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Bez sztuki życie jest bardzo zubożone. Malarstwo, teatr, literatura czy 
muzyka mówią do nas językiem piękna. Artysta komunikuje się tak z in-
nymi ‒ chce przekazać coś dla niego ważnego, opowiedzieć jakąś hi-
storię, próbować zrozumieć życie. Ludzie w ten sposób rozmawiają. 
W tym numerze my też chcemy porozmawiać o sztuce, a dokładnie o jej roli 
w terapii kryzysów psychicznych, bo wierzymy, że sztuka leczy. Arteterapia 
jest ważną częścią oddziaływań środowiskowych w psychiatrii. Na łamach 
tego wydania prezentujemy inicjatywy z różnych miejsc w Polsce ‒ poetyc-
kie, muzyczne, teatralne czy plastyczne. Opowiadają o nich prowadzący te-
rapeuci-artyści, jak również ich uczestnicy ‒ pacjenci, a zarazem twórcy. Wy-
korzystują talent do walki z chorobą. Wielu podkreśla jego rolę w zdrowieniu.  
Nadal żyjemy w cieniu pandemii, a sztuka pomaga nam w tym wytrzymać 
‒ piękne piosenki, książki, obrazy czy spektakle pozwalają przeżywać, 
odczuwać, myśleć. Zarazem ich twórcy przeżywają obecnie trudny czas, 
gdyż ze względu na ograniczenia możliwości spotkań większość imprez 
nie może się odbyć na żywo. Tęsknią za tym artyści i widzowie. Pacjen-
ci też mają ograniczoną możliwość spotkań w grupach artystycznych w 
swoich ośrodkach, działalność przeniosła się do Internetu. To pokazuje 
jak istotna jest rola sztuki w naszym życiu; gdy jej brakuje, żyje się źle.  
Jednak w tym trudnym czasie dokładamy wszelkich starań, by na-
szą działalność kontynuować. Tworzyć, pracować, kontaktować się. 
Dlatego powstała petycja pacjentów i osób ich wspierających do Mi-
nistra Zdrowia, by reformę systemu psychiatrii kontynuować. Dla-
tego rozmawiamy też o istocie roli i pracy asystentów zdrowienia. 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i choć nasze spotkania będą ogra-
niczone pandemią nie traćmy kontaktu, również tego ze sztuką. Wszystkie-
go dobrego!  

Zastępca Redaktor Naczelnej
Monika Anna Syc
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O sztuce powiedziano na tyle dużo, 
że każda nowa próba jej zdefiniowania 
lub dodania kolejnej o niej myśli okazu-
je się mało odkrywczym aktem, może 
nawet nudnym, ale na pewno jest zada-
niem niełatwym.

Sztuka oddziałuje na nasze zmysły, 
wyobraźnię, samopoczucie, wreszcie 
zaspokaja wyższe potrzeby, czyli ta-
kie, które wykraczają poza niezbędne, 
bardzo podstawowe i konieczne spra-
wy. Dzieje się to niezależnie od wieku i 
ogólnej kondycji zdrowotnej człowieka. 
Nie trzeba do tego przekonywać tych, 
którzy doświadczyli zachwytu i radości 
związanych z obcowaniem z dziełem 
teatralnym, literackim, muzycznym lub 
też dziełem sztuk wizualnych. To, co 
od dawna wydawało się ludziom in-
tuicyjnie potrzebne, czyli pozytywny i 
terapeutyczny wpływ sztuki na człowie-
ka, doczekało się statusu samodzielnej 
dziedziny. Arteterapia będąca w ścisłym 
związku zarówno z terapią, jak i sztuką 
w wielu odmianach, rodzajach i formach 
zyskała ponadto wiele definicji. W ogól-
nym rozumieniu ma mieć wpływ na pro-
ces zdrowienia, a działania arteterapeu-
tyczne, odpowiednio przeprowadzone, 
mają na celu polepszenie mentalnego, 
emocjonalnego i fizycznego samopo-
czucia osoby w niej uczestniczącej. Czy 
każdy może tworzyć? Czy wszystkie 
działania związane z kreacją są aktem 
twórczym? Wreszcie: czy najistotniejszą 
sprawą jest efekt czy sama ekspresja 
twórcza? Poniżej postaram się zawrzeć, 
choć w części, odpowiedzi na te pytania.

Artyści zazwyczaj traktują tworzenie 
jako niezbędną w ich życiu aktywność. 
Czują tak zwany imperatyw twórczy. 
Niezależnie od przeciwności, braku zro-
zumienia lub sukcesu, angażują swój 
czas i energię w realizację koncepcji i 
projektów artystycznych. Oczywiście 
część profesjonalnych i nieprofesjonal-
nych artystów (podział umowny) może 
mieć inne cele, ale w tej chwili skupmy 
się na tych pierwszych powodach two-
rzenia. Jeśli utwór, obraz czy książka 
trafi do odbiorcy, powstaje pomost, dia-
log pomiędzy nim a twórcą. Pojawia 
się obustronne poczucie uczestnictwa 
w artystycznym wydarzeniu, twórczym 
akcie. Przyjemność i satysfakcja, cza-
sami silne emocje płynące z faktu ob-
cowania z muzyką, tańcem, spektaklem 
teatralnym, poezją, sztuką wizualną, po-

wieścią, … (tu proszę dowolnie dopisać 
wszelkie inne przejawy twórczości), stają 
się jednym z ważniejszych doświadczeń 
w życiu do których dostęp mamy „w za-
sięgu ręki”. Jeśli tylko się rozejrzymy, 
czeka na nas wachlarz możliwości: od 
obcowania ze sztuką w różnych jej prze-
jawach do własnych twórczych działań. 
Nie musimy zatrzymywać się w pół drogi. 
Jeśli coś szczególnie do nas przemawia, 
przyciąga lub intryguje, w pojedynkę lub 
w grupie, ruszamy do działania i poświę-
camy na początku być może niewiele, a 
później coraz więcej czasu. Dotykamy 
tworzywa (w zależności od dziedziny 
może to być: instrument, pędzel, kla-
wiatura, scena teatralna w domu kultury, 
aparat fotograficzny) i bez pośpiechu od-
krywamy w sobie potencjał, pokonując 
kolejne etapy w procesie doskonalenia, 
lub najzwyczajniej przyjemnie i kreatyw-
nie spędzamy czas. Możemy realizować 
swoje pasje pod okiem animatora, muzy-
ka, plastyka, doskonaląc warsztat, osią-
gając satysfakcję i zadowolenie, a także 
(lub przede wszystkim) przyjemność w 
związku z uczestnictwem w zajęciach 
i efektami naszej pracy. Jeśli głównym 
celem jest przede wszystkim wpływ 
prozdrowotny to właściwe jest skierowa-
nie się do arteterapeuty, który poprzez 
swoje doświadczenie i wiedzę urucho-
mi mechanizmy leczące, które pozwolą 
uzyskać pozytywne wzmocnienie zdro-
wotne.  Bywa, że zastanawiając się nad 
swoją niedoskonałością i brakiem kom-
petencji w jakiejś dziedzinie, nie podej-
mujemy próby, zakładając, że nie podo-
łamy zadaniu. Nic bardziej mylnego – nie 
działając nie dowiemy się o drzemiącym 
w nas potencjale, nie opowiemy sobie i 
innym niewypowiedzianych historii o nas 
i o otaczającym świecie. Zgodzimy się 
chyba wszyscy: te opowieści nie zamy-
kają się tylko w słowach. Często wiele z 
nich pozostaje uśpionych, więżąc wiele 
emocji i nieuchwytnych myśli. Inne, cał-
kowicie świadomie skrywane, czeka-
ją na znalezienie odpowiedniej formy 
ekspresji, aby wyjść z ukrycia. Uważne 
przyjrzenie się sobie w sytuacji podejmo-
wanego zadania związanego z kreacją, 
choćby zwróconą ku sobie, prowokować 
może wewnętrzny dialog, poszerzać sa-
moświadomość, a w konsekwencji przy-
nosić spokój i równowagę wewnętrzną. 
A jeśli nie wychodzi, nie jesteśmy zado-
woleni, nie mamy przekonania? To na-

turalne, że podejmując nowe wyzwania 
na starcie nie posiadamy umiejętności, 
aby zrealizować w pełni swoje zamierze-
nia. Efekt pracy może nie być satysfak-
cjonujący i może znacznie odbiegać od 
naszych wyobrażeń. Należy podkreślić, 
że w doświadczeniu arteterapeutycz-
nym nie efekt i estetyka pracy są ważne, 
(choć niewykluczone, że ostatecznie też 
się pojawią), liczy się działanie i proces 
kreacji, którego celem jest autoekspre-
sja, redukcja lęku, wyrażenie emocji, 
integracja z grupą, socjalizacja, a także 
indywidualna ścieżka doskonalenia.

W tym numerze czasopisma znaj-
dziecie Państwo wiele przykładów nie-
zwykle twórczych postaw i przejawów 
zaangażowania w działania związane 
z różnymi dziedzinami sztuki. Zarówno 
działania grup, jak i pojedynczych osób, 
mogą stać się inspiracją, a także podpo-
wiedzieć, w jakim kierunku podążają na-
sze zainteresowania i potrzeby oraz jak 
chcielibyśmy realizować swoje cele: w 
ramach arteterapii byłby to, ogólnie mó-
wiąc, dobrostan psychiczny, natomiast 
w przypadku innych aktywności przy-
jemność oraz satysfakcja wynikająca ze 
sprawstwa, jakże ważna w stawianiu so-
bie nowych wyzwań. 

Mirella Rylewicz
arteterapeuta 

Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddział Dziennego Wsparcia 

Wrocław

Kilka słów o sztuce, arteterapii
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Nie znam się na sztuce…
„Nie znam się na sztuce…” – takie słowa często słyszymy, kiedy 

pytamy się kogoś, co myśli o jakimś obrazie, rzeźbie czy innym 
dziele. Tymczasem nie o to chodzi, żeby znać prawidła i parame-
try dobrego obrazu, żeby taka wiedza kierowała wrażeniami, jakie 
w nas się budzą. Praca artysty działa na zmysły, emocje, porusza 
skojarzenia, wywołuje uczucia. Mogą być one tak różne, jak różni 
są ludzie. Potrzebna jest tylko wrażliwość na sztukę, tęsknota za 
pięknem, marzenia i wyobraźnia. Na brak wyobraźni zapewne nie 
mogą narzekać osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego… 
Możemy sobie powiedzieć, że wyobraźnia nie tylko szkodzi, ale i 
wzbogaca życie!

Stąd rozmaite formy arteterapii w psychiatrii, które służą też 
twórczemu zajęciu czasu, poświęceniu się czemuś, co nas wcią-
gnie i… odciągnie od przygnębiających myśli. Owszem, taka twór-
czość nie każdego wciągnie, trzeba naprawdę to lubić albo polubić. 
Na zajęciach malarskich lub ceramicznych bywali ludzie, którzy ni-
gdy czegoś takiego nie robili, mieli opory, ale nagle okazywało się, 
że wychodzą im całkiem niezłe prace i łapali bakcyla. A niektórych 
odrzucało, jak widać nie każda terapia służy wszystkim.

Przez lata brałam udział w grupie malarskiej, tam się odnala-
złam, bo rysowanie było moją pasją, odkąd pamiętam. Potem zo-
stawiłam te zajęcia dla pracy w redakcji „Dla Nas”, ale w domu two-
rzyłam od czasu do czasu. Przyszła też kolej na grupę ceramiczną, 
która niestety obecnie jest zawieszona. Zamiast rzeźbić w glinie, 
ludzie malują, a ceramika czeka na lepsze czasy.

Co było ważne w tych zajęciach? Nie tylko radość tworzenia, ale 
też możliwość wyjścia z domu, spotkania się z grupą, a dużą rolę 
odgrywały również wspólne wystawy. Bo nie tworzy się do szuflady, 
twórczość potrzebuje odbiorców, lubi się pokazać, zastanowić, a 
może zauroczyć? Dobrze wiedziały o tym artystki prowadzące te 
grupy, organizowały wystawy, najpierw w placówkach psychiatrycz-
nych, a potem w „normalnym” świecie, jak krakowski Pałac Sztuki, 
Biblioteka Miejska czy inne miejsca. To było bardzo wartościowe, 
mobilizujące, szczególnie wyjścia poza kręgi psychiatrii. Mieliśmy 
możliwość pokazania swoich prac razem z profesjonalnymi plasty-
kami, co było dobre pomimo tremy. Takie wystawy to mnóstwo pra-
cy, wysiłku, poświęcenia, chwała więc organizatorkom!

Twórczość to jednak nie sama radość tworzenia, są też ciernie i 
cierpienie. Owszem, lubię malować czy rzeźbić, ale to także ciężka 
praca, czasem trzeba się porządnie namęczyć, żeby coś powstało, 
w dodatku coś dobrego! Natchnienie nie wystarczy; mamy pomysł, 
ale żeby go zrealizować, trzeba w to włożyć mnóstwo wysiłku, mo-
zolnej pracy, poszukiwania formy i treści. Nieraz bywa to frustrują-
ce, bo nic nie wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Satysfakcja pojawia 
się, ale cierpienie też. No cóż, jak wszędzie w życiu, musimy znieść 
efekty uboczne. Każda twórczość to mnóstwo emocji, nie zawsze 
pozytywnych. Można czuć zniechęcenie, rozgoryczenie, niecierpli-
wość. Dlaczego artyści ustalają wysokie ceny za swoje obrazy? Bo 
wiedzą, ile ich kosztuje taka praca i nie mówię tu o kosztach mate-
rialnych. Dlatego bierze mnie złość, kiedy ktoś upiera się, że cena 
jest wygórowana, gdyż to oznacza, że ten ktoś nie ma pojęcia, ile 
męki kosztowało to dzieło. Może powie: „Przecież lubisz to robić!”. 
Lubienie nie ma tu nic do rzeczy! Tak, czuję zadowolenie, kiedy mi 
się coś podoba, ale żeby to osiągnąć, trzeba się napracować, tak 
jak w innych dziedzinach.

Małgorzata Bundzewicz pisała kiedyś, że „talent nie choruje”. 
Chodziło tam o doszukiwanie się przez niektórych cech choroby w 
pracach ludzi chorujących psychicznie, żądzę sensacji, dopatrzenie 
się zaburzeń psychicznych w twórczości. Nie można sprowadzać 
sztuki do chorej wyobraźni. Malując, rzeźbiąc, pisząc, grając poka-
zujemy nasze spostrzeganie świata, niekoniecznie chore. A jednak, 
Małgosiu, talent choruje, kiedy choruje cały człowiek. W psychozie, 
manii, depresji nie mogłam tworzyć. Owszem, w manii coś zaczy-
nałam rysować, z poczuciem, że muszę coś ważnego wyrazić, ale 
z reguły nie kończyłam, jak wszystkiego w manii. W depresji zapo-

minałam, że potrafię rysować. W szpitalu bardzo męczył mnie psy-
chorysunek, czułam, że terapeuci z góry wiedzą, co wyrażą nasze 
rysunki, ja też wiedziałam… beznadzieję… jak to w chorobie. Te 
zajęcia mnie nie cieszyły, odpychały mnie. Dopiero gdy wracałam 
do równowagi, względnego zdrowia, mogłam wracać do tworzenia, 
często z trudem. Talent, czyli iskra Boża, powracał w zdrowiu. Cza-
sem malowałam swoje chore potwory, żeby je wyśmiać czy oswoić. 
Kiedy na początku pandemii wpadłam w panikę, stworzyłam sowę 
koronawirusową, w wielkiej koronie z trupią czachą i maseczce na 
dziobie, żeby pośmiać się z mojego lęku.

Są artyści, którzy malowali swoje cierpienie i chorobę, jak Frida 
Kahlo. Czasami jest taka potrzeba, coś chcemy wykrzyczeć, po-
kazać, wyrazić ból i cierpienie, ale nie mówiłabym o „chorej twór-
czości”, nie dawałabym takich etykietek. Owszem, niektórzy artyści 
chcą szokować, obnażyć brzydotę, ale to zupełnie coś innego.

W jednym obrazie ludzie mogą zobaczyć tysiące rzeczywistości, 
tyle, ilu jest oglądających. Każdy widzi inaczej, a autor też powie-
dział coś od siebie, nieczęsto intencja bywa odczytana.

Mimo mąk wszelakich warto tworzyć. Dobre są więc te wszystkie 
zajęcia plastyczne na psychiatrii. Warto wychodzić też na zewnątrz, 
poza bramy psychiatryczne, szukać takich grup w tzw. „zdrowym” 
świecie. Mam znajomych po kryzysach, którym to się udało. Też 
chciałabym znaleźć taki krąg, jeszcze nie zdobyłam się na to. Nie-
stety czasy pandemii utrudniają i takie działania, grupy spotykają 
się tylko wirtualnie, a to już nie to samo, co tworzenie razem w 
realu, kontakt z ludźmi. Można też wtedy podpatrzyć, jak maluje są-
siad, podłapać coś ciekawego. Brakuje mi grupy ceramicznej, robię 
więc rzeźby z papieru w domu. Praca w domu to jeszcze inna spra-
wa, potrzebuję wtedy specjalnego dnia przeznaczonego tylko na 
malowanie, żadnych zakupów, sprzątania, gotowania; twórczość 
potrzebuje czasu i przestrzeni. Miłości też…

Jeżeli jakiś obraz przyciąga twój wzrok, może widzisz w nim 
swoje uczucia, może piękno, którego tak potrzebujemy, może ma-
rzenia do spełnienia albo niespełnione… naprawdę nie musisz 
znać się na sztuce…

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Kraków
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Aktorzy Teatru Psyche działającego 
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Psychia-
trii i Opieki Środowiskowej w Krakowie 
opowiedzieli nam, jakie ma dla nich zna-
czenie.  

Xxx: Teatr jest dla mnie spotkaniem 
z ludźmi. Czasem mobilizacją i przypo-
mnieniem, że są inni, którzy mogą mi 
pomóc swoją obecnością. I na odwrót, 
którym ja mogę pomóc w jakiś sposób.  
Przełamywaniem wątpliwości, obaw.

Wojciech Ignacy: Uczy pracy w ze-
spole, systematyczności, służy pozna-
waniu i pokonywaniu własnych słabości.

Udział w zajęciach Teatru, zwłasz-
cza w czasie, kiedy pozostawałem bez 
pracy, był i jest obecnie bardzo cenny 
ze względu na kontakt i relacje z oso-
bami mającymi podobne kłopoty oraz 
problemy zdrowotne i życiowe co i ja.

Grupa teatralna mobilizuje mnie do 
życia. Spotkałem tutaj wielu ciekawych 
ludzi i zawarłem przyjaźnie, które trwają 
do dzisiaj.

Dominik: Udział w Teatrze to dla 
mnie  możliwość przebywania w gru-
pie, zawiązywania przyjaźni, ale 
nie tylko ‒ nauczyłem się lepiej pla-
nować czas, mogę pogłębić wraż-
liwość i rozbudować wyobraźnię. 
Mam możliwość dyskutowania o naj-
większych dziełach dramatu europej-
skiego, co działa na mnie pozytywnie 
mocno intelektualnie.  Rozwinąłem   
również zdolności muzyczne zarówno 

wokalne, jak i instrumentalne ‒ po la-
tach od ukończenia szkoły muzycznej 
pierwszego stopnia mogłem chwycić 
ponownie za akordeon. Dzięki zespo-
łowi lepiej rozwiązuję różne problemy z 
życia codziennego, gdyż mogę się nimi 
dzielić z kolegami i koleżankami z grupy, 
co jest dla mnie bardzo dużą wartością.

Boguś: Aktualnie mamy na warszta-
cie „Tomcio Pikusia” ‒ tragifarsę. Pra-
ca nad sztuką to dla mnie fundament 
poznawania siebie; prowadzi ona do 
rozwoju nie tylko emocjonalnego, ale 
również intelektualnego. Budujemy re-
lacje między sobą, pomagamy sobie, 
wspieramy, gdy ktoś się gorzej czuje i 
ciężko pracujemy nad sztuką. Bycie w 
takiej grupie dodaje mi skrzydeł i mnó-
stwo pozytywnej energii życiowej.

Podczas występów zawsze czułem, 
że trzeba być skupionym i twardym. Iść 
do przodu pomimo błędów, być dziel-
nym i przelać duszę na scenę.

Lucjan: W kwietniu br. minęło 23 lata 
odkąd  związałem się z Teatrem Psy-
che.

Początki były trudne, gdyż w tym  
czasie leżałem na łóżku nic nie robiąc  
‒ nic mnie nie interesowało, nawet foto-
grafia, która była moją pasją od IV klasy 
szkoły podstawowej. Na grupę teatralna 
szedłem jednak zawsze!

Rozwinąłem się aktorsko, dzięki re-
żyserowi Krzysztofowi, który powierzał 
mi coraz trudniejsze i obszerniejsze 

role. Wyciska z nas tyle, ile się tylko da. 
To procentuje,  także w naszym rozwo-
ju. Z ostatnią postacią, którą przydzielił 
mi Krzysztof długo nie mogłem sobie 
poradzić i już pomyślałem, że to ostatni 
projekt, w którym uczestniczę! W końcu 
jednak poczułem o co Krzysztofowi cho-
dzi. Zostaję!!!

 Teatr to też przyjaźnie, które trwają, 
nawet gdy ktoś już odejdzie z zespołu. 

Spotykamy się na pizzy, na lodach,  
chodzimy razem do teatru, na spacer, 
do kina, do filharmonii.

Teatr jest dla mnie odskocznią od 
codziennych obowiązków rodzinnych, 
które ostatnio na mnie spadły. 

Andrzej: Początki w Teatrze miałem 
trudne, gdyż bardzo bałem się opinii 
i oceny innych ludzi. W miarę upływu 
czasu i pracy nad kolejnymi spektaklami 
mój lęk przed ludźmi stawał się mniej-
szy.

Zawsze poważnie podchodziłem do 
pracy nad rolą, robiłem własne notat-
ki, które często czytałem oraz uważnie 
słuchałem poleceń naszego reżysera.  
Możliwość grania  kogoś innego  poma-
ga mi w zrozumieniu własnych emocji, 
motywów postępowania w życiu co-
dziennym oraz  moich słabych i moc-
nych stron.

Dzięki grze w teatrze i ogromnej pra-
cy własnej stałem się bardziej cierpliwy 
i wytrwały oraz mam więcej zaintereso-
wań i pasji. 

Maria: Jest to gimnastyka dla umysłu. 
Można zachować sprawny umysł długo, 
może do późnej starości i to według 
mnie jest największa wartość tej grupy, 
bo uczy myśleć. Można się dalej roz-
wijać. Aktorstwo było chyba pierwszym 
zajęciem, które było dla mnie atrakcyjne 
i nie wstydziłam się go.

Basia: Uczestnictwo w Teatrze za-
proponowała mi  moja lekarz prowadzą-
ca ‒ zgodziłam się, nie wiedząc  wte-
dy, że będzie to tak bardzo bolesne a 
zarazem oczyszczające i fascynujące 
doświadczenie. Moją pierwszą rolą była 
rola Izoldy. Stanęłam twarzą w twarz ze 
swoją kobiecością, którą kiedyś po dro-
dze odrzuciłam. Granie na scenie scen 
bliskości z Tristanem było bolesne i 
wstydliwe. Determinacja reżysera, jego 
fachowe podejście i ciepło, sprawiły, że 
coraz bardziej otwierałam się na swoją 
kobiecość. Bardzo pomógł mi Andrzej, 
który grał Tristana, ponieważ prywatnie 
przyjaźnimy się i dało to dużą szansę 
na zagranie bliskości i oswojenie się z 
ciałem.

Teatralna przygoda
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Tristana i Izoldę zagraliśmy 18 razy, 
w międzyczasie pracowaliśmy nad 
sztuką „Sen nocy letniej” Szekspira. 
Otrzymałam rolę Heleny. Długo nie mo-
głam się z nią pogodzić. Dotykała mnie 
dogłębnie. Mówienie do Demetriusza 
„jestem psem twoim” było dla mnie ta-
kie poniżające. Rola Heleny nauczyła 
mnie większego dystansu do siebie

Czy Teatr mi pomógł? Myślę, że 
po nieudanym dzieciństwie to było to, 
na co czekałam i gdyby nie Teatr, nie 
wiem jak by potoczyło się moje życie. 
Szukałam swojego miejsca w świecie, 
gdzie działo się źle, szukałam swo-
jego miejsca w sobie, gdzie panował 
chaos i gdzie odrzuciłam to, co było 
cenne. Pod wpływem grupy i ról, któ-
re zagrałam chaos powoli przeistaczał 
się w harmonię. Dzisiaj z perspektywy 
czasu radziłabym osobom, które mają 
problemy psychiczne, by uczestniczyć 
w takich zajęciach teatralnych. Można 
w bezpieczny i przyjazny sposób dojść 
do swoich emocji, które były kiedyś nie- 
wyrażone i tłamszone.

Dorota:Dzięki uczestnictwu w pró-
bach i graniu na scenie powoli odbudo-
wywałam zaufanie do siebie i innych, 
powoli zaczęłam powracać do aktyw-
nego życia.  Występy były obarczone 
tremą i stresem, ale każdy dobrze za-
grany spektakl był powodem do radości 
i satysfakcji. Nie bez znaczenia są też 
przyjaźnie nawiązywane w grupie, spo-
tkania z innymi ludźmi. 

Zanim wstąpiłam do grupy byłam 
osobą, której choroba podcięła skrzy-
dła. Chyba największym moim osią-
gnięciem była odbudowa pewności sie-
bie i większa świadomość siebie. 

Kontakty z osobami, które mają po-
dobne problemy, nauczyły mnie, że ta 
choroba to nie jest ,,koniec świata’’. 
Mogłam też uczyć się od innych osób, 
jak sobie z tym radzić. 

Gosia: Teatr jest wielką przygodą i 
rozwija mnie na wielu płaszczyznach.

Gdy wychodzimy na scenę musimy 
na sobie polegać i często pomagamy 
sobie wyjść z opresji. Tak było na ostat-
nim spektaklu, na którym jedna osoba 

Jestem uczestnikiem WTZ w Bielsku- 
Białej od siedmiu lat.

Moje pierwsze doświadczenia z pracą 
w warsztatach były związane z pracow-
nią biurowo-dekoratorską. Zajęcia w tej 
pracowni miały na mnie bardzo pozy-
tywny wpływ. Podniosły moje poczucie 
wartości, co odczułem już pierwszego 
dnia podjęcia z pozoru małych czynno-
ści. Uczestnictwo w warsztatach było dla 
mnie nowym doświadczeniem, z czasem 
okazywało się być coraz bardziej intere-
sujące. Choć niektórzy uczestnicy warsz-
tatów byli mi już znani, zawarłem tam 
również nowe znajomości. Kiedy uczest-
niczyłem w zajęciach pracowni, robiono 
tam: kartki świąteczne z życzeniami, za-
proszenia na śluby i wesela, zaproszenia 
na inne uroczystości. Wykonywaliśmy 
również ozdoby choinkowe, szablony dla 
pracowni krawieckiej, uczyliśmy się robić 
na szydełku.

Druga pracownia, z którą się zetkną-
łem to pracownia fotograficzno-kompu-
terowa. W ramach zajęć tej pracowni 
wychodziliśmy w plener, robiąc różnego 
rodzaju zdjęcia. Później w pracowni wy-
brane spośród nich obrabialiśmy w pro-
gramie fotograficznym. Ja zajmowałem 
się także kroniką WTZ, wklejając zdjęcia 
z różnych wydarzeń z życia warsztatów, 
jak i pisząc teksty literackie. Robiliśmy w 
tej pracowni również różne plastyczne 

robótki m.in. z papieru, np. pudełka na 
prezenty świąteczne. Zajęcia w pracowni 
nie tylko pozwoliły mi na nabycie nowych 
doświadczeń, ale także otworzyły przede 
mną inną perspektywę, nowe spojrzenie 
i rozumienie danej działalności i sztuki 
w ogóle. Wymiany spostrzeżeń między 
uczestnikami były dla nas wzajemnie po-
mocą w pracy.

Ta praca wzbudziła we mnie także 
refleksje dotyczące sztuki. Myślę, że 
wszelka sztuka plastyczna, muzyczna 
czy literacka, odgrywa w życiu człowieka 

znaczącą rolę, bowiem zarówno tworze-
nie, jak i jej odbiór wiąże się z przeży-
waniem niezapomnianych chwil. Chwile 
te naznaczone są niejednokrotnie  za-
chwytem nad pięknem. Każdy człowiek 
jest indywidualnością i wybiera właściwy 
sobie rodzaj twórczości, który dostarcza 
mu niepowtarzalnych przeżyć. Wrażli-
wość danej osoby czasami potrzebuje 
określonego doznania. Zauważyłem też, 
że ludzie lubią nawiązywać relacje z tymi 
osobami, które mają zbliżone do nich 
gusta. Kiedy przybywa doświadczeń w 

Piękno w życiu człowieka

doznała kontuzji, a musieliśmy zagrać 
do końca bez niej.

Bardzo lubię te momenty, kiedy ana-
lizujemy sztukę oraz postaci i rozwa-
żamy ich cechy, motywy czy emocje. 
Dzięki temu poznajemy lepiej siebie i 
drugiego człowieka, ale też tak zwaną 
„grę społeczną", przeze mnie rozumia-
ną jako relacje międzyludzkie i zacho-
wania wobec siebie.

Żeby dobrze zagrać rolę musisz zro-
zumieć i poczuć emocje postaci ‒ tylko 
tak można się rozwijać i pójść „do przo-
du”. Dlatego, że w życiu zetkniesz się z 
różnymi ludźmi, sytuacjami i odczujesz 
najróżniejsze emocje. Teatr sprawia, że 
nabierasz odporności i łatwiej Ci prze-
trwać w zdrowiu różne trudne sytuacje 
życiowe. Najbardziej w dojściu do zdro-
wia pomógł  mi właśnie Teatr Psyche! 

I nie jest to przesada!

Krzysztof Rogoż
Teatr „Psyche”

Kraków
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Wszystko zaczęło się od przypadku, jak bywa często. 
Spotkałam po Radzie Wydziału profesora Cechnickie-
go, w trakcie rozmowy zapytałam, czy w jego szerokiej 
działalności nie przydałby się poeta i warsztaty poetyc-
kie. Chętnie się zgodził, więc powoli zaczęliśmy się 
organizować.  Pierwszy tomik „Obraz w lustrze” został 
wydany w 2015 roku, kolejny „Odbicie nieba” w 2017, a 
ostatni „Ptaki czasu” w 2019. Po drodze były dwa spek-

takle poetyckie zatytułowane „Spacer z poezją” i od tego 
tytułu grupa ma swoją nazwę. 

Spotykamy się stosunkowo rzadko, ale  to zależy od 
wielu czynników, w tym również czasu, jaki jest potrzeb-
ny, by coś nowego napisać. Czasami jest około10 osób, 
czasami mniej. Bywali również goście, których widzie-
liśmy tylko raz, ale to jest grupa otwarta, więc każdy 
może się pojawić wtedy, kiedy chce i tyle razy, ile uważa 
za potrzebne jemu jako wsparcie w procesie tworzenia. 
Zasadą grupy jest to, że nie rozmawiamy o swoich kło-
potach, nie pytamy wzajemnie kto, dlaczego i co było 
powodem, że jest w tej grupie. Nowy uczestnik przed-
stawia się i mówi o sobie tyle, ile sam zdecyduje. Ma 
pokazać twórczość i to jest dla nas ważne. 

Czytamy napisane utwory, próbujemy trochę je 
udoskonalić. Zaczynaliśmy warsztaty od zakazu. Była 
to lista słów, których nie należy w wierszach używać. 
Celem było unikanie określeń o bardzo spowszechnia-
łym i obniżonym znaczeniu, takich jak serce (w okresie 
Walentynek jest wszędzie i niewiele dziś oznacza, na 
pewno nie ma głębi i poważnego przekazu), kochać, 
miłość i podobne, których nadużycie odarło ze znacze-
nia. Zostało postawione zadanie – powiedz, że kogoś 
kochasz, tęsknisz, ale tak, żeby pojawiło się to jako 
refleksja po przeczytaniu wiersza czy tekstu, a nie po-
dane wprost „na tacy”.  To wbrew pozorom wcale nie 
jest łatwe. Potem pojawił się problem melodyki wierszy, 
aby czytając je można było czytać płynnie, bez braku 
oddechu, gdy wers jest nieproporcjonalnie długi. Tema-
tyka wierszy jest dowolna, zależna jedynie od autorów, 
więc w tomikach staraliśmy się pogrupować je tak, aby 
lepiej pokazać twórczość, a uniknąć wrażenia chaosu. 
Tytuły tomików nawiązują do tego, że nasze relacje ze 
światem zewnętrznym opierają się na jego obrazie, jaki 

Spacer z poezją

życiu człowieka, to paleta się poszerza 
i „jest  w czym wybierać”. Nawiązujemy 
łatwiej więcej cennych kontaktów.

W ciągu istnienia ludzkości powstało 
wiele rozmaitych kultura co za tym idzie, 
ich wytworów, wiele dzieł różnorakiej sztu-
ki, dzięki czemu mamy możliwość wyboru. 
Współczesna technika daje powszechny 
dostęp do tych dóbr. Można dokonywać 
przeglądu i znaleźć coś interesującego, 
poruszającego naszą wyobraźnię, a także 
podzielić się tym odkryciem z innymi. Każ-
dy człowiek może próbować nauki gry na 
wybranym przez siebie instrumencie mu-
zycznym, co ma w sobie wymiar również 
terapeutyczny. Może też przelewać myśli 
na papier w ramach poezji lub prozy, ale 
też malowania czy rysowania. Można też 
próbować zmierzyć się ze śpiewem, któ-
ry daje radość i poprzez śpiew wyrażać 
swoje uczucia i emocje. Istnieją też inne 

rodzaje sztuki, które można podjąć w mia-
rę możliwości i talentu.

Dla mnie osobiście bogactwem jest 
różnorodność sztuki. Jej rozmaitość po-
zwala mi sięgać po różne formy w zależ-
ności od nastroju. Sztuka może pomagać, 
koić, rozwiewać „pochmurne” nieraz roz-
terki.

Wyobraźnia działa niczym magnes 
przyciągający konkretne dzieło sztuki, któ-
re oddaje odpowiednią atmosferę, np. je-
sień i zima to pory skłaniające do refleksji 
o zmienności życia. Cmentarz w listopa-
dzie może przytłaczać, ale ja postrzegam 
go jako miejsce, gdzie ludzka myśl, wybie-
ga wspomnieniem ku przeszłości, w której 
żyli jeszcze ludzie nam bliscy czy znajomi. 
Chcę przez to powiedzieć, że cmentarz 
jest poniekąd stacją w pędzie życia i może 
dać chwilę wytchnienia i być także inspira-
cją dla sztuki.

Piszę również wiersze, gdzie staram 
się wyrazić kwestie mnie nurtujące. Na-
tchnieniem do pisania przeze mnie są 
inne dziedziny sztuki, takie jak: malarstwo, 
film, książka czy teksty utworów muzycz-
nych. Z wiekiem moje zainteresowania się 
poszerzały, jednak uważam, że liczy się 
nie ilość sztuki, a jej jakość. Dlatego sta-
ram się umiejętnie wybierać. 

To, co robimy wspólnie na warsztatach, 
może być bodźcem, aby zacząć coś two-
rzyć indywidualnie, jak i pokazać to innym. 
Życzę wszystkim owocnego obcowania 
ze sztuką, jak również kreatywności i od-
krycia pokładów drzemiącej fantazji. Po-
wodzenia.

Damian H. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dworek”  
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół 
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tworzymy z uwzględnieniem indywidualnego widzenia. 
Przecież to samo drzewo każdy stojący obok widzi ina-
czej – jeden jako piękne, dorodne, zielone, drugi jako 
groźne o wielu sięgających szeroko gałęziach, zwłasz-
cza zimą, bez liści itp. Więc tytuły są wskazaniem na 
fakt, że świat odbieramy poprzez przefiltrowanie jego 
obrazu w naszym mózgu. 

Po opracowaniu tomików pojawiła się propozycja 
spektaklu w ramach tygodnia poświęconego osobom 
ze schorzeniami psychicznymi. Najpierw był wybór tek-
stów, potem próby czytania, ustawienia, w końcu się 
udało, spektakl przebiegł gładko, sprawnie i był dobrze 
przyjęty. Odbył się w pięknym dworku, w sali konferen-
cyjnej pensjonatu „U Pana Cogito”. 

Wybrane wiersze naszych autorów były czytane 
przez aktorów w ramach jednego ze spektakli Salonów 
Poezji prowadzonych przez Annę Dymną. Ten z naszy-
mi utworami miał tytuł „Poezja wrażliwa". Autorzy byli na 
widowni, dumni i wzruszeni, bo wiersze czytane w towa-
rzystwie utworów poetów z początku XX wieku brzmiały 
podobnie pięknie i mądrze, a nie było je łatwo odróżnić. 
Po spektaklu były kwiaty, oklaski i wielka radość. 

Warsztaty prozy polegały na zadaniu określonego te-
matu, który każdy, kto chciał, rozwijał po swojemu. Tu 
pojawiały się bardzo ciekawe interpretacje i przemy-
ślenia autorów. Oczywiście nasze zbiorki poezji to nie 
jedyne forum, na którym można pokazywać swoją twór-
czość, bo przecież strony poświęcone poezji ma czaso-
pismo „Dla Nas”, ale opracowany tomik to jednak więcej 
niż ulotny periodyk. 

Poza poezją i prozą osoby z grupy Spacer z Poezją 
tworzą również grafiki. Na okładkach tomików „Odbicie 
nieba” i „Ptaki czasu” wykorzystano grafiki uczestników 
grupy. Antologia jest zbiorem opartym na wszystkich 
opublikowanyche dotychczas tomikach poezji i prozy. 

Niestety w tym roku nasze spotkania zostały zawie-
szone, jak wszystkie inne spotkania, ze względu na epi-
demię. W naszej sytuacji jest to konieczne, ponieważ 
ryzyko jest wysokie. Mamy nadzieje, że epidemia minie 
i wtedy znowu się spotkamy, przeczytamy nowe utwory, 
zaplanujemy kolejny spektakl oraz kolejny tomik poezji 
i prozy. 

prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska
Uniwersytecki  Szpital Dziecięcy w Krakowie

Wiersz „Nie będzie wiosny" otwiera mój tomik zatytułowany 
„Jutro odlot". Jego tytuł wskazuje czas: tu i potem, za chwilę, 
jutro… Samo słowo odlot ma wiele znaczeń. W jego polu se-
mantycznym mogą mieścić się odczucia dziecięcej zabawy, 
np. w wyliczance Lata ptaszek po ulicy, młodzieńczej euforii, a 
więc radości poznania i tworzenia, wyruszenia w drogę (cza-
sem pokrętną), ale i dojrzałej refleksji z motywem zatrzymania 
się, opuszczenia, rozłączenia, odejścia, także śmierci. 

Wiersz „Nie będzie wiosny" buduje taką sytuację liryczną, 
w której mówiący głos sięga źródeł, czyli początku i równo-
cześnie przeczuwa, przeżywa moment rozłączenia z bliskimi 
osobami, które, dorastając, zamykają się w sobie, albo gwał-
townie, za mocno wyrażają swoje emocje. Potem zwyczajnie 
odchodzą, a dla matki wygląda to jak pożegnanie ze światem, 
który pęka, kruszy się i rozpada… Ostatni wers, rzucający ha-
sło – Nie czekaj, nie będzie wiosny…, nie niesie prostej pocie-
chy, ale ostrożnie zapowiada, otwiera inną przestrzeń bytowa-
nia, w której też można odnaleźć szczęście, bo jest jeszcze 
lato, jesień i zima.

Poezja, czyli próba wypowiedzenia tego, co ważne, też 
tego, co boli, prowadzi w końcu do pogodzenia się z własną 
słabością, nieporadnością i z własnym przeznaczeniem – tu 
– matki dorosłych dzieci. Właśnie poprzez rytm wiersza wol-
nego, opartego na melodyjnej intonacji, użycie odpowiednich 
metafor sięgających głębi, wraca utracona harmonia. I na po-
czątek to wystarczy. 
    

Alicja Baluch
Nie będzie wiosny

Kiedy były malutkie
                kłębiły się blisko przy mamie
Sypały jej piasek do buta
                Hossanna śpiewała szczęśliwa
Najpierw kreska na ścianie
                      lekkie pęknięcie  na wylot

Nieważne mówiła mama 
                      Niech oda znów brzmi do nieba
Poczwarkom rozkwitły skrzydła 
               a ostre kolce odwłoku
Kłuły niewprawnym gestem
                       tych co byli najbliżej
Nie szkodzi mówiła mama 
                        młodość ma swoje wzloty
Jeszcze byle do wiosny
                        a potem dom na skale

Lecz zamiast motyli jak trzmiele
                         buczały groźnie i basem
Każdy chcąc uszczknąć swego
                        sięgał po pole brata

Nie trzeba prosiła modliszka
                        samca nie było od dawna
Chodźcie tu moje robaczki
                         wybudujemy na piasku

Szarańcza się wzmaga ciemnieje
                          już niebo przykryła sińcami
Idzie kroczek za kroczkiem
                          aby nie deptać robaczków
              Było ich tyle wyrosły...
                           Nie czekaj, nie będzie wiosny…

PS Każdy wiersz, nawet ten słabo udany, należy do dzie-
dziny twórczości. A ona, objawiając się w materiale – słowa, 
farby i kredek, dłuta, dźwięku, ruchu w tańcu… daje poczucie 
radości i sensu, bez względu na okoliczności… Bo człowiek 
otrzymał od Boga rolę homo creator i wypełnia ją od dziecka.

Alicja Baluch
Kraków

Nie będzie wiosny
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Zjawisko leczniczego oddziaływania 
muzyki na psychikę człowieka znane było 
od najdawniejszych dziejów ludzkości. Od 
początków istnienia dźwięki towarzyszyły 
człowiekowi, a ich obserwacja i analiza 
były ważne, by przetrwał (odgłosy zwie-
rząt, szum wiatru, grzmoty itp.). Z biegiem 
czasu sam zaczął tworzyć dźwięki, łączyć 
je, rytmicznie grać i śpiewać, czyli kre-
ować muzykę. Pieśni i tańce były wyko-
rzystywane podczas obrzędów, czynności 
kultowych, przygotowań do walki oraz 
podczas rytuałów leczniczych. 

Przez wieki elementy muzyki, takie jak 
rytm, harmonia i melodia, były obszarem 
badań ich wpływu na ciało i umysł czło-
wieka. Nad zagadnieniem pochylali się 
filozofowie, lekarze i teoretycy muzyki, do-

prowadzając do powstania dziedziny, jaką 
jest muzykoterapia.

W Polsce prekursorami muzykoterapii 
byli kompozytor Tadeusz Natanson i le-
karz psychiatra Andrzej Janicki związani 
z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną, 
obecnie Akademią Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu, która od 1972 
roku w Zakładzie Muzykoterapii wykształ-
ciła większość polskich muzykoterapeu-
tów. 

W Dolnośląskim Stowarzyszeniu Ak-
tywnej Rehabilitacji ART we Wrocławiu 
korzystamy z tego dorobku. W stowarzy-
szeniu spotykają się osoby z doświadcze-
niem choroby psychicznej, ich bliscy, wo-
lontariusze, studenci oraz profesjonaliści, 
którzy razem dążą do poprawy jakości ży-

Z muzyką ku dobremu
cia oraz rozwijania potencjału twórczego 
jego członków.

Zajęcia muzykoterapii mają formę za-
jęć indywidualnych lub grupowych, ich 
wybór zależy od założonych do osiągnię-
cia celów. Podczas zajęć wykorzystujemy 
szereg różnorodnych technik związanych 
z aktywnym słuchaniem muzyki, śpie-
wem, muzycznymi improwizacjami instru-
mentalnymi, ruchowymi i wokalnymi oraz 
wspólnym muzykowaniem. Ich zadaniem 
jest ogólna stymulacja psychicznej aktyw-
ności, uczenie się odreagowania emocji, 
uspołecznienie i aktywizacja psychomoto-
ryczna.

Muzyka posiada zdolność wywoły-
wania u słuchaczy podobnych reakcji 
emocjonalnych, ale różnych skojarzeń i 

Moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się ok. 5 lat temu. 
Kiedy byłam u koleżanki,  dostrzegła we mnie potencjał ar-
tystyczny. W tym czasie szukałam sensu w życiu, czegoś, co 
dałoby mi radość, poczucie szczęścia i spełnienia, co wypełni 
pustkę dnia codziennego, moje szare życie. Wtedy również 
rozpoczęłam terapię w WZ MEGA-Art w Bydgoszczy. I to był 
pierwszy krok w kierunku sztuki, który okazał się przepustką 
do radosnego życia, wypełnionego uśmiechem; terapia i sztu-
ka stały się dla mnie odskocznią od choroby.

Zajmuję się głównie malowaniem przyrody, ludzi, zdarzeń, 
obiektów. Lubię również prace manualne i często  w zaciszu 
domowym tworzę prace z krepy bądź innych artykułów pa-
pierniczych; tworzę również prace z wełny (papierowe kwiaty, 
koszyczki, wełniane serwetki itp.). Zajmuję się  także haftem 
krzyżykowym, potrafię tkać gobeliny.   Oprócz tego    piszę 
krótkie opowiadania (humorystyczne, miłosne, przygodowe). 
Lubię przelewać swoje myśli, wyobrażenia na papier. Chcia-
łabym, aby inni mogli je czytać, tym samym chcę wprowadzić 
czytelnika w „mój świat”.

Zajęcia te bardzo mnie relaksują, wprowadzają w stan bło-
gości, robię to z pasją, jestem szczęśliwa, że robię to, co lubię. 
W takich chwilach zapominam o trudnościach, problemach 
dnia codziennego, czuję się uskrzydlona.

Dzięki WTZ spełniło się moje marzenie, a mianowicie 
udział w konkursach plastycznych, w których zdobywałam 
wyróżnienia. Te zdarzenia bardzo mnie umacniają, dają wiarę 
w siebie i motywację do dalszej pracy, twórczości. Czuję się 
potrzebna, a moje życie ma sens i śmiało mogę stwierdzić, że 
sztuka mnie leczy.  

Zofia Kościelna
Warsztat Terapii Zajęciowej „Mega Art"

przy Polskim Związku Niewidomych 
Bydgoszcz

Przepustka do radości
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wyobrażeń. Ich znaczenie dla każdego 
jest inne i zmienia się w zależności od 
dominujących potrzeb, nastrojów i emocji. 
Wspólnie słuchając muzyki, koncentruje-
my się na przekazywanym przez nią ła-
dunku emocjonalnym i obrazach pojawia-
jących się w wyobraźni, które są punktem 
wyjścia do rozmów i terapeutycznej pracy. 
Program takich zajęć jest przemyślany 
przez muzykoterapeutę, a dobór utwo-
rów jest związany z założonym wcześniej 
tematem. Terapeuta zachęca do samo-
poznania, podnoszenia samoakceptacji i 
wzmocnienia poczucia własnej wartości, 
łagodzenia lęku i niepokoju, uczy radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych i dostarcza-
nia pozytywnych przeżyć emocjonalnych.

Bardzo często korzystamy również z 
technik związanych ze śpiewem. Głos 
jest naturalnym, najbliższym człowieko-
wi instrumentem muzycznym, którym 
uczymy się posługiwać od początków 
życia. Każdy głos ma swoje indywidual-
ne cechy, takie jak barwa, skala, ton, siła, 
rytm. Jego zmiany pomagają w wyraża-
niu stanów emocjonalnych, od euforii do 
smutku, wściekłości, zdziwienia. Bawiąc 
się głosem, wykorzystując wyrazy dźwię-
konaśladowcze, wokalizacje, melorecy-
tacje czy w końcu śpiew, poszerzamy 
jego możliwości i uruchamiamy wrodzoną 
muzykalność. W Dolnośląskim Stowarzy-
szeniu Aktywnej Rehabilitacji ART śpiew 
towarzyszy nam w codziennej pracy, jest 
również ważnym elementem organizo-
wanych przez nas rokrocznie warsztatów 
edukacyjno-turystycznych pod hasłem 
„Razem łatwiej”. Na turystycznym szlaku 
czy podczas wieczornych spotkań przy 

ognisku wspólne śpiewanie pomaga nam 
się zintegrować, nie myśleć o bolących 
nogach czy ogólnym zmęczeniu i dostar-
cza dużo radości. Interesującym nurtem 
naszej pracy jest również wzmacnianie 
indywidualnych możliwości wokalnych 
naszych uczestników, wspieranie ich w 
doborze repertuaru, praca nad interpreta-
cją piosenek i wykorzystaniem maksimum 
możliwości głosowych.

Ważne miejsce podczas muzykoterapii 
w DolSAR ART zajmuje również improwi-
zacja, czyli muzyczna kreacja tworzona 
na poczekaniu, bez przygotowania, na 
gorąco, w której pierwszy dźwięk wyzwala 
kolejny i następne, pobudzając do myśle-
nia, wyrażania i przeżywania swoich emo-
cji. Jej celem jest doświadczenie siebie 
w grze z inną osobą (lub osobami) oraz 
wyrażanie siebie. Może być improwizacją 
swobodną lub kierowaną, często przybie-
rającą na przykład formę wokalnego, in-
strumentalnego albo ruchowego dialogu.

Od 2009 roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Dolnośląskiego Sto-
warzyszenia Aktywnej Rehabilitacji mam 
przyjemność prowadzić Zespół Perkusyj-
ny „Q dobremu”. Jako muzykoterapeuta 
i muzyk-perkusista mam okazję podzielić 
się moją wiedzą i muzycznym doświad-
czeniem z osobami, które wcześniej nie 
miały okazji do tego typu muzycznej eks-
presji. W skład zespołu wchodzą osoby 
z doświadczeniem choroby psychicznej, 
wolontariusze i terapeuci grający na róż-
nych instrumentach, takich jak congo, 
djembe, klawesy, guiro, ocean drums, 
marakasy, kije deszczowe, tamburyny, 
ksylofony, a także keyboard, gitara elek-
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tryczna, zestaw perkusyjny, skrzypce i 
wiele innych. Wykorzystując znane tematy 
muzyczne, samodzielnie je aranżując, ze-
spół stale poszukuje ciekawych brzmień, 
powiększa repertuar i szuka nowych in-
spiracji. Często sięga po motywy muzyki 
filmowej (m. in. z filmów: „Piraci z Kara-
ibów”, „1492. Wyprawa do raju”, „Bandy-
ta”), standardy muzyki rozrywkowej (m. 
in. „Smoke on the water”, „All you need is 
love”) czy brzmienia afrykańskie (m.in. „Si-
jahambe”, „Shosholoza”). Zespół „Q do-
bremu” jest zapraszany do wystąpień pod-
czas różnego typu wydarzeń miejskich i 
plenerowych, konferencji naukowych oraz 
festiwali. Występy są okazją do zmierze-
nia się z tremą, dają radość z pokonywa-
nia własnych ograniczeń i doświadczania 
sukcesu. Praca z dyrygentem wpływa na 
poprawę koncentracji uwagi, umiejętności 
wzajemnego słuchania i sterowność, czyli 
zdolność przewidywalnego reagowania 
na sygnały. 

Zespół „Q dobremu” charakteryzuje 
duża energia wykonawcza i radość wspól-
nego muzykowania. Występowanie na 
scenie daje poczucie wyjątkowości i po-
zwala pokazać, że pomimo choroby życie 
może być barwne i pasjonujące, a ekspre-
sja muzyczna wyzwala dużo pozytywnych 
emocji.
 

Beata Radzik
muzykoterapeuta, muzyk-perkusista, 

certyfikowany terapeuta środowiskowy 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej 

Rehabilitacji ART 
Wrocław
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„Zrozumienie“

Już zrozumiałem, że będąc jak jaskółka w deszczu da się przeżyć.
Chociaż deszcz pada na głowę,
Chociaż samotność jest straszna da się do niej przyzwyczaić.
Gorzej jest z deszczem,
Nie potrafię latać i chyba nigdy się nie nauczę,
Moje skrzydła dawno zostały mi odcięte,
Nie sugeruję, że wina jest po Twojej stronie,
Ale coś w tym jest,
Zawroty głowy 
Zmęczenie 
I niemożność lotu na szczyt,
To wszystko jest takie przygnębiające,
Te depresje czy desperacje
Nie są dla mnie. 
Ale co mi zostało?
Powiedz co zostało w tym życiu,
Gdy nie ma Ciebie w nim,
Został lęk 
Jakieś różne fobie,
I brak zaufania.
Bijące serce,
Które w psychice dawno przestało bić,
Jest jak życie bez życia.
Czy to w ogóle ma sens?
Czuję się jak masło maślane,
Myśląc gdzie jest a, a gdzie kończy się z.
Życie jest takie powariowane.
Zobacz ktoś się rodzi i ktoś umiera.
Raz szczęście raz zawód,
To źle na mnie wpływa.
Jak gasnące gwiazdy, 
Które już nigdy nie zaistnieją,
Czekam na grawer na moim grobie,
Czy będzie ociekał radością czy ociekał nieszczęściem, 
Kto wie. 
Zresztą nie chcę by ktokolwiek pamiętał o mnie,
Bo tydzień pamięci nie zwróci tego, że nikt dosłownie nikt nie pamiętał o mnie teraz,
Wszystko jest takie niejasne,
Niejasne jak księżyc.
Księżyc musi być oświetlany. 
A ja nie mając nikogo?
Wszystko ma gdzieś sens i powód. 
Sensem nie jest życie, a jego brak.
Zapamiętaj.
Tak właśnie się czuje.

Martyna Jankowska

„pleciuga“

Samotni z przebytą chorobą czekają, czekają... czekają...
aż kłamstwo ulegnie zagładzie, aż w słońcu stopi się sława
kim jestem, po co, dlaczego? ‒ nie otrzymuję właściwej
realnej odpowiedzi...
Pysznią się naukowcy swą wiedzą /nieświadomi i śmieszni/
na próżno do Cebie wołam bo w smutku umyka mi życie...
WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ - ROZUM, WOLA I PAMIĘĆ
umarła czekam na życie ‒ Twoja malutka pleciuga

Justyna

***
 
przeżyłem
własną śmierć
 
skoczyłem 
w nurt rzeki
z kamieniami
w kieszeniach
i modlitwą
na ustach
 
przekroczyłem granicę 
między normalnością
a obłędem
 
wróciłem 
 
ale nie żywy
ani nie martwy

Magdalena Kańska

„Orać trzeba“

Motto 
...orać trzeba 
x. Józef Tischner 
 
Nieustannie mieszkamy na pajęczynie 
pajęczynie chwiejnej w batucie linoskoczków 
linoskoczków kroczących pomiędzy filarami 
filarami bramy do ostatecznej, wyważonej decyzji 
decyzji, która nie będzie jak żelazny łańcuch 
żelazny łańcuch biczujący nasze marzenia 
nasze marzenia: przekuć łańcuch 
łańcuch przekuć tylko na lemiesze

Szarota

„Jesienne powitanie“

Opadający zeschły liść
próbuje uwić gniazdo
w mych włosach
z tęsknoty za ptakami
które odleciały

Kropla deszczu
żegna się z piegiem na twarzy
przytula do kosmka
wystającego zza ucha
i szepcze cicho
już jesień

Barbara Banaś
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***
Otworzę kałamarz serca
bo tylko stąd atramentem
opisać mogę pąk kwiatu
nabrzmiały marzeniem
o owocu

Otworzę też swoje serce
na drgnienia nieuchwytne 
bo tak przywołuje się gwiazdy
złowione siecią 
oczu wpatrzonych w siebie

Otworzę znowu raz jeszcze
Coś ukrytego we wnętrzu
Ostrożnie i z nadzieją
by nie bać się 
inności która mnie dotknęła

Barbara Banaś

***
 
kręcę koślawce
na skleksionym papierze
 
zamiast pętli
wiążę kokardę
 
sterczę na koniuszku
jedno piętro za nisko

Magdalena Kańska

***
Gdy Ziemia miała jeszcze kolor zielony
Choć smog osadzał się ponad górami
Debatowali politycy w białych koszulach
O przyszłości planety
I Twojej
Co jest ważniejsze, wzrost gospodarczy czy życie przyszłych pokoleń?
My chcemy wygód! ‒ podnosił się krzyk.
Każdy powinien mieć własne cztery kółka, wygodny duży dom najlepiej z basenem,
co sezon modne ubrania i jeszcze więcej i więcej! 
Chcemy chcemy ! Tu i teraz natychmiast!
 
I tak skonsumowali twoje życie. 
 

Bystra, 10.07.2020
Agnieszka Mikuła

„Kolorowe kwiaty“

Rozdarty jestem między rozumem a sercem,
Tak dziwnie jest mi nigdy nie chcieć miłości więcej.
Tak duszno i tak bez sił,
Żyć czy w niebyt iść,
Umrzeć lub w Twoje piękne oczy spojrzeć dziś.
Nie umiem chyba kochać ciepłem,
Ponieważ już ze mnie wyparowało,
Ciepło które przekazać cudowne myśli chciało.
To wszystko co piękne i intuicyjne 
Odeszło na wieki czasów,
By nie powrócić i oddać los jakby do domu starców.
Nie wierzę w Boga, lecz proszę go o siłę.
Nie wierzę w siebie, lecz nadal żyje.
Dam Ci kiedyś kolorowe kwiatki,
Byś nie miała myśli po mnie rozdartych.

Martyna Jankowska
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Podmiot liryczny wierszy opublikowanych w tym numerze 
czasopisma wypowiada się w ramach podobnych sytuacji – 
samotności, opuszczenia, braku bliskości… niezrozumienia. 
Ta ciemna ścieżka prowadzi donikąd. Na próżno więc szukać 
słów, w których mieściłby się wyraźny sens życia. Ale moż-
na go odkryć w czymś innym – w postawie twórczej autorów 
posługujących się słowami lub obrazami, dźwiękami, a nawet 
gestami… A więc wartość istnienia mieści się w sztuce – tej 
najdoskonalszej, a także w tej wyrażonej w słabszej formie. 
Kto odważy się iść tą drogą, staje się kreatorem, współuczest-
niczy bowiem w gesta deorum (w stwórczych gestach Boga).

Postaram się z wybranych cytatów dziewięciu wierszy zło-
żyć całość, świadczącą o kunszcie tych poszczególnych tek-
stów, które są na tyle dojrzałe w estetyce i ekspresji słowa, 
że wpisują się, włączają w inne, podobne wypowiedzi lirycz-
ne, budując wspólne artystyczne dzieło. Trzeba tylko umieć 
wczytać się w te głębokie sensy poszczególnych utworów, w 
ich głęboką semantykę. Praktykę tę proponował Cyprian Ka-
mil Norwid, który nakazywał czytać utwory literackie w coraz 
większych głębiach.

Czy udało mi się uchwycić indywidualne i podobne przesła-
nie autorów: Martyny Jankowskiej, Justyny, Szaroty, Magda-
leny Kańskiej, Agnieszki Mikuły, Barbary Banaś? Jeśli tak, to 
wartość wszystkich tekstów wzrasta. A w efekcie wygląda to 
tak: więc najpierw tytuł dzieła, nadający kierunek, a raczej im-
presywny styl odbioru. Potem ciąg myśli budujących poetyckie 
przestrzenie i relacje, ujęty w formę wiersza wolnego, w któ-
rym zamiast rymów i rytmu pojawia się melodyjna, wznosząca 
się w każdym wersie intonacja:
 
Ziemia miała jeszcze kolor zielony
 
mieszkamy na pajęczynie
 
(A)opadający zeschły liść

próbuje uwić gniazdo
w mych włosach
z tęsknoty za ptakami
które odleciały
(Tylko ja) wróciłem
ale nie żywy
ani nie martwy
 
 
(Bo) nie (trzeba) bać się
inności która mnie dotknęła
(A więc) zamiast pętli
wiążę kokardę
(jak) jaskółka w deszczu
 

Kim jestem, po co, dlaczego? – (…)
na próżno do Ciebie wołam
bo w smutku umyka mi życie...
 

Nie wierzę w Boga, lecz proszę go o siłę.
Nie wierzę w siebie, lecz nadal żyję.
 
 

Ze zbudowanej całości powstał poemat liryczny, w którym 
każdy z autorów ma swój udział. Nastąpiło tu swoiste porozu-
mienie przez słowo poetyckie. To daje poczucie wspólnoty, a 
przede wszystkim odsłania ukryte w tekstach TY (którego tak 
często brakuje w życiu) – dając w ten sposób pełniejszą moż-
liwość poznania siebie.    

Dlatego warto pisać… 

Alicja Baluch
Kraków

Tworzyć – to być w niebie

W 45. numerze „Dla Nas" zamieściłam 
swój artykuł „Światło nadziei pośród 
pandemii”. Pisałam go dokładnie 
pół roku temu, kiedy pandemia była 
jakimś ogromnym zaskoczeniem dla 
wszystkich.

A jak jest dzisiaj? Mamy już nie 
setki, ale tysiące zachorowań dziennie. 
Moje miasto obecnie jest najbardziej 
zakażonym miejscem w Polsce. Czy 
więc przeżywam ten czas podobnie 
jak pół roku temu? Zdecydowanie nie. 
I nie tylko dlatego, że zagrożenie jest 
większe, ale też dlatego, że niejako 
„oswoiłam” się z pandemią, dociera 
do mnie coraz więcej sprzecznych 
teorii z nią związanych i widzę bardzo 

różne podejście ludzi do tego zjawiska, 
a także coraz więcej niepotrzebnych 
podziałów międzyludzkich zamiast tak 
bardzo wskazanej dzisiaj jedności i 
solidarności.

I jak początek pandemii kojarzył mi 
się z czasem psychotycznym w moim 
życiu, tak teraz dostrzegam coś jakby 
depresję popsychotyczną, ale nie w tym 
znaczeniu, że na nią choruję, tak jak 
wtedy nie miałam psychozy. Odczuwam 
duże rozczarowanie tym wszystkim, co 
dostrzegam wokół.

Już nie mam czasu regularnie 
zaplanowanego, bo też nie zrywam 
się wcześnie rano na spotkania z 
przyjaciółmi na Skypie. One nadal są, 

ale nie dają tyle sił, bo nie ma już tak 
wielkiej jedności między nami.

Mój artykuł sprzed pół roku 
zakończyłam słowami: Tym razem 
nie my zmieniliśmy się, ale świat. Czy 
damy radę w tym nowym świecie? 
Głęboko wierzę i ufam, że tak. Teraz 
myślę: rzeczywiście nie zmieniliśmy się 
– znowu nie ma między nami jedności. 
Wierzę i ufam, że damy radę DOPIERO 
w nowym świecie. Jego jeszcze nie ma. 
Ale jest światło, które nigdy nie gaśnie.

Anna Rajczak
niezrzeszona

Kraków

Czy światło już zgasło?
Pandemia – cd.
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Doświadczenia Dolnośląskiego Sto-
warzyszenia Aktywnej Rehabilitacji 
„ART" z różnymi metodami arteterapii 
wspomagającymi leczenie i rehabilitację 
osób chorych psychicznie.

DolSAR ART istnieje od 2003 roku i 
jego działalność jest kontynuacją poszu-
kiwań Wrocławskiego Ośrodka Rehabi-
litacji „ART", który powstał w 1995 roku 
jako placówka wydzielona przy Zarzą-
dzie Głównym Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Założyli go psycholo-
gowie pracujący od wielu lat z osobami 
doświadczającymi głębokich zaburzeń 
psychicznych. Najczęściej zdobyta wie-
dza z pogranicza sztuki i choroby psy-
chicznej dotyczyła pacjentów przebywa-
jących w szpitalach psychiatrycznych, w 
oddziałach stacjonarnych lub dziennych.

W tego rodzaju placówkach już od 
dziesięcioleci praktykowano terapię za-
jęciową w formie zajęć plastycznych, 
często w specjalnie wydzielonych pra-
cowniach. Uczestnikom proponowano, 
by rysowali kredkami lub ołówkami to, 
co lubią. Gdy zauważono biegłość w po-
sługiwaniu się plastycznymi materiałami, 
proponowano farby olejne lub wykony-
wanie ceramiki albo rzeźby w glinie lub 
w drewnie. W prawie każdym szpitalu 
funkcjonowała biblioteka. Terapeutka za-
jęciowa proponowała pacjentom łatwe i 
ciekawe pozycje do czytania. W wielu sa-
lach były małe sale teatralne. Było tak na 
przykład w Lubiążu i Bolesławcu. Często 
szpitale dysponowały sprzętem do od-
twarzania filmów 16 mm. Pokazywano 
kroniki filmowe lub filmy szkoleniowe. W 
Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej 
Rehabilitacji „ART" profesjonaliści i oso-
by doświadczające choroby psychicznej 
rozwinęli różne rodzaje aktywności zwią-
zanej ze sztuką.

W szpitalach psychiatrycznych po-
wstało wiele pięknych obrazów, rzeźb, 
tekstów literackich i obiektów o wyrazie 
artystycznym. Niestety na ogół promo-
wane były osoby, które już przed cho-
robą były uzdolnione artystycznie i dys-
ponowały własną, wewnętrzną energią 
twórczą. 

W stowarzyszeniu DolSAR ART po-
stanowiliśmy działać dwutorowo. Po 
pierwsze promować chorych psychicz-
nie, których twórczość osiąga poziom 
warty wprowadzenia do życia kultural-
nego całej społeczności, a po drugie 
udostępniać możliwości ekspresji arty-
stycznej każdemu, kto pomimo choroby i 
braku pozytywnych doświadczeń w takiej 
działalności zdecyduje się na taką formę 
wypowiedzi.

Aktualnie pracujemy wykorzystując 
następujące formy:

Arteterapia strukturalizowana - za-
jęcia grupowe, oparte na scenariuszu 
przygotowanym przez terapeutę, któ-
ry podaje temat na przykład: „Zabawa 
z linią", „Zabawa z literą", „Budowanie 
kolorowych pająków". Odpowiednio wy-
szkolony arteterapeuta przygotowuje 
wcześniej scenariusz. Terapeuta zazna-
cza poszczególne etapy pracy kolejnymi 
instrukcjami. Na przykład po początko-
wym wprowadzeniu dwóch kolorów pro-
ponuje trzeci. Po przygotowaniu małych 
pomponików z bibuły proponuje ich wy-
mianę między uczestnikami, a następnie 
wspólne budowanie pająka. Po etapie 
pracy manualnej i twórczej następuje 
wspólne omówienie efektów z naciskiem 
na poszukiwanie tego co pozytywne, 
co się w grupie podoba. W takim modelu 
efekt artystyczny nie jest najważniejszy. 
Ważne jest utrzymanie uwagi uczestni-
ków przez co najmniej półtorej godziny. 
Ćwiczą koncentrację uwagi, sprawność 
manualną, wyobraźnię i tolerancję na 
odmienność. Techniki plastyczne mogą 
być różne: pastele, farby, kolorowe filce, 
szyszki itp. Najważniejsze są społeczne 
interakcje pomiędzy uczestnikami, a nie 
powstające obiekty. Dobrze, gdy praca 
trwa nie więcej niż dwie godziny i stanowi 
całość zadania.

Psychorysunek symboliczny ‒ zajęcia 
grupowe prowadzone w oparciu o „Słow-
nik symboli" Władysława Kopalińskiego. 
Autor przyjmuje, że symbol to: 

1) znaki konwencjonalne (jak flagi, 
herby, litery, cyfry, znaki fabryczne, dro-
gowe, matematyczne, itd.),

2) przedmioty, pojęcia, wyobrażenia, 
przeżycia związane z jakimś wewnętrz-
nym stosunkiem (współbrzmiące, ko-
jarzące się, mające „wspólny rytm") z 
innym przedmiotem, pojęciem, itd." W 
całej książce omawia się ponad 300 ha-
seł. Daje to ogromną ilość wyboru tema-
tu i stanowi ogromną pomoc dla terapeu-
ty, który z ogólnokulturowych interpretacji 
może wybrać te, które mają szanse wes-
przeć uczestnika zajęć w budowaniu po-
zytywnego obrazu świata i wzbogacać 
swoją wiedzę o te interpretacje, które 
pomagają zrozumieć negatywne uczucia 
kojarzące się z danym symbolem. Do-
puszczenie całego spektrum skojarzeń 
osobistych i tych zawartych w ogólnej 
kulturze często uwalnia od poczucia 
krzywdy, winy i osamotnienia.

Terapeuta czuwa, by analiza prac 
kończyła się pozytywnymi wyborami. W 
psychologii i psychoterapii stosuje się 

często psychorysunek oparty na wzmac-
nianiu osobistej odpowiedzialności na 
powstającą pracę podając jako temat 
„ja w domu", „ja w szpitalu", „moje ideal-
ne wakacje", itp. Tematy powstające na 
podstawie „Słownik symboli" to np.: „mo-
tyl", „most", „las", „oko", itp.

W przyjaznej atmosferze artystycznej 
ekspresji, przy wykorzystaniu techniki 
pastelowej, akwarelowej czy akrylowej, 
uczestnicy proponują własną interpreta-
cję symboli i wspólnie je omawiają.

Muzykoterapia ‒ to zajęcia grupowe 
lub indywidualne. W DolSAR ART sto-
sujemy różne techniki. Począwszy od 
wspólnego słuchania programów złożo-
nych z różnych utworów. Zaawansowa-
ną techniką jest wspólne muzykowanie. 
Może to być improwizacja indywidualna 
lub grupowa, ale także wykorzystanie 
przez uczestników znanych utworów w 
specjalnie przygotowanych przez muzy-
koterapeutę aranżacjach. W naszym sto-
warzyszeniu działa zespół muzyczny „Q 
dobremu", w którym muzykują wspólnie 
uczestnicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, jego pracownicy i zaproszeni 
goście. Często zespół „Q dobremu" wy-
stępuje na konferencjach naukowych i 
imprezach artystycznych.

Choreoterapia ‒ to zajęcia głównie 
grupowe oparte na wykorzystaniu ruchu 
uporządkowanego muzyką, która wywo-
dzi się z różnych kultur i okresów histo-
rycznych. Może to być również muzyka 
filmowa lub rozrywkowa. Propagujemy 
tańce integracyjne i polskie tańce naro-
dowe. Często stosujemy choreoterapię 
psychologiczną, której podstawą jest 
muzyka oraz psychoterapia w podejściu 
integratywnym.

Biblioterapia ‒ to zajęcia grupowe 
oparte na wspólnym czytaniu tekstów lite-
rackich. Choroba psychiczna, zwłaszcza 
postępujące objawy ubytkowe, często 
utrudniają czytanie tekstu ze zrozumie-
niem. Proponujemy, by terapeuta przy-
gotował teksty poetyckie lub fragmenty 
prozy, które będą wzmacniały wiedzę o 
świecie, tolerancji na różne poglądy, a 
także rozumienie metafor. Przykładem 
takich tekstów mogą być baśnie z róż-
nych stron świata. Ostatnio czytaliśmy 
wspólnie opowiadania Olgi Tokarczuk 
„Che Guevara" i „Uczta popielcowa".

Teatroterapia ‒ to najczęściej grupo-
we zajęcia oparte na różnych technikach 
teatralnych.  Ich głównym celem jest psy-
choterapia i rozwijanie zdolności adapta-
cyjnych osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej pracujących w DolSAR ART. 
Pojawiają się elementy psychodramy, 

Twórczością wypełnić pustkę
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pantomimy, teatru formy, teatru muzycz-
nego.

Filmoterapia ‒ film zwany X muzą jest 
obecnie wszechobecny i najbardziej do-
stępny. Wymaga najmniejszej aktywno-
ści własnej odbiorcy. Twórcy filmu dbają 
o to, aby przyciągnąć uwagę widza. Film 
fabularny też może być źródłem wzru-
szeń i wiedzy. 

Teatr „Euforion" to grupa teatralna, a 
jednocześnie długotrwały projekt, które-
go początki sięgają 1995 roku. Zespół 
działa nieprzerwanie od 25 lat. Powstał 
z inicjatywy studentów muzykoterapii 
‒ kierunku istniejącego do tej pory na 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Stu-
denci zaprosili osoby doświadczające 
choroby psychicznej, które uczestniczyły 
w przedłużonej terapii w postaci hospita-
lizacji domowej po pobycie na oddziale 
zamkniętym. Ta grupa teatralna zainspi-
rowała psychologów do utworzenia Wro-
cławskiego Ośrodka Rehabilitacji „ART" 
i opracowania programu „Miejsce dla in-
nych". W ramach tego programu grupa 
teatralna prezentowała spektakl „Wia-
troaeroterapia", który przybliżał proble-
matykę choroby psychicznej i zdrowie-
nia, a następnie prowadzono warsztaty 
edukacyjne propagując przepisy świeżej 
wtedy i nowatorskiej Ustawy o Ochronie 
Zdrowia Psychicznego.

W 2004 roku zespół przygotował pre-
mierę spektaklu „D. J. Faustus" według 
tekstów J.W. Goethego. Jednym z bo-
haterów tego niezwykłego dzieła okazał 
się Euforion ‒ syn Fausta i pięknej Hele-
ny. Uczestnicy tego projektu tak właśnie 
postanowili nazwać nasz teatr. W pracy 

grupy teatralnej, która od 25 lat spotyka 
się regularnie w czwartek o godz. 18, 
miejsca prób i występów są różne, a 
energia ta sama. Chociaż początkowo 
przynosili ją studenci uczelni wrocław-
skich, teraz prym wiodą nieprofesjonalni, 
ale doświadczeni i utalentowani aktorzy. 
Środki projektowe pozyskujemy głów-
nie od Gminy Wrocław i Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego. Naszą ideą 
jest pokazywanie osób z trudnym do-
świadczeniem choroby psychicznej jako 
zdolnych do współpracy, utalentowa-
nych, chociaż wymagających wsparcia. 
Unikamy rozdrapywania ran i epatowa-
nia chorobą psychiczną. Staramy się, 
aby nasze produkcje były na wysokim 
poziomie artystycznym. Spektakle pre-
zentujemy na specjalnych pokazach, 
na przykład podczas „Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki", ale również pozysku-
jemy środki, dzięki którym wędrujemy ze 
spektaklami do miejsc, do których profe-
sjonalne zespoły się nie zapuszczają. Są 
to szpitale psychiatryczne, domy pomocy 
społecznej, zakłady karne. Na zaprosze-
nie stowarzyszeń występujemy również 
w plenerze podczas różnych imprez pro-
pagujących ich działanie. 

Przez wszystkie lata działalności przy-
gotowaliśmy 22 premiery. Zagraliśmy 
około 350 spektakli. Najwięcej razy był 
grany „Ciaptak na dachu" według Jana 
Brzechwy. Premiera odbyła się w 2003 
roku i nadal mamy go w repertuarze. 
Gdy proszą nas o przedstawienie, które 
łatwo zrozumieć i które ma być zagrane 
w trudnych warunkach, to jest to właśnie 
„Ciaptak" ‒ rzecz o braku akceptacji i in-

ności. Graliśmy również własne adapta-
cje „Don Kichota" Cervantesa, „Colais 
Breugnon" Romain Rollanda, „Rozmowy 
z kamieniem" według Wisławy Szymbor-
skiej, a nawet „Burzy" według Szekspira. 
Są to ogromne wyzwania. Dużo tekstu, 
dużo ruchu, ale z doświadczenia wiemy, 
że nasi aktorzy tego potrzebują. 

Cieszymy się bardzo współpracą ze 
stowarzyszeniem „Nieprzetarty Szlak" 
z Lublina. To dzięki propagowanej przez 
nich idei mogliśmy wyruszyć poza grani-
ce Unii Europejskiej i wystąpić na festi-
walach w Kijowie, Lwowie czy w Brze-
ściu. Spotkaliśmy też ludzi, którzy tak jak 
my chcą rozmawiać o trudnych sprawach 
poprzez sztukę teatralną. Okazało się, że 
osoby cierpiące na tak trudne choroby 
jak schizofrenia czy choroba afektyw-
na dwubiegunowa, przy odpowiedniej 
pomocy dobrze radzą sobie ze stresem 
długotrwałych podróży i kontroli granicz-
nych. Często okazuje się, że sprawnie 
porozumiewają się językiem angielskim. 
Nie boimy się już trudnych tematów. Dla-
tego przygotowaliśmy w ujęciu komedio-
wym „Wariata i zakonnicę" według S. I. 
Witkiewicza. Naszą ostatnią premierą 
była „Przypowieść o życiu" według Iwana 
Franki, poety, który pisał po ukraińsku, 
niemiecku, ale i po polsku. Mamy na-
dzieję, że będziemy ją grać jeszcze dłu-
go. Ostatni pokaz tego spektaklu odbył 
się 14 lutego 2020 roku w Dolnośląskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla pa-
cjentów oddziałów zamkniętych.

Można powiedzieć, że w obecnych 
czasach głównym zadaniem lekarza 
psychiatry jest zdiagnozowanie choroby 
psychicznej i odpowiednie leczenie, któ-
re zniweluje jej skutki. Za zadanie psy-
choterapeutów, psychologów i rehabili-
tantów uważamy rozwijanie zdrowych, 
nie zniszczonych przez chorobę części 
osobowości tak, by uzupełniły pustkę, 
która powstaje po kryzysie psychicznym. 
Różne dziedziny sztuki wydają się naj-
lepszymi środkami do takiego celu. Za-
równo umiejętność odbierania dzieł arty-
stycznych, jak i aktywne własne działania 
mogą towarzyszyć nam przez całe życie 
i dzięki temu możemy je wzbogacać.

Anna Jędryczka-Hamera
Specjalista psycholog kliniczny,

arteterapeuta
Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowa-

rzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART
Wrocław

Beata Radzik
muzykoterapeuta, muzyk-perkusista, 

certyfikowany terapeuta środowiskowy 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej 

Rehabilitacji ART 
Wrocław
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Jeśli ktoś zostałby zapytany, który z 
malarzy obciął sobie ucho, to najpewniej 
powiedziałby, że Vincent van Gogh. Był 
to najbardziej spektakularny czyn w jego 
życiu, czyn, który skończył się hospitali-
zacją psychiatryczną i spowodował, że 
do van Gogha przylgnęła etykietka sza-
leńca.

Van Gogh miał osobowość bardzo 
skomplikowaną. Odrzucony przez naj-
bliższe osoby. Jedynie rodzony brat 
Theo do końca życia był jego przyjacie-
lem, spowiednikiem i… sponsorem. I 
to, co najbardziej w życiu się liczy, czyli 
miłość i przyjaźń (wyjąwszy oczywiście 
brata), nie było mu dane. Jego życie nie 
było usłane różami. Wielki artysta żył w 
skrajnej biedzie, niezrozumiany przez 
otoczenie. I tu można zadać pytanie, jak 

cienka jest linia przebiegająca między 
szaleństwem a geniuszem.

Twórczość van Gogha oddaje jego 
stan psychiczny. Od depresyjnego ob-
razu zatytułowanego „Jedzący kartofle” 
po euforyczne „Słoneczniki”, w których 
świat zaczyna iskrzyć, oddychać świa-
tłem.

Kochał różne kobiety. Także prosty-
tutki, od których zaraził się syfilisem. 
Mimo znajomości z wieloma kobietami z 
żadną z nich się nie ożenił.

W Prowansji zafascynowała go feeria 
barw; tu powstały jego najważniejsze 
dzieła. „Słoneczniki” ‒ obok „Mony Lizy” 
Leonarda da Vinci i „Krzyku” Edwarda 
Muncha to najbardziej znane dzieła ma-
larskie na świecie.

Ale też w Prowansji, błąkając się po 

Choroba pędzlem malowana

Plastyka ruchu
„W tańcu można wyrazić to, co dla mowy werbalnej nie jest już 

lub jeszcze dostępne.”
„Zapomniane, tłumione uczucia, sceny, wspomnienia albo 

emocjonalne doświadczenia mogą – ucieleśnione ruchem ciała 
– stać się żywe, a dzięki temu osiągalne dla świadomości.” 

[E. Willke]
 

Terapia tańcem jest psychoterapeutycznym użyciem ruchu 
jako procesu, którego celem jest emocjonalna i psychiczna in-
tegracja osoby. Przyjmuje, że ciało, psychika i dusza stanowią 
jedność, z czego wynika, że człowiek może sam wpływać na 
siebie poprzez działania w zakresie duchowym, uczuciowym i 
cielesnym.

W terapii tańcem punktem wyjścia jest całość ruchu, a więc 
wzór ruchu, zachowanie podczas ruchu i rozmaite możliwości ru-
chu. Czynnikami wzmacniającymi są dotyk, muzyka, czas, tem-
po, przestrzeń, grupa, terapeuta. Poprzez ruch uczestnik zajęć 
może doświadczyć siebie samego i rozwijać się. Terapia zakłada, 
że każdy człowiek dąży do samourzeczywistnienia i że obecne 
są w nim zarówno tendencje konserwatywne – zachowawcze, 
jak i progresywne – rozwijające się. Staram się więc wykorzystać 
potencjał energetyczny uczestnika. Nie akcentuję jego choroby, 
lecz szukam wszystkiego, co zdrowe, chcąc wzmocnić te ele-
menty. Uczestnik zdobywa więc zaufanie w swoje siły, co stwarza 
bazę służącą do rozwiązywania ewentualnych konfliktów.

Sami uczestniczący w zajęciach jako efekty choreoterapii wy-
mieniają: „radość, rozładowanie napięcia, opanowanie, zbliżenie 
do ludzi, pewność siebie, nadzieję i odwagę tańczenia wśród lu-
dzi, pełny luz, harmonię duszy z ciałem”.

Prowadzone przeze mnie zajęcia choreoterapii nazwałam 
plastyką ruchu, ponieważ uważam, że ta nazwa jest w stanie po-
mieścić całą różnorodność naszych spotkań.

Terapia odbywa się w formie zajęć grupowych, ale bardzo 
ważna jest praca indywidualna nad poszczególnymi elementami 
ruchu, tańca czy umiejętności wyrażenia swoich emocji.

Każdy człowiek posiada pewne specyficzne możliwości ru-
chowe oraz charakterystyczny obraz swojego ciała. Wykorzystu-
jąc to, uczymy się wzajemnie wyrażania złości, smutku, radości 
itd. Ważne są zwłaszcza ruchy oddające te uczucia, które do tej 
pory uczestnik omijał lub których nie chciał ujawnić.

Podstawą naszych spotkań jest improwizacja, uczestnicy za-
jęć poruszają się przez pewien czas spontanicznie, improwizując 
ruch na określony temat, na podstawie którego tworzy się pewna 
powtarzalna choreografia, którą przedstawiamy wspólnie jako 
jedną spójną całość.

Wykorzystujemy też elementy pantomimy, dzięki której wyra-
żamy jakąś część swojej osobowości, dobrze znaną bądź pomi-
janą oraz tańce w kręgu, które są dla nas podstawą aktywnego 
ruchu. Dla uatrakcyjnienia zajęć używane są różnego rodzaju re-
kwizyty, szarfy, chusty, linki czy instrumenty, które ułatwiają pracę 
w grupie, a także pomagają uzyskać pewne zamierzone przez 
terapeutę elementy ruchu lub nastroju.

W początkowej fazie zajęcia miały charakter poznawania się 
wzajemnie, konfrontacji oczekiwań, rozpoznawania możliwości 
grupy. Teraz coraz większa część zajęć poświęcona jest konkret-
nemu tematowi, wyrażaniu uczuć, emocji, odnajdywaniu swoje-
go ciała w przestrzeni, odgrywaniu za pomocą ruchu i muzyki 
różnych sytuacji dnia codziennego.

Przed nami wiele spotkań ciężkiej i żmudnej pracy poznawa-
nia siebie i swojego ciała, lecz zapał uczestników i ich zaangażo-
wanie dają nadzieję stworzyć grupę, dla której taniec stanie się 
formą przekazu siebie i swoich uczuć.

Nie zapominamy jednak o dobrej zabawie, bo zajęcia, oprócz 
pracy nad sobą i swoimi problemami, mają również dać odpręże-
nie, relaks, zadowolenie i energię na cały tydzień.

 
Sabina Palenga

arteterapeuta
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu

malowniczych polach, stopniowo popa-
da w obłęd, a przy tym zyskuje pewność, 
że sensem jego życia jest sztuka.

Kochał i nienawidził. Badacze prze-
ścigają się w różnych teoriach, sugeru-
jąc, że cierpiał na depresję, schizofre-
nię, chorobę afektywną dwubiegunową. 
I, jak schizofrenia jest królową psychoz, 
tak on się stał królem sztalugi, wirtu-
ozem pędzla.

Wiemy, że osoby chorujące psychicz-
nie to ludzie nadwrażliwi, którym choro-
ba pozwala poznać to, co niepoznawal-
ne.

Van Gogh to geniusz, który poniósł 
klęskę. Miał bardzo trudny charakter, po-
trafił być złośliwy i kochający zarazem, 
altruistyczny i egoistyczny. Po prostu 
człowiek z krwi i kości.
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Teatr Kryzys powstał w 2018 roku w Warszawie. Działa 
przy Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatrycz-
ne. Ma za sobą już dwa autorskie spektakle „Protest”, oraz 
w aktualnym składzie aktorskim spektakl „Smuga cienia” na 
podstawie powieści Josepha Conrada. Siedzibą Teatru Kryzys 
jest Dom Kultury Stokłosy na warszawskim Ursynowie. Teatr 
Kryzys tworzą osoby z doświadczeniem różnych kryzysów 
psychicznych. W kontekście kryzysów, jak się okazuje, dzia-
łania artystyczne i teatralne mogą być z jednej strony wyzwa-
niem, z drugiej twórczą pasją, która pomaga zdrowieć. Aby 
wyjaśnić jak to się dzieje oddajmy głos aktorom Teatru Kryzys, 
ponieważ ich świadectwa najlepiej opisują fakt tego, jak dzia-
łalność twórcza pomaga w wychodzeniu z kryzysu. Aktorzy 
Teatru przedstawiają nam swoje subiektywne historie i relacje 
mówiące o tym, jak wpływa na nich działalność w Teatrze, do 
którego już należą od ponad roku. 

„Jestem Iza, na warsztaty teatralne trafiłam w lipcu 2019 
roku. Początkowo była to ucieczka. Jechałam na drugi koniec 
miasta bez wyraźnego sensu, celu, oczekiwań. Po prostu nie 
chciałam wracać po pracy do domu. W opisie wydarzenia na 
Facebooku znalazły się takie określenia jak: „kryzys psychicz-
ny”, „rozwój”, chyba coś o sztuce. Czułam, że to dotyczy mnie, 
jakichś obszarów przeszłości, ale też teraźniejszości. „Teatr”, 
„aktor”, „scena” – brzmi poważnie. Z tym się nie identyfiko-
wałam. Ogromna bariera przed wystąpieniami publicznymi, 
słaba pamięć, zero warsztatu aktorskiego. Ale byli ludzie, któ-
rzy podobnie, tak jak ja, mieli jakieś historie, o których nic nie 
wiedziałam, ale skoro się tu znaleźli, to musieli je mieć – taki 
był warunek, „bilet wstępu”. Zajęcia składały się z propozycji 
różnych aktywności wokół pracy głosem, ciałem, interpreta-
cji tekstu. Czułam, że po każdych warsztatach rozwijałam w 
sobie nowe umiejętności. To było niezwykle motywujące i sa-
tysfakcjonujące. Taki ładunek pozytywnych doświadczeń po-
zwalał mi odwrócić uwagę od stanów depresyjnych, trudnych 

wspomnień, myśli typu „jaka jestem beznadziejna”, „co mi w 
życiu nie wyszło”.

„Nazywam się Julia i jestem w Teatrze Kryzys od ponad 
roku. Skończyłam wtedy terapię i miałam jeszcze czas na 
pozbieranie się przed powrotem do pracy. Na 3-dniowych 
warsztatach poznałam Kasię, która zaimponowała mi swoją 
szczerością, otwartością i empatią. Kiedy wspomniała, że bę-
dzie prowadzić warsztaty teatralne, coś we mnie zaskoczyło. 
Zawsze chciałam grać na scenie, ale nie było mi po drodze. 
Zaczęłam chodzić na warsztaty, które wtedy  były dla mnie ra-
tunkiem. Po odbytej długiej terapii, nadal byłam w złym stanie 
psycho-fizycznym. Teatr okazał się dla mnie kolejnym etapem 
pracy nad sobą poprzez sztukę. Mogłam odkrywać samą sie-
bie, poznawać moje emocje i pracować z nimi i nad nimi. To 
było niesamowite, nie czułam się wykluczona, byłam częścią 
grupy, która dawała mi dużo motywacji i radości. Pierwsze pół 
roku było dla mnie bardzo trudne, nadal byłam spięta fizycz-
nie i zablokowana emocjonalnie. Spektakl, który wystawiliśmy 
dał mi dużą dawkę energii i co najważniejsze, wzmocnił moją 
wiarę w Siebie.” 

„Jestem Piotr. Teatr daje mi możliwość bycia z ciekawymi 
ludźmi, oderwania się od siebie, swojej choroby i swoich pro-
blemów, ćwiczenia ekspresji (emocje!), fizycznego rozładowa-
nia, wyciszenia, tworzenia swojej przestrzeni, w której mogę 
czuć się bezpiecznie, a zarazem się realizować. Kiedy byłem 
w ostatnim czasie dwa razy w szpitalu, wiedziałem, że zawsze 
mogę wrócić do teatru i że ludzie tam bardzo na mnie czekają, 
i to dawało mi nadzieję i siłę.” 

„Jestem Grzegorz. Przyszedłem na spotkanie Teatru Kry-
zys bez większych nadziei. Okazało się, że chociaż byłem 
wcześniej zmęczony, padnięty, przygnieciony problemami, to 
wychodzę napełniony nowymi siłami i nadzieją, że coś wresz-
cie robię w życiu, co mnie cieszy i mnie wyraża, że jestem czę-
ścią grupy. Z czasem zaczęliśmy ćwiczyć wystawianie sztuki 

Teatr Kryzys –
„jak podróż w głąb siebie”

Pisał o sobie, że jego młodość była 
„ponura, zimna i jałowa”. Okres, w któ-
rym człowiek się kształtuje, był mu wrogi 
i odłożył się cieniem na całym jego dal-
szym życiu.

Współcześni krytycy widzą w nim ar-
tystę głęboko sfrustrowanego bezczyn-
nością i chaosem myślowym, wywoła-
nymi atakami choroby psychicznej. Ale 
według krytyka sztuki Roberta Hughesa 
późne prace van Gogha ukazują go jako 
artystę w pełni zdolności twórczych i cał-
kowicie panującego nad sobą. Biografia 
Vincenta van Gogha to gotowy scena-
riusz na film lub książkę. Niedawno na 
naszych ekranach zagościły dwa filmy: 
„U bram wieczności” i „Twój Vincent”, 
obydwa obsypane nagrodami ze Złotym 
Globem włącznie, a grający van Gogha 
Willem Dafoe nie tyle zagrał artystę, co 
się nim stał. Ta rola była najwybitniejszą 

kreacją w jego karierze. Film był nomi-
nowany do Oskara. Van Gogh jak pra-
wie każdy artysta eksperymentował ze 
środkami psychoaktywnymi, jak na przy-
kład absyntem, powodującym wzmożo-
ną czynność kory mózgowej. Ale absynt 
nic by nie zdziałał, gdyby nie trafił na 
podatny grunt.

Tajemnica jego życia jest równie wiel-
ką zagadką jak jego śmierć. Czy się sam 
zastrzelił (wątpliwe), czy też był ofiarą 
zamachu – do końca nie wiadomo.

Niedawno wylicytowano obraz van 
Gogha na sumę 54 milionów dolarów. 
I to obraz człowieka, który nie dojadał, 
spał na słomie i żył w skrajnej biedzie.

Bogusława Skimina
Centrum Seniora
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„Smuga cienia”, a ja miałem grać Kapitana Conrada (wspólnie 
z Dorotą, drugim aktorem). W pewnym sensie losy Conrada 
to były moje losy. Conrad zostaje kapitanem statku, wypływa 
na morze i okazuje się, że wszystko się sprzysięgło przeciwko 
niemu. Załoga choruje na malarię i w dodatku nie ma wiatru, 
a płynie przecież żaglowcem. Czy nie ma już żadnej nadziei? 
Czy ja nie mam już żadnej nadziei we własnym życiu? Miałem 
swój statek, a nawet ich kilka. Rodzina, firma, życie osobiste. 
Każdy z nich tonął. I wtedy na jednej z prób przed premierą 
„Smugi cienia”, która, co ciekawe, była dokładnie po 2 miesią-
cach od rozpoczęcia mojej trzeciej terapii, dotarły do mnie sło-
wa jednego z bohaterów sztuki. Te słowa brzmiały: Czy masz 
tę moc Kapitanie? Te słowa zaczęły we mnie pracować, już nie 
tylko jako aktora grającego Kapitana Conrada, ale jako Grze-
gorza. To właśnie po tych słowach Conrad podejmuje śmiałe 
decyzje, które doprowadzają statek i załogę do portu. To po 
tych słowach („Czy masz tę moc Kapitanie”), zaczynam rów-
nież na terapii bardziej pracować. Wreszcie zacząłem mieć 
nadzieję, że również we własnym życiu zacznę czymś kie-
rować. I faktycznie zaczęło tak być. Zacząłem podejmować 
decyzje. Jedną, drugą, trzecią. Kapitan Conrad dopłynął do 
swojego portu z całą załogą. Ja też w tym czasie dokończyłem 
terapię, co było takim moim portem. Na koniec sztuki Kapitan 
Conrad wypłynął w następny rejs. I ja też rozpocząłem życie 
po terapii.” 

„Na imię mam Maciek. Teatr Kryzys pozwolił mi przełamać 
jeden z największych moich lęków, mianowicie lęk przed wy-
stąpieniami publicznymi. Zawsze „jak diabeł święconej wody” 
bałem się publicznie występować . Jak się tylko dało unikałem 
takich sytuacji. W teatrze zobaczyłem jaki mam potencjał, któ-
ry był hamowany przez mój lęk. Pomimo że pierwszy występ 
kosztował mnie mnóstwo stresu i ledwo dałem radę, to po nim 
miałem jeszcze więcej satysfakcji. Zawsze marzyłem, żeby 
występować przed publicznością. Nauczyłem się też mówić 
głośno i wyraźnie, bo na początku miałem z tym duży problem 
(z uśmiechem mogę napisać, że reżyser już nie wiedział jak 
to ode mnie wyegzekwować, żebym mówił głośno). Rola w 
spektaklach jest dla mnie jak podróż w głąb siebie. Na chwi-
lę zmieniam się w innego człowieka, mogę być przez chwi-
lę kimś innym (nie żebym siebie nie lubił). Jest to dla mnie 
zabawa emocjami, sztucznie wywołanymi. Jeśli chodzi  o to 
jak się mierzę z rolą, to przypominam sobie ludzi, którzy byli 
podobni (lub są) do postaci, którą gram. Myślę między próba-
mi o charakterze, jaki ma moja rola. Staram się też odegrać 
jak najwierniej emocje na podstawie tekstu i sytuacji, jaka jest 
w danym momencie w scenariuszu. Staram się oddzielić rolę 
od siebie, jak schodzę ze sceny powracam do ,,mnie”. Sztuka 
pomaga mi w odgrywaniu scenek na warsztatach w fundacji, 
dodaje mi też pewności siebie i niweluje lęk przed wystąpie-
niami publicznymi."

„Mam na imię Karolina. Do zespołu Teatru Kryzys dołą-
czyłam pół roku temu i choć nie zagrałam jeszcze w żadnym 
spektaklu teatru, to w ciągu tych sześciu miesięcy przynależe-
nia do grupy miałam szansę ćwiczyć, próbować i tworzyć role. 
Myślę, że słowo TWORZYĆ jest tu kluczowe, bo my rzeczy-
wiście tworzymy postać, którą gramy, zmieniając jej cechy i 
zachowanie w zależności od naszego nastroju, samopoczucia 
i chwili. Coś dodajemy, coś zabieramy. I choć działamy zazwy-
czaj według ustalonego scenariusza, to nie mogę oprzeć się 
wrażeniu, że w tym teatrze to nie aktor dopasowuje się do roli, 
tylko rola do aktora. I to jest bardzo fajne, bo pozwala zajrzeć 
w najgłębsze zakamarki duszy, wyzwolić nasze pragnienia i 
lęki, by dać przestrzeń do pracy nad tym, z czym jest nam 
dobrze lub źle. Na ostatnich zajęciach, przy okazji omawia-
nia ról,  jedna z koleżanek wspomniała o suflerze i tak sobie 
pomyślałam, że w naszym teatrze każdy ma suflera w sobie, 
najlepszego z najlepszych, który podpowiada nam prawdę o 
nas samych."

„Jestem Dorota. Na pierwszym spotkaniu Teatru Kryzys. 
Przesympatyczna Pani prowadząca przedstawiła się: „Kasia, 
mam diagnozę schizofrenii paranoidalnej. Choruję, a raczej 
zdrowieję od kilku lat...". Nie pamiętam co dalej mówiła. Ale za 
chwilę każdy z nas tam obecnych przedstawiał się. „Dorota, 
mam diagnozę choroby afektywnej dwubiegunowej..." i dalej 
coś tam o sobie. Oto powiedziałam 'to najtrudniejsze', 'to naj-
straszniejsze do przyznania się', na zupełnie samym począt-
ku, zupełnie nieznanym ludziom. To było niezwykle pomocne 
w tym zbliżaniu się do zaakceptowania chorowania.

Rola Conrada I była wyzwaniem jeśli chodzi o zapamięta-
nie tekstu. Była radością ‒ gra na scenie dodaje mi energii. 
Wymagała współpracy z kolegą, który grał Conrada II ‒ to było 
ciekawe doświadczenie. Wymagała szukania tej postaci ‒ jak 
zareagowałby Conrad I? Co czuł? Jak to zagrać? Sztuka... 
hm... wielkie słowo. Sztuka to tworzenie. Sztuka to pracowa-
nie w sposób nowy, szukanie drogi, by robić to piękniej, le-
piej, ciekawiej. Dla mnie to akurat uczenie matematyki ludzi 
w szkole średniej. Mam poczucie, że przynajmniej czasami to 
jest bardzo twórcze doświadczenie. Dla mnie na pewno. Mam 
nadzieję, że dla uczniów również. Jeśli chodzi o Teatr, Teatr 
Kryzys ‒ to jest możliwość bycia kimkolwiek chcę być. Mogę 
zagrać, dostać czy wziąć rolę kogoś mi bliskiego, lub dale-
kiego. To sposób na znajdowanie energii, odkrywanie siebie, 
ludzi i świata. To też sposób na zadziwianie innych i samej 
siebie i wychodzenie poza schematy. Powtarzamy sobie w Te-
atrze, że to nie jest terapia ‒ nie prowadzą go terapeuci czy 
psychologowie, ale jest terapeutyczny. Bez wątpienia." Dla 
Doroty bez wątpienia.

Jak podkreśla Iza: „Teatr stał się dla mnie ogromnym 
wsparciem w procesie zdrowienia. Wszystko, co związane jest 
z pracą warsztatową pełni dla mnie też rolę terapeutyczną. 
Bardzo cenne są dla mnie relacje z członkami grupy, z którymi 
na początku punktami wspólnymi był kryzys, natomiast obec-
nie jest to kawałek wspólnej historii, która wciąż się toczy…” 

Teatr Kryzys ma charakter demokratyczny, dlatego też 
w artykule wypowiedziały się osoby, które chciały to zrobić. 
Współautorka tego tekstu dziękuje im za ich opowieści i jed-
nocześnie załącza podziękowania dla całego zespołu, bez 
którego te opowieści nie mogłyby zostać napisane. W artykule 
wykorzystano zdjęcia z prób i spektakli Teatru Kryzys. 

Wypowiedzi zebrała
Katarzyna Parzuchowska

Teatr Kryzys 
Warszawa
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Jakie znaczenie ma sztuka artystów outsiderów, 
których twórczość powstaje poza granicami główne-
go nurtu, a ich ekspresja artystyczna często odbierana 
jest jako „sztuka” w cudzysłowie? Twórczość osób cho-
rujących psychicznie z jednej strony postrzegana jest  
przez pryzmat geniuszu, z drugiej artysta obarczony 
jest stereotypem osoby doświadczającej kryzysów psy-
chicznych, zajmującej się twórczością z nudów lub braku 
innego zajęcia. Istotny jest wymiar terapeutyczny two-
rzenia, przy jednoczesnym dostrzeganiu autentyzmu, 
talentu i pracy wkładanej w powstawanie dzieła: obrazu, 
spektaklu, wiersza.  Outsider art – zwana umownie sztu-
ką marginesu, sztuką, która powstaje obok… – sztuka 
ludzi „społecznie nieprzystosowanych”, również twór-
ców chorujących psychicznie, jest ważna przynajmniej 
z dwóch powodów: opowiada historie o „nas” w sposób 
niejednoznaczny, często będąc przystanią wolności dla 
twórców. 

Osoby i środowiska skupione wokół instytucji i orga-
nizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami angażowały i angażują się w promocję sztuki. 
Tak było z członkami i sympatykami Stowarzyszenia 
Na Drodze Ekspresji, którzy zaczęli organizować wie-
czory artystyczne w Sopocie, w tym teatralny Masska, 
muzyczny Muzza i literacki Słowo. Nadawali prezento-
wanej twórczości wymiar ogólnodostępny, prezentując 
ją w galeriach, teatrach, scenach muzycznych, z drugiej 
zaś wymiar transgresyjny, gdzie twórczość oficjalnie ak-
ceptowana i uznana przenikała się z tą twórczością osób 
chorujących psychicznie, aspirującą do miana Sztuki. Po 
20 latach kontynuowane są działania teatralne, literackie  
i promocja indywidualnych artystów. 

Masskę należy docenić za wytrwałość i poziom prezen-
towanych spektakli. Jako jedyna przetrwała próbę czasu, 
aktualnie będzie się odbywała jej 19. edycja, tym razem 
online. Produkowana przez stowarzyszenie na czele z 
Jackiem Spicą wciąż zachowuje świeżość i autentyczny 
charakter przeglądu prawdziwego, gdzie aktor jest tak 
samo ważny jak widz, a stygma niepełnosprawności tra-
ci na znaczeniu. Masska stwarza warunki, by rzeczywi-
stość postrzegana była przez pryzmat spotkania aktora 
z widzem, warsztatu aktorskiego, a nie pełnosprawności 
i niepełnosprawności. Przegląd to również konfrontacja 
artystów ze społeczeństwem, wymiana myśli, doświad-
czeń, wspólne świętowanie i przeżywanie wydarzeń.  

Środowisko Trójmiejskie co roku w ramach Dni Soli-
darności z Osobami Chorującymi Psychicznie pokazuje, 
jak ważna jest sztuka: ta tworzona w zaciszach sal tera-
peutycznych domów samopomocy, klubów, warsztatów 
itp., która może ujrzeć światło dzienne podczas festynu 
tolerancji w Sopocie, jak i ta prezentowana bez pardonu 
na scenach muzycznych przez Włodka Stepuro, Krzysz-
tofa Nawrockiego czy deskach teatralnych przez m.in. 
Teatr Otwarty, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych, czy Te-
atr Ubogi Relacji w Trójmieście. W ramach szerokiego 
dyskursu o zdrowiu psychicznym tworzymy przestrzeń i 
prowokujemy do artystycznej ekspresji i dyskusji o roli 
sztuki podczas np. Artystycznego Popołudnia w Klubie 
123, Slamu poetyckiego, konkursu literackiego, wystaw, 

spektakli. Promujemy rodzimych twórców poza granica-
mi, m.in. w Danii i Finlandii.  Dostrzegamy, jak ważną rolę 
odgrywa opowiadanie historii poprzez sztukę, ważną dla 
artystów, jak i społeczności odbiorców. 

W ramach kampanii społecznej pt. „Odmień swoją gło-
wę” na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób 
i zaburzeń psychicznych zrealizowaliśmy wystawę bę-
dącą owocem współpracy Pomorskiej Koalicji na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego z pracownią Propagandy Spo-
łecznej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. 
Jacka Staniszewskiego. Studenci ASP wykonali plakaty, 
które nawiązują do symbolicznego „odmienienia głowy” 
w zakresie stereotypowego postrzegania osób doświad-
czających kryzysów psychicznych. W ramach tworzenia 
plakatów odbyły się trzy spotkania ze studentami, pod-
czas których dyskutowaliśmy o stereotypach, stygmaty-
zacji i ostracyzmie społecznym wobec osób doświadcza-
jących kryzysów psychicznych. Prace prezentowane były 
w latach 2018-2019 w kilkunastu miejscach na terenie 
Trójmiasta.

Piotr Harhaj
pedagog, animator działań społecznych

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji
Centrum Samopomocy w Gdyni 
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Szanowny Panie Ministrze!

My, pacjenci z doświadczeniem kryzysu psychicznego, jesteśmy grupą ludzi, którzy zwykle milczą, którzy starają się być 
niewidzialni w obawie przed reakcją tych, którzy mogą dowiedzieć się o naszych zaburzeniach. Grupą, z którą skleja się wiele 
krzywdzących stereotypów. Jedną z wykluczonych, jeśli nie najbardziej. Pan Minister może stać się naszym głosem, stanąć 
w naszej obronie, wesprzeć w naszych staraniach o to, żebyśmy nie byli spychani na margines życia. Skazani na litość i lęk, 
które budzimy. Pana głos może przyczynić się i do tego, że będziemy mieli szybką, skuteczną, przyjazną, środowiskową pomoc 
w Centrach Zdrowia Psychicznego, ale i do tego, by zmieniał się nasz społeczny wizerunek. Chcemy więc ogromnie poprosić 
Pana Ministra o wsparcie decyzjami kiełkującej transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w 
szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego dostępnego w Centrach Zdrowia Psychicznego. Leczenia blisko domu, 
włączającego w terapię bliskich, podążającego formami pomocy za dynamiką kryzysu. Dla nas, osób z doświadczeniem kryzy-
su psychicznego, jest to jak prośba o wodę i powietrze.

Wielu z nas w momencie kryzysu musi zmierzyć się z odtrąceniem przez przyjaciół, rodzinę, pracodawców. Bardzo prosimy, 
żeby Pan Minister przy nas został, wspierając nas w zdrowieniu. Szpital bywa konieczną pomocą, kiedy zaostrza się kryzys, ale 
finansowanie pełnych łóżek w psychiatrii wymusza szpitalne leczenie, oparte często na długich hospitalizacjach. Opieka śro-
dowiskowa może sprawić, że będziemy mogli uniknąć często traumatycznego pobytu w szpitalu lub sprawić, że hospitalizacja 
będzie jak najkrótsza. Leki, które dostajemy od psychiatrów pomagają opanować objawy choroby, ale poza nimi jest jeszcze 
potrzebne wsparcie osób, które na różne sposoby mogą nam pomóc, żebyśmy nie tracili ról matki, męża, pracownika, ucznia. 
Ogromna konstelacja takich ludzi jest właśnie w Centrach Zdrowia Psychicznego, składająca się z lekarzy, pielęgniarek środo-
wiskowych, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz asystentów zdrowienia, 
czyli ludzi, którzy doświadczyli kryzysu, opanowali go i po odpowiednim szkoleniu wspierają chorych trwających w kryzysie i ich 
bliskich. Leczenie środowiskowe pozwala zachować rytm życia. Przy takim wsparciu można pracować, uczyć się, realizować 
swoje pasje, kochać i bawić się. Dzięki takiemu leczeniu jest ogromna szansa utrzymać nas w staraniach o wspólne dobro, bez 
skazywania na lądowanie na rentach, utrwalanie w chorowaniu. Praca, nauka i rodzina mają ogromną terapeutyczną moc. Do 
tego jeżeli pracujemy, nie tworzymy ogromnych kosztów, jakimi są renty. Płacimy podatki, jesteśmy przydatni.

Centra Zdrowia Psychicznego pomagają błyskawicznie. Wystarczy tam przyjść, by w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym 
przyjął nas specjalista, który na podstawie rozmowy zaproponuje plan leczenia. W pilnych przypadkach pomoc musi ruszyć nie 
później niż w ciągu 72 godzin, a często rusza natychmiast. Mogą to być regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia grupowa 
lub indywidualna, leczenie w trybie dziennym, kiedy pacjent przychodzi codziennie na kilka godzin zajęć terapeutycznych na 
oddział dzienny, by po nich wrócić do domu. Jest to wreszcie pomoc zespołu leczenia środowiskowego oparta na wizytach w 
domu pacjenta, pracy z nim i jego bliskimi. W przypadkach nagłych zagrożenia zdrowia i życia, jak myśli samobójcze, ciężka 
depresja czy ostry stan psychotyczny, Centrum zapewnia całodobową opiekę. Przy wielu centrach powstają kluby pacjenta i 
grupy wsparcia dla naszych bliskich. Do Centrum Zdrowia Psychicznego po pomoc można przyjść samemu lub z kimś z rodziny, 
żeby czuć się raźniej. Już teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mamy 31 Centrów 
z opieką dostępną dla około 10 procent dorosłych mieszkańców Polski. Sprawdziło się w pełni rozwiązanie polegające na 
finansowaniu Centrów w drodze ryczałtu, którego wielkość zależy od liczby mieszkańców na danym obszarze, a nie od liczby 
wykonanych punktów czy procedur. Więcej o Centrach można przeczytać na ich stronie czp.org.pl. Tam też jest ich pełna lista.

Do Centrum Zdrowia Psychicznego można się zgłosić z diagnozą schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej, ale 
też przeżywając żałobę, czy pragnąc wrócić do równowagi po utracie pracy, doświadczając bezsenności, kłopotów ze skokami 
nastroju, lęków czy innych objawów załamania zdrowia psychicznego. Dzięki rozwijaniu się leczenia środowiskowego możemy 
unikać zaostrzenia się kryzysu do takiego stanu, że konieczna jest już tylko hospitalizacja i możemy wracać szybciej do zdrowia 
po pobycie w szpitalu. Lekarze nie muszą nas wypisywać w nieznane, gdzie trzeba samemu szukać wsparcia, ale trafiamy w 
dobre ręce leczenia środowiskowego. Doświadczenie pacjentów objętych leczeniem środowiskowym wskazuje, że przestają 
wracać do szpitala. Na leczeniu środowiskowym opiera się psychiatria w wielu państwach w Europie, na przykład we Włoszech, 
Niemczech i w Finlandii, skąd nasi lekarze czerpią inspiracje do zmodyfikowania systemu leczenia w Polsce.

Nas pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego, nie jest mało. Na depresję w Polsce choruje około miliona osób. 
Milion ma za sobą epizod psychotyczny. 400 tysięcy doświadcza chorowania na schizofrenię. Co czwarta osoba doświadczyła, 
doświadcza, bądź doświadczy kryzysu psychicznego. To może być nasz sąsiad, współpracownik, pasażer spotkany w tram-
waju. Teraz w związku z sytuacją wywołaną przez COVID-19 kryzysów i załamań jest więcej. Ludzie tracą pracę, martwią się 
o zdrowie i o swoich bliskich. Solidne i przemyślane wsparcie w kryzysach psychicznych jest w tej chwili bardzo potrzebne.

Dlatego prosimy o decyzję w sprawie dalszej reformy, tak żeby do końca 2027 roku Centrum Zdrowia Psychicznego powstało 
w każdym powiecie. Wiemy, że warunkiem przygotowania dobrego gruntu dla wprowadzania reformy w całym kraju jest prze-
dłużenie do końca 2022 roku pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie 
da się zrobić, aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi” (Albert Einstein)

Petycja od pacjentów do Ministra Zdrowia, dr. Adama Niedzielskiego,
o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia

Psychicznego, o przedłużenie ich pilotażu do końca 2022 roku,
by potem stworzyć je w każdym powiecie.



22

W jednej z dyskusji między lekarzami psychiatrami, kierownika-
mi placówek psychiatrii i pilotażowych Centrów Zdrowia Psychicz-
nego, psychoterapeutami oraz ekspertami przez doświadczenie  
uczestniczył doktor K., lider jednego z Centrów, z koniecznym do-
robkiem zawodowym, który kieruje tam oddziałem całodobowym.

Gdy rozpoczęto temat kursów i zatrudniania asystentów zdro-
wienia w Centrach, dr K. stwierdził, że nie chciałby zatrudnić ta-
kiego pracownika u siebie w placówce, gdyż jest „fundamentalnie 
przeciwny”  i ma przede wszystkim problem w znalezieniu lekarzy 
do pracy, w związku z czym jest ogromnie przeciążony pracą i obo-
wiązkami. Cały czas twierdził, że jest „fundamentalnie przeciwny” 
(czego nie wyjaśniał)  zatrudnianiu asystentów zdrowienia i był 
zdziwiony, skąd w ogóle wzięła się taka idea i pomysł, by ludzie po 
kryzysie pracowali w zespołach placówek psychiatrii z pacjentami; 
mówił, że nie widzi sensu i zasadności tej profesji. Pan Mariusz 
Panek wskazał wtedy na inspirację pozytywnymi doświadczeniami 
z innych krajów  i innych ośrodków w Polsce przy wprowadzaniu 
tego zawodu  i korzyści dla pacjentów w postaci zrozumienia, mo-
tywacji, zachęcaniu do współpracy. Dr. K. jednak to nie przekonało 
i nadal wyrażał swój kategoryczny sprzeciw wobec wprowadzania 
asystentów zdrowienia do takiej pracy.

W związku z tym poczułam potrzebę obrony zasadności istnie-
nia zawodu asystenta.  Podałam kilka argumentów za zatrudnia-
niem asystentów: własne doświadczenie i przepracowanie głębo-
kich kryzysów przez asystenta tworzy płaszczyznę zrozumienia 
między nim a pacjentem – asystent wie, jak to jest być chorym, ro-
zumie, co przeżywa pacjent, ma zdolność empatii; asystenci mogą 
być pośrednikami pomiędzy pacjentem a lekarzami i terapeutami, 
pomagać w takim porozumieniu; asystenci poprzez własny przy-
kład dają nadzieję pacjentom, że poradzenie sobie z kryzysem i 
powrót do satysfakcjonującego życia jest możliwy; asystenci mogą 
stanowić świetne uzupełnienie zespołu danej placówki.

Jednak dr K. cały czas kręcił przecząco głową i żadne argu-
menty do niego nie trafiały, niecierpliwił się, gdy podawałam ko-
lejne. Prof. Andrzej Cechnicki dostarczał kolejnych argumentów, 
że psychiatria środowiskowa to nie tylko pomoc stricte medyczna 
w osobie lekarza – to przeniesienie części terapii na personel nie- 
medyczny: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowi-
skowych i zajęciowych i ja też tu widzę to miejsce dla asystenta 
zdrowienia, który nie ma najmniejszego zamiaru i możliwości zaj-
mować miejsca lekarza. To ubogacenie oferty dla osób korzysta-
jących z różnych placówek pomocy psychiatrycznej. To też może 

być pewne odciążenie zespołów, w których brakuje kadry, brakuje 
lekarzy, więc również czasu na rozmowę z pacjentem.

Dr K. nie podał swoich argumentów przeciwko roli asystenta, 
nie wyraził swoich obaw, wyrażał tylko swoją niechęć i brak zro-
zumienia tej idei. Może obawiał się, czy asystent udźwignie ciężar 
pracy na jego oddziale całodobowym gdzie są pacjenci w cięż-
kim stanie? Myślę, że należy dużo mówić o asystencie zdrowie-
nia, nagłaśniać sprawę w naszym środowisku i pokazywać dobre 
praktyki, przykłady asystentów, którzy pracują, radzą sobie i wpły-
wają korzystnie na samopoczucie pacjentów, organizować różne 
spotkania, jak konferencja  „Asystenci zdrowienia w Centrach 
Zdrowia Psychicznego – oczekiwania, pytania, wyzwania”, która 
odbyła się 11 września 2020, zorganizowana przez Biuro Pilota-
żu NPOZP. Systemowa reforma psychiatrii jest tu bardzo ważna 
– jeśli sieć Centrów Zdrowia Psychicznego obejmie cały kraj, a 
w związku z tym asystenci będą w nich zatrudnieni, kadra tera-
peutyczna będzie mogła doświadczyć i wypracować dobrą z nimi 
współpracę, by przyjąć do zespołu i tych nowych członków. Należy 
rozpowszechniać wśród lekarzy, terapeutów i psychologów rzetel-
ną wiedzę o zadaniach i możliwościach asystentów. Trudnością 
dla zespołu może wydawać się nieco zwiększony czas zwolnień 
lekarskich asystentów, niż to jest u innych członków zespołu, lecz 
jak to tłumaczyła dr Izabela Ciuńczyk, dyrektor Środowiskowego 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie na wyżej wspomnia-
nej konferencji, trzeba i warto wtedy na asystentów zaczekać, aż 
zregenerują siły. Pani dyrektor doradza także asystentom pracę na 
¾ etatu i to też powinna być cenna wskazówka dla innych placó-
wek, ich dyrekcji i zespołu, w tym samych asystentów zdrowienia. 
Świetną wskazówką wypracowaną przez zespół koszaliński jest 
stopniowanie trudności zadań przy wprowadzaniu asystentów do 
pracy. Niezwykle ważne jest tu ponadto, aby kursy na asystentów 
były prowadzone na wysokim poziomie i kształciły kompetentną 
kadrę, która swoim przykładem pokaże sens, wartość i przydat-
ność tej pracy w psychiatrycznej służbie zdrowia. Może wówczas, 
przez cierpliwe i długofalowe działanie uda się pomału uświadomić 
i przekonać sceptyków takich jak dr K.

Monika Syc, 
Pracownia Badań nad Psychozami Stowarzyszenia na rzecz 
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 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 mgr Agnieszka Lewonowska-Banach
 Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

Patronat nad numerem objeli:
Krzysztof Rogoż - reżyser Teatru „ Psyche”,
Małgorzata Bundzewicz - artystka malarka Galeria Miodowa
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Zdjęcia powstałe w ramach zajęć w pracowni fotograficznej 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Dworek” w Bielsku-Białej
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„Bosch rozmawia z Brueglem” w Galerii Miodowa
Projekt poświęcony jest renesansowym malarzom niderlandzkim: Hieronimowi Boschowi „Ogród rozko-
szy ziemskich” i Piterowi Brueglowi „Świat do góry nogami”.
Artyści z ART STUDIO MIODOWA, pracowni działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psy-
chiatrii i Opieki Środowiskowej i zaproszeni artyści profesjonalni interpretowali zawarte w tych obrazach 
treści. Powstały Wielkie Obrazy, składające się z połączonych ze sobą płócien o tych samych wymiarach 
30x40, tworzące nowy sposób pojmowania dzieł Mistrzów.


