie.

-   Nadzieja na dobre relacje.

-   Nadzieja na naukę i pracę.

-   Nadzieja na solidarność w działaniu.

Nadzieja na zdrowienie najlepiej wyraża się w przechodzeniu od 
historii choroby do historii życia. Często dzieje się tak, że histo-

ria choroby rodzi się w wyniku skomplikowanej i często traumatycz-
nej historii życia. W takich wypadkach okazuje się, że zdrowienie to 
jakby powrót do tej zapomnianej, zaprzeczanej, czy wypieranej ze 
świadomości historii życiowego dramatu. Dramat wcale nie musi być 
tylko i wyłącznie tragedią, dramat może stać się również komedią. 
Z tym zastrzeżeniem, że w komedii bynajmniej nie o samą śmiesz-
ność życia chodzi. Ponieważ życie wcale śmieszne nie jest. Chodzi 
tutaj o umiejętność zdystansowania się od tych trudnych spraw, jakie 
spotykają nas w życiu. Wyjścia ponad… to co nas często tak bardzo 
angażuje emocjonalnie, czy poznawczo. Człowiek pragnie być wolny. 
Duchowość bowiem to miejsce osobistej wolności, w której wszyscy 
doświadczamy nadziei. I bynajmniej nie chodzi tutaj tylko o nas, osoby 
doświadczone chorobą psychiczną, ale o nas wszystkich, którzy żyje-
my, pracujemy, kochamy, jesteśmy razem ze sobą. Chodzi również o 
to, by uwierzyć, że w człowieku zawsze istnieje przestrzeń wolna od 
choroby. Tych przestrzeni jest więcej aniżeli tylko wolny wybór, czy 
postanowienie: Chcę zdrowieć! Czasem jest to nasza pasja, zainte-
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resowania, czasem praca, która jest pasją, a czasem przyjaźń czy 
miłość. Marzenia. Pragnienia. Tęsknoty.

Nadzieja na dobre relacje jest szczególnym rodzaje nadziei, po-
nieważ relacja wiąże się z zaufaniem, a zdrowienie odbywa się 

w relacji opartej na zaufaniu. Nawet wówczas, kiedy miejsce zaufania 
zajmuje kontrola trzeba próbować odzyskiwać zaufanie do siebie, do 
ludzi, do świata. Zaufanie odzyskać można poprzez na przykład przy-
jaźń, która jest jak lekarstwo. Relacja musi być dobra to znaczy oparta 
na zaufaniu. Bowiem, widzieć trzeba nie tylko nadzieję, ale przede 
wszystkim człowieka, który tej nadziei potrzebuje. Chcąc pomóc dru-
giemu i dać mu nadzieję, trzeba niekiedy doszukać się swojego czło-
wieczeństwa. Człowieczeństwo to wolność wyboru. Traktowanie czło-
wieka jak człowieka wyraża się poprzez wiarę i ufność, że zdrowienie 
jest możliwe, czy poszukiwanie takich rozwiązań systemu opieki psy-
chiatrycznej, aby w sytuacji przymusu bezpośredniego minimalizować 
najbardziej, jak to tylko możliwe negatywne tego konsekwencje.

Nadzieja na naukę i pracę stwarza w człowieku przestrzeń możli-
wości zaakceptowania faktu choroby, która jednakowoż nie prze-

kreśla dalszego satysfakcjonującego życia, a czasem może wyzwalać 
nowe pasje. Czasem choroba przychodzi wówczas, kiedy uczymy się 
lub pracujemy. Czasem zdarza się sytuacja szpitala psychiatryczne-
go. Po wyjściu z niego liczy się możliwość powrotu do przerwanych ról 
społecznych: pracy, rodziny, studiów i tak dalej.

Potrzeba ponownego zakotwiczenia się w społeczeństwie ma swo-
je źródło w fakcie, iż jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i 

tak samo jak potrzebujemy dobrych rozwiązań systemowych w obsza-
rze psychiatrii środowiskowej tak samo potrzebujemy miłości, pracy 
czy najbliższych nam osób do tego, by nie tylko zdrowieć, ale i żyć. 

Pracować. Praca o ile jest dostosowana do tego, co chcemy robić w 
życiu pomaga w odkryciu swoich mocnych stron, co wpływa na poczu-
cie własnej wartości i ogólny stopień zaangażowania w wykonywaną 
pracę. Posiadane wykształcenie i nauka pozwalają zgłębiać pasję i 
istotnie przyczyniają się do większych szans na rynku pracy, a to z 
kolei odciąża państwo finansowo.

Nadzieja na solidarność w działaniu budzi ducha wspólnoty, w któ-
rej wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni wspólnym losem życia. 

Żyjemy w jednej czasoprzestrzeni, doświadczamy wspólnych uczuć i 
emocji, mamy te same pragnienia i tęsknoty. Pacjenci potrzebują te-
rapeutów, terapeuci potrzebują pacjentów, rodziny potrzebują swoich 
bliskich i tak dalej. Wspólne doświadczenia choroby i zdrowienia także 
mogą łączyć, co podkreślają autorzy książki w myśl słów Profesora 
Antoniego Kępińskiego. Opisana historia spółki Zielony Dół, która nie 
działa dla zysku, lecz na rzecz celów statutowych stowarzyszenia non 
profit, gdzie jedną decyzją Wojewody Małopolskiego, który nie prze-
dłużył umowy na prowadzenie ośrodka i w wyniku czego pracę straciło 
ponad 20 osób chorujących psychicznie, uwidoczniła, jak wielu oso-
bom, które wyraziły poparcie dla akcji Ratujemy Zielony Dół leży na 
sercu ich los. Nasz wspólny los.

Tej solidarności szukamy! Dobrym wstępem do niej jest lektura 
książki Umacnianie i Zdrowienie. Dać nadzieję, do czego Każdego 

z osobna szczególnie zachęcam. 

Elżbieta Leśniak
Kraków

Środowiskowy Dom  Samopomocy jest 
dziennym ośrodkiem wsparcia dla 

osób po kryzysach psychicznych. Zapew-
nia uczestnikom pewną formę rehabilitacji, 
rekreacji i przygotowania do samodziel-
nego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Zajęcia odbywają się od rana, zaczynają 
społecznością, a kończą wspólnym posił-
kiem. W ośrodku tym działają trzy pracow-
nie: kulinarna, plastyczna i komputerowa. 
Każdy uczestnik w danej pracowni jest 
miesiąc, tak by wyćwiczyć sobie pewne 
umiejętności.

Ja chodzę do Środowiskowego Domu 
Samopomocy już od kilku lat. Z per-

spektywy pacjenta mogę przyznać, że 
uczestnictwo w zajęciach tego dziennego 
ośrodka wsparcia działa bardzo korzystnie 
dla zdrowia psychicznego. Oprócz terapii 
można nawiązywać również kontakty z 
innymi uczestnikami, co pomaga w inte-
growaniu się z grupą. W Środowiskowym 
Domu Samopomocy są obecne również 
zajęcia ruchowo – taneczne, jak i popołu-
dniowe grupy, m.in. grupa redakcyjna.

Wcześniej ŚDS  mieścił się przy uli-
cy Czarnowiejskiej, obecnie istnieje 

na ulicy Olszańskiej w Krakowie. Zmiana 
miejsca siedziby Domu była spowodowana 
koniecznością zapewnienia uczestnikom 
większego ośrodka. Po długich poszuki-
waniach udało się znaleźć miejsce właś-
nie na ulicy Olszańskiej. Po zakończonym 
remoncie doszło do uroczystego otwarcia 

Domu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni,  
choć niektórzy woleli poprzednie miejsce.

Tymczasem w miarę upływu czasu na-
pływało coraz więcej uczestników, w 

wyniku czego powstała filia w tym samym 
budynku, do którego przeniosły się rów-
nież oddział dzienny z Placu Sikorskie-
go i z ulicy Miodowej. Zaistniało również 
Centrum Seniora. Można więc mówić, że 
powstało pewne Centrum Psychiatrii Śro-
dowiskowej, które mieści się w jednym 
budynku przy ulicy Olszańskiej. Nastąpiła 
więc centralizacja tych różnych ośrodków 
które wcześniej mieściły się w innych miej-
scach Krakowa. Nasuwa się pytanie, czy 
to jest korzystne czy raczej nie? Z mojego 
punktu widzenia ma to wiele korzyści, oso-
by chorujące mają możliwość lepszej psy-
choterapii, większego promowania zdrowia 
psychicznego, jak i mniejszej stygmatyza-
cji swojej choroby. Mnie osobiście bardziej 
podoba się przy ulicy Olszańskiej, jest wię-
cej miejsca i wygody. Uczestnicy z pomo-
cą terapeutów przygotowują bardzo dobre 
posiłki, bardzo ciekawe są również zajęcia 
taneczne prowadzone przez panią Sabinę 
w poniedziałki. Korzystnie działa również 
terapia grupowa prowadzona przez panią 
Ewę Lechowicz w czwartki.

Przychodzenie na zajęcia do Środowi-
skowego Domu Samopomocy wymaga 

pewnego wysiłku, motywacji oraz odwagi,  
lecz każde pokonanie swojej słabości 
przynosi satysfakcję i poczucie zadowole-

nia. Chciałam jednak nadmienić, że celem 
takiego ośrodka jakim jest Środowiskowy 
Dom jest przygotowanie do samodzielnego 
życia w świecie, czyli do pracy i sprawnego 
funkcjonowania  na zewnątrz. Możliwe, że 
nie każdemu się to udaje, nie jest to jed-
nak niemożliwe. Dlatego przychodząc na 
zajęcia trzeba mieć tę nadzieję na wyjście 
z choroby i prowadzenie normalnego trybu 
życia. Bardzo jednak prawdopodobne, że 
to wymaga pewnego czasu. Ktoś potrze-
buje go mniej, inny więcej, lecz każdy od-
nosi osobistą korzyść z Ośrodka.

Uważam, że takie dzienne domy wspar-
cia są bardzo potrzebne. Dają możli-

wość mądrego spędzenia czasu  i rehabili-
tacji. Zapewniają posiłek, terapię grupową  
i indywidualną, oraz uczą umiejętnego na-
wiązywania kontaktów społecznych i towa-
rzyskich. Pomagają rodzinie chorującego 
poprzez zapewnienie opieki przez te parę 
godzin nad ich synem czy córką.

Dzięki Środowiskowym Domom Samo-
pomocy będzie mniej osób błąkają-

cych się bez celu po mieście, będzie mniej 
zachorowań i powrotów do szpitali. Osoby 
po kryzysie psychicznym będą miały odpo-
wiednie wsparcie, jak i szansę na lepsze, 
zdrowsze życie, i co za tym idzie nadzieję 
na całkowite wyleczenie i powrót do nor-
malnego życia w społeczeństwie. 

Dominika Skrzypak
ŚDS Kraków

Korzyści  jakie daje
Środowiskowy Dom Samopomocy
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Listy w depresji
do Ojca duchownego 

Drogi Ojcze,

Pisze do Ojca inna Ania, niż zna mnie Ojciec z telefonów. Piszę, bo nie byłabym w stanie tego wypowiedzieć 
przez telefon, po drugie wstydzę się teraz bardzo telefonów do Ojca. Będzie to dla mnie olbrzymia pomoc, 

gdy Ojciec ten list przeczyta i choć dwa zdania napisze, bo teraz o wiele bardziej potrzebuję Ojca pomocy, niż jak 
dzwoniłam do Ojca pięć razy dziennie.

Jestem bardzo  załamana z różnych powodów, przede wszystkim z powodu nieumiejętności znalezienia swojego 
miejsca w życiu świeckim. Wstydzę się siebie. Wiem, że z moim wykształceniem i doświadczeniami powinnam 

podnosić innych na duchu, pomagać, tymczasem bezradnie wyciągam ręce do innych osób, które wiedzą o mojej 
codziennej Eucharystii, a jednocześnie widzą moją bezradność w codziennym życiu, brak zainteresowań, bez-
czynność. Myślę, że ten obraz mojego życia bardziej pasowałby do zagorzałej ateistki, niż do osoby wierzącej. Nie 
mam odwagi krytykować nikogo choć widzę coś niewłaściwego, bo boję się, że stracę pomoc, od której jestem tak 
bardzo uzależniona. To też pozbawia mnie odwagi w relacji do Boga, odwagi pójścia do kościoła i modlitwy. Jak z 
Ojcem rozmawiałam byłam tak odważna tylko przez urojenia, że mam niezwykłe przeżycia duchowe i myślałam, 
że Ojciec podobnie to odbiera. Teraz widzę, że Ojciec z miłosierdzia swego nie odtrącał chorej osoby, za co dzię-
kuję.

Chciałam Ojca zapytać, jak teraz w depresji ma wyglądać moja modlitwa do Boga. Czy ma sens np. ofiarowanie 
cierpienia bezczynności, czy to jeszcze bardziej Boga obraża? Proszę o modlitwę i wsparcie. Ogromnie go 

teraz potrzebuję i bardzo cierpię.

Anna Rajczak
22.06.2011 r.

Drogi Ojcze,

Już trzeci raz w życiu wpadłam w depresję z powodu tego, że nie odnajduję się w życiu świeckim. Ta depresja ma 
wiele wymiarów i dotyczy m.in. życia duchowego i tu liczę na Ojca pomoc, której zresztą już mi Ojciec udzielił 

za pomocą treściwego SMS.

To wielka pomoc, że nie muszę się zastanawiać, czy iść do komunii świętej, choć nadal przyjmuję z lękiem i 
niepewnością, czy Boga nie obrażam. Ponadto wydaje mi się, że obrażam Pana Boga swoimi modlitwami. Mat-

ka Teresa z Kalkuty napisała kiedyś : „już się nie modlę, wymawiam słowa modlitwy zgromadzenia”. Przytaczam 
te słowa, bo one dobrze korespondują z wymawianymi przeze mnie Ojcze nasz czy Zdrowaś Mario. Nie potrafię 
wznieść myśli do Pana Boga. Jestem tak bardzo rozproszona w czasie mszy świętej. Mam wrażenie, że moje 
modlitwy nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem. Przypominają mi się słowa Pana Jezusa: „Nie każdy kto Mi 
mówi Panie, Panie…”

Skąd we mnie tyle lęku w kontakcie z Panem Bogiem? Nie tylko dlatego, że moja aktywność często jest bliska 
zeru, choć ostatnio staram się bardzo z tym walczyć. Czasem wydaje mi się, że moje życie jest jednym wielkim 

egoizmem, że nie znam drugiego człowieka tak pustego jak ja, bez miłości. Każdy czymś żyje, czymś się interesu-
je, a ja nie potrafię wejść w rozmowę z nikim, bo niczym się nie interesuję, na niczym się nie znam, zaniedbałam 
wszystkie zdolności, nie mam wrażliwości na drugiego człowieka i nie widzę drogi wyjścia z tego stanu.

Ponad 2 miesiące już nie byłam do spowiedzi. Nie wiem jak się spowiadać, czy z bezczynności, czy z lenistwa, 
czy świętokradztwa, czy zasłaniać to wszystko depresją, ale wtedy nie wiem z czego się spowiadać, bo jak się 

siedzi w domu, nie ma okazji do grzechu pozytywnego. A jednak uważam się za bardzo złą. W ogóle nie umiem 
wyrazić tego, co chciałabym Ojcu przekazać i widzę, że być może nie wiele więcej napisałam niż w SMS. Na 
pewno mogę szczerze napisać, że bardzo cierpię, byłoby dla mnie pociechą, gdybym mogła mieć nadzieję, że to 
cierpienie można ofiarować Panu Bogu, ale nie wiem, czy tak jest, bo jeżeli to cierpienie jest rezultatem moich grze-
chów… Czy to jest w ogóle możliwe, że żyję w łasce uświęcającej? Wielu ludzi z mojego otoczenia nie przystępuje 
do Komunii św., a ich życie nie jest tak bezpłodne jak moje…

Anna Rajczak
11.08.2011 r.
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Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
Aula Nowodworska
Kraków, ul. Św. Anny 12
 

09 czerwca (czwartek) / June 09th (Thursday)

09.00 - 09.30 Rejestracja uczestników / Registration of participants
09.30 - 10.00  Otwarcie Forum / Opening of the Forum –  Prof. Piotr Laidler, Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Prof. Krzysztof Gierowski,  
  dr hab. Andrzej Cechnicki, Barbara Banaś
  Rozdanie certyfikatów Ex-Co – Prof. Krzysztof Gierowski, Przewodniczący Komisji 
10.00 - 12.00 SESJA I: Zdrowienie i Umacnianie / Recovery and Empowerment
10.00 - 12.00 Wykład otwierający / Opening lecture:
  Marek Miszczak - Zdrowienie – trudna decyzja / Recovery - tough decision
  Mike Slade  – Zdrowienie z perspektywy profesjonalisty / Recovery from the perspective of a professionalist
  Dyskusja panelowa/ Panel discussion: Anna Liberadzka, Barbara Banaś, Dorota Dużyk-Wypich, Andrzej Cechnicki,  
  Łukasz Cichocki, Mike Slade, Lars Hansson, Mateusz Gawron, Nina Judka 
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa / Coffee break
12.30 - 14.00 SESJA II: Piętno / Stigma
  Moderacja / Moderation: Anna Bielańska
  Wykłady wprowadzające / Introductory lectures: 
  Lars Hansson  – Subiektywne przeżywanie piętna / Subjective experience of stigma
  Anna Liberadzka – Akademia Liderów. Pokonywanie piętna / Academy of Leaders. Overcoming stigma
  Dyskusja panelowa / Panel discussion: Lars Hansson, Anna Liberadzka, Aneta Kalisz, Piotr Błądziński, Andrzej Cechnicki  
  Dorota Wypich
14.00 - 15.00 Lunch
15.00 - 17.00 SESJA III: Quo Vadis psychiatrio? / Quo Vadis Psychiatry?
  Moderacja / Moderation: Andrzej Cechnicki
  Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:
  Projekcja filmu „Pan Cogito buduje Olszańską 5” / „Mr Cogito builds Olszanska 5” 
  Marek Balicki -  Quo vadis polska psychiatrio?. / Quo Vadis Psychiatry?
  Jacek Wciórka – Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2020 / National Program of Mental Health  
  Care 2016 - 2020
  Dyskusja panelowa / Panel discussion: Marek Balicki, Jacek Wciórka, Stanisław Kracik, Maciej Pilecki, Łukasz Cichocki,  
  Anna Depukat, Agnieszka Lewonowska-Banach  
  Agnieszka Lewonowska-Banach – Program “Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej” / “Young and disab- 
  led” program - a model of vocational activity
18.00  Walne zebranie członków Porozumienia na Rzecz NPOZP Miejsce: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego  
  im. Prof. Antoniego Kępińskiego (ul. Olszańska 5) / Meeting of people and organizations supporting Agreement for the  
  National Program of Mental Health Care

10 czerwca (piątek) / June 10th (Friday)

9:00 - 11.00 SESJA IV: Doświadczenie cierpienia / Experiencing of suffering
  Moderacja/Moderation:  Bogdan de Barbaro
  Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:
  Jarosław Gliszczyński - Psychoterapia wobec problematyki pierwotnych deficytów
  Tadeusz Gadacz – O cierpieniu / On suffering
  Tadeusz Walczak – Moje doświadczenia z chorobą syna / My experiences with my son’s illness
  Dyskusja panelowa / Panel discussion:
  Tadeusz Gadacz, Tadeusz Walczak, Jacek Wciórka, Barbara Banaś
11.00 – 12.00 Coffe, Lunch
12.00 - 14.00 SESJA V: Ile farmakoterapii w leczeniu? / How much pharmacotherapy in the treatment?
  Moderacja/Moderation: Aneta Kalisz
  Wykłady wprowadzające / Introductory lectures:
  Projekcja filmu Elyn Saks – Opowieść o chorobie psychicznej od środka (15 min) / A tale of mental illness — from the  
  inside (a TED talk)
  Dominika Dudek – Współpraca lekarza z pacjentem jako klucz do sukcesu farmakoterapii. / Cooperation between the  
  psychiatrist and the patient as a key to successful pharmacotherapy
  Dyskusja panelowa / Panel discussion: Dominika Dudek, Tomasz Szafrański, Marta Cichońska,Anna Czerwińska, Kata- 
  rzyna Leśniewska, Anna Węglarz
14:00 - 15.00 Podsumowanie Forum. Otwarta dyskusja./ Conclusion of the forum. Open discussion.


