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oD rEDAKCJI

Do Czytelników
Tym razem dzielimy się z Wami 
numerem specjalnym Alterna-
tywy wydanym w związku
z realizowanym projektem 
„Wiele robimy osobno zróbmy 
to razem”.
Długo myślałam, zastanawia-
łam się co napisać w tym Spe-
cjalnym Numerze. Im dłużej 
się zastanawiałam tym bardziej 
czułam się poddana ciśnieniu, 
że to specjalna (Alternatywa) 
i trzeba specjalnie cos napi-
sać…
Któregoś dnia przyszło mi do 
głowy, że tak naprawdę, każdy 
przeżyty dzień jest dniem spe-
cjalnym bo unikalność i niepo-
wtarzalność naszego codzien-
nego życia jest zawsze w swej 
istocie szczególna i specjalna.
Przyglądając się z boku swo-
jemu „odkryciu” uznałam, 
że każdy wydany do tej pory 
numer Alternatywy był spe-
cjalny chociaż tak nie nazwany. 
Ten który trzymacie w swoich 
rękach, Czytelnicy, nazwaliśmy 
Specjalnym. 
W związku z tym co napisałam 
zapraszam Was, Czytelnicy do 
przeczytania każdego z zamiesz-
czonych w  Specjalnej Alterna-
tywie tekstów. Z nich bowiem 
wyłaniają się emocje towarzy-
szące przeżyciom (egzystencji) 
ich autorów.
Koncepcja gazety jest prosta. 
Piszemy o przeprowadzonym 
w naszym Domu warsztacie 

poświęconym stereotypom 
dotyczącym osób chorujących 
psychicznie. Przypominamy 10 
tez o schizofrenii – dla wszyst-
kich, dla tych, którzy nic, albo 
nie wiele wiedzą o tym, czym 
jest ta choroba i dla tych, któ-
rym jest znana.
Próbujemy poprzez artykuły 
przybliżyć czym jest dla ich 
autorów choroba i związane   
z nią cierpienie, czym jest lecze-
nie, jaki sens ma dla nich bycie 
w ŚDS.
Ostatni rozdział – Postscriptum 
odnosi się do próby otwartego 
widzenia osób, które są inne niż 
my sami. Jest zaproszeniem do 
zapoznania się z egzystencjal-
nym podejściem psychoterapeu-
tycznym w leczeniu problemów 
psychicznych. Kończąc pragnę 
przywołać cytat A. Kępińskiego 
z jego książki pt. Schizofrenia: 
„Chorego nie można traktować 
tylko jako chorego, tj. czło-
wieka, który zszedł ze zwykłej 
ludzkiej drogi. Trzeba spoj-
rzeć na jego świat z podziwem               
i szacunkiem. Ten świat jest 
może dla nas dziwny i zaskaku-
jący, czasem śmieszny jednak 
ma w sobie coś wielkiego, jest 
w nim zmaganie się człowieka        
z samym sobą i z własnym 
otoczeniem, szukanie własnej 
drogi, jest to Świat, w którym 
przejawia się to, co najbardziej 
w człowieku ludzkie”.
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Pięknego majowego dnia,
a konkretnie 4 maja 2005 roku,
w budynku dawnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ulicy Rynkowej 8,
zaczęli pojawiać się ludzie.
Wreszcie...
Stało się to możliwe
dzięki inicjatywie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ursusie,
który postanowił zadbać o nas
- ludzi, których łączy inny sposób przeżywania świata.
Przedtem nie mieliśmy dokąd pójść
spędzaliśmy dni w domach.
Lecz teraz stworzono miejsce,
w którym możemy próbować
zmagać się ze swoimi dolegliwościami,
nauczyć się czegoś nowego
lub po prostu miło spędzić czas.
Na łamach tego biuletynu chcielibyśmy
zaprezentować nasz dom oraz siebie,
być może zaczniecie inaczej patrzeć na tych,
którzy tak naprawdę
niewiele się od Was różnią.

Zaczęło się jak tu niżej napisane. Nie było 
łatwo i nadal łatwo nie jest. Jednakże 
uparcie realizujemy cele terapeutyczne 
rozumiane przez nas jako obecność, 
towarzyszenie, zrozumienie i wsparcie osób 
chorujących psychicznie.
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Winiki badań przeprowadzonych 
m.in. przez Instytut Psychiatrii  
i Neurologii (B.Wciórka i J.Wciór-
ka) oraz Akademię Pedagogiki Spe-
cjalnej  jednoznacznie pokazują, że  
społeczeństwo polskie, w szczegól-
ności uczniowie, studenci  używają 
w stosunku do osób niepełno-
sprawnych określeń o charakterze 
pejoratywnym, pogardliwym co 
skutkuje wrogim nastawieniem. 
Opinie Polaków na temat osób 
niepełnosprawnych, w szczególno-
ści osób chorych psychicznie 
i niepełnosprawnych intelektualnie  
oscylują wokół trzech sposobów 
spostrzegania:
- osoba z zaburzeniami psychicz-

nymi to ofiara swojego środowiska 
społecznego i swojej choroby, 
krzywdzona i wyśmiewana, zależna
- osoba z zaburzeniami psychicz-
nymi to osoba agresywna i niebez-
pieczna
- osoba z zaburzeniami to osoba 
o niższej świadomości społecznej, 
zaradności osobistej, pozbawiona 
potencjału i ambicji.
Indywidualny stosunek do osób 
chorych psychicznie i osób 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną zależy w dużej mierze od wła-
snych doświadczeń w kontaktach 
z niepełnosprawnymi. Osoby, któ-
re twierdzą, że znają osobę niepeł-
nosprawną częściej deklarują swoją 
życzliwość niż ci, których wyobra-
żenie ma tylko charakter społecz-
nego stereotypu. Według sondażu 
opinii publicznej, dla większości 
społeczeństwa choroby psychiczne 
i niepełnosprawność intelektualna  
stanowią bardziej wyobrażenie niż 
realne doświadczenie. Przez ostat-
nie lata nie zmienił się poziom 
lęku przed osobami niepełno-
sprawnymi, w szczególności przed 
osobami chorymi psychicznie 
i niepełnosprawnymi intelektu-
alnie. Szczególnie duży dystans 
wobec chorych psychicznie jest 

widoczny w młodszych grupach 
wiekowych: uczniowie, studenci.
Na proces kształtowania się świa-
domości społecznej dotyczącej 
osób chorych psychicznie i osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
ma wpływ wiele czynników m.in.:
- bezpośrednia znajomość  osoby 
niepełnosprawnej
- posiadanie elementarnej wiedzy 
dotyczącej zagadnień związanych 
z osobami niepełnosprawnymi 
tworzenie stereotypów przez media
Zwiększenie wiedzy o możliwo-
ściach, potrzebach i ograniczeniach 
osób niepełnosprawnych nie tylko 
pomaga to w kształtowaniu właści-
wego ich obrazu, ale także ułatwia 
zachowanie się innych osób 
w kontakcie z nimi. Informacje 
tego typu ułatwiają naturalny, 
pozbawiony napięć stosunek do 
tych osób oraz zmniejszają,   
a nawet usuwają lęk i obawy przed 
kontaktami z nimi. W płaszczyź-
nie edukacyjnej najważniejsze jest 
upowszechnianie racjonalnej wie-
dzy o inności, przy równoczesnym 
eliminowaniu przesądów i stereo-
typów opartych na irracjonalnych 
przesłankach.

Postawienie sobie pytania po co 
nam dni otwarte w ŚDS sprowo-
kowało nas do zastanowienia i pró-
by dotarcia do celu jaki przyświeca 
naszym corocznym dniom otwar-
tym p.n. Jesień na Prawniczej. Czy 
w naszych spotkaniach  chodziło  

tylko o zabawę i przyjemne spę-
dzenie czasu? Nie. Najważniejszym 
celem jaki nam się wyłonił to 
próba zmiany wizerunku osoby 
cierpiącej na zaburzenia psychiczne 
w jej najbliższym otoczeniu – są-
siedzi, ulica, dzielnica, gmina. To 

tworzenie dobrego i pozytywnego 
klimatu zmian wokół ŚDS i jego 
uczestników. Poprzez otwartość, 
zaproszenie do poznania się, zro-
zumienia i wspólnego działania na 
rzecz lokalnej wspólnoty.

STErEoTYPY
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TYTUŁEm WSTĘPU
Po co nam dni otwarte w ŚDS?

STErEoTYPY

Naszym głównym celem podczas realizacji warsztatów „Ja to nie tylko choro-
ba” była próba przełamania stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełno-
sprawnych psychicznie, obalenie mitów dotyczących chorób psychicznych, prze-
łamanie barier związanych z wizytą u lekarza psychiatry oraz pobytem 
w szpitalu psychiatrycznym. 
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DYSTANS oBAWA 
AGrESJA
NIEPEWNoŚĆ 
LEKCEWAŻENIE 
PoNIŻANIE

EFEKTY (KoNSENKWENCJE) 
STErEoTYPoWEGo mYŚLENIA!!!

Grafika: Szymon P. Woźniak

WYNIKI 
BADAŃ

Stereotyp z gr. stereos – „przestrzenny”, typos – „wzo-
rzec”, „odcisk” konstrukcja myślowa, zawierająca 
komponent poznawczy (zwykle uproszczony), emo-
cjonalny i behawioralny, zawierająca pewne fałszywe 
przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym 
innych grup społecznych.

Stereotyp przyjęty może być przez jednostkę w wy-
niku własnych obserwacji, przejmowania poglądów 
innych osób, wzorców przekazywanych przez społe-
czeństwo, może być także wynikiem procesów emo-
cjonalnych (na przykład przeniesienia agresji). 
Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub po-
zytywne, chociaż najczęściej spotyka się wyobrażenia 
negatywne.

Z tego powodu naszą pracę zaczęliśmy 
od odpowiedzi na pytanie czym jest 
stereotyp:

Źródło: http://pl.wikipedia.org

Źródło: http://www.cbos.pl/

opinie Polaków na temat 
osób niepełnosprawnych, 
w szczególności osób 
chorych psychicznie 
i niepełnosprawnych 
intelektualnie...

tekst: Iwona Hajduk - Horecka

tekst: Ewa Karpińska
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„Twoja choroba to lenistwo”

„Jesteś grubym leniem, zdrowym 
bykiem”

„Taki chory a dobrze wygląda”

„Wszyscy ludzie na rencie to kombi-
natorzy”

„Agresywny, głupi, niebezpieczny, 
leniwy”.

„Jestem ciągle obiektem drwin. 
Wszyscy mnie obserwują, śmieją 
się, przyglądają się mojemu za-
chowaniu. Nigdzie nie mogłem się 
przystosować, głównie w pracy, 
czułem się niepotrzebny. Człowiek 
„inny” jest narażony na opinie i ob-
serwacje ludzi „normalnych”.

„Człowiek sobie ubzdurał  tę cho-
robę. Ludzie normalni tego nie zro-
zumieją. Inni myślą, że trzeba się 
wziąć w garść, poradzić sobie siłą 
woli.”

„Widzę po swoich braciach – oni są 
normalni, nie są inwalidami – ale 
czy pod każdym względem potra-
fią być tak wrażliwi jak ja. Czasem 
mam wrażenie „jakby wąż sam 
zjadał swój koniec”.

Dziękuję Bogu za ekstrawertycz-
ny charakter, bo bez niego nie 
dotrwałbym do tego momentu. 
Przy mojej wrażliwości pewnie 
bym już dawno „skończył ze sobą”. 
Dziękuję też za – między innymi- 
łatwość wysławiania się. Bez paru 
dobrych cech zostałbym przez 
ludzi uformowany na „laleczkę” 
bądź „warzywo” – nazywaliby to, 
jak chcieli.
O co mi właściwie chodzi? O, to 
że w trudnych chwilach pojawiły 
się wreszcie w moim życiu silne 
osoby o dobrej woli. Pomogły mi 
one uzyskać wiarę w siebie i sza-
cunek do samego siebie. Uzyskać, 
dlatego, że w moim odczuciu przez 
pierwsze 17 lat mojego życia (od 
1984 do 2001 roku) nie spotkało 
mnie w nim nic dobrego. Jako 
dziecko nie umiałem się bronić. 
Bardzo szybko nabyłem „mental-
ność ofiary” i w efekcie spotykały 
mnie w życiu same nieszczęścia. 
Już startując w dorosłość (choć 
psychikę miałem bardzo niedoj-
rzałą) wiedziałem, czym są: mole-
stowanie seksualne i gwałt; bicie 
bez żadnego powodu; opluwanie, 
popychanie, wytykanie palcem; 
niezwykle „urozmaicone” i trwa-
jące godzinami wyzywanie; bycie 
traktowanym jak totalne zero; brak 
jakiegokolwiek wsparcia od kogo-
kolwiek z bardzo licznego otocze-
nia; sytuacja, kiedy oczekuje się 
od rodziców wsparcia, a dostaje się 
kary i wściekłość rozczarowanych 
synem, które powodują rozpacz 

i potęgują poczucie winy; stres 
spowodowany ukrywaniem złych 
ocen przed rodzicami, zwłaszcza 
przed szkolnymi zebraniami (zwią-
zany z obawą, że znowu ich tak 
strasznie rozczaruję); gigantyczne 
nadciśnienie połączone z przykrym 
zarzutem brania narkotyków; 
kompleksy wywołane nałogowym 
obżeraniem się i wynikającą  
z tego otyłością (mam ją do dziś). 
Niby przyjazne uśmiechy podczas 
obowiązkowej niedzielnej mszy, 
na której bezwarunkowo trzeba 
przyjąć Komunię Św.; gigantyczne 
poczucie winy wywołane 10-krot-
nym rozładowywaniem napięcia 
seksualnego w ciągu doby; ogrom-
na chęć do gry w piłkę nożną   
i strzelanie goli, przy jednocze-
snym, zmuszeniu do stania na 
bramce (trwającym nieprzerwanie 
przez kilka lat na każdej lekcji 
wf ) oraz wściekłość „kolegów” po 
każdym puszczonym przeze mnie 
golu; seryjne wrzucanie mojego 
plecaka do śmietnika; śledzenie 
każdego mojego gestu; regularne 
problemy z wzięciem kurtki  
z szatni i niechciane towarzystwo 
dręczycieli podczas drogi ze szkoły 
do domu; śmiech do rozpuku, kie-
dy wchodzę spóźniony do sali lek-
cyjnej i brak reakcji u nauczyciela; 
koszmar szkolnych wycieczek, do 
których byłem przymuszany – 
wtedy inni „wrzucali na luz”, a ja 
jeszcze bardziej się spinałem bo te 
kilka dni to zawsze była nieprze-
rwana seria przykrości. Mógłbym 

podać jeszcze całkiem sporo in-
nych przykładów, ale myślę, że już 
wystarczy.
Fakt, byłem inny. Jestem jednak 
przekonany, że to ludzie mnie 
takim uczynili. Tych, którzy stanęli 
na początku mojej drogi życia, su-
biektywnie dzielę na dwie grupy – 
tych, którzy mnie krzywdzili oraz 
tych, którzy byli ''bezbarwnym 
tłem''. Przypadków, których nie 
zaliczam do żadnej z tych katego-
rii, było bardzo niedużo.
Teraz najważniejsze: podobne pro-
blemy przeżywa mnóstwo ludzi. 
W wyniku cierpienia zrozumiałem 
wiele trudnych spraw. Bardzo pra-
gnę umieć pomóc krzywdzonym 
ludziom.
O „przygodach szpitalnych” 
pisałem już nie raz, tym razem 
więc odpuszczę ten temat. Kiedy 
we wrześniu 2005 r. trafiłem do 
Słonecznego Domu, wciąż mia-
łem połamane, choć już gojące 
się serce. Dziękuję za okazaną mi 
pomoc, za ''duchowe opatrywa-
nie ran na moim sercu'', choć nie 
ukrywam, że najbardziej jestem 
wdzięczny Bogu. Za to, że mnie 
nie skreślił, choć w pewnym 
momencie skreślili mnie wszyscy, 
których znałem, łącznie ze mną 
samym.

SKArGA NA ZAKoŃCZENIE

Kiedy to piszę, jest już praktycznie przesądzone, że opuszczam Słoneczny Dom. 
Postanowiłem na koniec przedstawić swoiste podsumowanie nie tylko ostatnich 
lat, ale i całego dotychczasowego życia.

tekst: Jakub C.

STErEoTYPY STErEoTYPY
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tekst: Piotr, Grażyna, marcin i inni Domownicy

STErEoTYPY WoBEC oSóB 
CHorUJĄCYCH PSYCHICZNIE, 
Z KTórYmI ZETKNĘLI SIĘ DomoWNICY:

Twoja choroba to lenistwo!!!

STEREO

TYP

Źródło: przedruk Alternatywa nr 14, 2009 r.
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3 Schizofrenia jest nie tylko   
chorobą 
- jest także doświadczeniem chorej osoby 
i grupy bliżej otaczającej tę osobę (zwłasz-

cza rodziny), ponieważ wiąże się z różnorodnymi 
kryzysami: 
u osoby: poczucia rzeczywistości, poczucia tożsamo-
ści, poczucia autonomii, poczucia sprawności, poczu-
cia nadziei, poczucia sensu, poczucia istnienia 
w grupie: więzi, wolności, zaufania, współdziałania, 
aktywności, powinności, pozycji, (statusu) 
- nierzadko łatwiej unieść ciężar choroby niż wyzwo-
lonych jej przebiegiem doświadczeń 
- to doświadczenie miewa własną dynamikę, może 
prowadzić do rozwoju lub do regresji 

4 Schizofrenia nie jest chorobą 
dziedziczną 
- stopień pokrewieństwa nie determinuje 
zachorowania, lecz koreluje z jego ryzy-

kiem, 
- nie wiadomo co jest przenoszone – najprawdopo-
dobniej sprzyjająca zachorowaniu cecha podatności, 
a nie sama choroba, 
- nieznany jest model przenoszenia – najprawdopo-
dobniej poligeniczny i wieloczynnikowy 
- analiza asocjacji i sprzężeń genetycznych – dotąd bez 
konkluzji 

5 Schizofrenia nie jest chorobą 
nieuleczalną 
- rokowanie jest zróżnicowane i indywidu-
alnie trudne 

- znane są postacie ograniczone do jednego epizodu, 
późne poprawy i późne wyzdrowienia 
- można skutecznie pomóc w uwolnieniu chorego od 
objawów lub w ich ograniczeniu, a także w ogranicze-
niu następstw indywidualnych i społecznych 
- wymagana jest pomoc wszechstronna, wytrwała, 
ofiarna 

6 Jest schizofrenia - nie ma „schi-
zofreników” 
- można dostrzec i chore, i zdrowe aspekty 
funkcjonowania u każdej chorej osoby 

- nie ma następstw bezwzględnie trwałych 
- nie ma podstaw ani potrzeby uniformizacji osób 
chorych przez zastępowanie ich indywidualności ety-
kietą diagnostyczną, negatywnie brzmiącym stereoty-
pem, nazwa cechach piętna (stygmatu) 

7 Chory na schizofrenię nie prze-
staje być człowiekiem, osobą, 
obywatelem - jak każdy z nas 
- choroba nie podważa człowieczeństwa 

chorych 
- choroba nie narusza ludzkiej godności osoby 
- choroba nie ogranicza praw (poza wyjątkowymi 
sytuacjami) 
- choroba nie pozbawia ani słabości, ani talentów, 
choć może je uwypuklać lub ograniczać 

8 Chorzy na schizofrenię nie 
zagrażają innym bardziej niż 
osoby zdrowe 
- większości czynów agresywnych i zabro-

nionych przez prawo dopuszczają się zdrowi, a nie 
chorzy 
- względna częstość czynów przeciw zdrowiu i życiu 
jest w grupie chorych prawdopodobnie większa niż 
w populacji ogólnej, pozostaje ona jednak na po-
dobnym poziomie od dziesiątków lat, a ofiarami są 
najczęściej osoby
bliskie 
- wielu zagrażającym czynom osób chorych można by 
zapobiec, gdyby problem wcześniej rozpoznano 
i wcześniej podjęto odpowiednie postępowanie 
- ryzyko samobójstwa znacznie przewyższa ryzyko 
agresji 

9 Chorzy na schizofrenię ocze-
kują szacunku, zrozumienia  
i pomocy 
- szacunku - od wszystkich. Przeciw: zabo-

bonom, stereotypom, stygmatom, odtrąceniu, margi-
nalizacji 
- zrozumienia - od środowisk opiniotwórczych  
i kulturotwórczych. Przeciw: niewiedzy, bezduszności, 
obojętności, pozorom i fałszowi 
- pomocy - od środowisk samarytańskich. Przeciw: 
uprzedmiotowieniu, instrumentalizacji i porzucaniu 

10  Schizofrenia rzuca świa-
tło na pytania egzysten-
cjalne wspólne chorym  
i zdrowym 

- o granice poznawalności świata i własnych przeżyć 
- o granice między złudzeniem a rzeczywistością 
- o kryteria prawdy i fałszu 
- o relacje między wolnością a odpowiedzialnością 
- o granice i determinanty tożsamości 
- o sens życia 
- o jego metafizyczne odniesienia

1 Schizofrenia jest chorobą 
- jest zaburzeniem czynności psychicznych 
i somatycznych 
- powoduje obiektywne lub subiektywne 

cierpienie 
- wymaga leczenia 
- jest wydarzeniem losowym, jak każda choroba 
- nikomu nie można przypisywać winy za zachorowa-
nie, zwłaszcza samemu choremu i jego rodzinie 

2 Schizofrenia jest chorobą   
o wielu wymiarach 
- niejasna pozycja: jedna choroba (mono-
geniczność) lub grupa chorób o podobnych 

mechanizmach powstania (poligeniczność) lub grupa 
różnych chorób (heterogeniczność) 
- przyczyny nieznane, najprawdopodobniej wielo-
czynnikowe 
- jest nie tylko chorobą mózgu 
- podstawowe zaburzenie dotyka mózgu, tzn. ośrod-
kowych struktur lub mechanizmów neuronalnych, 
wywierających rozległy wpływ na wiele czynności 
neuropsychicznych - stanowi ono o podatności na 
zachorowanie 
- zaburzenie to może być skutecznie kompensowane 
przez naturalne mechanizmy 
- ich załamanie wyzwala ostre kryzysy chorobowe 
- wysiłek kompensacyjny i ostre kryzysy mogą wywie-

rać wpływ utrwalający zaburzenia 
- objawy i przebieg choroby są różnorodne, kształto-
wane przez: trwały czynnik podatności, okresowego 
załamywania się mechanizmów kompensacyjnych 
i wpływ czynników utrwalających 
- poza mechanizmami chorobowymi, są zachowane 
liczne mechanizmy zdrowe 

tekst: Andrzej Cechnicki Krajowy Koordynator programu: dr.med Stowarzysze-
nie na rzecz rozwoju Psychiatrii i opieki Środowiskowej, Kraków, 24-25 listo-
pada 2000

10 TEZ o SCHIZoFrENII 

Wychodzimy z założenia, ze nigdy dość przypominania sobie czym jest a czym 
na pewno nie jest choroba zwana schizofrenią. Dlatego też w specjalnym 
wydaniu Alternatywy umieściliśmy „10 tez o schizofrenii” przygotowanych 
w toku prac polskiej grupy międzynarodowego programu zapoczątkowanego 
przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne, skierowanego przeciw piętnu 
i dyskryminacji pod hasłem: „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”.
Zapis stanowi próbę sformułowania wspólnego stanowiska, które wychodząc 
z dobrze uzasadnionych twierdzeń współczesnej psychiatrii, stanowić może jed-
nocześnie podstawę wielostronnej dyskusji społecznej nad postawami społecz-
nymi wobec schizofrenii, a zwłaszcza wobec osób, które na te chorobę cierpią. 

Źródło: http://www.otworzciedrzwi.org
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oto kilka cytatów z wypowiedzi na 
temat „mojej choroby”:

„Zachorowałem, bo zostałem sam. Z tego „piękne-
go tłoku” człowiekowi zostaje pustka., brak zadań, 
bezradność.”

„Człowiek dąży do harmonii i realizacji celów. Cho-
roba nie jest celem. Człowiek chce być kreatywny, 
chce się ulepszać… Jeżeli w pewnym sensie nie 
życzyłby sobie zła a choroba jednak następuje. Obok 
tego realizuje się, chcę się realizować.” 

„My nie jesteśmy autorami choroby a chcemy być 
autorami życia.” 

„Choroba jest pewnego rodzaju katalizatorem.” 

„Często mam wrażenie, że ludzie mi się przyglądają, 
mówią o mnie, śmieją się (trudno mi było być w śro-
dowisku, w którym byłem), nie mogłem znaleźć sobie 
miejsca, czułem się niepotrzebny.”
 
 „W schizofrenii są etapy, kiedy jest lepiej a kiedy go-
rzej. Czułam, że ludzie się odsuwają  - nie chciałabym 
o tym mówić to moja osobista sprawa.”

„Bałem się śmierci, odczuwałem silny lęk. Wtedy 
miałem jeszcze do czynienia z bronią. Gdybym się 
przyznał, do tego, co się ze mną dzieje, to już koniec 
(praca).”

CZY WIDAĆ 
INNoŚĆ? 

„Na pierwszy rzut oka nie, ale na drugi tak.”

„Wśród naszych domowników w powierzchownym 

kontakcie, nie. Przy bliższym poznaniu, tak.” 

„W powierzchownym kontakcie często nie widać. 
Ludzie spostrzegawczy dostrzegą.”

„Co zobaczą – nieporadność w obyciu, często u wielu 
widać np. po stroju (zaniedbanie w wyglądzie ze-
wnętrznym), po wyrazie twarzy. Spotkałem się kiedyś 
z tym, że osoba rozmawiająca ze mną przez telefon 
zorientowała się, że coś jest nie tak, że jestem zdener-
wowany.” 

„Zależy od zachowania, ruchu np. mocne trzęsienia 
ręką, tiki, wyraz twarzy, różne uśmiechy”

objawy choroby:
- dystans, wycofanie, 

- agresja 

  (jeżeli jest się obiektem urojeń)

- niepokój ruchowy

- drżenie rąk

- nerwowe zachowania

- różne nietypowe zachowania

- rozmawianie ze sobą

- skracanie dystansu

- ogólnie pojęte nieprzystosowanie się    

  do norm społecznych

- ekspresja, wyraz twarzy

- problemy z wykonywaniem 

  najprostszych czynności 
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Natręctwo ma służyć 
stabilizacji.

Przede wszystkim  „rozum w głowie”, np. jak się pali, 
to zostawiam swoje natręctwa. Istnieje wyważanie nad 
przemyśleniami, ile czasu poświęcam na natręctwa – 
np. teraz nie, bo pociąg przyjechał.  Zdolność, zacho-
wanie przyzwoitości, żeby nie popaść w szaleństwo. 

Jak człowiek się zagubi, powstaje bałagan w głowie, 
wtedy przychodzi czas na obsesję, która to porząd-
kuje. Np. potrzeba powrotu tą samą drogą – czy to 
bzdura czy forma porządkowania? Motor wewnętrz-
ny, który porządkuje i uspokaja. Daje poczucie upo-
rządkowania. 
Gdybym tego nie zrobił, odczuwałbym: pustkę, zagu-
bienie, brak harmonii, chaos, poczucie nieuszanowa-
nia, poczucie braku kontroli nad tym, co się dzieje 
w świecie, oszalenie. Chcąc godnie przeżyć życie, 
nosząc w sobie dziedzictwo tego świata, świadomość 

PrZYBLIŻĘ WAm moJĄ CHoroBĘ…

tekst: Krzysiek, marcin, Krzysztof, Jakub, Anna

NA Co CHorUJEmY?

Na jednym z naszych cotygodniowych spotkań poruszyliśmy temat rozumienia 
problemów psychicznych. Chcieliśmy przybliżyć specyfikę chorób, z którymi żyją 
nasi domownicy. 

tekst: marcin K.
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kształtowania świata. Żeby to było harmonijne z Bo-
giem, to ja się nie zagubię w świecie. Świat będzie ist-
niał. Co to dla mnie, gdy ja nie będę rozumiał świata. 
Gdy zrobię natręctwo, to życie, moja egzystencja ma 
sens – relacja ja – świat. 
Czy mówić o swojej chorobie? Ile? Jak? Kiedy? Komu?
„Gdy wchodzę w nową grupę (np. klasę) mówię, że 
się leczę psychiatrycznie: byłem w szpitalu, jestem 
pod opieką PZP, biorę leki. Mam rozpoznanie. 
Najważniejsze jest to, aby osoba mnie zaakceptowała, 
zrozumiała, uszanowała – szczere, otwarte relacje. 
Ludzie często się boją, jak się tak zachowuję (sto-
ję). Mówię wtedy – Proszę się nie niepokoić, mam 
problemy psychiatryczne, leczę się. Lubię sobie tak 
postać i popatrzeć. 
Kiedy osiągnie się zrozumienie, kulturę i szacunek, 
można wtedy próbować wyjaśniać sprawy związane 
z chorobą.

odczuwam silny lęk przed 
wyjściem

Towarzyszy temu bardzo silny stres – zaczęło się 17 
lat temu napięciem związanym z chorobą męża. Od 
tamtego czasu się męczę. Boję się, że nie wrócę do 
domu – lęk przed wyjściem, lęk przed utratą kontro-
li, lęk przed oddalaniem się od domu – utrudnia mi 
wychodzenie z domu. Wieczorem jestem spokojna, 
zaczyna mi puszczać. Walka ze sobą – jak zrobię coś, 
czego się obawiałam, to jestem zadowolona.   
W dużym stresie pojawia się wyostrzenie rzeczywi-
stości: przerażają mnie drzewa, dźwięki są głośniejsze, 
bardziej  wyraźne oraz suchość w ustach, ścisk   
w gardle, dławienie.

To naprawdę bardzo 
bolesne być chorym

Choruję na schizofrenię. Objawia się ona na różne 
sposoby. Na przykład jestem przekonany o czymś, 
co na zdrowy rozum nie może być prawdą. Wydaje 
mi się, że jestem posłannikiem Boga, że mam do 
wykonania misję wybawienia świata od zła. Myślę, 
że wysyłam telepatycznie ludziom sygnały, a oni je 
wychwytują i odpowiadają. Jestem przekonany, że 
inni ludzie chcą mi zrobić krzywdę, albo że śmieją się 

ze mnie. To wprawdzie może być prawdą, ale nic na 
to nie wskazuje. Ja jestem jednak absolutnie pewien, 
że to nie urojenia, tylko prawda. Choroba objawia się 
również poprzez głosy, które słyszę w głowie. Komen-
tują, oceniają, nakazują zrobienie czegoś, ubliżają mi, 
czasem też… pocieszają. Te głosy nie zawsze sprawia-
ją przykrość, czasem też uspokajają lub podniecają. 
Są też aspekty tej choroby, które powodują, że życie 
staje się smutniejsze i uboższe w doznania uczuciowe. 
Mam problemy z koncentracją i uwagą, nie potrafię 
radośnie przeżywać życia, nie umiem czerpać z niego 
przyjemności. Mam problem ze zmobilizowaniem się 
do wykonania najprostszych czynności. Odczuwam 
lęki, które sprawiają, że unikam trudnych sytuacji, 
uciekam przed odpowiedzialnymi zadaniami i sytu-
acjami, w których jestem oceniany. Mam też liczne 
natręctwa myślowe, z którymi nie mogę sobie po-
radzić. Jestem bardzo nieporadny w kontaktach  
z ludźmi, co w połączeniu z nieatrakcyjnością po-
woduje, że jestem człowiekiem samotnym. Przez 
krótki czas pracowałem w zakładzie chronionym, ale 
praca to ogromny stres i wysiłek dla osoby takiej jak 
ja. Brak pracy obniża i tak już niską samoocenę  
i potęguje poczucie winy – myślę, że jestem ciężarem 
dla rodziny i społeczeństwa. Jestem mało aktywny, 
wycofany z życia. Bardzo bym chciał być zdrowy 
psychicznie, to naprawdę bardzo bolesne być chorym. 
Człowiek czuje się ułomny, nieprzydatny, bezwarto-
ściowy, gorszy od tych, którzy są zdrowi.
To, że dana osoba ma zaburzenia psychiczne oznacza, 
że występują u niej utrudnienia w funkcjonowaniu 
społecznym lub psychicznym. Problemy te mają 
bardzo różne przyczyny i w bardzo różny sposób się 
objawiają. Charakterystyczne jest to, że zaburzenia 
psychiczne i ich skutki wywołują u człowieka (a także 
chorego zwierzęcia) mniejsze lub większe cierpienie. 
Zaburzenia te dzielą się na kilka podstawowych i bar-
dzo wiele pomniejszych kategorii. Mogą wynikać np. 
z uszkodzeń organicznych, takich jak: urazy mózgu, 
udary, guzy, zatrucia, mogą być wynikiem używania 
alkoholu, papierosów czy narkotyków (uzależnienia). 
Żeby nie posługiwać się nadmierną ilością terminów 
medycznych, ograniczam się do części przykładów, ale 
wiadomo, że są ludzie z depresjami i fobiami, mający 
zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), będący 
przesadnie pobudzonymi emocjonalnie i ruchowo 
(ADHD), czy też tacy, u których podniecenie sek-
sualne wywołują niewłaściwe bodźce (np. pedofilia, 
upodobanie w zadawaniu bólu). To wszystko zostało 
uznane za zaburzenia psychiczne. Lista jest bardzo 
długa, bo termin „zaburzenie psychiczne” jest poję-
ciem bardzo szerokim.

tekst: Jakub Cieślak

tekst: Grażyna

tekst: Anna Nowicka 12.09.2007 r.

mAm SCHIZĘ!!!

„odpowiedź na dręczące ludzi pytania znajduje się w kosmosie, w jednej małej 
cyferce nieskończoności. Wszystko sprowadza się do pojęcia Boga, absolutu, 
wiary”.

Mówimy „mam schizę”. Często 
we własnym gronie wspominamy 
sytuacje, które zdarzyły się 10 lat 
temu. Uwolnieni od koszmaru 
śmiejemy się z własnych lęków 

     
   
  

 

i urojeń. Jesteśmy jak rozbitkowie 
na morzu. Oceanem jest cierpiący 
świat – my. „Chory psychicznie” 
też ma pejoratywne znaczenie. 
Jesteśmy inni, często tacy, jakimi 
nas widzą ludzie. Stapiamy się             
z tłumem i nikt się nie domyśla, że 
mamy za sobą indywidualną małą 
apokalipsę.
Schizofrenia – najbardziej tajem-

nicza choroba w dzie-
jach ludzkości. Dotyka 

głównie ludzi żyjących na 
wysokich obrotach, wrażli-

wych, inteligentnych – 
często artystów, choć 

schizofrenikiem 
może stać 

się każdy. 
Zaczy-

na się 

zwykle od depresji, napadów 
płaczu, zmęczenia. Gdy choroba 
zrobi znaczne postępy, co może 
trwać całe lata, możemy odkryć 
drugie własne „ja”. Głosy zmu-
szają nas do określonych zacho-
wań, przeobrażają w Boga lub 
Napoleona, czasem odbierają nam 
godność, poniżają nas i dręczą. 
Schizofrenicy dzielą się na kilka 
kategorii. Jedni walczą z halucy-
nacjami, drudzy popadają w stan 
letargu prawie nie śpiąc, nie jedząc 
i czasem kończy się to tragicznie. 
Bywa, że czują się bardzo dobrze 
odbierając świat metafizycznie       
i wtedy to, co dla innych oczywi-
ste, w pojęciu osoby doświadcza-
jącej wizji i głosów może wyglądać 
zupełnie inaczej. Gdy choroba ma 
łagodniejszy przebieg, chory może 
bardzo długo żyć w izolacji od 
otoczenia, malując lub bawiąc się  
z własnymi myślami.
Chorzy potrafią znieść koszmarne 
warunki życia z godnością – po-

dobno w obozach koncentra-
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PoZNAJmY 
SIĘ WIĘC 
PrZEZ To 
Co PISZĘ...
To wydanie naszego 
kwartalnika jest nieco 
tematyczne, podnosi 
zagadnienie stereoty-
pów w relacjach osób 
zdrowych z osobami  
z zaburzeniami psychicz-
nymi. Stereotypy istnieją, 
każdy człowiek mający 
problemy tej natury miał 
z nimi styczność. może 
to być spowodowany 
nimi dziwny chłód od 
przyjaznych do pewne-
go momentu, sąsiadów. 
Teksty zamieszczone                  
w tej „Alternatywie”, 
wraz z szerszą akcją, 
której jest ona częścią 
mają za zadanie to zmie-
niać. Ja ze swojej strony 
proponuję lekturę swo-
ich wierszy, wychodząc 
z założenia, że zmiana 
nastawienia powinna 
wynikać z poznania się      
i zobaczenia, że „wa-
riat” to nie tylko groźny 
psychopata z serialu, ale 
osoba wrażliwa i myślą-
ca, posiadająca własne 
poglądy i zainteresowa-
nia, potrzebująca cza-
sem tylko uszanowania 
własnych, niekoniecznie 
znacznych słabości. 
Poznajmy się więc po-
przez to co piszę.

PrZESTrZENIE SŁóW

tekst: Szymon P. Woźniak.

Zjawa.

Aromat tytoniowego dymu
W sali po carskim oficerze
Spokój
Snujące się melodie kontrkultury
Leżę wspominając
Uda oczy szyje
Biusty
Dziś wieczorem
Lekko i zwiewnie
Śni mi się
Nocna koszulka.

Szaruga wiosną.

W sali szpitalnego półmroku
Leżąc skrobiąc
Mlknę
By
Być
Gdzieś na słonecznej ulicy
Połykam chemiczny ślinotok.

Noc.

Nago na porannej rosie
Leżysz głęboko oddychasz
To
Długa noc bez snu
To
Fantasmagorie
Tańczyłaś wśród zjaw
Barwne
Łuny pośród nich 
Ty

Śmiechy muzyka korowód
Ekstatyczne rozkosze
Zastały ślady ust
Jeszcze
Wciąż mimo świeżego słońca
Moje
Palce rysują wzory
Wkoło i pomiędzy
Już dość
Mówisz
Zakładasz sukienkę sandały
Żegnasz
Odchodzisz?
Złota.

Piwo.

W świetle gasnącego dnia
Muzyka tak kołysze
Robi się
Błogo
Przyjemnie jest
Za dnia
I wieczorem
Za razem
Łyk
Smużka 
Kłąb
Dawno tak
Przyjemnie 
Jak dziś.

„Wariat” to nie tylko groźny psychopata z serialu...

cyjnych, jak pisał nieodżałowany 
profesor Kępiński, schizofrenicy 
wykazywali się niemal bohater-
stwem. Oswojeni z cierpieniem 
prawdopodobnie uważali obóz za 
nowe doświadczenie. Przy schizo-
frenii paranoidalnej chory może 
mieć tak koszmarne wizje, że jeżeli 
nikt nie przyjdzie mu z pomocą, 
może targnąć się na własne życie 
albo się okaleczyć. Równie do-
brze jego wizje mogą być piękne                                                     
i wówczas pragnie on jak najdłużej 
przebywać w urojonym świecie, 
czego żywym przykładem jest 
historia pewnej znanej polskiej 
piosenkarki. Schizofrenia jest nie 
tylko chorobą królów, świę-

tych i geniuszy. Schizofrenia jest 
chorobą innych wymiarów. Ludzie 
dziwią się, że ktoś wychodzi na 
balkon i przemawia ku uciesze 
gawiedzi lub podrzuca jakieś 
zapisane kartki sąsiadom. Czasami 
chory boi się lub cechuje go nie-
prawdopodobna odwaga i zaufanie 
do ludzi. Tak samo jest z higieną. 
Bywa, że ktoś zaniedbuje się lub 
zaczyna inaczej ubierać się i czesać, 
a czasami jest przesadnie czysty. 
Jak wielkie może być cierpienie 
schizofrenika niech świadczą liczne 
przypadki samobójstw. Wymy-
kające się spod kontroli życie 
uczuciowe lub seksualne też ma 
niebagatelny wpływ na życie cho-
rego. Wypadki pobić lub wyko-
rzystania seksualnego osoby chorej 
nie należą do rzadkości. Może to 
prowadzić do dramatów (niechcia-

na ciąża) i niskiej samooceny. 
Chory może całymi nocami 

wpatrywać się w gwiazdy lub 
latające samoloty – szuka tam 

wyjaśnienia dziwnych zjawisk. 
Bywa też przemiana jego osobo-

wości związana z brakiem wiary                                             
w Boga lub nadmierna reli-
gijność. Bywa, że ktoś widzi 

ociekającego krwią Chrystusa. 
Bywa, że leży krzyżem 

w błocie i cierpi za 
cały świat. Ja zaczęłam się 

interesować lotami w kosmos 
i chciałam opuścić nieprzyjazną 

– jak mi się zdawało Ziemię. 
Pragnęłam też, nie mając 

pieniędzy podróżować w nadziei, 
że coś niedostępnego dla człowie-
ka zobaczę, a były to halucynacje. 
Byłam też świadkiem ciekawego 
zjawiska przyrodniczego. Całą noc 
obserwowałam niebo latem i przez 
tę całą noc było słońce przesłonięte 
tylko małą chmurą. W ogóle nie 

było ciemności i księżyca. Zdarza 
się, że ludzie będący świadkami 
zjawisk paranormalnych lądują 
w szpitalach psychiatrycznych, to 
samo dotyczy przypadków opęta-
nia. Przypisuje się im niesłusznie 
schizofrenię. Statystycznie, co 
dziesiąty Polak cierpi na zaburze-
nie psychiczne. Wymagają one 
interwencji lekarza. Postęp w tej 
dziedzinie jest znaczny. Dobrze 
trafiony lek pozwala nie tylko 
uciec od koszmarów, ale także 
sprawnie funkcjonować w społe-
czeństwie. Niestety psychotropy 
mają wiele ubocznych skutków, 
ochładzają temperament i życio-
wy wigor. Używane w nadmiarze 
mogą prowadzić do upośledze-
nia umysłowego. Najlepiej wie 
pacjent, który lek mu służy i jak 
dawkowany. Tak naprawdę do 
siebie mogą dojść tylko ci, którym 
stworzy się warunki pracy i dalsze-
go rozwoju. Tych, którzy chcą, aby 
prowadzono za rączkę jest zdecy-
dowana mniejszość. Chcemy, aby 
przestrzegano „Ustawy o higienie 
i ochronie zdrowia psychicznego”. 
Potrzebujemy mieszkań, pracy, 
niezależności i dobrych przyjaciół, 
uregulowanego życia uczuciowego 
i godnych warunków życia. Wśród 
tak zwanego normalnego społe-
czeństwa są dziwacy, mordercy, 
zboczeńcy, są ludzie nerwowi   
i alkoholicy. Być zaleczonym 
schizofrenikiem nie znaczy wcale 
być nieudacznikiem. Pragniemy 
zbudować most, na którym spo-
tkamy się wszyscy, zdrowi i chorzy. 
Interesują nas kontakty z normal-
nymi, ciekawymi ludźmi, którzy 
nam z siebie coś dają i czegoś nas 
uczą. Chciałabym, aby do wszel-
kiego rodzaju lęków nie dołączał 
się lęk egzystencjalny.
 

   
Źródło: przedruk Alternatywa nr 10, 2007 r.

14 



PoEZJAPoEZJA

16  17

W drodze gdzieś.

Podróżujemy
Raz po raz budząc się
Z nocy w dzień
Patrząc na ruchy słońca
Gwiazd
Słuchając jak rośnie trawa
Obserwujemy rokroczny taniec 
przyrody
Zimę i lato
Deszcze jesieni
I zieloną wiosnę
Zaczeliśmy tą drogę
Od dwóch komórek
W łonach naszych matek
Nasz własny prapoczątek
Zaistnienie
Idziemy na własnych nogach
Coraz więcej wiemy
Patrzymy ze zdziwieniem wokół
To świat
Niedościgniona nieskończonością
Otwarta rama
Uczy
Stawia przeszkody
Nagradza nowym dniem
Idźmy
Naokoło nowe ścieżki i okazje
Łapmy w dłonie uśmiech losu
Nieskończone daje nam
Istnieć.

Chwilowa pustka.

Ciepła herbata pobudza by
Coś od siebie i
O czymś
Teraz nic chyba
I może bez treści słowa
Może za chwilę
Sens forma
Ciekawy wątek
Lub
Głębia chyba myśli
Nastroju.

1 do 1.

Leżąc na trawie
Patrząc w chmury
Lub
Mieszając mleko z kawą
Przy porannym kuchennym blacie
Czujemy
Że tylko krok i
Szczęście
Znienacka wypadnie
Pocztówka od miłej osoby
W rękach listonosza
Lub
Wspaniały plan na wieczór
Mamy to
Nieprawdopodobieństwo.

Ignoranci.

Przy stoliku
Rozłożone karty
Świece
Wróżbita ujawni tajemnice
Chodźmy do niego
Ukaże nam drogę do jutra
Może znienacka
Spotka nas los
Szczęśliwy lub mniej
Może
Nauczmy się żyć
Bez kart
Bez tajemnic
Bez losu
Bez szczęścia.

Vivat rex.

Sprawiedliwy mądry król
Patrzy ze swojego tronu
Na włości
Bawiąc sie połą szaty
Zerka na biskupa królową
Błazna i damy
Dziś egzekucja złoczyńcy
Później bal w pałacu
Tak sennie w to przedpołudnie
Żniwa gną pewnie chłopom karki
Właśnie stawiają szubienicę
Dama Amelia znów rozkosznie 
rozbawiona
Wino w pucharze słodkie
Może by?
Tak 
Splendor i chwała.

Anastazja.

Zielony tapczan
Czy sofa
Spokojny brąz koca
Świetliste smugi zza okien
Mój wzrok z fotela
Na jej pupie
Plecach
Młodej jasnoblond fryzurze
Nie widzę twarzy
Wczytanej w lekturę
Tylko
Uda
Łydki zaplecione
Stopy
Piękna z poświaty.

Droga.

Ogarnia mnie
Ze wsząd
Z wnętrza
Światło kolor kształt
Rysują wzory
Kostki chodnika
Asfalt ulicy i drzewa
Sączy się zapach lata
Każdy ruch
Ja sam
Pomiędzy przechodniem
Autobusem
Ptakiem
Melodia śpiew wołanie
Idę
Buty wygodnie suną
Tam
Wszędzie
Gdzie?

Lekcja Geografii.

Świat
Zza żaluzji słoneczna ulica
Gdzieś tam
Inni ludzie inne kultury
Wiem gdzie są pustynie
Gdzie tropikalne lasy
Nad jakim morzem
To czy inne miasto
W telewizji pokazywali wojnę
Ci i tamci z karabinami
Wyraźna granica
Wyrażona śmiercią
Dlaczego nie mogą co rano
Kupować pieczywa jedni od 
drugich
Witać się
Może rozmawiać?
Nie wiem
Nigdy tam nie byłem
Tam gdzie bomby-pułapki
Zasadzki i eksplozje
Patrzę w ekran
Słucham audycji
Zaraz wyjdę z mieszkania
Pójdę w swoich sprawach
Mieszkaniec dużego miasta
U nas nie jeżdżą czołgi
Czasem kradzież
Rzadziej coś gorszego
Ogólnie pięknie
Tutaj
Przywitam się z dozorcą
Może przejdzie znajomy
Popatrzę na kwiaty po drodze
Minę ludzi żyjących w spokoju
Słońce świeci nad ulicą
Może coś się tam zmieni
Dziś początek lata
Mam nadzieję
Gdzieś w myślach błękitno zielona
Jedna planeta.

Tu też?

Miesza mi się w szklance herbaty
Osiada na łyżecce
Mam ją w nieogolonej twarzy
Znajduję ją co rano
W nagłym przebłysku jawy
Mam wolność w popołudniu
W aromatycznym papierosie
Gapieniu się w sufit z rozłożonej 
sofy
Czuję ją snując się boso po 
mieszkaniu
Wśród muzyki kolorowego buntu
Jest ze mną
W piekarni i drodze do psycho-
klubu
Gdy zabieram ją na spacer nocą
Cieszy mnie pustką ulicy
Spokojem
Jak na razie bez odległej podróży
Bez cadilaca i autostrady
Zamykam ją i otwieram
W dłoni
Patrząc z fotela w niebo
Rozpala się
Gdy obracam papierosa.
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Ci pracownicy, poczynając od 
sprzątaczek, a kończąc na dy-
rektorach, powinni z racji swojej 
pracy ze szczególnym wyczuleniem 
podchodzić do pacjentów. Zwłasz-
cza do tych, którzy są  szczególnie 
wrażliwi. Niestety, w szpitalach 
wśród pracujących tam nie brak 
znieczulicy. A gdy doda się do tego 
frustrację wynikającą  z niskich 
zarobków, gnębienie niczemu nie 
winnych ludzi staje się bolesnym 
faktem. Sam doświadczyłem bar-
dzo złego traktowania.
Jeden z warszawskich szpitali 
znajdujących się w centrum miasta 
był miejscem mojego pobytu. 
Daję słowo, że to miejsce ogrom-
nych ludzkich cierpień, które 
jeszcze są ,,doprawiane” przez 
osoby, które zupełnie nie mają 
powołania do swojej pracy. Dziś 
chodzę tam od czasu do czasu                                  
i zawsze spotykają mnie duże nie-
przyjemności od pewnej pani 
z recepcji, do której muszę cho-
dzić, ponieważ zapisuję się u niej 
na kolejne wizyty do lekarza. Pew-
nego razu na przykład zapukałem 
i wszedłem, by to zrobić. We-
wnątrz był trudny do zauważenia 
napis: ,,Prosimy wchodzić poje-
dynczo” (choć są tam omawiane 

tylko sprawy formalne). W dodat-
ku znajdowały się tam dwie osoby, 
bo jedna z nich ponoć czekała na 
wizytę, więc naprawdę trudno 
było mi się domyślić, że jestem 
tam ,,osobą niepożądaną”. Usły-
szałem słowa: ,,Wypraszam pana”, 
a następnie pani recepcjonistka 
zdarła kartkę z napisem i nakleiła 
ją na zewnętrzną stronę drzwi. 
Spytałem, czy nie mogła wcześniej 
tego zrobić, a ona na to: ,,Spieszy 
się panu?”. Dalsza rozmowa nie 
miała sensu. To jednak nic w po-
równaniu z tym, co przeżywała 
w tym szpitalu pewna pani.
Nie wiem ile ta pani tam przeby-
wała, ale otrzymałem informację, 
że długo. Jestem absolutnie prze-
konany, że wyglądała na więcej lat, 
niż ich naprawdę miała. Wszystko 
to spowodowane było ogromnymi 
cierpieniami, jakie spotkały ją 
w całym życiu. Szpitalni sanitariu-
sze  i pielęgniarki nie byli wobec 
niej litościwi. Jedna z pielęgniarek 
nazywała ją ,,laleczką” - bawiła się 
nią po prostu. A ona wówczas cier-
piała katusze. Nie chcę już więcej 
pisać, co się działo z tą pacjentką, 
dodam tylko, że bardzo często 
płakała i błagała o pomoc.
Pewien młody mężczyzna uderzył 

jedną z lekarek. Kara, jaką otrzy-
mał, była niewspółmiernie duża do 
winy. Incydenty tego typu, które 
rozgrywały się pomiędzy pacjen-
tami, nigdy takich kar nie przy-
nosiły. Ja byłem wyjątkiem, tylko 
że ja wpadłem w szał i stałem się 
naprawdę groźny dla otoczenia. 
A moja wściekłość wynikła z tego, 
że nie mogłem pogodzić się 
z faktem trafienia do tak ponure-
go miejsca. Dodatkowo zostałem 
sprowokowany przez ludzi 
z personelu, którzy wyraźnie dali 
mi odczuć, że nie będzie ,,przy-
jaznego ciepełka”. Najbardziej 
porażała mnie właśnie ta niechęć 
do pacjenta. W efekcie śmiano się 
z chorych, wielu rzeczy nie można 
było się doprosić, ciągle słyszałem 
narzekania, widziałem, jak pod-
chodzi się do ludzi z wyższością. 
To oczywiście tylko nieliczne 
przykłady tego, co się przeżywa za 
murami szpitalnych placówek. 
Na zakończenie podaję zdanie, 
które powiedziała jedna z pie-
lęgniarek: ,,Najchętniej byśmy 
wszystkich wypuścili, bo wtedy 
nie byłoby kłopotu”. Na szczęście 
jej przełożeni na to nie pozwolą.

„Urojenia wynikające z halucynacji na jawie lub we śnie. myśli, przekonania, że się coś 
widzi. rozmawiam z głosami, krzyczę. Przy dużym nasileniu choroby ważna jest 
pomoc, szpital, leki.” – ryszard

„W szpitalach często jesteśmy traktowani jak dzieci. Z pozycji wyższego jest tak, że nas 
nie trzeba szanować.” – Domownicy

SZPITAL FrUSTrATóW
Nie jestem z pewnością jedyną osobą, która wie, że wizja szpitalnego personelu przed-
stawiana w pewnym znanym serialu bardzo mocno różni się od ponurej prawdy 
o wielu ludziach w placówkach tego typu w Polsce.

tekst: Jakub Cieślak

Bardzo dziękuje za przesłanie mi eg-
zemplarza Kwartalnika Środowisko-
wego Domu Samopomocy „Słonecz-
ny Dom”.
Uważam, że to świetny pomysł 
i gratuluję zaangażowanym w re-
dagowaniu go autorom. Sam układ 
pisma jest bardzo ciekawy, oddaje 
przyjemną atmosferę i wzajemny miły 
stosunek do siebie uczestników ŚDS. 
Z przyjemnością obejrzałam zdjęcia 
i opis ciekawych wycieczek.
Miło, że tak wiele osób zamieszcza 
w tym kwartalniku swoje artykuły 
i poezję. Jest w nim właściwie wszyst-
ko, co może zainteresować: sport, 
recenzje książek, filmów i kącik kuli-
narny. Podziwiam wielki wkład pracy 
w przygotowaniu każdego nowego 

numeru, ale trud się opłacił, bo zdali-
ście egzamin redaktorski na piątkę.
Znalazł się jednak jeden zgrzyt, 
słowa, które nie powinny zostać bez 
echa. Chodzi o artykuł pt. „Szpital 
frustratów” Nr 5/4/2006 str. 10 au-
torstwa Jakuba Cieślaka. To nie fakt, 
że Autor w tak przykry sposób opisuje 
personel szpitala – ma do tego prawo, 
ale zbulwersował mnie jego stosunek 
do agresji pacjentów. Z tego artykułu 
wynika, że uderzenie innego pacjenta 
lub lekarza jest zwykłą sprawą, 
a bulwersująca jest kara. Sam Autor 
chwali się, że „wpadł w szał” i stał 
się groźny dla otoczenia, bo trafił do 
„ponurego miejsca”. Nikt nie twier-
dzi, że szpital to cudowne miejsce, ale 
jest miejscem, gdzie często ratuje się 

życie ludzkie, przynosi ulgę
i pomaga w najtrudniejszych chwi-
lach. Wszyscy muszą się tam czuć 
bezpiecznie, zarówno pacjenci jak 
i personel, dlatego nie możemy prze-
milczeć takiej postawy. Ten problem 
wymaga dalszego przedyskutowania, 
jak sobie radzić w sytuacjach zagro-
żenia agresji i jak jej przeciwdziałać. 
Kwartalnik jest właściwie takim miej-
scem, gdzie można zainicjować taką 
polemikę proszę różne osoby 
o wypowiedź.
Na skutek dyskusji może i sam Autor 
niefortunnego artykułu nabierze 
dystansu do swojej postawy.
Z wyrazami szacunku
Doc. dr hab. med. Joanna Meder

CHoDZI o ArTYKUŁ PT. „SZPITAL FrUSTrATóW”

Kwartalnik jest właściwie takim miejscem, gdzie można zainicjować taką 
polemikę...

tekst: Doc. dr hab. med. Joanna meder

Sam parokrotnie byłem hospitali-
zowany w placówce, o której pisał 
Jakub, więc miałem czas na obserwa-
cję tamtejszej rzeczywistości. I zgodzę 
się, że bywa ona ponura. Sam fakt 
zamknięcia na ograniczonym drzwia-
mi bez klamek oddziale osoby, która 
z racji swojej choroby jest pobudzona, 
działa na nią niezbyt budująco. Gdy 
dodamy do tego nieco zrutynizowany 
już personel, to „atak wściekłości” 
może się niestety przydarzyć prak-
tycznie każdemu, szczególnie osobie 
młodej. Jedyną w takich okoliczno-
ściach nadzieją, jest trafić do szpitala 
jeszcze w dość dobrym zdrowiu, lub 

jeśli to się nie uda to natknąć się 
na lekarza, który nie stracił jeszcze 
entuzjazmu do pacjenta. Takich osób 
wśród personelu, na mojej drodze, na 
szczęście było sporo. Wśród lekarzy 
około połowa i jakieś 60 procent 
pielęgniarek. Najgorzej wspominam 
sanitariuszy, ale rozumiem, że to 
specyficzna praca, do której przyjmu-
ją specyficznych ludzi. Pewne cechy 
rutyny zauważyłem też u personelu, 
który wspominam dobrze, ale u nich 
był to raczej profesjonalizm. Charak-
terystyczny klimat szpitala tworzą 
też pacjenci, czasem można czuć się 
trochę zagrożonym,

co tłumaczy podenerwowanie zarów-
no pacjentów jak i sanitariuszy. Na 
całe szczęście te stresy, spotęgowane 
dodatkowo nieco upiorną architektu-
rą budynku szpitala, udawało mi się, 
gdy już nieco choroba mi odpuściła,
złagodzić kontaktami z innymi 
pacjentami. Tak więc, stanę trochę 
pośrodku i zgodzę się zarówno z Ja-
kubem, że szpitalna rzeczywistość jest 
ponura, ale też muszę uznać pogląd 
Pani doktor, że szpital to miejsce, 
gdzie daje się większość pacjentów 
„postawić na nogi”. Trzeba więc te 
warunki przecierpieć i staram się, jeśli 
to możliwe unikać hospitalizacji.

BYŁEm HoSPITALIZoWANY

Artykuł Kuby Cieślaka, a następnie odpowiedź Pani dr Joanny meder i wywo-
łana tym dyskusja skłoniły mnie do przemyśleń, których owocem chciałbym się 
podzielić.
tekst: Szymon P. Woźniak

Źródło: przedruk Alternatywa nr 5, 2006 r.

Źródło: przedruk Alternatywa nr 6, 2007 r.

Źródło: przedruk Alternatywa nr 6, 2007 r.
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Poszczególne środowiskowe domy samopomocy obej-
mują swoimi działaniami obszar powiatu, gminy lub 
dzielnicy. Informacje na temat najbliżej
położonego środowiskowego domu samopomocy 
można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej,  
w powiatowym centrum pomocy rodzinie, w poradni 
zdrowia psychicznego, na oddziałach psychiatrycz-
nych stacjonarnych. Osoby zainteresowane korzysta-
niem z tej formy pomocy powinny skontaktować się 
ze środowiskowym domem samopomocy znajdują-
cym się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Adresy 
i telefony poszczególnych placówek znajdują się na 
stronie 43 tego informatora dostępnego w wersji elek-
tronicznej pdf do pobrania ze strony www:
http://mfsds.boris.org.pl/dobre_praktyki 
Środowiskowe Domy Samopomocy typ A, strona 43, 
Środowiskowe Domy Samopomocy typ AB, strona 
48, Środowiskowe Domy Samopomocy typ B, (strona 
49). Pracownik środowiskowego domu samopomocy 
podczas wstępnej rozmowy przedstawi ofertę ośrod-
ka. Chętnie odpowie na pytania. Porozmawia   
o samopoczuciu i stanie zdrowia osoby zainteresowa-
nej korzystaniem z placówki.
Przyjęcie do domu środowiskowego odbywa się na 
podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą się do ośrod-
ka, opinii lekarza psychiatry lub neurologa,
opinii lekarza internisty i wywiadu środowiskowego 
przeprowadzanego przez pracownika socjalnego. Do-
datkowo w przypadku domu typu B wymagana jest 
opinia psychologa.

CZYm JEST DLA NAS ŚDSCZYm JEST DLA NAS ŚDS
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Prowadzone są przez samorządy jako zadanie zleco-
ne z zakresu administracji rządowej, finansowane           
z budżetu Wojewody. Należy zawsze pamiętać, że 
pod nazwą „osoba z zaburzeniami psychicznymi” 
kryją się dwie odrębne grupy uczestniczące w za-
jęciach ŚDS-ów. Osoby chore psychicznie i osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzone 
umysłowo). Każda z tych grup potrzebuje innych 
form pomocy środowiskowej, leczenia i metod terapii. 
Dlatego placówki dla nich dzielą się na dwa odrębne 
typy.

Wyróżnia się następujące rodzaje śro-
dowiskowych domów samopomocy:
• typ A dla osób chorych psychicznie
• typ B dla osób z niepełnosprawnością   
    intelektualną
• typ AB dla osób chorych psychicznie i dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną (realizowane 
odrębnymi programami), ten typ placówki występuje 
głównie w małych miejscowościach.

oDroBINA HISTorII ŚroDoWISKoWYCH DomóW SAmoPomoCY
Nowoczesny system pomocy środowiskowej opiera się na różnorodności usług. Środowiskowe domy samopo-
mocy są ważnym jego elementem. Mają dawać wsparcie i planować długofalową rehabilitację (terapię podtrzy-
mującą). Pierwsze środowiskowe domy samopomocy zaczęły powstawać po 1995 roku jako efekt wejścia  
w życie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

tekst: Środowiskowe Domy Samopomocy Informator mazowiecki

o ŚroDoWISKoWYCH DomACH SAmoPomoCY

Środowiskowe domy samopomocy to dzienne ośrodki wsparcia dla dorosłych
osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych umysłowo).

Informator został wydany w ramach projektu:

Kampania informacyjna na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
– „Wiele robimy osobno, zróbmy to razem”.

INFormATor mAZoWIECKI

Przedruk informacji o Środowiskowych Domach 
Samopomocy opublikowanych 
w „Informatorze mazowieckim”

ŚDS Informator mazowiecki jest dostępny w wersji elektronicznej pdf 
do pobrania ze strony www: http://mfsds.boris.org.pl/dobre_praktyki

CZYm 
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Doświadczenie choroby psychicznej 
zwykle wiąże się z poczuciem wyob-
cowania i osamotnienia oraz z trudno-
ściami w kontaktach z ludźmi. Osoby 
chorujące przeżywają niechęć do podej-
mowania jakichkolwiek działań. Tracą 
wiarę we własne możliwości. Trudno 
im znaleźć miejsce, w którym mogłyby 
bezpiecznie dzielić się swoimi przeży-
ciami i pomysłami. Diagnoza choroby 
psychicznej wiąże się z wieloma trud-
nościami i ograniczeniami. Pojawia się 
poczucie niepewności 
i zagubienia. Brakuje informacji doty-
czącej choroby oraz sposobu radzenia 
sobie z nią. Oferta środowiskowych 
domów samopomocy jest propozycją 
skierowaną do osób mających takie lub 
podobne doświadczenia.

Źródło: Środowiskowe Domy 
Samopomocy Informator Mazowiecki

Źródło: Środowiskowe Domy Samopomocy Informator Mazowiecki



Po pobytach na oddziale dziennym, 
zaproponowano mi skorzystanie 
z WTZ. W warsztacie na Sobie-
skiego zostałem poinformowany  
o ośrodku prowadzonym w Ursu-
sie. Trafiłem do Ursusa, zaklimaty-
zowałem się  i tak już zostałem. Tu 
czuję się dobrze. Dojeżdżam jak do 
pracy, ale nie do pracy.
Psycholog mówiła w szpitalu, 
żebym znalazł sobie jakieś miejsce, 
jakąś grupę, żebym nie był sam 
w domu. Jest bardzo mała świa-
domość o istnieniu placówek typu 
ŚDS. To zależy od motywacji osoby 

zainteresowanej. Przede wszystkim 
ważne jest dysponowanie czasem, 
czy jest się rencistą, poza tym 
świadomość, ochota, chęć, stopień 
zaawansowania choroby.”
Przede wszystkim w domu spędza-
my czas przed telewizorem, tu jest 
inaczej.
„Ja się czuję lepiej tutaj niż z „nor-
malnymi” kolegami”
- tu jest otwartość
- na zewnątrz nie ma wrażliwości
- nas się boją, bo jesteśmy chorzy 
albo dziwacy
- źle pojęta normalność – agresja 

wobec innych - niewiedza
Korzyści
- akceptacja choroby
- motywacja do wyjścia z domu

mój nowy dom

„Słoneczny Dom” jako 
alternatywę dla mojej 
samotności...
tekst: Krzysztof Saje

Gdy wskazano mi „Słoneczny 
Dom” jako alternatywę dla mojej 
samotności i antidotum na depre-
sję, to początkowo byłem nieufny. 
Uważałem, że jest to próba ograni-
czenia mojej swobody i jakaś forma 
ubezwłasnowolnienia. Przekonano 
mnie jednak do podjęcia choćby 
próby, do niczego nie zobowiązują-
cej. Choć bez wielkiego przekona-
nia, poszedłem tam. Nie żałuję.
Spotkałem się z życzliwym, miłym 
i sympatycznym przyjęciem ze 
strony Pani Iwony Horeckiej, kie-
rownika tej placówki, jak również 
pozostałego personelu t.j. :psycho-

log Joasi i terapeutek Małgosi   
i Eli. Domownicy także (jak mi się 
wydaje) zaakceptowali mnie. 
Początkowo przychodziłem tam 
jako gość, teraz, od kilku dni, jako 
formalny członek tej społeczności, 
przychodzę codziennie. Czuję się tu 
bardzo dobrze. Dla poparcia tego 
podam pewien przykład. Z natury 
jestem bardzo małomówny. Można 
powiedzieć o mnie- mruk, odludek, 
dziwak. Tutaj,  w początkowym 
okresie stałem się bardzo rozmow-
ny, wręcz gadatliwy. Sam byłem 
tym zdziwiony. Rozmawiałem 
na tematy często bardzo osobiste, 
których poruszenie sprawiało by mi 
wielką trudność w rozmowie   
z kimkolwiek innym. Spowodo-
wały to swoim sposobem bycia 
i stosunkiem do mnie wszystkie 
wymienione wyżej Panie t.j. Iwona, 
Joasia, Małgosia i Ela.
Stałem się tutaj członkiem koła re-

dakcyjnego, wydawanego przez nas 
czasopisma p.t. „Alternatywa”. Bar-
dzo mnie to fascynuje, motywuje 
no i chyba dowartościowuje. Jestem 
pełen zapału i mam nadzieję, że nie 
jest to zapał słomiany. Stałem się 
przez ten krótki okres czasu jakby 
innym człowiekiem. Chciałbym 
aby tak zostało.
Gdy z powodu obowiązków domo-
wych – których jako osoba samotna 
mam sporo – godzina mojego poja-
wienia się w „Słonecznym Domu” 
opóźnia się, jestem zły i czegoś mi 
brakuje.
Myślę, że nie nastąpi nic nieprzewi-
dzianego, nic co mogłoby zakłócić 
lub zburzyć obecny mój tryb życia, 
mój nastrój i sposób myślenia. 
Dziękuje wszystkim tym, którzy 
pomogli mi znaleźć się w „Sło-
necznym Domu” i wszystkim tym, 
którzy tak wspaniale, serdecznie 
mnie tu przyjęli i zaakceptowali.

Dobiegają prawie dwa lata odkąd 
jestem domownikiem w naszym 
„Słonecznym Domu”. Zmiana, 
która we mnie przez ten czas zaszła 
jest bardzo duża i mnie samego 
zdumiewa. W całym swoim do-
tychczasowym życiu wszędzie czu-
łem się intruzem, wszędzie obco 
i nie na miejscu. Kontakty z inny-
mi były dla mnie bardzo trudne. 
Można powiedzieć, że zawsze czu-
łem się samotny, choć wśród ludzi. 
Było to dla mnie bardzo męczące. 
Od kiedy stałem się samotny, tak-
że w sensie fizycznym, nastąpił  
w moim życiu okres wprost tra-
giczny. Skutkowało to dwoma dłu-
gotrwałymi pobytami w szpitalu 
psychiatrycznym, z którego bałem 
się wyjść, bo nie czułem się zdolny 

do samodzielnego funkcjonowa-
nia. Najchętniej pozostałbym tam 
do końca życia. 
Teraz jest inaczej. „SŁONECZ-
NY DOM” stał się moim drugim 
domem. Bardzo lubię tu przycho-
dzić i przebywać wśród życzliwych 
i rozumiejących moje problemy 
ludzi. Ja także lubię tu wszyst-
kich. O ile kiedyś jakieś publiczne 
wystąpienia, czy zabieranie głosu 
w dyskusji – wymuszone czasem 
przez okoliczności – były dla mnie 
dramatycznym wręcz problemem 
i ograniczałem je do absolutnego 
minimum, to teraz się to zmieniło. 
Chętnie uczestniczę we wszystkich 
niemal zajęciach prowadzonych  
w „SŁONECZNYM DOMU.” 
Potrafię się wypowiadać w obec-
ności innych osób i nawet bronić 
swojego zdania, a nie jak kiedyś 
milczeć lub przytakiwać. Przy-
chodzi mi to w naturalny sposób 
– można powiedzieć – na pełnym 
luzie. Nie ma już we mnie tego 
lęku i obawy, które przedtem mnie 
paraliżowały. Nie spodziewałem 
się, że taki stan rzeczy w ogóle 
jeszcze nastąpi. Choć może jest na 
to dość późno, mam poczucie, że 
się rozwijam. W życiu na zewnątrz 
byłoby z tym pewno gorzej, ale 
i tak jest poprawa. Zaczynam 

pomału wierzyć, że potrafię zrobić 
coś w miarę dobrze, a nie tylko 
spaskudzić. Wielką satysfakcję 
i radość sprawia mi pisanie tekstów 
do naszej gazety. Cieszę się, gdy 
znajdują one uznanie czytelników. 
Zdarzyło mi się nawet namalować 
obraz olejnymi farbami, choć  
o takie zdolności się nie podejrze-
wałem. Robię postępy w pisaniu 
na komputerze i teraz, właściwie 
wszystkie swoje artykuły do „Al-
ternatywy” przepisuję sam. Jestem 
pasjonatem gry w kręgle, choć 
obecnie moje wyniki są gorsze 
od ubiegłorocznych. Jeździmy na 
wycieczki, oglądamy filmy  
i spektakle teatralne. Od czasu do 
czasu spotykamy się z ciekawymi 
ludźmi. W moim życiu nie ma już 
takiej próżni jak kiedyś, a ja sam 
nie czuję się już takim złym   
i wyrzuconym poza nawias, jakim 
sądziłem, że jestem. Być może 
jakieś lepsze strony mojego cha-
rakteru i osobowości – o których 
nie wiedziałem, że je posiadam – 
uzewnętrzniły się wskutek wspa-
niałej, ciepłej atmosfery panującej 
w „SŁONECZNYM DOMU”, 
którą tworzymy wszyscy – do-
mownicy i personel. Nie ma tu 
osób mniej ważnych. Ważny jest 
każdy. Ja sam przestałem myśleć  
o sobie jako o kimś, aż do obrzy-
dzenia nijakim. 
Boję się tylko o to, że w przyszłości 
może zdarzyć się coś nieprzewidy-
walnego, coś co uniemożliwi mi 
przebywanie wśród tej społeczno-
ści. Staram się nie brać tego pod 
uwagę, ale nie umiem. Byłoby to 
dla mnie bardzo bolesne, ale przy-
trafić się może wszystko. 
Chęć do rozliczenia i podsumo-
wania okresu spędzonego tutaj 
spowodowana została u mnie – 
mówiąc górnolotnie – potrzebami 
serca i duszy i dlatego musiałem 
to napisać. Dzięki za to, że istnieją 
takie słoneczne domy, jak nasz 
„SŁONECZNY DOM”

To JUŻ PrAWIE 
DWA LATA...

W TrAKCIE HoSPITALIZACJI 
ZoSTAŁEm roZPoZNANY JAKo NIEróB
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tekst: marcin K. 
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Źródło: przedruk Alternatywa nr 4, 2006 r.
Źródło: przedruk Alternatywa nr 11, 2008 r.

W moim życiu nie ma już 
takiej próżni jak kiedyś, 
a ja sam nie czuję się już 
takim złym i wyrzuco-
nym poza nawias, jakim 
sądziłem, że jestem.

tekst: Krzysztof Saje

Domownicy Słonecznego Domu na łamach kwartalnika dzielili się z czytelnikami 
swoimi odczuciami z pobytu w ŚDS. W Wydaniu Specjalnym Alternatywy chcemy 
je ponownie przypomnieć.



Chcę podziękować 
całemu 
Zespołowi 
Terapeutycznemu:

Iwonie, Eli, Joasi, Izie, Arturowi 
i Małgosi, (która wyjechała do 
Anglii) za okazanie mi dużego 
wsparcia w Słonecznym Domu.
W swej pracy okazują dużo życzli-
wości i serca.
Dzięki nim odzyskałam wiarę   
w siebie i Boga i czuję się potrzeb-
na. Mogłam się zwrócić do nich 
z każdym problemem i za chwilę 
problem był rozwiązany.
Są oni wspaniałymi ludźmi. Przy-
czynili się do tego, że teraz ja także 
od niedawna już pracuję. Będę 
brać z nich przykład, bo chcę tak 
jak oni dawać coś z siebie.

W naszym domu 
jest bardzo 
przyjemnie i czuję 
się tu bezpiecznie.

Słoneczny Dom znajduje się  
w Ursusie. W naszym domu jest 
bardzo przyjemnie i czuję się tu 
bezpiecznie. Jest tu fajna kierow-
niczka i terapeuci, których bardzo 
lubię. Dzieje się w nim dużo cie-
kawych rzeczy i każdy znajdzie dla 
siebie jakieś interesujące zajęcie. 
Najciekawsze są jednak terapie,  
w których staram się uczestniczyć. 
Bardzo też lubię święta takie jak: 
Wigilia i Wielkanoc, bo wtedy 
czuję się jak w dużej rodzinie. 
Oczywiście nie można też zapo-
mnieć o Andrzejkach, Mikołaj-
kach i Walentynkach, ponieważ 
ten czas spędzamy na wspólnej 
zabawie. W Słonecznym Domu 

podoba mi się też to, że jest dru-
kowana gazeta, w której redago-
waniu biorą udział prawie wszyscy 
domownicy. Jest to ciekawe zajęcie 
i miło jest potem przeczytać swój 
artykuł w tej jakże ciekawej ga-
zecie. Ale najważniejsze jest to, że 
czuję się tu bardzo dobrze.

Życie moje 
odmieniło się 
o sto osiemdziesiąt 
stopni.

Od lipca 2006 r. zaczęłam być 
domowniczką Słonecznego Domu 
przy ulicy Rynkowej 8. Życie
moje odmieniło się o sto osiem-
dziesiąt stopni. Wcześniej się kładę 
spać, a co za tym idzie wcześniej 
wstaję. Nie mogę się przecież spóź-
nić na zebranie społeczności, które 
odbywa się między godziną 9.00 
a 10.00. W poniedziałki ustalamy 
plan zajęć na cały tydzień. Planu-
jemy wycieczki do zabytkowych 
miast, parków, muzeów, kin oraz 
na basen. Taki bogaty plan mamy 
w okresie wakacyjnym. Wszystko 
też zależy od przydziału fundu-
szów, od pani Dyrektor OPS   
– w dzielnicy Ursus. Dbają też   
o nas od strony kulinarnej. Mamy 
pikniki na wyjeździe a w domu 
o godzinie 11.00. panie terapeutki 
wraz z grupą kulinarną. Pozostali 
domownicy przeglądają prasę, 
w sali plastycznej malują,              
a w komputerowej pracują na kom-
puterze. Dla mnie Słoneczny Dom 
ma dużo pozytywów. Nie myślę 
o swojej chorobie schizofrenicz-
nej, jestem zorganizowana, mam 
wielu przyjaciół. Mogę zaplanować 
rozmowę z psychologiem Asią, do 
której jest kolejka na zapisy. Nie 
siedzę w domu, mogę się rozwijać, 
mogę się uczyć. Mam satysfakcję 

z tego, że moje rysunki były już 
dwa razy na wystawach i na
tym jeszcze nie koniec. Oby tak 
dalej. Wszystko to zawdzięczam 
kierowniczce Iwonie, psycholog 
Asi i terapeutom, którzy poświę-
cają się trudnej, wymagającej 
poświęceń, pracy. Dziękuje im za 
ciepłą, serdeczną opiekę.

Choroba spadła 
na mnie jak grom 
z jasnego nieba.
tekst: Grażyna S.

Był to rok 1993. Po wyjściu ze 
szpitala przestraszyłam się świa-
ta. Bałam się spotykać z ludźmi. 
Żyłam w zamknięciu. Mąż zawiózł 
mnie do lekarza, który dał mi leki. 
I tak długie lata spędzałam
w zamknięciu. Strasznie się mę-
czyłam. Mąż stwierdził, że trzeba 
zmienić lekarza. I tak przyszedł 
rok 2008. Nowy lekarz stwierdził, 
że oprócz samych leków potrzebna 
jest mi terapia grupowa. Skiero-
wał mnie do domu samopomocy. 
Dowiedzieliśmy się, że w Ursusie 
działa „Słoneczny Dom”. Pierwszy 
raz mąż przywiózł mnie sam. Na 
drugi dzień przyjechałam sama 
autobusem. Niektórym może 
wydawać się to śmieszne, ale dla 
mnie był to duży wyczyn. Od tej 
pory uczestniczę chętnie w życiu 
tej niewielkiej społeczności. Na-
wiązałam nowe znajomości. Byłam 
już parę razy w kinie, co dla mnie 
jest to dużym wyczynem. Mąż się 
bardzo rozchorował, i gdyby nie 
„Słoneczny Dom” mogłabym sobie 
nie poradzić. Dlatego chcę bardzo 
wszystkim serdecznie podziękować 
za wsparcie w tak trudnym dla 
mnie okresie życia. Znalazłam tu, 
bowiem wielu życzliwych ludzi, 
którym ciężka dla mnie obecnie 
sytuacja nie jest obojętna.
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styczeń 2007 roku 
Nazywam się Jarek. Choruję na 
schizofrenię od 1999 roku. Byłem 
kilkakrotnie hospitalizowany. 
Jestem obecnie na rencie. Do Sło-
necznego Domu skierowała mnie 
pani psycholog z ul. Twardej, gdzie 
leczyłem się na oddziale dziennym. 
Już od pierwszych dni pobytu 
w Słonecznym Domu zaobserwo-
wałem dużą życzliwość zarówno 
domowników jak i personelu. 
Bardzo mi się spodobały zajęcia, 
które tutaj są. Jest dużo zajęć roz-
rywkowych, które czasami powo-
dują, że zapominam o chorobie. 
Na zajęciach można paru rzeczy 
się nauczyć, na przykład obsługi 
programów komputerowych. Są 
także zajęcia techniczne. Ośro-
dek załatwił nam kręgle, wyjście 
do kina na film z Jasiem Fasolą 
oraz wycieczkę z przewodniczką 
do Łodzi. Podoba mi się to, że 
można skorzystać z komputerów, 
to znaczy poserfować na stronach 
internetowych. Fajne jest też to, 
że można przeczytać świeżą prasę. 
Są także zajęcia z panią psycholog, 
na których omawiana jest nasza 
choroba. Spotkałem też kolegę 
z Tworek. Ogólnie jest fajnie, 
mam tu dużo znajomych, czuję się 
akceptowany przez grupę. Chciał-
bym, żeby w Słonecznym Domu 
można było pograć w bilard oraz 
żeby komputery były nowocze-
śniejsze. 
styczeń 2008 roku 

Minął już niemal rok mojego 
pobytu w Słonecznym Domu. Rok 
ten dał mi to, że się bardzo od-
stresowałem, poczułem się trochę 
luźniej, mniej mam osobistych 
problemów i bardzo dobrze się tu 
czuję. Słoneczny Dom pomógł mi 
w tym, że mam do godziny 16.00 
zajęcie. Prawdopodobnie, gdyby 
nie było Słonecznego Domu sie-
działbym w swoim pokoju i popa-
dałbym w jeszcze większą depresję. 
W Słonecznym Domu mogę 
z kimś porozmawiać, pożartować, 
wyjść do ludzi. Najlepsze zajęcie 
według mnie to gra w kręgle. Jest 
ona bardzo fajną rozrywką. Chcia-
łoby się, żeby była ona częściej. 
Fajne są też zajęcia komputerowe 
pod kierownictwem Artura 
i Grzegorza. Dzięki nim nauczy-
łem się obsługi takich programów 
jak Word, Power Point, Excel. 
Dobre są też zajęcia techniczne, 
niestety są bardzo rzadko. Przy-
znam się, że te zajęcia techniczne 
są dla mnie ciekawe, ponieważ nie 
jestem dobry w technice. Ostatnio 
podobają mi się zajęcia teatralne. 
Można się na nich poczuć jak 
prawdziwy aktor. Odgrywamy 
na nich scenki, pokazujemy jakieś 
gesty, odtwarzamy obrazy. Podo-
bał mi się również w lecie grill. 
Było pieczenie kiełbaski i była 

fajna atmosfera. Lubię też czytać 
gazety, najczęściej czytam wiado-
mości sportowe. Przyznam się, że 
lubię pisać do gazety Alternatywa, 
chociaż myślałem, że nie dam 
rady. Lubię też zajęcia kulinar-
ne, bo podobnie jak w zajęciach 
technicznych na początku były 
dla mnie „czarną magią”. Lubię 
też psychoedukację, bo mogę się 
dowiedzieć na niej, jak rozpozna-
wać chorobę, jak jej zapobiegać. 
Dużo mi też dały indywidualne 
rozmowy z psychologiem. Dzięki 
nim parę razy lepiej się poczu-
łem. Chciałbym, żeby w domu 
był lekarz, który pomagałby nam 
walczyć z chorobą. Fajną sprawą 
były imprezy takie jak: Wigilia, 
Andrzejki, Nowy Rok. Myślę, że 
zajęcia terapeutyczne pomagają, 
bo człowiek nie myśli o swojej 
chorobie i skupia się na zajęciach. 
Ogólnie zajęcia terapeutyczne 
przeważnie lubię, chociaż muszę 
przyznać, że nie uczestniczyłem 
w zajęciach plastycznych. Fajną 
sprawą są wycieczki do kina. By-
łem na filmach: „Shrek 3” 
i „Wakacje Jasia Fasoli”. Chciał-
bym żeby był stół bilardowy 
i jakieś zajęcia sportowe. Uwa-
żam, że dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi Słoneczny Dom jest 
dobrym pomysłem.

CHorUJĘ NA 
SCHIZoFrENIĘ
oD 1999 
roKU...

tekst: Jarosław o.
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Twórcą idei społeczności terapeu-
tycznej powstałej po II Wojnie 
Światowej, był Szkot Maxwell 
Jones. Idea ta mimo początkowych 
oporów rozprzestrzeniła się coraz 
szerzej, nie tylko w psychiatrii. 
Celem społeczności terapeutycznej 
w psychiatrii jest dostarczenie jej 
członkom doświadczeń wpły-
wających korzystnie na wyniki 
leczenia. Równocześnie potrzeby 
pacjenta oraz jego wartość jako 
osoby nie mogą być negowane na 
rzecz grupy. 
Jeśli już nazywamy społeczność 
,,Słonecznego Domu” społecz-
nością terapeutyczną to jak sama 
nazwa wskazuje – najogólniej to 
ujmując – więzią, która nas połą-
czyła są nasze problemy psychicz-
ne. Staramy się tu ich pozbyć lub 
chociażby zminimalizować je. Dla 
mnie społeczność ta znaczy bardzo 
wiele. Przebywając wśród życz-
liwych mi ludzi, łatwiej jest żyć. 
W mniejszym stopniu odczuwam 
swoją samotność, inność, moje 
nieprzystosowanie do życia i ciągły 
lęk przed nim. Czuję się w pewnej 
mierze dowartościowany i sam 
sobie wydaję się czasem lepszy niż 
jestem. Najważniejsze, że jestem 
tu rozumiany i wydaje mi się – 
akceptowany, a być może nawet 
lubiany. Z pewnymi osobami 
zaprzyjaźniłem się. Nie bez znacze-
nia jest stosunek personelu do nas. 
Panie są zawsze uśmiechnięte, miłe  
i zawsze mają dla nas czas. Potrafią 
pocieszyć, doradzić – nawet wtedy 
gdy problem jest wyolbrzymiony, 

lub wręcz  wydumany. Cieszę się, 
że jestem członkiem tej społecz-
ności. Czuję się tu bezpiecznie. 
Celem naszej społeczności jest - 
jak napisałem wyżej – walka   
z naszymi problemami psychiczny-
mi, z naszą chorobą, zapewnienie 
pewnej próżni, na którą wiele osób 
spośród nas byłoby skazanych 
gdyby nie przynależność do tej 
społeczności. Celem jest także 
pełna integracja naszej grupy. 
Oderwanie się od przykrych myśli 
i codziennych kłopotów jest także 
bardzo ważne. Wszystkie te cele 
osiągamy w różny sposób. Są to 
rozmowy z terapeutami i psycholo-
giem, dyskusje, działanie w kołach 
zainteresowań, wspólne wycieczki, 
spacery, zabawy i gry. Celem jest – 
najkrócej to ujmując – uczynienie 

naszego życia łatwiejszym   
i bardziej do zniesienia, samopo-
czucia lepszym, sposobu myślenia 
pozytywnym. Bardzo ważne jest 
zrozumienie problemów innych 
członków społeczności i wzajemny 
szacunek dla siebie. Jeśli to moż-
liwe wzajemna pomoc i wymiana 
doświadczeń, jednakże bez natręt-
nego wnikania w prywatność 
i życie osobiste drugiej osoby – 
jeśli ona sama nie wyraża na to 
zgody i nie chce o tym mówić. 
Różne wątpliwości dotyczące 
codzienności „Słonecznego Domu” 
staramy się rozstrzygać w sposób 
demokratyczny.
Dla mnie osobiście przynależność 
do społeczności „Słonecznego 
Domu” stała się bardzo ważną 
i istotną częścią mojego życia. 

CZYm JEST DLA NAS ŚDSCZYm JEST DLA NAS ŚDS
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tekst: Krzysztof Saje

SPoŁECZNoŚĆ 
TErAPEUTYCZNA

Czym jest dla mnie spo-
łeczność terapeutyczna?
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Przypuszczam, że inni domownicy 
odbierają to w podobny sposób.
Oczywiście moje subiektywne, 
prostoduszne spostrzeżenia doty-
czą głównie naszej małej grupy 
terapeutycznej w „Słonecznym 
Domu”. Szerokie, naukowe bada-
nia i definiowanie pojęcia spo-
łeczności terapeutycznej w wielu 
miejscach są zbieżne z moimi 
obserwacjami i doświadczeniami, 
które wynoszę ze „Słonecznego 
Domu”. Stwierdziłem to, gdy po 
napisaniu tego tekstu, zapoznałem 
się z tym co ma na ten temat do 
przekazania wielki autorytet   
w dziedzinie psychiatrii, autor po-
nad 140 – tu publikacji i książek, 
jeden z najwybitniejszych polskich 
psychiatrów, myśliciel, humani-
sta, filozof i wspaniały, skromny 
człowiek – Antoni Kępiński. Jego 
przekaz jednak dotyczy przede 
wszystkim społeczności szpital-
nych, dużo większych od naszej, 
gdzie hierarchia zależności jest bar-
dziej rozbudowana – poszerzona   
o lekarzy, pielęgniarki i personel 
pomocniczy. Przypuszczam, że 
takie placówki terapeutyczne jak 
ŚDS-y, w czasie gdy działał Antoni 
Kępiński, były jeszcze nieznane.

oto co ma nam do po-
wiedzenia na temat spo-
łeczności Antoni Kępiń-
ski. Będą to, opatrzone 
moim niewielkim ko-
mentarzem, myśli autora 
dzieła pt. „rytm Życia”.
„Więzy przyjaźni zadzierzgnięte 
między personelem a chorymi 
stwarzają poczucie bezpieczeństwa 
i swobody u chorego”.

„Chory psychicznie może w pry-
mitywnych i nędznych warunkach 
szybciej powracać do zdrowia, jak 
w komfortowym dobrze wypo-
sażonym szpitalu gdy odnosi się 
wrażenie, że panuje tu chłód 
i anonimowość. 

„Ważna jest atmosfera i klimat 
placówki terapeutycznej w której 
chory przebywa. Trudno nieraz 
zdefiniować na czym ta dobra 
atmosfera i klimat polega i co 
jest ich istotą. O miłej przyjaznej 
atmosferze mówi się wówczas, gdy 
działa na nas przyciągająco. To 
jest miejsce w którym nie obawia-
my się krytyki, złośliwości, braku 
akceptacji dla naszej inności,   
a czasem wręcz jej potępienia”.

„Bardzo ważne jest, aby zatrzeć do 
minimum różnice hierarchiczne 
między personelem a chorymi. 
Dlatego u nas w „Słonecznym 
Domu” prawie wszyscy mówimy 
sobie po imieniu i nie ma w tym 
żadnej sztuczności. Zbliżenie jest 
pierwszym warunkiem właściwego 
stosunku do chorego. Wymaga 
ono dużego wysiłku emocjonal-
nego i intelektualnego ze strony 
personelu. O jednolitości grupy 
decyduje zdolność posługiwania 
się zaimkiem „my”. 

„Osoby z problemami psychicz-
nymi często izolują się uczuciowo 
od otoczenia. Dlatego najważniej-
szym czynnikiem terapeutycznym 
jest ciepły stosunek uczuciowy do 
chorego, który potrzebuje ciepłej 
atmosfery, a często wręcz macie-
rzyńskiej czułości i opieki”. 

„Rozwiązywanie konfliktów, 
zmniejszenie napięcia emocjonal-
nego u chorego, przełamywanie 
oporów, wywołanie na twarzy 
chorego uśmiechu to tzw. terapia 
improwizowana. Sztuka ta jest 
trudna do opanowania i naucze-
nia. Mało o niej jest w podręcz-
nikach psychoterapii, bo jest ona 
raczej darem, a nie czymś, czego 
można się nauczyć”. 

„Więź miedzy osobami z proble-
mami psychicznymi wytwarza 
się łatwo, choć są tacy, którzy od 

reszty chorych izolują się”. 

„Nie bez znaczenia jest wzajemne 
oddziaływanie chorych na siebie”. 
Przesadnym byłoby twierdzenie, 
że chorzy leczą się sami, ale jed-
nak coś w tym jest i tu znowu za 
przykład stawiam nasz „Słoneczny 
Dom”. 

„Życie społeczności terapeutycznej 
powinna cechować pewna intym-
ność, która jest warunkiem jego 
spontaniczności. Zbytnia ingeren-
cja w to życie, tę spontaniczność 
przekreśla”. 

„W małych społecznościach tera-
peutycznych pożądany jest model 
grupy zabawowo-rozrywkowej. 
Zabawa, bowiem jest najłatwiejszą 
formą powrotu do rzeczywistości. 
W grupie takiej można wypró-
bować różne formy zachowania, 
co byłoby niemożliwe w grupie 
bardziej formalnej gdzie stosowane 
są rygory i dyscyplina, a wszystko 
traktowane jest bardzo serio”. 

Profesjonalny język, choć koniecz-
ny w tego rodzaju pracach 
i rozprawach razi mnie trochę 
i jego zastosowanie w odniesieniu 
do „Słonecznego Domu” wydaje 
mi się mało adekwatne. Rażą mnie 
używane często słowa pacjent a na-
wet chory. My tu w „Słonecznym 
Domu” zastępujemy je słowem 
„domownik”– bo jesteśmy u siebie. 
Tworzymy jakby jedną rodzinę, 
której jesteśmy członkami i to też 
oddaje charakter naszej terapeu-
tycznej społeczności. Ten model-
-zalecany przez Antoniego Kępiń-
skiego jest u nas codziennością. 
Problem tak zwanych „zamknię-
tych drzwi”, to znaczy izolacji 
personelu od podopiecznych, u nas 
nie istnieje. Należy jednak zadbać 
o to, aby te drzwi otwierać szerzej, 
wszędzie gdzie to tylko możliwe.
Źródło: przedruk Alternatywa nr 6, 2007 r.



Krzysztof: „Wybór samotności 
w rozsądnym wymiarze”.

Ania: „Swoje ciało traktuję tak by 
było w dobrym stanie. Ażeby nie 
było spięte. By było rozluźnione”.

Krzysztof: „Potrafię sprawić sobie 
przyjemność”.

ryszard: „realizowałem się w pra-
cy. realizuję się gdy jestem z ludźmi 
i mam dobre samopoczucie”.

mirek: „Chcielibyśmy zachęcić do 
spojrzenia na nas i siebie w taki 
sposób i do realizacji osobistych 
wartości i poczucia spełnionego ży-
cia z i pomimo choroby”.

PoSTSCrIPTUmPoSTSCrIPTUm
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W wydaniu specjalnym Alternaty-
wy zamieszczamy również prze-
druk na temat egzystencjalnego 
podejścia psychoterapeutycznego 
w leczeniu problemów psychicz-
nych. W tym podejściu - od ponad 
roku - prowadzimy grupę wspar-
cia, której najbardziej ogólnym 
celem jest wspólne poszukiwanie 
warunków spełnionego życia. 
Egzystencjalny obraz człowieka 
jest dla nas - społeczności domow-
ników i zespołu - inspiracją do 
otwartego widzenia Osób innych 
niż my sami.
W trakcie pracy odkryliśmy, 
że spełnione życie nie musi być 
bezpośrednio związane z występo-
waniem choroby lub jej brakiem.  
Jeden z domowników trafnie przy-
znał, że „my nie jesteśmy autorami 

choroby, a chcemy być autorami 
życia”.
Egzystencja to zmiana. My się 
zmieniamy i życie stawia nas   
w różnych okolicznościach i „zmu-
sza” do decydowania. Nie wszyst-
kie okoliczności są zgodne   
z naszymi życzeniami. Spełnione 
życie to realizacja osobistych war-
tości w świecie, to ciągły proces 
zachodzący w podwójnym dialogu 
ze sobą i ze światem. Spełnione 
życie to również cierpienie. Cho-
roba nie musi uniemożliwiać tego 
celu. Poza chorobą, która pomimo 
podobnych rozpoznań jest prze-
żywana przez nas w różny sposób, 
każdy z nas, (z pomocą innych) 
popatrzył na siebie przez pryzmat 
następujących pytań – warunków 
spełnionego życia:

NASZE ŻYCIE 
To NIE TYLKo 
CHoroBA!!!

od ponad roku prowadzimy grupę wsparcia...

Tekst: W imieniu całej naszej społeczności 
Katarzyna Wiraszka – Lewandowska

EGZYSTENCJA
ŻYCIE Z CHoroBĄ

róża: „Jestem zdolna do samo-
-uczenia. mam sporą wiedzę ogól-
ną”.

Ania: „Dobrze gram 
w badmintona. Znam język angiel-
ski”.

Krzysztof: „Czasem myślę, że nie 
umiem nic. Umiem śpiewać, grać 
w scrabble, gotować, pisać, śpie-
wać. Jestem dobry z ortografii. 
Jestem samowystarczalny 
i wszechstronny”.

ryszard: „Umiem pomagać w kuli-
nariach. mam sporą wiedzę ogólną 
z historii Polski, Europy 
i Azji”.

mirek: „Wszystko umiem jak do-
brze się czuję. mam sporą wiedzę 
ogólną i ciekawość świata. Z łatwo-
ścią zapamiętuje informację. Umiem 
opiekować się zwierzętami”.

róża: „Lubię wysiłek fizyczny. Waż-
ne jest dla mnie przeczytanie dobrej 
książki. Ważne jest kiedy tata nie 
krzyczy”.

Ania: „Ważna jest dla mnie szybka 
pomoc. Lubię się uczyć”.

Krzysztof: „Uwielbiam rywalizację”.

ryszard: „Ważna jest dla mnie po-
moc w kulinariach - aby było zro-
bione, to ktoś musi to zrobić. Ja nie 
muszę, ale chcę”.

mirek: „Lubię przychodzić do Sło-
necznego Domu”.

róża: „moim dobrym wyborem był 
wybór szkoły średniej”.

Ania: „Sama wybieram, jak chcę 
spędzać czas”.

Krzysztof: „moim dobrym wybo-
rem, było przyjście do Słonecznego 
Domu”.

ryszard: „moim dobrym wyborem 
był wybór szkoły policealnej”.

1 Czy widzę moje możliwości, umiejętności? 
Czy realnie widzę swoje możliwości?

2 Czy czuję co jest dla mnie ważne?

3 Czy umiem wybierać pomiędzy wartościa-
mi? Moje wybory – kim jestem?
Co wybieram?

4 Czy umiem zrealizować odczute i wybrane 
wartości? Czy jestem odpowiedzialny?
Co bym mógł i chciał zrealizować?



ucznia Frankla – Alfrieda Längle 
– lekarza, psychologa, założyciela 
Instytutu Analizy Egzystencjalnej 
i Logoterapii w Wiedniu. Metoda 
ma szersze zastosowanie – pomaga 
w leczeniu osób z różnego rodzaju 
zaburzeniami psychicznymi, nie 
tylko tymi wynikającymi z „egzy-
stencjalnej pustki”. Utrata znacze-
nia – sensu w życiu, może wyni-
kać z bardzo różnych przyczyn: 
z choroby na przykład depresji 
czy zaburzeń lękowych lub też                                                    
z trudnej sytuacji życiowej takiej 
jak utraty bliskiej osoby. Anali-
za Egzystencjalna jest uznawa-
na przez instytucje państwowe           
w Austrii, Szwajcarii, Czechach 
i Rumunii. W Polsce metoda 
rozpowszechniana jest w ramach 
Stowarzyszenia Psychoterapii 
Egzystencjalnej (www.analiza-eg-
zystencjalna.pl).

EGZYSTENCJALNY oBrAZ 
CZŁoWIEKA
Pod każdym podejściem psychote-
rapeutycznym kryje się jakaś teoria 
co do natury człowieka. Człowiek 
w Analizie Egzystencjalnej składa 
się z trzech wymiarów. Jako istota 
cielesna jest motywowany potrze-
bami ciała (snu, jedzenia, seksu-
alności...),  jako istota posiadająca 
psychikę przyjemnością, dobrym 
samopoczuciem, jako istota du-
chowa – Osoba – szuka wartości: 
sprawiedliwości, sensu, wiary, 
miłości... Człowiek może ustosun-
kować się do swojej psychofizycz-
ności, rozporządzać sobą, kierować 
realizacją potrzeb, swoim działa-
niem. Nie zawsze to co przyjem-
ne, oznacza wartościowe... Poza 
motywami psychofizycznymi, jako 
Osoba szuka odpowiedzi na cztery 
egzystencjalne pytania: (1) Jestem 
– ale czy mogę? Czy mam miejsce, 
ochronę, oparcie. (2) Żyję – ale 
czy lubię żyć? Jakie są moje relacje 
z życiem, innymi osobami? (3) 
Jestem sobą – ale czy mam prawo 
być? Czy doświadczam szacunku, 

uwagi? (4) Jestem tutaj – ale jakie 
to ma znaczenie? Jakie jest moje 
zadanie do spełnienia? Po co żyję?

EGZYSTENCJA 
CZŁoWIEKA
Egzystencja człowieka to inaczej 
spełnione, zdecydowane życie       
w łączności ze światem, z którym 
pozostaje on w relacji. Egzystencja 
to życie ukształtowane w wolności 
i odpowiedzialności. Podejmowa-
nie decyzji jest obszarem wolności 
człowieka. Proces dokonywania 
wyboru wymaga jednak odwagi: 
podejmując decyzję coś zyskujemy 
i coś tracimy, często godzimy się 
na niepewność. Człowiek poprzez 
podejmowane decyzje, działania, 
kreuje swoje życie – staje się. Jeśli 
działania mają dla niego zna-
czenie, wynikają z jego zgody, 
doświadcza spełnienia. Nie jest 
spełniony z natury. Osiągnięcie 
spełnienia możliwe jest tylko 
wówczas gdy człowiek się komuś 
lub czemuś poświęca – oddaje... 
oddaje z wewnętrznym przekona-
niem – zgodą.

ANALIZA 
EGZYSTENCJALNA
Celem tej metody jest pomoc 
człowiekowi w osiąganiu duchowo 
i emocjonalnie wolnego przeżywa-
nia, dokonywania autentycznych 
wyborów, samodzielnego i odpo-
wiedzialnego podejścia do wła-
snego życia i do świata. Poprzez 
naukę postrzegania sytuacji życio-
wych jako wartościowych możli-
wości i realizację tych możliwości 
znalezienie wewnętrznej zgody 
na życie. Egzystencja jest właśnie 
realizacją tych możliwości. Zgoda 
z kolei przejawia się w działaniu – 
w zdecydowanym życiu. W trakcie 
analizy osoba przyglądając się 
swoim wyborom, postawom wo-
bec życia zyskuje większą świado-
mość swoich potrzeb, możliwości, 
ograniczeń i zdolność wybierania 
w życiu tego co dla niej naprawdę 

ważne, czemu jest w stanie podo-
łać. Za takie wybory może brać 
większą odpowiedzialność. 

rELACJA DIALoGU
Praca terapeutyczna odbywa się 
oczywiście dzięki relacji dialo-
gu łączącej pacjenta i terapeutę. 
Relacja jest dużo ważniejsza niż 
same techniki terapeutyczne. 
Analiza Egzystencji polega na 
zrozumieniu, nie na wyjaśnianiu 
zachowań pacjenta, na zrozumie-
niu jego unikalnego bycia-w-świe-
cie. Doświadczenie zrozumienia, 
szacunku, akceptacji w tej relacji 
ma owocować takim stosunkiem 
do siebie i swoich doświadczeń.                   
W tej relacji pomimo różnic mię-
dzy nami mogę doświadczyć, że 
mogę być taki jaki jestem, mogę 
być ze swoimi zdolnościami, słabo-
ściami, ograniczeniami. To głębo-
kie doświadczenie jest podstawą 
zmiany – stawania się. Poczucie 
akceptacji, zgody na bycie, jest 
początkiem drogi poszukiwania 
zgody na życie.
Na zakończenie posłużę się obra-
zem relacji terapeutycznej Alfrieda 
Längle.
„Psychoterapia w pierwszej ko-
lejności musi przynosić pożytek             
i efekty pacjentowi, ale w drugiej - 
musi również interesować i dawać 
satysfakcję terapeucie. Jeżeli tak 
nie jest, nasza praca nie jest warta 
zaufania i cierpienia pacjenta.”

NA PoDSTAWIE:
Längle, A. (2003). Rozmowa tera-
peutyczna jako droga odkrywania 
samego siebie. Drogowskazy do 
„wolności”. Psychoterapia, 1 (124), 
41-54.
Längle, A. (2003). Analiza Egzy-
stencjalna – poszukiwanie zgody 
na życie. Psychoterapia, 2 (125), 
33- 46.

PoSTSCrIPTUmPoSTSCrIPTUm

30  31

o PoSZUKIWANIU 
ZGoDY NA ŻYCIE...
PSYCHoTErAPIA 
EGZYSTENCJALNA

rozwijając temat psychoterapii, 
chciałabym przybliżyć jedną – 
mało jeszcze popularną w Pol-
sce – metodę leczenia psychote-
rapeutycznego osób cierpiących 
z powodu zaburzeń psychicz-
nych jaką jest Analiza Egzysten-
cjalna. 

HISTorIA mEToDY
Analiza egzystencjalna i jej część logotera-
pia została stworzona przez wiedeńskiego 
psychiatrę Viktora Frankla, na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych dwudziestego 
wieku. Jej autora interesowało to co „spe-
cyficznie ludzkie” – duchowość człowieka 
odnosząca się do woli poszukiwania sensu. 
Przeciwstawiał się tym samym reduko-
waniu człowieka do jego psychofizyczno-
ści – psychofizycznemu redukcjonizmowi                
w psychologii. Frankl, przebywając                        
w obozie koncentracyjnym na przełomie lat 
1941/42, tracąc w tym okresie większość 
swojej rodziny, sam zmagał się z pytaniami 
jak wobec cierpienia zachować sens ży-
cia, poczucie człowieczeństwa, wolności... 
Stworzył metodę, która skupiała się wokół 
leczenia zaburzeń związanych z utratą sensu 
życia. Przyczyn tych zaburzeń upatrywał              
w nieradzeniu sobie w znalezieniu znaczenia 
i celu w życiu, a w rezultacie niemożność 
odkrycia swej unikalnej tożsamości. We-
dług niego stan ten – „pustka egzystencjal-
na“ – sprzyjał wytworzeniu się objawów 
nerwicowych i nerwicy egzystencjalnej 
(noogennej) – u pacjentów neurotycznie 
predysponowanych. 
Metoda współcześnie rozwijana jest przez 
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