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OSTATNIE WYDARZENIA W TYM
tekst: Ryszard S.
W maju mieliśmy gości z Fundacji eF Kropka, którzy zaprezentowali
nam program aktywizacji zawodowej swojej fundacji. Pod koniec miesiąca uczestniczyliśmy w Hiszpańskiej Fieście, na którą zaprosił nas ŚDS
z Żytniej, który w ten sposób świętował majówkę.
2. W odbywającym się corocznie Konkursie Literackim w ŚDS na Ursynowie, nasz uczestnik pan Krzysztof S. otrzymał nagrodę specjalną za
utwór pt. „Kolekcjonerka”. Swoich sił próbowaliśmy również w ogólnopolskim konkursie literackim Republiki Marzeń Anny Dymnej „Słowa,
dobrze, że jesteście”. Niestety, tym razem nie udało się zdobyć nagrody.
3. W maju pożegnaliśmy naszą psycholożkę Katarzynę Wiraszkę-Lewandowską.
4. 20 czerwca wybraliśmy się na całodniową wycieczkę autokarową do
Lublina, pod hasłem „Lublin w pigułce”.
5. Lipiec rozpoczęliśmy przywitaniem nowej psycholożki, Moniki Królikowskiej.
6. W ramach treningu umiejętności społecznych tego lata byliśmy:
- w Piwnicach Starego Miasta na Rynku Starego Miasta,
- na spacerze nad Wisłą i Starym Mieście, po którym udaliśmy się na lody,
- na wieży widokowej w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu,
- na spacerze po parku praskim i w ZOO,
- na rejsie statkiem po Wiśle,
- w Muzeum Motoryzacji na Filtrowej
- obejrzeliśmy film „Baczyński”
- w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik na filmie „Słoneczna Północ”
7. Udało nam się również odwiedzić w szpitalu jednego z naszych domowników, przy okazji zwiedziliśmy odnowiony teren szpitala tworkowskiego.
8. 12 września gościliśmy w naszym Domu prof. Irenę Lipowicz – obecnego
Rzecznika Praw Obywatelskich. Przeprowadziliśmy z Panią Rzecznik
obszerny wywiad i pokazaliśmy nasz Dom. Spotkanie było bardzo udane
i istotne dla naszego Domu, zaowocowało perspektywą dalszej współpracy.
9. 25 września w ramach cyklicznej imprezy „Jesień na Prawniczej” gościliśmy w „Słonecznym Domu” przedstawicieli władz dzielnicy, dyrekcję
OPS, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy, m.in. z Targówka, Bielan, Ursynowa, Ochoty, Woli oraz
z Otwocka.
10. Jesienią udało nam się zobaczyć:
- Muzeum Wojska Polskiego
- filmy: „Diana”, „Wałęsa” i „Wyścig”
- Muzeum Kolejnictwa
- Cmentarz Wojskowy na Powązkach
11. Dwóch naszych domowników: Kuba i Marcin wzięli udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez ŚDS na Ochocie. Efektem
spotkań był List Otwarty, który pojawił się m.in. w lokalnej gazecie
dzielnic Ochota i Włochy, w piśmie „Charaktery” (wydaniu elektronicznym). Jest również w tym numerze Alternatywy.
12. 24 października braliśmy udział w corocznym Turnieju Scrabblowym
w ŚDS na Ursynowie. Nasi Domownicy byli niepokonani, Dorota zajęła
I miejsce (biorąc udział w zawodach po raz pierwszy), a Ania II miejsce.
Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.
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Czytelnicy,
Oddajemy Wam do rąk kolejny jesienny numer Alternatywy.
Zawsze z radością, że udało nam się wspólnie złożyć następną gazetę.
Co w tym numerze: Bezapelacyjnie najważniejsze jest spotkanie i wywiad z gościem panią prof. Ireną Lipowicz Rzecznikiem Praw Obywatelskich, (obowiązkowo do przeczytania).
A dalej…, o codziennym celebrowaniu przez nas tego, jak
ważne jest nasze życie, też to z chorobą…
Pięknie i po swojemu pisze o tym pani Anna B. Jeśli ktoś
z Państwa wczyta się w teksty pani Anny to przeczyta
o tym, że: „Życie szybko mija, więc, trzeba się spieszyć z tym
co najważniejsze”, i że należy: „Być troskliwym, gdy nastąpi
zagubienie, odejdzie od nas życie”, i co najważniejsze to, to, że
„Życie jest dobrym naszym prezentem”.
Z refleksją o życiu powoli przechodzimy przez jesień, a potem
zima, święta i prezenty. Pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury.

OKŁADKA:
Okładka i ostatnia strona:
Katarzyna Ślubowska-Rodzik

KOREKTA:
Zespół i domownicy

literatura

tekst: Iwona Hajduk - Horecka

SKŁAD I ŁAMANIE:
Artur Szklarz

wywiad
20

OD REDAKCJI

Rozpowszechnianie
materiałów i publikacji bez zgody redakcji
jest zabronione.

DARMOWA WERSJA ELEKTRONICZNA
„ALTERNATYWY” W FORMACIE PDF
JEST DOSTĘPNA DO POBRANIA
NA STRONIE INTERNETOWEJ
http://new.mfsds.boris.org.pl/
- zakładka materiały edukacyjne
- czasopismo „Alternatywa”.
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CoŚ o nAS

Nasze życie to nie

tylko choroba

List otwarty osób z doświadczeniem choroby psychicznej, powstał w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Ochoczo Razem październik 2013.

Karol, lat 50.
Pomagam innym w drobnych pracach w domu. Piszę wiersze, czytam książki
o majsterkowaniu, maluje
obrazy, lubię jeździć na wycieczki krajoznawcze. Byłem
współzałożycielem i prezesem
stowarzyszenia „Pomóc sobie
i innym” zrzeszającego osoby
po kryzysach psychicznych.
Małgosia. Mam 64 lata,
jestem na emeryturze. Choruję od 19 roku życia na schizofrenię. W tym czasie ukończyłam studia socjologiczne,
samotnie wychowałam córkę
i pracowałam zawodowo.
Mam na swoim koncie kilkanaście publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Obecnie
konsumuję owoce swojej
pracy.
Marcin, lat 40.
Mam osobowość anankastyczną. W okresie szkoły
średniej rozpoczęły się natręctwa, w czasie jej trwania
trzykrotnie byłem hospitalizowany w Klinice Dzieci
i Młodzieży IPiN, potem ta
liczba wzrosła do 10. Ukończyłem także szkołę muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec. Rozpocząłem studia na
Politechnice Warszawskiej
na wydziale Mechanicznym

tekst: Marcin Kleśta, Jolanta Radomska, Jakub Cieślak,
Karol, Urszula, Małgorzata, Karolina
„Świr”, „czubek”, „wariat”
to nie MY.
Tak jak inni kochamy, pracujemy, mamy zainteresowania
i troszczymy się o innych.
Chcemy o tym mówić, szczególnie teraz, w Światowym
Dniu Zdrowia Psychicznego.
Nie zgadzamy się na to w jaki
sposób często jesteśmy przedstawiani w mediach, przez
co wzmacniane są stereotypy
na temat osób z problemami.
Nie zgadzamy się, aby
o chorobie psychicznej mówiono tylko w kontekście tragedii i sensacji. Ze smutkiem
obserwujemy, że w mediach
reprezentujących różne poglądy i strony polityczne,
ludzie chorzy psychicznie są
przedstawiani na ogół jako
jednostki niebezpieczne, niedostosowane społecznie, będące po prostu zagrożeniem
dla reszty społeczeństwa.
My tacy nie jesteśmy, nie
trzeba się nas bać. Nie jesteśmy jedynie odbiorcami
pomocy, potrafimy dużo dać
z siebie. Jak wiele osób mamy
pasje, talenty i marzenia.
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Wielu z nas maluje, fotografuje, pisze wiersze i artykuły
do tworzonych przez nas
gazet. Jak każdy, chodzimy
na zakupy, dbamy o nasze
domy i bliskich, nawiązujemy
przyjaźnie i opiekujemy się
zwierzętami.

pracowałam zawodowo. Nauczyłam się obsługi komputera, zaczęłam pisać artykuły,
jestem sekretarzem gazetki
Środowiskowego Domu Samopomocy*. Jestem lubiana
przez innych ludzi, jestem
uczynna, lubię bezinteresownie pomagać. Jadąc do domu
MIT: schizofrenia = szpital. na wieś, gdzie mieszkam od
Spotykamy się z poglądem,
urodzenia, czuję się spełniona.
że miejsce chorego psychicznie jest tylko w szpitalu psy- Karolina, 30 lat.
chiatrycznym. Nie zgadzamy Od 15 lat korzystam z posię z tym.
mocy specjalistów, ponieważ
Owszem, bywamy w szpimam problemy emocjonalne.
talach w okresach pogorszeChoroba przysparza mi ciernia choroby, to jednak trwa
pienia, ale jest niewidoczna.
krótko, tj. od 3 do 6 tygodni. Nikomu nie zagrażam, mam
Takie „przerwy w życiu”
łagodny charakter, nigdy na
zdarzają nam się raz na: 7 lat nikogo nie podniosłam ręki,
(Ula), 10 lat (Gosia),
ja nawet nie podnoszę głosu.
5 lat (Jola), 3 lata (Kuba),
Kuba, 29 lat. Jestem jeszcze
20 lat (Karol). Poza tymi
młodym człowiekiem, ale
przerwami żyjemy tak jak
choruję na schizofrenię już
Wy, pośród Was. Jesteśmy
od wielu lat. Lubię mojego
zdolni do samodzielnego życia. psa i spacery z nim. Nie wyUla, 53 lata.
obrażam sobie zrobić celowo
Choruję od 1989 r. Przez
krzywdy drugiemu człowie24 lata pracowałam w biurze kowi. Tak samo jest z moimi
jako sekretarka. Przez pierw- przyjaciółmi chorującymi
sze 10 lat trwania choroby
psychicznie.

Energetyki i Lotnictwa. Od
14 lat korzystam z ośrodka
wsparcia, ostatnio z ŚDS.
Piszę artykuły do tutejszego
kwartalnika „Alternatywa”.
Jola, 58 lat, ale nikt mi tyle
nie daje. Od 25 roku życia
choruję na schizofrenię paranoidalną. Przepracowałam
20 lat w zakładzie pracy
chronionej. Obecnie uczęszczam na zajęcia do ŚDS gdzie
jestem redaktorem naczelnym „Skrzydlatej Gazety”.
Przygotowuję strony tytułowe oraz piszę artykuły, posługuję się w tej pracy komputerem. Od 20 lat koresponduję
w języku rosyjskim ze znajomą rodziną z Pskowa.

i spokojnie. Nasze pragnienia
i cele w życiu nie różnią się
od Waszych. Różni nas tylko
to, że zdarza się, że potrzebujemy trochę więcej czasu, by
po nie sięgnąć.
Jesteśmy chorzy, ale nie jesteśmy tylko chorobą. Chcemy być równie ważni jak
inni – być pełnoprawnymi
członkami społeczeństwa.
Jesteśmy sąsiadami, córkami,
matkami, żonami, braćmi,
wyborcami, pracownikami.
Nie odbierajcie nam prawa
do tego.
*Środowiskowy Dom Samopomocy
(ŚDS typ A) - ośrodek wsparcia dla
osób z doświadczeniem choroby
psychicznej

Najistotniejsze jest dla nas,
żeby ludzie nas zaakceptowali, zrozumieli, uszanowali.
Pragniemy budować szczere, otwarte relacje. Przecież
potrafimy. Tylko dajcie nam
szansę. Zamiast odrzucać od
razu – spróbujcie nas poznać.
Wszyscy ludzie potrzebują
tego samego. Tak jak Wy
pragniemy kochać i czuć,
że jesteśmy kochani. Miłość
nie powinna dzielić ludzi na
zdrowych i chorych.
Marzą nam się drobne
sukcesy i wielkie osiągnięcia. Chcemy żyć szczęśliwie
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Zdjęcia: Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”

Wycieczka do Lublina

tekst: Jakub Cieślak, Marek Dybiec, Róża K., Ryszard S.,
Anna B., Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Saje

Tekst:
Jakub Cieślak
20 czerwca br. pojechaliśmy
do Lublina. Liczba uczestników wycieczki wyniosła
około 20 osób. Pogoda trafiła
się piękna, było słonecznie
i ciepło, może nawet odrobinę
za ciepło. Nie ma jednak co
narzekać, mogło być trochę
lepiej, ale i dużo gorzej.
Lublin to ważne dla polskiej historii miasto. To tu
zawarto unię realną z Litwą
w 1569 roku. W tamtym
czasie z miastem tym związany był m.in. wielki poeta Jan
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Kochanowski, co wyraźnie
podkreślał w swojej twórczości. Lublin znajdował się
na szlaku handlowym znad
Morza Czarnego na zachód
Europy, co doprowadziło do
tego, że stał się jednym
z najświetniejszych ośrodków
miejskich rozległego państwa
polsko-litewskiego, położonym w jego geograficznym,
gospodarczym i politycznym
centrum. Z czasem jednak
dobra passa się odwróciła.
Tak zwany „potop szwedzki”
doprowadził do znacznego
zniszczenia miasta. Również

rozbiory zmniejszyły znaczenie Lublina, choć między
1815 a 1830 rokiem przeżywał on architektoniczny rozwój. Został on zahamowany
przez powstanie listopadowe.
Później splot okoliczności
sprawił, że Lublin dwukrotnie
był na krótko stolicą Polski
(w 1918 i 1944 roku). Druga
Wojna Światowa doprowadziła do niemal całkowitego
unicestwienia Żydów, których
w Lublinie żyło bardzo wielu.
Dziś jest to jedno z najważniejszych miast wschodniej
Polski, stolica województwa

lubelskiego. Liczy około
350 tysięcy mieszkańców.
Znajdują się tu dwa ważne
uniwersytety: Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej
oraz Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Ta druga uczelnia
była ewenementem w czasach
PRL-U. Była jedyną niezależną od państwa chrześcijańską
szkołą wyższą w całym bloku
wschodnim, a wykładał na
niej między innymi przyszły papież Karol Wojtyła.
Z ciekawostek: jest to jedno
z trzech miast w Polsce, obok
Tych i Gdyni, w których jeżdżą trolejbusy.
Co do naszej wycieczki, to
wyjechaliśmy z Ursusa o 7:30.
Po godzinie 11:00 spotkaliśmy się z naszą przewodniczką w Lublinie. Byliśmy trochę
spóźnieni i musieliśmy się
spieszyć, bo mieliśmy rezerwację na określoną godzinę.
Na szczęście zdążyliśmy zwiedzić Kaplicę Trójcy Świętej,
która znajduje się w Zamku,
na Wzgórzu Zamkowym.
Później widzieliśmy sztukę
ludową regionu. Zwiedziliśmy sporo miejsc na Starym
Mieście, w tym kilka obiektów sakralnych, takich jak

Archikatedra i Bazylika ojców
Dominikanów. Widzieliśmy
kopię obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej, która kilkadziesiąt lat temu zasłynęła cudem.
W jednej z krypt znajdował
się grób śp. arcybiskupa
Józefa Życińskiego. Byliśmy
też przy bramach: Grodzkiej
i Krakowskiej. Przed wycieczką nasi terapeuci chcieli nam
załatwić jeszcze inne atrakcje
do zwiedzania, ale okazało
się, że było już po prostu za
późno na to, by się zapisać.
Po zwiedzaniu nadeszła pora
na czas wolny, podczas którego poszedłem wraz z innym
domownikiem, Robertem, na
obiad. Zjadłem dwa pyszne
dania: panierowane kalmary
i żeberka w miodzie. Przed
17:00 wsiedliśmy do autokaru, pojechaliśmy jeszcze
zobaczyć KUL, po czym rozpoczęliśmy drogę powrotną
do Warszawy. Około 20:00
zameldowałem się w domu.
Jestem bardzo zadowolony.
Podczas tej wycieczki czułem się naprawdę dobrze,
dużo lepiej niż rok wcześniej
w Łodzi. Ten fakt napawa
mnie optymizmem. Było
mi dobrze w gronie bliskich

mi osób z ŚDS-u, cieszę się
też, że miałem okazję lepiej
poznać wolontariusza Antoniego. Myślę, że mój stan
psychiczny w ostatnim czasie
poprawił się, co bez wątpienia jest wielką zasługą mojej
rodziny i oczywiście Słonecznego Domu.
Tekst: Marek Dybiec
Podobał mi się zamek
w Lublinie i jego historia.
Zwróciłem uwagę na rzeźby
drewniane i kołowrotki oraz
wrzeciona. Bardzo ciekawe
były freski w Kaplicy Świętej
Trójcy i w kościołach. Byłem
zainteresowany sarkofagami. Największe wrażenie na
mnie zrobiły szaty liturgiczne,
kielichy i monstrancje bardzo
bogato zdobione i laski biskupie. Wycieczka była udana,
ale było za duże tempo zwiedzania, ponieważ byliśmy
trochę spóźnieni. Widziałem
z Krzysztofem W. wyjęte w bramie z muru cegły
a w dziurze pełno małych
buteleczek tzw. małpek po
różnych rodzajach alkoholu.
Było za mało czasu na odpoczynek, na zjedzenie śniadania i na zakupy.
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Tekst: Róża K.
Wycieczka odbyła się
20.06.2013. Rozpoczęła się
odjazdem spod Domu Słonecznego o godz. 7.35. Jechaliśmy 3 godziny. Na miejscu
spotkaliśmy się z przewodnikiem, który nas pospieszał.
Pokazał nam najpierw Zamek
Lubelski, w którym zobaczyliśmy Kaplicę Trójcy Świętej.
W kaplicy tej podobały mi się
freski z postaciami z Pisma
Świętego. Następnie zobaczyliśmy Bramę Grodzką,
rynek z gmachem Trybunału
Koronnego, Bazylikę Ojców
Dominikanów, Archikatedrę,
w której zobaczyliśmy Zakrystię Akustyczną. Potem
poszliśmy do krypt. Pogoda
dopisała. Było bardzo gorąco.
Następnie był czas wolny 1,5
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godziny. O godz. 16.15 wyjechaliśmy z Lublina.
Tekst: Ryszard S.
20 czerwca 2013r. społeczność ze Słonecznego Domu,
czyli my jego domownicy
odbyliśmy wycieczkę do miasta Lublina. Podróż w każdą
stronę zajęła nam po kilka
godzin. Na miejscu byliśmy
około godz. 11.00. Czekała na nas umówiona pani
przewodnik. Najpierw zaprowadziła nas do zamkowej
kaplicy, na zamku w Lublinie
ufundowanej przez króla
Władysława Jagiełłę. Byliśmy
też w zamkowym muzeum.
Przewodniczka opowiedziała
nam historię zamku w Lublinie oraz dzieje samego miasta od momentu założenia.

Obecnie Lublin liczy około
350 tysięcy mieszkańców.
Byliśmy oprócz tego jeszcze
w trzech kościołach: Bazylice, Archikatedrze i kościele
Dominikanów. Lublin i jego
zabytki podobały mi się. Powrotna podróż szybko minęła
i na godzinę 20.30 byliśmy
już we własnych domach.
Tekst: Anna B.
W Lublinie było przyjemnie,
zwiedzaliśmy dużo ciekawych
rzeczy. Mieliśmy miłą panią
przewodnik. Oprowadzała
nas po różnych miejscach.
Byliśmy na Rynku, Starym
Mieście. Byliśmy w Katedrze,
Bazylice. Pogoda była dobra.
Mieliśmy dobry autokar. Lublin jest bardzo ładnym miejscem, spokojnym, miłym. Jest

tam dużo kawiarni, restauracji. Można spotkać dużo
turystów. Mieliśmy na zwiedzanie 4 godziny, potem czas
wolny. Było do podziwiania
dużo przeróżnych rzeczy. Do
Lublina warto przyjechać.
Lublin to miejsce dość dobre
po prostu. Jest tam atrakcyjnie i można na pewno sobie
umilić „superancko” czas.
Podróż trwała 3 godziny, była
spokojna i szczęśliwa.

śmy około godziny jedenastej
i byliśmy trochę spóźnieni,
więc od początku pani przewodnik narzuciła szybkie
tempo zwiedzania i omawiania historii miasta. Zaczęliśmy oczywiście od zamku,
w którym znajdowała się
Kaplica Świętej Trójcy z XIII
wieku i freski z XV wieku.
Następnie zwiedziliśmy na
zamku, wystawę sztuki ludowej, z której najbardziej
zapamiętałem wycinanki roTekst:
bione nożycami do strzyżenia
Krzysztof Wojciechowski
owiec! Naprawdę trzeba było
20.06.2013 roku w czwartek mieć talent do takiej roboty
pojechaliśmy na wycieczkę
i oczywiście cierpliwość. Zajednodniową do Lublina.
mek był wielokrotnie niszczoO 7.30 był wyjazd, ranek
ny, przebudowywany i odbuzapowiadał się piękny i ciepły, dowany, służył wielokrotnie
zresztą tak jak cały późniejszy jako więzienie. Najpierw dla
dzień. Do Lublina dojechali- carskiej Rosji i powstańców

listopadowych i styczniowych. Później Niemcom
hitlerowskim, którzy więzili
żołnierzy Armii Krajowej,
a następnie Związkowi Radzieckiemu i Polsce Ludowej,
którzy mordowali Żołnierzy
Wyklętych na dziedzińcu, aż
do roku 1954. Po 1954 zamek
został przeznaczony na cele
reprezentacyjne,
a więzienie zostało przeniesione do miasta. Po zwiedzeniu
zamku przeszliśmy Bramą
Grodzką na Stare Miasto,
gdzie mogliśmy obejrzeć
kamienice i ruiny Kościoła
świętego Michała Archanioła
z XII wieku, którego niestety nie można odbudować,
a to podobno ze względu na
głębokie piwnice, które sięgają piętnastu metrów
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z kroniki

w głąb ziemi. Zwiedziliśmy
też Ratusz, kościół Dominikanów, w którym obejrzeliśmy obraz Starówki i dowiedzieliśmy się o jej ciekawej
historii. W kościele Dominikanów znajduje się relikwia –
kawałek drewna z krzyża, na
którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus. Relikwię usiłowano ukraść, lecz złodziejom
nie udało się skraść całości
i został się jeszcze kawałek,
który jest teraz dobrze strzeżony. Zwiedziliśmy też Bramę
Krakowską, za którą znajduje
się Archikatedra Lubelska
i cudowny obraz Matki Boskiej Płaczącej, z którym też
wiąże się ciekawa historia.
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Życie

Właśnie 4.07.2013 minęła
64 rocznica cudu, jaki się
tam zdarzył. Był rok 1949
kiedy to panie, które sprzątały Archikatedrę, zauważyły
łzy na obrazie. Został poinformowany o tym ksiądz,
który potwierdził to zjawisko
(ksiądz żyje do dziś). Władze
PRL, które się o tym dowiedziały, otoczyły wojskiem
i służbami UB całe miasto
nie wpuszczając do niego
nikogo. Lecz jak zawsze to
bywa, ludzie potrafili sobie
poradzić i przychodzili do
cudownego obrazu. Były
też uzdrowienia, kobieta,
która była sparaliżowana,
została uzdrowiona i została

przez władze PRL zamknięta na 3 miesiące w więzieniu. Takie to były czasy...
W Archikatedrze zwiedziliśmy też krypty. Byliśmy też
w Sali Akustycznej – też ciekawa rzecz do opowiedzenia.
Z krańca jednego rogu po
wypowiedzeniu szeptem słów
wszystko było słychać po
drugiej stronie sali. Budzi podziw dla tych, którzy w tamtych wiekach mieli – moim
zdaniem – więcej pojęcia
o budowaniu niż współcześni inżynierowie. Wycieczkę
z panią przewodnik skończyliśmy przy Bramie Krakowskiej i następnie mieliśmy
czas wolny.

Tekst: Krzysztof Saje
W dniu 20 czerwca 2013 odbyliśmy autokarową wycieczkę do Lublina. Pojechała nas
spora grupa. Przez cały czas
trwania wycieczki mieliśmy
wspaniałą, słoneczną pogodę, choć mogło być troszkę chłodniej, bo 35 stopni
w cieniu, to rzadko spotykana
w czerwcu temperatura, nieco
nam się dała we znaki.
Lublin to bardzo ładne i stare
miasto z wieloma godnymi
uwagi zabytkami. Starówka
Lublina jest autentycznie stara
i ulokowane na niej kamienice, niektóre w opłakanym
i bliskim całkowitej rujnacji
stanie mają po kilkaset lat.
Włodarze miasta powinni
zadbać o ich restaurację, bo
w niedługim czasie mogą
w ogóle zniknąć z planu miasta.
O Lublinie i jego zabytkach
opowiadała nam profesjonalna, dysponująca dużym zasobem wiedzy na temat swojego
miasta, przewodniczka. Można było wyczuć, że z Lublinem jest związana emocjonalnie i chyba w nim zakochana.
Dowiedzieliśmy się od niej
wiele ciekawych rzeczy. Sam

Lublin – dziś miasto 360
tysięczne jest malowniczo
położone na kilku wzgórzach.
Od zarania swoich dziejów
wielokrotnie nękany był przez
różnego rodzaju najeźdźców,
trawiony pożarami i niszczony. Jednak zawsze się odbudowywał i odradzał.
Nasza przewodniczka (wiek
około 30 lat) mówiła nam
o tym z pasją i zaangażowaniem, ubarwiając swoje opowieści różnymi anegdotami
i ciekawostkami. Dowiedzieliśmy się od niej między innymi, że spora część lubelskiej
Starówki jest prywatną własnością (kilka kamienic), na
przykład posła Janusza Palikota.
Prócz Starówki byliśmy
w kilku obiektach sakralnych
(Bazylika, Katedra, kaplica
i jeszcze jakiś kościół). Ich
historię poznawaliśmy z ust
naszej elokwentnej pani przewodnik. Dodam, ust, które
się ani na chwilę nie zamykały. Szkoda, bo mieliśmy różne
pytania, ale nie było możliwości ich zadać. I to był chyba
jeden (prócz upału) mankament – naprawdę bardzo
malutki – tej wycieczki, bo

– podkreślam to jeszcze raz –
wiedzę i umiejętność jej przekazywania pani przewodnik
miała ogromną, choć ja (może
przez ten upał) niewiele z tego,
co mówiła zapamiętałem.
Piękny lubelski zamek obejrzeliśmy tylko z zewnątrz,
ale poznaliśmy jego historię
i dowiedzieliśmy się jakie
koleje losu przechodził. Był
nawet carskim, a później
hitlerowskim więzieniem.
W pobliżu Lublina znajduje
się też Majdanek – w czasie
wojny, hitlerowski obóz zagłady, obecnie muzeum. Jednak
zwiedzania go nie mieliśmy
w planie. Zresztą nie starczyłoby nam na to czasu.
Wycieczka była bardzo udana. Nie wiem, jak inni, ale
ja jestem z niej zadowolony,
choć przyznam się, że przed
wyjazdem miałem pewne
obiekcje i wahania. Podróż
w obie strony, choć to ponad
180 kilometrów upłynęła nam
szybko i bez żadnych zakłóceń. Autokar był klimatyzowany, co w taką pogodę było
nie bez znaczenia. Czekamy
na kolejny, równie atrakcyjny
wyjazd.
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poezja

PRZESTRZENIE SŁÓW

Jakie jest życie?
tekst: Anna B.
Jakie jest życie?
Życie jest wesołe, smutne,
przykre. W życiu niekiedy
się niektórych rzeczy nie da
przewidzieć i trzeba wiedzieć,
że trzeba być uważnym jeśli
chodzi o niebezpieczne sprawy. Życie szybko mija, więc
trzeba się spieszyć z tym co
jest najważniejsze. W życiu
można być szczęśliwym i nie
tylko. W życiu powinniśmy
dawać miłosierdzie, ciepło,
przyjemne prezenty. Z życia
powinniśmy być zadowoleni. W życiu jest dobrze, gdy
funkcjonujemy dobrze, mamy
dużo wigoru, jesteśmy odprężeni, jest kolorowo, panuje
raj, niebo. Duży uśmiech na
twarzy. W życiu trzeba sobie
nawzajem pomagać. Być troskliwym, gdy nastąpi zagubienie, odejdzie od nas życie.
Życie umie pokazać nam
dużo burzy i piękna. Umie
nas okłamać w różny sposób.
W życiu wszystko się zmienia,
odchodzi, przychodzi nieraz
zaskakuje nas różnie. W życiu
powinniśmy się bawić dużo.
Dawać z siebie dużo innym,
dawać to czego bardzo by
chcieli, ale czekają. Życie jest
dobrym naszym prezentem.
A jak jest źle?
Kiedy jest źle, niedobrze się
czujemy, gorzej wyglądamy,
nie możemy się uspokoić.
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Warto danej osobie kupić
coś dobrego. Zaopiekować.
Powiedzieć osobie co nas
trapi, żeby z siebie wszystko
wyrzucić. Można sobie poczytać gazetę. Powinniśmy sobie
poćwiczyć z 35 min. Powinniśmy sobie zrobić dobrą kąpiel
mleczno-miodową, która odpręży, zrelaksuje, ukoi – wtedy
poprawi się nam znacznie samopoczucie. Warto skorzystać
z całkowitego masażu, sauny.
Trzeba iść do kościoła i się pomodlić. Można sobie posłuchać ładnej muzyki. Obejrzeć
coś ciekawego w telewizji.

czego oczekują od życia. By
się dobrze zachowywać. Być
kulturalnym, miłym, grzecznym. By zrobić coś dobrego
do jedzenia. Aby chodzić do
teatru, kina, kawiarni, restauracji. Żeby się modlić. By nie
opuszczać ludzi, gdy są w złym
stanie niepokojącym. By dawać
szczęście i miłosierdzie.

Dlaczego się boimy?
Boimy się dlatego, iż coś nas
dręczy, denerwuje, nie daje
spokoju. Gdy coś bardzo boli,
trudno wytrzymać. Boimy
się w miłości. Jeśli chodzi
o wytrwanie, by nie doszło
Co powinniśmy wiedzieć
do zdrady. Gdy dostaniemy
najbardziej w życiu?
złą ocenę. Jeżeli mamy słabą
By dbać o siebie, o wygląd,
pamięć, nie możemy czytać
sylwetkę. By dobrze się odży- książek, gazet. Jak nie umiewiać. Odwiedzać systematycz- my zrobić z kulinariów coś
nie stomatologa, chodzić do
dobrego. Bo nie dobrze wykosmetyczki. Nie pić alkoglądamy, nie dbamy o siebie.
holu, nie palić papierosów.
Bo nie umiemy ważnych
Sprawiać innym prezenty.
rzeczy potrzebnych do życia,
Pomagać w trudnych chwiprzydatnych. Bo ktoś nas
lach. Być dawać wymarzoną
źle traktuje. Nie mamy tego
najbardziej innym wiedzę. By co byśmy chcieli. Boimy się
spełniać określone potrzeby.
o nasze najbardziej najukoBy uczyć się języków obcych. chańsze osoby, by było wszystAby zdążyć w życiu ze swoko z nimi w porządku. Boimy
imi pragnieniami bo życie
się gdy nagle coś się stanie
jest jedno i szybko przemija.
niedobrego z danymi osobami.
By nie zapomnieć o chorych
biednych, którzy to bardzo,
bardzo chcieliby żyć normalnie, by dać im wszystko

tekst: Szymon P. Woźniak.

Dziki pies.

Sufit w szarościach.

Tańczę w zasadzie wolny
We włosach
Dżinsach
Lekkich butach
Swoboda
Muzyka
Ja
Tam obłok łąki
Ulica
Blokowisko
Ludzie mrówki
Kapiące złotem bizancjum
Chronią mnie
Przestrzenie w głowie
Amulet
I
Swoboda
Muzyka
Ja
Tańczę w zasadzie wolny
Na łące
Kwiaty.

Świta
Palę papierosa
Mrużę oczy
Nie spałem
Myśli tłukły się
Wspomnienia
Teraz spokój
Odpuściło
Że i tak dobrze
Przewracam się na plecy
Zarysy sufitu i
Szare światło
Nie przejmować się
Bo nie ma czym
Za chwilę słońce.
Milczę.
O rzeczach nikłych
I ważkich
O
Smutkach
I radościach
O kolejnym papierosie
Zachodzącym słońcu
Szklance hibiskusa latem
Ostatnim seksie
I żałobie po kocie
Czasem tylko
Litera za literą
I słowo po słowie
Piszę.
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Spacer po parku

fot. Grzegorz M.

Spacer po parku

Spacer po parku

społeczeństwo

społeczeństwo

ZIELONY DÓŁ
tekst: Monika Królikowska

Zdjęcie: krakow.gazeta.pl

Żeby zrozumieć, jaką funkcję
pełnił Ośrodek Recepcyjno-Szkoleniowy „Zielony Dół”
trzeba spotkać osoby ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
z Krakowa i Hotelu Pana
Cogito – osoby, które mają
odwagę by mówić innym
o swojej chorobie. Spotkać
się z pracownikami Ośrodka,
zrozumieć – wysłuchać Jacka,
Moniki, Marcina. Poznać ich
historie, prawdziwe opowieści:
o przebiegu choroby, objawach i radzeniu sobie,
o wszystkich stronach
trudnego doświadczenia.
Uwierzyć, że można prowadzić udane życie, po-
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nieważ jak podkreślają
– z chorobą psychiczną można
żyć lub z niej wyzdrowieć.
W środowisku lekarzy, psychologów oraz terapeutów
osoby, które poprzez tak
rozumianą edukację tworzą
system samopomocy i wsparcia nazywane są – ekspertami
poprzez doświadczenie, a ich
indywidualne historie mają
elementy wspólne – dążenie
do poprawy stanu zdrowia,
chęć powrotu do aktywności
i pełnienia ról społecznych,
stałe zatrudnienie. To między
innymi możliwość działań
zawodowych – jak twierdzą
edukatorzy – przywraca god-

ność, daje nadzieję, wzmacnia
poczucie wartości,
a akceptacja oraz zrozumienie
w środowisku pracy pomagają
w zachowaniu zdrowia. Codzienny rytuał, powtarzalne
czynności porządkują rzeczywistość – w rezultacie człowiek stawia przed sobą cele,
podejmuje wyzwania. Pierwszym etapem zdrowienia jest
więc troska o siebie
i świadomość choroby, potem
troska innych: opieka lekarzy, właściwe leki i wsparcie
psychologiczne. Etap kolejny
to podjęcie pracy – poczucie
pełnoprawnej egzystencji pozbawionej winy i wstydu.

„Zielony Dół” – to dla ludzi
chorych powrót do życia,
gdzie człowiek jest człowiekiem – nie tylko swoją
chorobą. To szansa – tak
często i chętnie odbierana przez społeczeństwo,
instytucje, urzędy. Celem
inicjatywy było stworzenie
rzetelnego, uczciwego przedsiębiorstwa, w którym osoby
z doświadczeniem choroby
znajdą zatrudnienie i miejsca pracy. Ośrodek powstał
w Krakowie, w skutek zaangażowania wielu specjalistów
zajmujących się psychiatrią
środowiskową. Stanowił
przykład dobrych praktyk
oraz kompleksowego, całościowego podejścia do rehabilitacji, aktywizowania
i wspierania osób po kryzysach psychicznych, a społeczna firma Laboratorium Cogito
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
realizowała w nim program
efektywnego leczenia.
Entuzjasta środowiskowych
działań , założyciel Ośrodka – dr. hab. Andrzej Cechnicki – kierownik Zakładu
Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii CM UJ,
od lat stara się wprowadzać
i promować prozdrowotne
strategie zapobiegające izolacji
i wykluczaniu osób cierpiących z powodu nawrotów
lub nieustępujących objawów
choroby. Ideą wdrażanych
strategii, holistycznego modelu podejścia do zdrowia

jest inicjowanie procesów
umożliwiających kontynuację
i podejmowanie przerwanych
życiowych planów.
Sytuacja społeczna i ekonomiczna osób z doświadczeniem choroby psychicznej
była i jest obecnie bardzo
trudna. Wykluczanie i eliminacja na rynku pracy, powszechne stereotypy, stygmatyzacja to tylko niektóre
z wielu pojawiających się
problemów. Konsekwencją wpływu niekorzystnych
czynników jest pojawiająca
się często auto-stygmatyzacja – samoistne odbieranie
sobie prawa do godnego
życia. Negatywne myślenie
o sobie, niskie poczucie wartości, a tym samym niewiara
we własne możliwości powodują, że osoby chorujące
często same wycofują się ze
społecznego życia. Trudności
związane z objawami choroby, ponowna adaptacja, brak
wsparcia lub nieefektywna,
nieumiejętna pomoc jak również deficyt realnego zatrudnienia to powód utrwalania
się niekorzystnych zmian
prowadzących do upośledzenia i niesprawnego funkcjonowania. Leczenie, wsparcie,
aktywne uczestnictwo zawodowe nie tylko nie generuje
dalszych kosztów opieki oraz
świadczeń socjalnych, ale
sprzyja poprawie jakości życia
a także stanowi dobrą strategię w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Firma Społeczna Labora-

torium Cogito stworzyła
warunki do zawodowej
i kompleksowej rehabilitacji.
Co więcej, działania spółki
prowadziły do rozwoju przedsiębiorczości społecznej, która
umożliwiła ekonomiczną
aktywność i sprzyjała sytuacji trudnej do osiągnięcia
– zatrudnieniu na wolnym
rynku. Jednocześnie, jako
organizacja non-profit, nie
czerpiąc własnych zysków
firma pozyskiwała środki na
realizację programu dobrze
pojętej opieki zdrowotnej.
Nadmienić należy, że miejsce,
w którym funkcjonował
Ośrodek powstało dzięki
zaangażowaniu wielu osób
oraz nakładów finansowych,
inwestycji uzyskanych na
cele społeczne, funduszy
europejskich, ludzi dobrej
woli, prywatnych osób
i darczyńców. W tym roku
zapadła decyzja Wojewody Małopolskiego – Jerzego Millera, który nie
mając żadnych powodów
– w tym przesłanek stwierdzających nieefektywne
działanie Ośrodka odmówił kontynuacji wynajmu.
W konsekwencji doszło do
likwidacji miejsca, znanego
w psychiatrii europejskiej,
jako przykład realizowania
dobrych praktyk w zakresie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego i ekonomii społecznej.
Działania te nie zostaną bez
wpływu na środowisko osób
niepełnosprawnych.
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Spotkanie z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich
prof. Ireną Lipowicz
Wywiad przeprowadzili:
Anna B., Jakub Cieślak, Krzysztof Saje
W spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wzieli również udział Janusz Warakomski, z-ca burmistrza
dzielnicy Ursus, pani Marzenna Szaniawska dyrektor
OPS dzielnicy Ursus oraz zespół terapeutyczny i domownicy ŚDS „Słoneczny Dom”.
Jakub Cieślak: Ludzie
z jakimi problemami są przez
Rzecznika Praw Obywatelskich traktowani priorytetowo?
Czy są wśród nich niepełnosprawni psychicznie?
RPO Irena Lipowicz: Każdy
Rzecznik wybiera sobie na
kadencję, która trwa 5 lat, jakieś priorytety, jakieś sprawy
najważniejsze. Rocznie mamy
ok. 60 tys. skarg – to pokazuje, jaka jest skala problemów,
z którymi ludzie się do nas
zwracają i wszystkie te sprawy
są bardzo ważne. Ja wybrałam
jednak trzy priorytety: prawa
osób z niepełnosprawnością –
każdego rodzaju; prawa osób
starszych oraz prawa migrantów, czyli często tych, którzy
przedarli się przez góry, uciekli z krajów wojny, konfliktów. Każda z tych trzech dla
mnie najważniejszych kwestii
spowodowała powołanie komisji ekspertów i stworzenie
raportów, dotyczących tego,
co w Polsce trzeba zmienić.
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Tak więc są wśród tych priorytetów i sprawy osób z niepełnosprawnością oraz osób
chorujących psychicznie, bądź
po psychicznych kryzysach.
Stworzyliśmy specjalne zalecenia, co powinien zrobić
w tych sprawach parlament,
samorząd, administracja.
Krzysztof Saje: Jaki jest Pani
stosunek do placówek takich
jak nasza? Czy ich ilość jest
wystarczająca, czy może powinno ich być więcej?
RPO Irena Lipowicz: Jesteście państwo naszą radością,
naszą dumą i kiedy w skali
międzynarodowej prezentujemy, co się u nas dzieje,
to na szczęście możemy też
zaprezentować takie domy.
Niestety, w innych sprawach,
jeżeli chodzi o stan, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych i w ogóle nasz stosunek
do chorych psychicznie, jest
fatalnie. Mamy się czego
wstydzić jako społeczeństwo. Dlatego każde miasto,

Zdjęcia: Archiwum ŚDS „Słoneczny Dom”

które coś robi w tej materii,
zasługuje na pochwałę. Dla
mnie najlepsza w Polsce w tej
chwili jest Gdynia, która jest
bardzo nowatorska, ma domy
środowiskowe, dba o rynek
pracy, np. obsługa wszystkich
punktów ksero w urzędach
w Gdyni i w oddziałach
jest „zastrzeżona” dla osób
z zespołem Downa czy innymi tego typu schorzeniami.
Jest jedna osoba sprawna,

która to koordynuje i rozlicza. Gdynia zamieszcza też
tzw. „klauzule społeczne”
w przetargach. Nie wiem, czy
w Ursusie one są obecne?
Janusz Warakomski, z-ca
burmistrza dzielnicy Ursus:
Nie, w ogóle w mieście ich
nie ma.
RPO Irena Lipowicz: Klauzula społeczna w przetargu
mówi: nie muszę wybrać
najniższej ceny, nie muszę
wybrać tego, kto jest najsilniejszy albo ma największe
pieniądze. W bardzo wielu
miastach do dobrego tonu
należy, że miasto bierze tylko firmę cateringową, którą
prowadzą np. osoby chorujące psychicznie albo osoby
z zespołem Downa. Po prostu nie wypada, żeby miasto
korzystało z innego cateringu. Jeżeli zgłosi się np. dom
środowiskowy albo „Zielony
Dół”, oni mają pierwszeństwo.
Krzysztof Saje: Domów powinno być więcej?
RPO Irena Lipowicz: Zdecydowanie. Jesteśmy bardzo
zapóźnieni.
Krzysztof Saje: Czy w pracy Rzecznika ważniejsze jest
przygotowanie merytoryczne,
czy może wrażliwość społeczna?
RPO Irena Lipowicz: Ustawa i Konstytucja wymaga,
żeby Rzecznik miał dużą
wiedzę prawniczą. Nie mówi
wprost, jakie musi skończyć
studia, ale musi znać prawo,
żeby ludziom skutecznie pomóc. Każdy z moich poprzed-

ników – ja jestem już szóstym
Rzecznikiem – był osobą
bardzo wrażliwą społecznie.
Po prostu nie można nie być
wrażliwym w tej pracy, bo
człowiek styka się codziennie
z tak wieloma dramatami, że
trudno zachować obojętność.
Na przykład, jeśli się spotykam z rodzicami dzieci, które
zginęły w wypadkach drogowych i ci rodzice mówią,
jak się z nimi obchodzono
w różnych instytucjach i urzędach, trudno tego nie przeżywać. Odbieramy dziesiątki
telefonów od takich ludzi.
Nieraz takie rozmowy trwają
bardzo długo, bo ludzie muszą się pozbyć swojej goryczy,
swojego żalu, ale wielka jest
satysfakcja, jeżeli uda nam się
im pomóc.
Anna B.: Co u Pani w zawodzie jest bardzo ważne, które
rzeczy, o czym one mówią?
RPO Irena Lipowicz: To, co
jest ważne dla moich wszystkich współpracowników i dla
mnie, to jest przede wszystkim wytrwałość, cierpliwość,
że jak nam raz urząd odpowiada: nie zrobimy tego, to
musimy próbować jeszcze raz,
i jeszcze raz. Do nas docierają sprawy już bardzo stare
albo takie, gdzie nikt nie
potrafi pomóc, dlatego trzeba
z wielką cierpliwością przebijać się przez akta. To są
czasem całe tomy akt. Mój zastępca zreferował mi ostatnio
taką właśnie sprawę. Dotyczyła ona ubezwłasnowolnienia
osoby z niepełnosprawnością

psychiczną oraz skargi na jej
matkę, za to, że ona nie płaci
alimentów albo nie daje na
utrzymanie córki. Gdybyśmy to potraktowali tak jak
litera prawa każe, tak jak nas
tego uczono, to rzeczywiście,
trzeba by było wnioskować
o ukaranie tej matki za to, że
nie płaci na córkę, i trzeba by
było ubezwłasnowolnić córkę, która rzeczywiście miała
problemy psychiczne. Ale
ja jestem w ogóle przeciwna
ubezwłasnowolnieniu, to jest
też taka stara konstrukcja
prawna. I jak pan Trociuk,
mój zastępca, przebił się przez
te wszystkie akta, to stwierdziliśmy, że to zupełnie inna
sprawa. Tak naprawdę, córce
przysługuje renta socjalna,
jest niepełnosprawna od
dzieciństwa, jest teraz dorosła,
powinna dostawać być może
malutką, ale jednak rentę socjalną. Okazuje się, że matka
też jest nieporadna, bezradna, nie zna się na prawie,
nie ma wykształcenia i ona
w ogóle nie wiedziała, że może dla córki wystąpić do gminy
o rentę. A ona tych pieniędzy
– jak się wczytaliśmy – nie
dawała swojej córce, bo ich
po prostu sama nie miała,
żyła w wielkiej biedzie. Czyli, zamiast odpowiedzieć
temu urzędowi, który od
nas domagał się pomocy
w ubezwłasnowolnieniu,
nasza odpowiedź była
taka: skontaktowaliśmy się
z Ośrodkiem Pomocy Spo-
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łecznej, poprosiliśmy o to,
żeby poprowadził sprawę
przyznania renty socjalnej dla
córki i również pomocy dla
matki. Problem się rozwiązał,
bez naciskania na ubezwłasnowolnienie, bo to akurat
nie miało tu nic do rzeczy.
Więc sami państwo widzicie,
nie wystarczy znać samego
prawa, tylko trzeba zastanowić się, do czego to prawo
służy.
Jakub Cieślak: Pełni Pani
funkcję ombudsmana. Co to
dokładnie znaczy?
RPO Irena Lipowicz: To
bardzo ciekawa historia
– ombudsman to jest po
szwedzku Rzecznik Praw
Człowieka, czy Rzecznik
Praw Obywatelskich. Zawsze
tak myśleliśmy, że pierwszy raz ten urząd powstał
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w Szwecji – Szwecja jest
z tego bardzo dumna. Tam,
Rzecznik Praw Obywatelskich, po szwedzku ombudsman, jest podmiotem, który
ma nawet mniej formalnych
uprawnień niż polski RPO,
ale on jest szanowany
w całym społeczeństwie
i dobrze znany, bo ta instytucja ma już 200 lat. Tam na
przykład, jak jedno dziecko drugiemu nabije guza,
to drugie mówi: pójdę do
ombudsmana się poskarżyć.
Teraz jest wielka sensacja
z tym ombudsmanem, bo
cały czas sądziliśmy, że to
jest wynalazek szwedzki.
A teraz to stanowisko postanowiła stworzyć również Turcja. Poprosili nas
o pomoc, byłam więc
w Turcji w zeszłym tygodniu.

I Turcja mówi nagle tak: to
my stworzyliśmy ombudsmana. To było kiedyś tak,
że sułtan turecki miał swoich
urzędników w prowincjach,
którzy mieli patrzeć, czy
gubernatorzy sułtana nie
uciskają za bardzo ludności
i w razie czego, przesłać wiadomość sułtanowi. Okazało
się, że podczas wojny rosyjsko-szwedzko-tureckiej, król
Szwecji Karol XII dostał się
do tureckiej niewoli, i w tej
niewoli rzeczywiście zobaczył
tę turecką instytucję, a ponieważ siedząc w niewoli musiał
na odległość rządzić Szwecją,
to skorzystał z tej idei i wprowadził urząd ombudsmana
na wzór turecki. A Turcja po
upadku sułtana już nie miała tej instytucji. Teraz sobie
przypomnieli, że jak stworzą

ten urząd, to oni będą tym
najważniejszym państwem,
które wprowadziło po raz
pierwszy urząd ombudsmana.
Jakub Cieślak: Teraz na świecie w bardzo wielu krajach
jest ten urząd.
RPO Irena Lipowicz: Ma
pan całkowitą rację, urząd
ombudsmana funkcjonuje
w 150 krajach. Najstarsza
jest Szwecja – 200 lat, inne
urzędy, np. w Nowej Zelandii
mają 50 lat, a my w tym roku
obchodzimy 25 lat. Większość urzędów jest młodsza od
naszego, bo teraz instytucja
ombudsmana powoływana
jest w wielu krajach i rozprzestrzenia się jak burza. My należymy do starszych urzędów,
choć nie do tych najstarszych.
Krzysztof Saje: Jest Pani po
prof. Ewie Łętowskiej drugą
kobietą na tym stanowisku
spośród 6 osób, które je
dotychczas piastowały. Czy
według Pani płeć ma jakiś
wpływ na sposób pełnienia tej
funkcji?
RPO Irena Lipowicz: Trudno mi ocenić, może sprawia,
że czasami łatwiej mi dotrzeć
do środowisk, w których
kobiece podejście ma większą rolę, ale myślę, że dużego
znaczenia nie ma. Moi wszyscy poprzednicy wykazywali
dużą wrażliwość, np. prof.
Zoll bardzo się poświęcił tzw.
bezradności społecznej, więc
tutaj wielkiej różnicy nie ma.
Staram się wykonywać swoją
pracę najlepiej jak potrafię.
Jakub Cieślak: Co uważa

Pani za największy dotychczasowy sukces w swojej kadencji?
RPO Irena Lipowicz: Jeżeli
chodzi o największy sukces
w kadencji z punktu widzenia tego, co dla ludzi było
najważniejsze, to myślę, że
wygrana sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym
dotycząca rent. Człowiek miał
orzeczoną niepełnosprawność
i dostawał rentę. Następnie
przyszedł kryzys w państwie
i potrzebne były oszczędności. NFZ i ZUS mówią tak:
ten człowiek dostawał 20
lat rentę, ale jak my się mu
tak dokładnie przyjrzeliśmy,
to właściwie nie jest aż tak
chory, może jednak mógłby
sobie znaleźć pracę. I nagle
ten człowiek, który jak dostał rentę, miał np. lat 30,
teraz ma lat 50 i od 20 lat
nie pracował, ma odebrane
środki do życia. Wiedząc jaka
jest sytuacja na rynku pracy,
państwo mówi mu: idź szukaj
pracy. Moje stanowisko jako
ombudsmana było takie: to
jest pułapka zastawiona przez
państwo na obywatela. Ja nie
mówię o wyłudzeniach, kiedy
ktoś udawał, że jest chory po
to, żeby dostać rentę. Utykał
na nogę i twierdził, że ma tę
nogę niesprawną, a jak wychodził z urzędu to chodził
bez problemu, proszę bardzo,
niech mu zabiorą rentę, bo
on oszukiwał. Ale jeżeli ktoś
z dobrą wiedzą poszedł,
zbadano go i powiedziano,
że przysługuje mu renta,
jego stan zdrowia się od

tego czasu nie zmienił. On
nie wyzdrowiał. No to nie
możemy powiedzieć: wtedy uważaliśmy, że mu renta
przysługuje, a teraz nagle nie
i to jeszcze w czasie, kiedy on
nie ma szans na znalezienie
pracy. Właśnie to, że udało się
tę sprawę przeprowadzić, że
Trybunał stwierdził, że takie
postępowanie jest niezgodne z konstytucją, nielegalne,
to uważam za największy
sukces. Druga sprawa, którą
jeszcze rozpoczął mój zmarły
poprzednik dr Janusz Kochanowski, to była nielegalność
stanu wojennego. Niby to
wszyscy wiedzieli, że stan wojenny był nielegalny, ale nigdzie nie było to stwierdzone,
a to sprawiało, że ludzie się
nie mogli na przykład ubiegać
o rentę, albo nie mogli dochodzić swoich praw. I dopiero na nasz wniosek Trybunał
stwierdził, że rzeczywiście
stan wojenny był sprzeczny
nawet z ówczesnym prawem,
a nie tylko z prawami człowieka. To uważam za sukces.
Jakub Cieślak: Teraz pytanie,
którego niektóre kwestie były
już poruszane, ale zadam je.
Od kiedy istnieje w Polsce ta
funkcja i kto jako pierwszy
ją pełnił? Dlaczego zdecydowano się na powołanie takiej
instytucji?
RPO Irena Lipowicz: To też
bardzo ciekawa historia. Już
mówiłam oczywiście, że instytucja RPO istnieje 25 lat,
i że pierwsza była prof. Ewa
Łętowska. Ale dlaczego po-
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wstała tak wcześnie? Bo przecież demokratyczne zmiany
zostały wprowadzone dopiero
po ’89 roku, a jednak niektóre instytucje powołano trochę wcześniej, np. Trybunał
Konstytucyjny, Naczelny Sąd
Administracyjny. W Czechosłowacji, w NRD czy w Rosji
te wszystkie zmiany pojawiają
są dopiero po roku 1990,
a u nas już od 1980. Dlaczego? Bo to były „dzieci Solidarności”. Władza się przestraszyła społeczeństwa.
Krzysztof Saje: Co Pani myśli o małżeństwach jednopłciowych i o równouprawnieniu mniejszości seksualnych?
RPO Irena Lipowicz: To są
dwa różne pytania, bo równouprawnienie, czyli dbanie o to, żeby człowiek nie
był poniżany, wyśmiewany
z jakiegokolwiek powodu,
w tym z powodu swojej
orientacji seksualnej – to jest
jedno z podstawowych praw
człowieka i tego ja pilnuję.
Jeżeli do mnie pisze obywatel,
że na przykład: zgłosił policji,
że go okradziono, okazało się,
że jest on homoseksualistą,
policjanci go nie tylko wyśmiewali, ale jeszcze go pobili,
to ja w takiej sprawie natychmiast występuję, bo każdemu
człowiekowi należy się szacunek, respekt i poszanowanie
jego godności. Nie tylko wystąpiłam w tej jednej sprawie,
ale przygotowaliśmy wspólnie
ze stowarzyszeniami, które się
zajmują prawami, np. osób
homoseksualnych i wiedzą
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jakie są największe problemy
tego środowiska, podręcznik
antydyskryminacyjny dla
wszystkich policjantów. Taki
do położenia na biurku na
posterunku, żeby każdy policjant, który ma wątpliwość,
jak się zachować, mógł sobie
to sprawdzić. Natomiast,
jeżeli chodzi o to, żeby osoby
orientacji homoseksualnej
mogły zawierać małżeństwo,
to po pierwsze: to jest kwestia polityczna, a Rzecznik
jest ponad polityką i w polityczne sprawy się nie wtrąca,
a po drugie: Rzecznik musi
się trzymać prawa, stoi na
straży prawa – polskie prawo, polska konstytucja mówi
jasno, że małżeństwo to
związek kobiety i mężczyzny.
Parlament może oczywiście
sobie dyskutować o zmianie

konstytucji, czy ustaw, ale
póki mamy taką konstytucję,
ja stoję na jej straży. Odróżnijmy więc te dwie rzeczy:
równoprawność – żeby nikt
nie był poniżany, wyśmiewany, atakowany – w takich
sprawach natychmiast reaguję
i działam. Spotykam się też ze
stowarzyszeniami osób homoseksualnych, żeby się dowiedzieć, czy gdzieś są jakieś
naruszenia praw. Natomiast
w tej drugiej kwestii, trzymam się zapisów w konstytucji.
Krzysztof Saje: No tak, ale
jakie jest pani prywatne stanowisko na ten temat?
RPO Irena Lipowicz: Rzecznik nie może mieć prywatnych poglądów. Musi stać na
straży ustanowionego prawa.
Natomiast, jeżeli chodzi o to,
jak ja osobiście, jako Irena

Tak to było pomyślane, a ja
za tym głosowałam i nie będę
się tego wypierać. Natomiast
jako Rzecznik stoję na straży
prawa, i gdyby prawo dotyczące ochrony małżeństw
zostało zmienione, to ja bym
musiała też w tej sprawie
działać. Jeżeli chodzi o prawa
osób homoseksualnych lub
transseksualnych, osób, które chcą zmienić płeć, bo na
przykład urodziły się w ciele
chłopca, a od dzieciństwa
czują się dziewczynką – są
takie przypadki. Często ludzie
to mylą, mówiąc, że to jest
orientacja seksualna. To jest
co innego – to jest identyfikacja płciowa, to jest psyche, to
jest to, co jest w głowie. I ja,
jako Rzecznik domagam się
Lipowicz działałam w tej
sprawie, to mogę powiedzieć, od parlamentu, aby zmienił
prawo tak, żeby taka osoba
że byłam członkiem komisji
mogła o sobie stanowić. Teraz
konstytucyjnej, która naszą
prawo jest niesprawiedliwe
obecną Konstytucję tworzydla tych osób. Jest tak ustała. Wtedy dyskutowaliśmy,
nowione, że na przykład: ten
czy chcemy, żeby ochronę
konstytucyjną miało małżeń- człowiek teraz 35-letni i od
wczesnego dzieciństwa chcący
stwo, jako związek kobiety
i mężczyzny, i ja wtedy, te 20 zmienić płeć, bo nie identyfikuje się z nią, według pollat temu, kiedy tworzyliśmy
konstytucję byłam przekona- skiego prawa musi wytoczyć
proces swoim rodzicom przed
na, że tak, bo to jest kwestia
sądem, dążąc do zmiany płci.
szczególnej ochrony konstyOn ma 35 lat, jest dorosły.
tucyjnej. Tak jak np. ustroOczywiście, ja nie jestem za
jodawca szczególną opieką
otoczył rolnicze gospodarstwa tym, żeby to się działo, kiedy
ktoś ma lat 16 czy 17, bo on
rodzinne, ze względu na
strukturę rolną w Polsce, tra- jeszcze jest młody, może za
rok zdecyduje inaczej. Ale jak
dycję i naszą przeszłość. Ten
ustrojodawca też tak napisał: ktoś ma 35 lat, chce zmienić
płeć, to czemu robić przySzczególną ochroną będę
obejmował małżeństwa, jako krość tym rodzicom. Matka,
związek kobiety i mężczyzny. której on ten proces wytacza

w ogóle nie rozumie, czuje się
winna, czuje się oskarżona,
co ja ci zrobiłam, przecież
nie chciałam, ja urodziłam
dziecko z taką płcią, skąd ja
miałam wiedzieć. Ci rodzice
się czują tacy zaatakowani.
I ja jako Rzecznik domagam
się, żeby to prawo było zmienione. Poza tym na całym
świecie, ten przypadek wymaga opinii psychiatry, bo to jest
kwestia psychiki, a w Polsce
każą mieć opinię seksuologa.
Tymczasem to nie jest kwestia życia seksualnego, to jest
kwestia tego, co człowiek czuje. Czyli to psychiatra musi
skonsultować z tą osobą, czy
ona naprawdę od wczesnego
dzieciństwa czuła potrzebę zmiany płci. I chyba się
państwo zgodzicie, że nie ma
potrzeby wytaczania procesu
rodzicom.
Anna B.: Ile trwa Pani dzień
w pracy i czy jest ciężko wytrzymać?
RPO Irena Lipowicz: Wygląda to tak, że praca jest
rzeczywiście od rana do wieczora. Pani Joanna i pan Jacek
się mną opiekują, ja tylko
podziwiam, jak oni to wytrzymują. To są bardzo różne
dni. Pracy jest bardzo dużo,
na przykład dzisiaj zaczynamy tutaj, naszym ważnym
spotkaniem. Potem mamy
spotkanie z prof. Marianem
Turskim – człowiekiem, który
przeżył getto i powstanie
w getcie warszawskim, potem
był w obozie w Auschwitz.
Toczy się teraz dyskusja na
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temat edukacji historycznej, można o tym usłyszeć
w radio i przeczytać w gazetach. Ja jako Rzecznik chcę,
żeby każdy uczeń w Polsce
podczas swojej nauki, odwiedził przynajmniej jedno
miejsce pamięci, żeby je
zobaczył i na ten temat chcę
też porozmawiać z prof. Turskim. Potem mamy wywiad
prasowy. Potem mamy całą
stertę spraw, w których trzeba
podjąć decyzję, czy składamy
kasację do Sądu Najwyższego,
czy podpiszemy wystąpienie
do Trybunału Konstytucyjnego, czy złożymy kolejny
wniosek, czy nie. A dziś wieczorem, jest międzynarodowa
konferencja, na której wygłaszam referat i muszę jeszcze
znaleźć czas, żeby się do tego
wystąpienia przygotować.
Anna B.: Czy lubi Pani swoją
pracę?
RPO Irena Lipowicz: Jak to
ktoś powiedział bardzo zabawnie: każdego dnia lubię
swoje pierwsze 8 godzin pracy
(śmiech). Ale tak naprawdę, bardzo lubię to zajęcie.
Miałam różne ciekawe prace
w swoim życiu, bo i praca na
uczelni jest ciekawa i bycie
ambasadorem, i bycie posłem,
ale ta praca jest najciekawsza,
bo najbardziej można pomóc
ludziom.
Iwona Hajduk-Horecka,
kierownik ŚDS: Chciałabym
w imieniu jednego z domowników, którego dzisiaj nie ma
przeczytać list. Nasz domownik powiedział o planowanym
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spotkaniu z Panią Rzecznik,
jak był z wizytą u swojej pani
doktor. Ona, korzystając
z możliwości, pozwoliła sobie
zadać pytanie: „Kilkukrotnie
spotkałam się z sytuacją, że
nasi pacjenci z rozpoznaniem
schizofrenii nie mogli jechać
do sanatorium (z powodu
innych chorób). Mimo, że ja
jako lekarz leczący, piszę im
zaświadczenie, że stan psychiczny umożliwia taki wyjazd (remisja). Jeden z pacjentów wystosował pismo w tej
sprawie do Rzecznika Praw
Obywatelskich. Otrzymał
odpowiedź, że jeżeli wystąpi jeszcze raz o sanatorium
i dostanie odmowę z tytułu
choroby psychicznej, może
w ciągu 14 dni odwołać się
do Sądu Administracyjnego.
Uważam, jako lekarz, że to
już jest za trudne dla pacjentów, a odmawianie im prawa
do leczenia jest niehumanitarne. Czy nie powinno się wystąpić o zmianę tego zapisu?”
RPO Irena Lipowicz: Jako
Rzecznik Praw Obywatelskich
mogę występować w sprawie
obywatela, jeżeli dana osoba
nie jest ubezwłasnowolniona i wyczerpała tzw. środki
prawne. Dlaczego tu byłoby
istotne dla mnie, żeby mu
odmówili? Bo mielibyśmy
precedensowy proces – my
możemy asystować w tym zaskarżeniu, można upoważnić
kogoś, np. z rodziny. Także
wasz ośrodek może taką sprawę monitorować, a dyrektor
ośrodka może wystąpić jako

pełnomocnik. Potrzebujemy
takiego precedensu, żeby
pokazać problem i wymusić
zmianę prawa.
Krzysztof Wojciechowski:
Mam pytanie dotyczące
małżeństw osób chorujących psychicznie. Czy w tym
momencie, my mamy takie
same prawa jak osoby zdrowe,
czy nie.
RPO Irena Lipowicz: Jestem bardzo zaangażowana
w sprawy osób z niepełnosprawnością. Był taki głośny
przypadek pani Kasi, która
ma porażenie mózgowe – co
jak wiemy jest kwestią somatyczną – i tylko z powodu skorzystania z pomocy
psychiatrycznej po śmierci
rodziców, odmówiono jej
prawa zawarcia małżeństwa.
I to prawo wspólnie wywalczyliśmy. Jeżeli ktoś jest
ubezwłasnowolniony w pełni,
to wtedy nie ma możliwości
zawarcia małżeństwa. Ale
w dzisiejszych czasach patrzy
się na ubezwłasnowolnienie
inaczej. Dla mnie jedyną
granicą powinna być możliwość rozeznania skutków
swoich działań. Nie można
z góry powiedzieć tak lub
nie. Bo jeżeli ktoś ma takie
schorzenie psychiczne, przez
które jest zbyt łagodny, łatwowierny i wszystkiemu wierzy
i na przykład rodzice mu
zostawili dom, może znaleźć
się ktoś bez skrupułów, kto
pod pozorem zawarcia małżeństwa, chce tylko zagarnąć
ten dom. Dlatego bardzo

istotne jest, żeby urząd czuwał nad tym, czy nikomu
nie dzieje się krzywda. Jeżeli
jednak ktoś rozumie, czym
jest małżeństwo i przyjmuje,
że jest to jego wybór i decyzja, to powinien mieć taką
możliwość. Więc, w każdym
indywidualnym przypadku
należy rozeznać, czy ktoś jest
w stanie podjąć tę drogę czy
nie. Jeżeli jest w stanie, to to,
że ktoś jest chory psychicznie
nie stanowi żadnych przeszkód.
Krzysztof Wojciechowski:
Czyli państwo nie określa
przeciwwskazań.
RPO Irena Lipowicz: Jeżeli
urzędnik stanu cywilnego
ma takie poczucie, że ktoś tu
nagle przyprowadził osobę
na przykład mającą zespół
Downa i mówi, że ją kocha
nad życie i chce z nią zawrzeć
małżeństwo, a urzędnik wie,
że to jest osoba niezwykle
zamożna, bo po rodzicach
odziedziczyła duże gospodarstwo rolne i duży dom, to
ma uzasadnione wątpliwości.
Odsyła wtedy sprawę do sądu
opiekuńczego, gdzie rozpatruje się sytuację, pyta rodzinę
i osobę zainteresowaną.
Bardzo często sąd mówi,
wszystko jest absolutnie
w porządku, proszę zawierać małżeństwo. Jeżeli ktoś
z państwa, czy z waszego otoczenia miałby taki problem,
miałby poczucie, że dzieje
mu się krzywda, zawsze może
się zgłosić do Rzecznika –
przeanalizujemy jego sprawę

i postaramy się pomóc.
Krzysztof Wojciechowski:
Dziękujemy.
RPO Irena Lipowicz: Ja
również bardzo dziękuję.

rzeczy społecznie, ale nie ma
szans z jakimś bogatym deweloperem. Złożono do nas
skargę. Prawnicy, którzy ze
mną współpracują przeanalizowali wszystko i okazało
Rzecznik Praw Obywatelsię, że wojewoda nie ma racji,
skich o „Zielonym Dole”
ponieważ istniejące prawo
Korzystając z możliwości,
pozwala mu, bez przetargu,
zapytaliśmy panią Rzecznik
w dalszym ciągu powierzyć
o aktualną sytuację związaną „Zielony Dół” prof. Cechnicz działalnością „Zielonego
kiemu i jego stowarzyszeniu.
Dołu”, hotelu i ośrodka szko- Wystąpiłam do wojewody
leniowo-konferencyjnego,
z wyjaśnieniem, że pozostaprowadzonego przez firmę
wienie „Zielonego Dołu”
społeczną Stowarzyszenia na
w tych samych rękach zależy
rzecz Rozwoju Psychiatrii
od jego decyzji. W ślad za
i Opieki Środowiskowej,
pismem planuję telefoniczną
zatrudniającą osoby chorujące rozmowę z panem wojewodą
psychicznie.
i będę próbowała w dalszym
RPO Irena Lipowicz: Jestem ciągu walczyć o tę sprawę.
teraz w kontakcie z wojewodą. Problem polega na tym,
że wojewoda twierdzi, że dał
Prof. dr hab. Irena Lipowicz, prawniczka i dyplomata, profesor Unitemu środowisku dom „Zielony Dół” na 3 lata, a przepi- wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodziła się
sy są takie, że po upływie tych w 1953 r. w Gliwicach.
3 lat musi ogłosić przetarg
Od 1991 do 2000 r. była posłem na
i ten dom znajdzie się na wol- Sejm I, II i III kadencji, a w latach
2000-2004 sprawowała funkcję
nym rynku. Oczywiście, to
ambasadora RP w Austrii. W 2010
środowisko, które prowadzi
roku została wybrana przez Sejm na
„Zielony Dół” robi wspaniałe Rzecznika Praw Obywatelskich.
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ZEJŚCIE SMOKA
tekst: Krzysztof Saje
„Myślę, więc jestem” Kto to
kurde powiedział? Coś mi się
o uszy obiło, że jakiś Kartuzjusz,
czy jakoś tak. Pewnie człowiek
pochodził z Kartuz i stąd takie
nazwisko. Głowy jednak za to
nie dam, bo choć sam wywodzę się z tych okolic, nigdy nie
słyszałem, by ktoś tam o nim
wspominał. Zresztą, jak się zwał
tak się zwał, pewne jest, że się
mylił. „Myślę, więc jestem”. Też
coś! Ja tam myśleniem się nie
przemęczam i co, może mnie
kurde nie ma? A moje 193
centymetry wzrostu i 90 kilogramów napakowanych
w siłowni mięśni, uformowanych w atletyczną sylwetkę to
pikuś? Twarz o regularnych rysach i zdecydowanym, świadczącym o sile charakteru podbródku, a do tego ten olśniewający,
niczym z reklamy pasty do zębów „Biały kieł”, uśmiech, któremu nikt nie potrafi się oprzeć.
Całości dopełniają zielone oczy
o inteligentnym spojrzeniu
i złociste niczym piasek na
plaży, gdzie sezonowo zatrudniam się jako ratownik, włosy.
Kiedyś, jak większość moich
współczesnych rówieśników, goliłem głowę do gołej skóry, ale
uznałem, że to mało estetyczne,
choć niewątpliwie wygodne.
Z tą moją płowozłotą grzywą
prezentuję się znacznie lepiej
i wyglądam jak jakiś grecki bóg
przedstawiany w antycznych
rzeźbach.
Nazywam się też niebanalnie
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– nigdy byście nie zgadli jak?
Cudny – to moje prawdziwe
nazwisko, a nie jakaś ksywka.
Nazwisko jak najbardziej adekwatne do moich zewnętrznych
walorów. Tylko imię mam może
nieco groteskowe, bo Inicjał.
Inicjał Cudny. Brzmi nieźle
i z nazwiskiem to nawet współgra. Choćbyście mnie, kurde
zabili, to nie wiem, co odwaliło
moim wapniakom, żeby nadać
mi takie dziwaczne imię i do
dziś pozostaje dla mnie zagadką,
jak udało im się przekonać do
tego księdza i urzędnika stanu
cywilnego. Widać mieli jakieś
argumenty nie do odparcia
i wielką siłę przekonywania,
choć może nie tylko. Tak więc
zostałem Inicjałem. Zdrobniale Ini, Inic, Nicek lub Icek.
Nawet ładnie. Wprawdzie
w szkole miałem z tym imieniem trochę krzywo i nawet
próbowano się ze mnie śmiać,
ale ja już jako dzieciak byłem
duży i silny. Więc sami rozumiecie…, szybko to się skończyło. Ja sam, kurde też nie powiem, że byłem z tego imienia
tak do końca zadowolony i również uważałem je początkowo za
nieco dziwaczne, ale z czasem,
tak jak całe moje otoczenie,
przyzwyczaiłem się do niego
i teraz to nawet jestem dumny
z tego, że je noszę. Obecnie nie
uważam je za dziwaczne, tylko
raczej za dziwne (subtelna różnica), oryginalne i wymagające
pewnej fantazji w jego odbiorze.

Jeśli ktoś się ze mnie śmieje,
to robi to wyłącznie za moimi
plecami, bo w oczy nikt się nie
odważy. Zresztą, czy mało to
jest innych uznanych, a jednocześnie nie najpiękniejszych
imion? Jak choćby Kalasanty
bądź Protazy? Przy nich moje
prezentuje się całkiem przyzwoicie. No więc, tak pokrótce
wam się przedstawiłem. I co
o mnie myślicie nie znając osobiście? Nowy gatunek człowieka
po prostu, no nie? Stuprocentowy okaz ludzkiego samca,
trudny do podrobienia, choćby
ze względu na liczne tatuaże,
którymi pokryte jest prawie całe
moje ciało. I nie jest to jakaś
amatorska dziarganina ale profesjonalne, wykonane w najlepszym salonie tatuażu w naszym
mieście, różnokolorowe wzorki.
Trochę mnie to kurde kosztowało, ale jak ma być zajebiście to
i zabulić trzeba. Czego się
zresztą nie robi dla upiększenia własnego wizerunku
i poprawy samopoczucia. Nie
kłamie reklama umieszczona
w witrynie tego zakładu głosząca: „Dobre samopoczucie
zapewni ci u nas kłucie”. Czuję
się wręcz wyjątkowo, kiedy
wszyscy, a szczególnie kobitki,
gapią się na mnie z nabożnym
podziwem, gdy się swobodnie
przechadzam wśród tłumów
zgromadzonych na plaży. Mówię wam, kurde… kocham
to!!! Dumnie wypinam wtedy
swoją porośniętą gęstym futrem

atletyczną klatę i uśmiecham się
wyrozumiale, bo przecież jest
co podziwiać no nie? Gdybym
chciał zaliczać wszystkie te laski,
które się na mnie napalają, to
prawdopodobnie nie miałbym
czasu na cokolwiek innego,
jeśli – że się tak kolokwialnie
wyrażę – moje zdolności przerobowe byłyby wystarczające.
A tak, mam kurde, ten komfort,
że mogę wybierać. I wybieram.
Wystarczy, że do którejś zagadam, uśmiechnę się, lub tylko
popatrzę na nią tym swoim aksamitnym spojrzeniem i już jest
ugotowana. Moja zniewalająca
uroda i męskość, która ze mnie
aż bucha to kapitał, którym obdarzyła mnie bozia i grzechem
byłoby z tego nie korzystać.
Korzystam, więc dopóki mogę.
Co jeszcze… Choć moje wykształcenie można nazwać średnio – podstawowym, bo naukę
w szkole podstawowej skończyłem akurat tak jakoś pośrodku,
to znaczy na czwartej klasie.
Do dalszej edukacji nie miałem
głowy, no i nauczyciele chyba
się trochę na mnie uwzięli, bo
tak naprawdę to wybijałem się
ponad przeciętność – choć niekoniecznie jako wzorowy uczeń.
Jednak mimo tak skromnego
wyedukowania, pewien, wcale
niebagatelny zasób wiedzy posiadam. Wiem na przykład kim
byli Fryderyk Magellan i Ferdynand Chopin, że ojcem pana
Tadeusza był prawdopodobnie
Adam Mickiewicz, a obudzony w środku nocy potrafię bez
chwili namysłu powiedzieć, ile
to jest sześć razy dziewięć, lub
siedem razy osiem i w ogóle
sporo wiem o świecie, a nawet
o wszechświecie.

Choć mój stosunek do literatury jest zdecydowanie niechętny, to przeczytałem „Janka
Muzykanta”, „Naszą szkapę”
i „Łyska z pokładu Idy”. Nie
wiem kto to, kurde, napisał
i po co, ale przeczytać musiałem, bo była to lektura obowiązkowa i w związku z tym zmuszony byłem nawet pokazać się
w bibliotece, ale to były jedyne
trzy razy, kiedy przekroczyłem
jej progi. Tak generalnie, to
uważam, że literatura człowieka ogłupia, a szczególnie cała
ta tak zwana literatura piękna
i klasyka. Czytając ją zaczynasz
niekiedy podświadomie albo
nawet świadomie wzorować się
na tych książkowych bohaterach, przeżywasz ich emocje,
swoje życie porównujesz do
różnych powieściowych sytuacji,
a czasem nawet je do nich dostosowujesz. Raz pragniesz być
romantycznym kochankiem,
innym razem chciałbyś być zimnym draniem. Skąd to wiem,
skoro czytaniem się brzydzę?
Ano, domyślam się po prostu,
że tak się może dziać. Słucham
też uważnie co ludzie mówią
i wyciągam wnioski. Niektórzy
„mędrcy” głoszą, że oczytanie
w jakiś sposób człowieka kształtuje i poszerza jego horyzonty.
Ja natomiast uważam, że prowadzi to często do utraty własnej
osobowości, lub przynajmniej
do rozchybotania naszego ego.
Albo, kurde, te opisy przyrody,
którymi co poniektórzy tak
się zachwycają. Czy nie lepiej
z przyrodą obcować osobiście
niż ją sobie wyobrażać? Ja wiem,
że nie zawsze jest to możliwe,
ale tak generalnie to chyba mam
rację. No nie?

Powiem wam coś. Kiedyś odnawiałem mieszkanie (z zawodu
jestem przyuczonym malarzem
pokojowym) u takiego jednego gościa, bodajże lokalnego
polityka, podobno wykształconego na jakichś zagranicznych,
renomowanych uczelniach. I co
widzę? Jeden z pokojów w tym
mieszkaniu wygląda jak biblioteka publiczna, nie przymierzając. Na wszystkich czterech
ścianach ustawione wysokie regały, a na nich, od podłogi aż po
sufit pięknie oprawione książki – sama klasyka. Spytałem
go czy wszystkie je przeczytał.
Ale skądże. Żadnej. No, może
najwyżej kilka – poprawił się.
To po co, kurde, tyle ich nagromadził – byłem ciekawy, choć
domyślałem się co mi odpowie
i nie myliłem się. To świetnie
wygląda i jest dobrze widziane – odrzekł. No i kurde, sami
widzicie, jaki był jego stosunek
do literatury pięknej. Pięknie
się prezentuje na półkach. Ten
pacan wydał na te książki i ich
kosztowne oprawienie całkiem
sporą kasę i wszystko tylko po
to, żeby zaszpanować przed koleżkami, podobnymi palantami
jak on. W głowie się nie mieści,
że można być aż takim snobem!
Mój stosunek do literatury znacie, ale co mają powiedzieć ci,
którzy literaturę kochają? Jeśli
książki mają stanowić wyłącznie
umeblowanie mieszkania, to coś
tu chyba jest nie tak.
Ja sam parę książek u siebie mam, ale są to wyłącznie
słowniki, a pośród nich ten
najważniejszy – słownik wyrazów obcych oraz obowiązkowo
pięciotomowa encyklopedia
powszechna. Przydają mi się
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one, bo, aby wzbogacić swoje
słownictwo i stać się bardziej
elokwentnym, zaglądam do
nich czasem. Przeważnie wtedy,
gdy usłyszę jakieś nowe, obco
brzmiące słowo, którego nie
znam, jeśli oczywiście uda mi
się je zapamiętać. Wplatam je
później do rozmowy, gdy jest
po temu okazja. Jak zapewne
zauważyliście, już w tym tekście
użyłem kilku trudnych i efektownych słów i wyrażeń, jak
choćby elokwentny, kolokwialnie, renomowana, czy snob.
Mam nadzieję, że zgodnie z ich
znaczeniem i we właściwym
miejscu. Dzięki temu, że myślenie ograniczam do absolutnego
minimum, mam taką nieskomplikowaną naturę i jestem
człowiekiem autentycznie szczęśliwym. „Carpe diem”, (znów
efektowne wyrażenie), to moja
dewiza życiowa. Co znaczy, ta
zaczerpnięta z łaciny sentencja,
nie muszę wam chyba tłumaczyć. Ludzie, którzy zbyt wiele
myślą, są w przeciwieństwie do
mnie osobami nieszczęśliwymi
i życie jest dla nich najczęściej
pasmem udręki. Analizuje, taki
jeden z drugim, każdy swój
krok, włos dzieli na czworo,
doszukuje się drugiego dna we
wszystkim, co się wokół niego
dzieje i w tym, co mu się przydarza, a jeśli na dodatek próbuje
taki dociekać istoty bytu, to już
koniec i zupełna tragedia.
I do czego to, kurde, prowadzi?
Do frustracji, zgorzknienia, niezadowolenia z życia, być może
do depresji lub jeszcze jakiejś
innej przypadłości psychicznej.
W ostateczności do całkowitego
zdziwaczenia, myśli rezygnacyjnych i wrzodów żołądka.
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Zdjęcia: Jagoda Cieślak-Perz

Węgierskie perypetie
tekst: Jakub Cieślak
Opowiem o wyprawie do
Budapesztu, na którą się wybrałem, a która była dla mnie
dużym wyzwaniem. Trwała
tylko jedną dobę i odbyła
się w zorganizowanej grupie,
polegała po prostu na zwiedzaniu. Zdaję sobie sprawę,
że dla przeciętnego zdrowego
człowieka moje problemy
mogą być niezrozumiałe, taka
wycieczka to dla takiej osoby
coś bardzo łatwego do zrealizowania. Na początku postaram się wyjaśnić, dlaczego
dla niepełnosprawnego psychicznie to nie musi być bułka
z masłem.
Na tę organizowaną przez
biuro turystyczne STRAMA wycieczkę chciałem
pojechać już w zeszłym roku
w sierpniu. Start z Zakopanego o północy, koniec też,
dobę później. Niestety, tuż
przed wyjściem ogarnęły
mnie bardzo silne lęki i gło-

sy, dostałem czarnych myśli,
tata musiał pojechać sam,
a pieniądze za mój bilet niestety zostały stracone. W tym
roku chciałem wybrać się do
Budapesztu na majówkę, ale
bardzo się bałem, że znowu
poczuję się dużo gorzej psychicznie i przełożyłem rezerwację na termin 13 sierpnia.
Ponieważ zrobiłem to wcześniej, przynajmniej pieniędzy
nie straciłem. Przyznam, że
w tym roku jak na razie czuję
się lepiej niż w zeszłym i ostatecznie udało się pojechać
z siostrą. Musiałem być
z kimś, bo sam na pewno nie
dałbym rady. A gdybym tym
razem zrezygnował, to kolejnej szansy by już chyba nie
było. Udało się, ale nie było
łatwo, bo tuż przed rozpoczęciem czułem się źle, miałem
lęki, pojawiła się nawet pokusa, by się poddać. Przyznam
jednak, że jestem człowiekiem

rodzice kupili tam mieszkanie. Z Zakopanego jest do
Budapesztu znacznie bliżej niż
z Warszawy i dlatego uznaliśmy, że taki wyjazd się opłaca.
Jeszcze parę słów o Węgrach.
Ich przodkowie przybyli nad
Dunaj i Cisę aż zza Uralu.
dość zawziętym i ta cecha
Dunaju i wreszcie można było Stąd mówią oni zupełnie
innym niż okoliczne narody
bardzo mi w tej sytuacji potrochę wypocząć. Ten punkt
językiem. 2 z 10 milionów
mogła. W pierwszej godzinie podobał mi się najbardziej
mieszkańców Węgier żyje
jazdy autokarem powtarzałem i zapewne nie byłem w tym
w stolicy, Budapeszcie. Jak
sobie: „Jezu ufam Tobie. Jeodosobniony. Moja siostra
łatwo policzyć, oznacza to, że
stem przekonany, że masz nas była natomiast zachwycoco piąta osoba na Węgrzech
wszystkich w opiece. Nie ma
na węgierskimi autobusami
się czego bać”. A co do stramarki Ikarus, których nie ma to budapeszteńczyk (dla
porównania w Polsce tylko
chu, to najbardziej się bałem
już w warszawskiej komunikontaktu z innymi ludźmi
kacji, a które wciąż jeżdżą po co dwudziesta osoba to warszawianin). Nie mogę też nie
z grupy (a było ponad 50
budapesztańskich ulicach,
wspomnieć, że podczas mojej
osób). Bałem się, że będą się
a przede wszystkim ucieszyła
krótkiej wizyty na Węgrzech
ze mnie śmiali i że mnie odsię ogromnie, że mogliśmy
rzucą. Jak się z czasem okadwukrotnie przejechać się me- dostałem potwierdzenie tego,
zało, te obawy były zupełnie
trem. Zachwyciła ją zwłaszcza co ludzie mówią o stosunku
bezpodstawne. Ze zdziwiestara linia, która powstała już Węgrów do Polaków: jest to
niem zauważyłem, że potrafię w 1896 roku (w Europie star- bez wątpienia jeden z najbardziej przychylnych nam
nawiązywać kontakty, że nie
sze jest tylko metro londyńboję się rozmawiać (choć
skie). W czasie wolnym prze- narodów. Spotkałem kilku
oczywiście nie jestem w tym
spacerowaliśmy się, zjedliśmy Węgrów, którzy, dowiedziawszy się, że jesteśmy Polakatak dobry, jak moja siostra Ja- obiad i kupiliśmy pamiątki.
mi, potraktowali nas bardzo
goda). Około drugiej w nocy O osiemnastej wyruszyliśmy
życzliwie. Na koniec zaznaczę,
czułem się już dużo lepiej i tak w drogę powrotną. Liczyłem
że nie jest to bogaty naród –
pozostało do końca wycieczki. na to, że wreszcie trochę się
zwłaszcza jadąc autokarem na
Zwiedzanie stolicy Węgier
prześpię, ale niestety się nie
prowincji widziałem sporo
trwało od siódmej do osiemudało. Krótko po północy
starych, zniszczonych samonastej. Zwiedziliśmy m.in.
przyjechaliśmy do Zakopachodów.
Aleję Andrassyego, Górę
nego. Byłem bardzo zmęczoJestem bardzo zadowolony
Gellerta, Wzgórze Zamkony, ale też bardzo szczęśliwy,
z tego, że wprawdzie na krótwe, Kościół Macieja, Zamek
że udało mi się przełamać,
Królewski, Most Łańcuchoi wdzięczny Bogu, że miał nas ko, ale jednak pojechałem do
pięknego kraju, w którym
wy, Bazylikę św. Stefana,
w opiece. Naprawdę czułem
wcześniej jeszcze nie byłem.
Plac Wolności, Parlament,
wspierające Ramię Pana.
Tych, którzy jeszcze nie zwiepomnik Imre Nagya, przyA dlaczego wyjazd i powrót
dzali tej metropolii, serdecznie
stań obok Mostu Małgorzaty. były z i do Zakopanego? Po
O trzynastej rozpoczęliśmy
prostu każdego roku spędzam zachęcam do tego.
godzinny rejs statkiem po
tam z rodziną wakacje, bo
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla
osób z problemami psychicznymi. Funkcjonuje w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

NASZE ZAŁOŻENIA I CELE
tworzenie miejsca o podwyższonej tolerancji na inność
zapewnienie poczucia spokoju i bezpieczeństwa
pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego
motywowanie do leczenia specjalistycznego
prowadzenie różnego rodzaju form terapii
uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania
problemów
tworzenie społeczności terapeutycznej
udzielanie wsparcia rodzinom
aktywizacja zawodowa

W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej
umiejętności organizowania czasu wolnego
umiejętności funkcjonowania emocjonalnego

TERAPIA ZAJĘCIOWA ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRACOWNIACH
pracowni kulinarnej
pracowni komputerowej
pracowni plastycznej
pracowni muzyki i relaksu
pracowni psychoedukacji
koła redakcyjnego
koła fotograficznego
dobrze wyposażonej siłowni

ul. Prawnicza, 02-495 Warszawa, tel. 22 867 65 54, tel./fax 22 867 65 69, e-mail: slonecznydom@poczta.onet.pl

www.sds-slonecznydom.pl

