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Szumią już liście. Wiatr unosi zapach bursztynów i rubi-
nów, zapach topniejącego złota nad asfaltem chodni-
ków. W tym roku jesień zaczęła się dla mnie niesamo-
wicie pięknym uczuciem. Spędziłam kilka dni w domu 
leżąc w łóżku. Miałam depresję. Spałam całymi dniami, 
zaniedbałam siebie i przyjaciół. Jak zawsze nagle, bez 
konkretnego powodu, po prostu podniosłam się z łóż-
ka i wróciłam do życia. Wczesnym wieczorem wyszłam 
z domu. Zachodzące słońce miało soczysty, złoty kolor. 
Wszystko było skąpane w dziwnym, miedzianym świetle.
Mieszkam na moim osiedlu od wielu lat. Tego dnia ujrza-
łam je na nowo. Drzewa pomiędzy blokami wydały mi się 
nagle ogromne. Jak one wyrosły – pomyślałam – nawet 
nie zauważyłam, kiedy... Wiatr pochylał mięsiste pnie, 
gałęzie uginały się nade mną i łączyły wysoko z morelo-

wą poświatą zachodzącego słońca. Poczułam  energię, 
od głębokich korzeni aż po srebrzyste połączenie 
z Niebem. Przeszedł mnie przenikliwy dreszcz zachwytu. 
Zatrzymałam się i długo patrzyłam na drzewa, aby zatrzy-
mać czas i zapamiętać tę chwilę. Dawno nie czułam ta-
kiego piękna...
Jesień przypomina mi często szczególne spacery po 
Parku Skaryszewskim. Rok temu uczestniczyłam w tera-
pii na Oddziale Dziennym. Wspólne zabawy, rozmowy, 
które stawały się coraz bardziej szczere, bałwan ulepiony 
z pierwszego śniegu. Zanurzyłam buty buszując w liściach 
i myślałam o rodzących się przyjaźniach. Nie rozsypał się 
piasek naszej wspólnej klepsydry. Przyjaźń rozwinęła się 
w długą historię bez błędów z przeszłości, bez niedopo-
wiedzeń i nieporozumień.

REDAKCJA:
Beata Cykiert-Opęchowska, Agnieszka Kruszyńska, Józef Misiewicz, Krzysztof Pawłowski,
Katarzyna Ziemińska

Opracowanie graficzne – Monika Winkler

ZGŁOSZENIA:
● Jesteś osobą po kryzysie psychicznym?
● Chcesz, żeby Twój głos został usłyszany?
● Piszesz wiersze, tworzysz prace plastyczne?
● Chcesz podzielić się swoją twórczością lub doświadczeniem?

Daj się poznać!

Prześlij swoje prace na adres: biuletyn.trop@gmail.com

Biuletyn powstał w ramach Kompleksowego programu wspierania samodzielności osób po kryzysie 
psychicznym, prowadzonego na terenie województwa mazowieckiego przez Bródnowskie Stowarzysze-
nie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST. W ramach programu, poprzez 
współdziałanie profesjonalistów i ekspertów do spraw zdrowienia, staramy się budować i umacniać działal-
ność smopomocową dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zapewniać wsparcie dla rodzin osób po 
kryzysie oraz społeczności lokalnych. Wierzymy, że współdziałanie profesjonalistów oraz osób po kryzysie 
psychicznym umożliwia stworzenie kompleksowej oferty pomocnych i efektywnych działań, w których wspar-
cie, budowane na wiedzy i doświadczeniu, otwiera drogę do zdrowienia i dobrego życia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty wsparcia!

BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY:
● środy, od godz. 16.00 do godz. 19.00, ul. Śreniawitów 4 w Warszawie, tel. 22 416 99 12
● czwartki, od godz. 16.00 do godz. 19.00, ul. Świętego Wincentego 85 w Warszawie, tel. 22 614 16 38
W punktach wsparcia udzielają profesjonaliści i eksperci do spraw zdrowienia.

DORADCY TELEFONICZNI:
● od poniedziałku do czwartku, od godz. 17.00 do godz. 19.00, tel. 22 614 16 49
Doradcy do spraw zdrowienia czekają na Twój telefon.

GRUPA SAMOPOMOCOWA:
tel. 22 614 16 49
Spotkania odbywają się w każdy przedostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00 przy ul. Świętego Wincentego 85 
(Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST).
Grupa wsparcia prowadzona jest przez lidera Grupy TROP.

PROGRAM WOLONTARIACKI DLA OSÓB PO KRYZYSIE:
Zgłoś się i pomóż nam rozwijać nasz ruch. Będzie to świetna okazja do rozwinięcia Twoich umiejętności 
samopomocowych.

Nasze działania dofinansowane są ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

2

Marki Mazowsze

N U M E R  2 3 / 2 0 2 2

              JESIENNY BEZKRES

Katarzyna Ziemińska

3



ŚWIATŁO
 PO DRUGIEJ STRONIE

Agnieszka Kruszyńska

 PUNKTY POZA MAPĄ

Jesienią ogarnia mnie nostalgia wypełniona wspomnienia-
mi z przeszłości. Listy do bliskich i dawnych znajomych piszą 
mi się w głowie same jak spadające liście. W duszy poja-
wia się wiele ważnych słów, zwierzeń, historii i planów. Gdy 
w listopadzie odwiedzam rodzinne groby, czuję potrzebę 
powrotu do własnych korzeni. Przeglądam stare dokumenty, 
czytam listy moich dziadków i pradziadków... Liście jak listy 
spadają na kolorowy, jesienny kobierzec. Przypomina mi się 
jeden mój list, który napisałam po śmierci Taty. Chciałam go 
za coś przeprosić, opowiedzieć o tym, czego nie zdążyłam 
powiedzieć... Może po drugiej stronie Tata czyta ten list.
Na pewno jest to dobre lekarstwo dla każdego, kto nie umie 
pogodzić się ze śmiercią bliskiej osoby. Każdy z nas wie, jak 
trudno jest przeżyć taką stratę. Dopiero dziś, po dwudziestu 
latach, próbuję ukoić uczucia, wyleczyć wspomnienia, wyba-
czyć to, czego nie umiem zapomnieć.

Zawsze będę myśleć o moim Tacie z wdzięcznością 
za wszystko, co od niego otrzymałam. Za dzieciństwo, deli-
katność, bajki, muzykę, górskie wycieczki, codzienną troskę 
i niespodzianki. Czasem w sercu tli się jeszcze jakiś żal, pre-
tensja, echo przykrych słów... To szybko przemija. Wybacze-
nie jest chwilą, która przynosi wielką ulgę. Potem już tylko 
dziękujemy za to, co było najpięknjsze. Po drugiej stronie 
obecność Bliskich połączonych z Wielkim  Światłem zawsze 
będzie oświetlać nam drogę pięknem Miłości, która nie 
ustaje...

Zbudziły mnie Twoje ciche kroki
Chrzęst drzwi zamykanych w łazience
Trochę nerwowy kaszel
Trzask zasuwy
Milknący na klatce…
 
Gdy zostawiłeś nasz dom
Pod opieką klucza
Gdzieś na czarnych klapkach komputera
Zagubiły się Twoje kolory…
 
Znajduję je na Twoich zdjęciach
Wciąż tlą się w Twoim klaserze
Znalazłam kolory motyla
I wszystko dziś tryska mi tęczą…

    DLA TATY

  Szyby mokotowskich bloków błyszczą. Odbijają się 
w nich gałęzie drzew, cienie akacji obsypanych kwiatami. 
Łyskają, kiedy przechodzę, a światło popołudniowego słoń-
ca ślizga się po powierzchni szkła. Nagle widzę. W cieniu 
klonu na ścianie kamienicy, jasnobrązowej, całej w spęka-
niach. Liście drżą, tak, jak jego dłonie, kiedy mówi o czymś 
przejmującym. Widzę Joniego. 
 Idę jednak dalej, mijam szarzejące rzędy bloków, 
ożywiane chmarami zwiewnej zieleni: paproci, irysów i mie-
czyków, mnóstwa kwiatów i roślin, których nazw chciałabym 
się nauczyć. Zastanawia mnie, gdzie mógł być ten antykwa-
riat: czy na Odyńca? Przeszłam już prawie całą Łowicką i nic. 
To w tym antykwariacie znalazłam album z koślawymi rosyj-
skimi łubokami. Pierwszy raz je wtedy widziałam. 
 Chodzę już dobre pół godziny. Idę do ulicy Nar-
butta. Zastanawia mnie, kim byli ci ludzie, których nazwiska 
okrzykują nazwy ulic, każdy z osobna. Wiedzieć to wszyst-
ko, wszystko! Tak mało naprawdę wiem. Nie interesują mnie 
dzieje tego wielkiego świata, bardziej pasjonuje historia 
gołębiego pióra, które leżało na drodze, kiedy wracałam 
do domu. 
 Mam ze sobą książkę, która, zdaje mi się mogłaby 
być niezłą gratką dla antykwariusza czy bukinisty. Pochodzi 
z poprzedniego wieku i jest chyba pierwodrukiem poezji 
mało znanego polskiego poety, piszącego w nurcie eks-
presjonizmu, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno 
specjalista oceniłby prawdziwą, czy może raczej „prawdzi-
wą” wartość książki, co nie równa się wartości jej duchowej 
oczywiście. Wiadomo, najszlachetniejszy antykwariusz musi 
z czegoś żyć. 
 Dokładnie pamiętam ten budynek, w którym an-
tykwariat się znajdował – miał duże okna, dzięki czemu 
na wystawie stało wiele starych albumów – raj dla oczu wiel-
bicieli księgozbiorów. Pospaceruję jeszcze trochę i poszu-
kam. Upał zelżał i niebo stało się nagle wyblakłe. 
 Myślę o uśmiechu Joniego, o spojrzeniu we mnie, 
takim prawdziwym, ciepłym. Można pomyśleć – to bzdury, 
coś takiego nie ma miejsca, a jednak za każdym razem, kie-
dy się uśmiecha, rozlewa się we mnie fala – czego? Jakiegoś 
dziwnej proweniencji dobra, ale też pewnie ufności. 
 Jestem już nieco senna, więc wrócę do miesza-
nia. Chronię się w nim od wszystkich dróg do antykwaria-
tów, jakie istnieją. Od olch i świerków na drodze do domu. 
Od zblakłego nieba i od wszystkich poruszających się 
istot pod tymże niebem. Jestem typowym samotnikiem. 
Dlatego często spędzam czas na odludziu, czyli w moim po-
koju. Czasem obawiam się zbliżających się ludzkich kroków. 
Wyrwania z tego dobrego stanu po prostu bycia samemu, 
w cudownej ciszy. 

 Czasem myślę, że mogłoby mnie po prostu nie być. 
Tylko, że tak naprawdę nie da się pomyśleć, że się nie istnie-
je, bo myśląc już się jest. Drzewa, trawa kąpią się w białym 
upale. Wrony bez skrępowania wygarniają co lepsze kąski 
z koszy na śmieci. Rzeczywistość jest tak bogata, mocna 
w swoim istnieniu, tylko mi jakoś ciężko być. Właściwie je-
stem, bo współodczuwam. Tylko dlatego. Szpaki w trawie 
są tak urocze, poderwały się do lotu, zgrabne ciemne kształ-
ty. A przecież są po prostu tym, czym są, po prostu sobie 
istnieją. 
 Przy ulicy Rakowieckiej stoi ławka, na której wła-
śnie usiadłam. Niedaleko znajduje się zajezdnia tramwa-
jowa, dlatego wciąż słychać powtarzające się uderzenia 
wagonów jadących po torach. Na ławce przykręcono me-
talową tabliczkę z maksymą: „przysiądź, a dobra myśl sama 
do Ciebie przyjdzie”. Poczekam.
 Ludzie przechodzą, rozmawiają ze sobą. Po ławce 
niezmordowanie wędrują mrówki, ale omijają mnie i mój 
plecak, jakbyśmy były pod tajną umową. Na ulicy Giorda-
na Bruna starsza kobieta karmi ziarnem gołębie i kawki. 
Żałuję, że trafiłam dopiero na koniec tego wspaniałego 
teatru tańca. 
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 Zrobiło się chłodno i zacisnęłam się w sobie moc-
niej, kropi lekki deszcz, miękkie igiełki wszywają się w cia-
ło niewidzialnymi nićmi. Myślałam, że nie spotka mnie nic 
lepszego niż ocalenie przed kałużą starych tenisówek, które 
mam na sobie. Okazało się, że stało się coś dużo bardziej 
cudownego.
 Przede mną nagle pojawił się nikt inny tylko – Joni! 
Na początku widziałam tylko jego niedźwiedzią sylwet-
kę, niepewna, czy to on, ale za chwilę pomachał do mnie. 
Rozmawialiśmy o lekkich rzeczach, kiedy nagle powiedzia-
łam mu wszystko, tak po prostu. Czasem rozpada się to, 
co rzeczywiste z tym, co jest językiem, mową. Dlatego Joni 
był może tak bardzo zawiedziony. Wszystko splątało się 
we mnie, a najbardziej te wstążki, które wiązały mnie z ma-
rzeniem o nim. Kiedy wróciłam do domu, po tym, każda 
czynność sprawiała mi rozczarowanie. Zderzenie z prawdą 
jest okrutne, za każdym razem, kiedy otwierasz się na kogoś. 
Uczę się niedostatkiem łatać niedostatek. 
 Wiedziałam przecież, że jego dłonie zadrżą.  
Dlatego czułam, że będzie mówił o czymś ważnym. „Przejdź-
my się, Ani”. Szliśmy wzdłuż Madalińskiego. Przed nami 
wyrósł szpital. Skręciliśmy więc w prawo, w kierunku Pola 
Mokotowskiego. Kątem oka widziałam odblaski na szybach, 
bo drżące cienie zdążyły się już zamazać szarawym 
wieczorem.
 

 „Widzę cię jako drzewo” – powiedziałam mu, 
uśmiechnął się. Czułam jakby był nie tylko sobą, ale też 
wszystkim, co nas otacza. Zagubiłam się w marzeniu, z po-
łamanych nagle szczudeł, którymi sięgałam do ziemi, tej 
prawdziwej, zaczęłam wyławiać jakieś słowa. Słowa, Joni, 
my jesteśmy rozpisani na czerń i biel, wiesz? Ktoś pisze nas, 
wiesz?
 Stał się nagle tak głęboko we mnie, tak nieideal-
ny i niewymarzony. Całe moje ciało patrzyło, zapadłam się, 
ale było to cudowne, jak pocieszenie po długim płaczu. 
To zaskoczyło mnie i we mnie zaskoczyło jego zapachem, 
dotykiem miękkiego swetra. Przytulił mnie mocno. Tak bar-
dzo chciałam, aby pasmo światła nie kończyło się. „Chodź, 
poszukamy tego antykwariatu, którego tak bardzo nie mogę 
znaleźć, a przecież pamiętam, że był, niedaleko Łowickiej 
czy Dąbrowskiego? Jakoś tak …”. Więc poszliśmy, rozpi-
sani na zwykłym papierze formatu A5, bez linii ani kratek, 
zupełnie wolni i swobodni. 
 Jak coś jednego kończy się, a jak coś drugie-
go zaczyna? Gdzie są wyraźne granice pomiędzy ulicami, 
które przechodzą, jedna w drugą? Jeśli coś zostało nazwane 
w ludzkim języku jako zakończone, to nie znaczy, że nie 
trwa dalej. Coś może istnieć między nami nawet, 
jeśli kierujemy się ku komuś lub czemuś innemu.
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Wiersze są odbiciem duszy i umysłu.
Pokazują charakter pisarza i jego wnętrze.

 PLECAK
  Towarzyszy Ci często
  gdy książkę zabierasz
  i różne szpargały
  jest użyteczny cały
  czasem bez celu ale
  do użytku stworzony
  więc warto go nosić
  bo pomaga w codzienności

KSIĄŻKA
 Coś tak prostego
 przez kogoś stworzonego
 wystarczy chwila
 i godzina mija
 pochłania swą głębią
 i uczy słowami
 w które można zagłębiać się latami

  KURTKA
   Różne twory
   różne wzory
   do wyboru
   do koloru
   estetyka ważna
   lecz ważniejsze jest to
   by zimą Cię grzało

 METRO
  Nieustannie towarzyszący szum
  i obce twarze
  jadę do mego celu
  w bezpiecznej ciemności i codzienności

WIERSZE

Józef Misiewicz
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TWARZE
Krzysztof Pawłowski
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Jacy jesteśmy? Czego chcemy?  
Czy jesteśmy prawdziwi?

Czasem zakładamy maski, by skryć za nimi  
nasze emocje, wrażliwość, uniknąć zranienia.

Obrazy te przedstawiają twarze ludzi  
o różnych historiach życia.
Szkice wykonała moja córka. 
 
Chcieliśmy ukazać w nich nas samych.
Córka zgodziła się, bym dodał kolory i cienie. 
 
To było olśnienie - mogłem wydobyć  
ludzkie uczucia – lęki, smutek i radość, gniew.
I piękno.

Sztuka powinna poruszać odbiorców.

Każdy z Was może sam dopowiedzieć sobie  
historie tych twarzy.

Zostawiam to Wam.



Dochodzi godzina 18.00 na zegarze. Za oknem już dawno 
zapadł zmrok. Piotr w najlepsze śpi przy kawie, a miał uczyć 
się lekcji o muzyce. Ja tymczasem patrzę na dwa pluszowe 
tygrysy i na książkę „Moje kocie życie” i zamyślam się: Gdy-
by nie to, że mam chęć coś napisać, moje życie byłoby nud-
ne. No bo ile czasu można czytać, wyszywać, od czasu do 
czasu coś z papieru kolorowego zrobić? I od nowa – czytać, 
wyszywać, papier kolorowy? Musi być w moim życiu coś, co 
mnie zaberze do głębi samej siebie, do centrum wyobraźni.   
A tam, dzięki kartce i długopisowi, mogę wszystko. Wystar-
czy otworzyć zeszyt, wziąć do ręki długopis i zacząć nową 
przygodę. Po raz kolejny nową i nową. Mogę mieć więcej 
żyć niż przysłowiowy kot i mogę w nim być, kim chcę i kiedy 
chcę. Bardzo dużo daje mi wyobraźnia. Z zamyślenia wyrywa 
mnie SMS. Coraz bardziej mam chęć na kakao. Podchodzę 
do lodówki, wyciągam mleko i myślę: Jednak dobrze, że 
nie jestem kotem. Nie mogłabym przecież sama sobie tego 
mleka wyjąć. Przypomina mi się mój pobyt w szpitalu. Cały 
czas wtedy do męża mówiłam: Pozdrów Trusię, naszego 
króliczka. Kiedy ktoś pytał: Co ty tak z tą Trusią?, odpowia-
dałam: Bo ja też zamknięta w klatce. Zazwyczaj rysowałam 
wtedy siebie jako ptaka w klatce, który nie może skrzydeł 
rozprostować. Straszne, co? Z tym, że Trusia tak przywiąza-
ła się do klatki, że nie ruszała się dalej poza nią. W sumie 
jestem taka sama, też poruszam się po znanym terytorium. 
Gdzieś dalej muszę być z kimś, aby się nie zgubić. Prawda 
Teofil? - zwróciłam się do pluszowego tygrysa. On, widziany 
oczami mojej wyobraźni, zamachał uszami i podał mi łapę. 
Mój świat, to moja wyobraźnia, centrum mojgo dowodze-
nia.

Dawno, dawno temu była sobie trawa i było sobie drzewo. 
Żyli w głębokiej harmonii. Drzewo dawało trawie owoce, 
a trawa kołysała je w swym puchu. Przyszły chłodne dni. 
Trawa miała pretensje do drzewa, że cieniem ją zasłania, 
a drzewo, że jego owoce gniją w trawie. I ich spór trwałby aż 
do dziś, gdyby nie pogodziła ich harda zima. Zerwał się wi-
cher, drzewo liście pogubiło, a trawa pożółkła. Spadł deszcz, 
śnieg, a potem grad. Jedno było białe i drugie było białe. 
Trwali tak w milczeniu, aż coś w nich pękło. Serduszka zabiły 
mocniej. Drzewo puściło listki, potem kwiatki, a i trawa nie 
chowała się już pod skorupą lodu. Oboje przecież lubili, gdy 
jest harmonia.

Tego ranka obudził mnie wesoły warkot, a coś puszystego 
przeszło mi po nogach. Otworzyłam oczy. Czyżby to Trusia? 
– pomyślałam. Ale nie, to był mój pluszowy tygrys Teofil. 
Po prostu ożył i chciał się bawić. Niewiele myśląc rzuciłam 
mu piankową piłkę, a on mi ją przyniósł! No nieźle, Teofilu. 
Aportujesz jak Azor. A tygrys jakby to usłyszał, zaczął drapać 
mnie po plecach pluszowymi łapkami. Później ganialiśmy 
razem po mieszkaniu i graliśmy w berka, Gdy już się zmę-
czyłam, pomyślałam, że coś bym zjadła. Ale co tobie dać?! 
Jesteś zabawkowy, więc dostaniesz zabawkowe jedzenie. 
Ulepiłam z modeliny kolorowe rybki, upiekłam je i poda-
łam towarzyszowi zabaw do schrupania. Tygrys powąchał je 
swoim różowym noskiem i z apetytem zjadł wszystkie, co do 
jednej. Nagle usłyszałam dzwonek u drzwi. Pewnie to mąż 
– pomyślałam. Otworzyłam i opowiedziałam Piotrowi cała 
historię, zerkając na tygrysa. Teofil przybrał dawną postać 
i ani drgnie.

Właśnie kończyłam wyszywać mały obrazek. Były na nim: 
słoneczko, chmurki, trzy kwiatki, trawa. Wyszywałam ptaki, 
gdy z kuchni doleciał mnie zapach smażonych grzybów.  
To mój mąż Piotr gotował zupę grzybową. Podeszłam  
do niego i zapytałam: Mogę skosztować? Szybko na mym 
talerzyku znalazły się grzybki. Wzięłam je ze smakiem do ust, 
przymknęłam oczy i zobaczyłam las. Pełno w nim było zie-
leni, paproci i grzybów. Słonko świeciło jak na mojej wyszy-
wance. Po chwili spostrzegłam, że już jestem na mojej łące. 
Podeszłam do kwiatków i zaczęłam je wąchać, ale czułam 
tylko zapach bawełnianej nici… W tym momencie obudził 
mnie śmiech Piotra i słowa: Beatko, chcesz razem z grzyb-
kami nici zjeść? Spójrz, cała się nimi oplątałaś. Zabawnie 
wyglądasz. Odpowiedziałam mężowi: Aj, żebyś ty wiedział, 
gdzie ja byłam… Ach…

Beata Cykiert-Opęchowska
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Oto ja – wiatrak. Jest zima, więc stoję sobie w kącie i tra-
dycyjnie zbieram kurz. Mógłbym dla odmiany coś na tacę 
zebrać, ale nie – tylko kurz. Kiedy pani i pan mnie nie widzą, 
przychodzą do mnie maskotki, lale i inne zabawki, a ja je 
kręcę niczym diabelski młyn. A one chichoczą zadowolone. 
A niekiedy stoję i sobie śnię, Śni mi się lekka bryza, widzę 
morze i okręt, a ja tworzę wicher. Kreci się okręt, kręci, ale 
nie tonie, unosi się lekko w powietrzu, a woda wiruje dokoła 
szybciej i szybciej. Ryby pluskają… Po chwili otwieram oczy, 
patrzę… Nadal stoję w kącie, w mieszkaniu. Miły to był sen.

Grrru, grrru, grrru… – to ja Żitil, miejscowy gołąb, a po 
polsku Sio!, bo to słyszę najczęściej. Moja gołębica o brą-
zowym ubarwieniu nazywa się Paba. To dla niej tańczę na 
parapetach i wszędzie, gdzie tylko się da. Upatrzyłem sobie 
szczególnie jeden parapet, właśnie tańczę na nim dla mojej 
Paby. Lecz ludzie dziwnie się zachowują, Zamiast klaskać, to 
tylko Sio! i przeganiają. Na serio kiedyś myślałem, że tak się 
nazywam. Sio! Dopiero Paba i jeden kumpel wyprowadzili 
mnie z błędu. Mój stary druh, już świętej pamięci, nazywał 
się Zot i lubił siadać na płot. Biedaczysko, skończył w zębach 
kocura. Nawet nie wymienię imienia tego zbója. Pamiętam, 
jak siedziałem przy martwym Zocie żegnając go. Ludzie tyl-
ko szeptali. Jego koniec strasznie mnie zabolał. Wróćmy 
jednak do tematu mojego ulubionego parapetu. Po drugiej 
stronie szyby mieszka dziwne zwierzę. Nie jest to pies, nie 
jest to kot, nie jest to ptak, a siedzi w klatce. Raz chciałem 
bliżej poznać to stworzenie, a może nawet zaprzyjaźnić się  
z nim. Zaprosiłem Pabę i przez uchylone okno razem weszliś- 
my do środka. W mieszkaniu było bardzo ciepło, choć było 
to zimą. Paba zwróciła moją uwagę na dziwne, błyszczące 
drzewko. Zapewne miało jakieś owoce. Były kolorowe. Przy-
cupnęliśmy sobie pod ścianą i czekaliśmy. Niestety znowu 
nas przegonili. Dziwni ci ludzie. To w końcu lubią przyro-
dę czy nie? Drzewo w domu, kwiaty na parapecie, zwierz  
w klatce, a do nas tylko Sio! Co dziwne, jak sama Paba siedzi,  
to jej nie zganiają z parapetu. Może im się jej ubarwienie 
podoba? No cóż… ma się ten gust. Żitil z pewnością go ma! 
Ostatnio słyszałem o specjalnych kolcach na parapety i pla-
nach ich zakładania na osiedlu. Czyżbyśmy naszą parape-
tówkę mieli wkrótce stracić? Trudno, znajdziemy inną, gdzie 
koty i psy gołębiom się kłaniają, a ludzie częstują ziarnami 
pszenicy i nnymi smakołykami z naszego jadłospisu. Paba 
spakuj jeszcze kostium kąpielowy! Odlatujemy w ciepłe  
kraje, my – Żitil iPaba.

Zaparzyłam sobie ziółka – koper włoski po dobrym śniada-
niu i zaczęłam odliczać jabłka dla wnuków. To dla Zosi, to dla 
Krysi, a to dla Stasia. Niebawem mieli mnie przecież odwie-
dzić. Szarlotka już była prawie gotowa, wystarczy posypać 
cukrem pudrem. Wnet dzwonek do drzwi, przyszli wszyscy 
– córka Ania z mężem i ich pociechy. Anna znowu powie-
działa, że pieczenie ciasta to marnotrawstwo czasu, kiedy 
można gotowe kupić. No wiesz Aniu?! Tu masz wszystko 
świeżutkie – jabłka od pana Witka, masło od Maryny, jajka 
własne, a ty mi tu ze sklepem… - zdenerwowałam się. Ach ci 
miastowi… – westchnęłam jeszcze do siebie. Za to mój zięć 
zabłysnął nowoczesnością. Otworzył laptop i dowiedziałam 
się paru rzeczy bez wychodzenia z domu. Zaraz Zosia z Kry-
sią zaczęły się poszturchiwać i kłócić, która pierwsza zagra. 
Oczywiście na komputerze, mimo że przeszukałam cały 
strych, aby znaleźć gry planszowe. Cóż… Nie nadążam za 
światem. Jedynie Staś zaczął się gwoździkami bawić. Może 
z  niego stolarz będzie…? - zamyśliłam się. Tymczasem upie-
kła się kaczka z jabłkami. Razem z Anią nakryłyśmy do stołu.  
No i co powiesz, pieczeń ze sklepu? - zapytałam. Oj, daj 
spokój, mamo. Twoja jest lepsza. Po obiedzie poszliśmy 
wszyscy na spacer. Był piękny wrześniowy dzień, a kolorowe  
liście mieniły się w słońcu. Dzieci spoglądały to na liście,  
to na drzewa, by wypatrzeć wiewiórkę. W końcu ją dojrzały.  
Po drodze do domu zaszliśmy do starej kapliczki pomodlić 
się, a potem na pyszne ciasto. Późną nocą, gdy już wszyscy 
pojechali, zaczęłam zastanawiać się na głos, że może czas 
już najwyższy kupić w końcu pralkę i rzeczywiście czas zaosz-
czędzić. Z tymi słowami na ustach zasnęłam.

 ESENCJA ŻYCIA

     HARMONIA

        BRYKAJĄCY

             TYGRYS

    ŁĄKA W LESIE

WIATRAK  RODZINNE
     SPOTKANIE

    ŻITIL I PABA
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Mija już 10 lat od powstania grupy TROP.
Pomysł był innowacyjny w skali całego kraju.
Od czego się zaczęło?

Agnieszka Ejsmont: Zaczęło się w 2013 roku, kiedy 
to osoba po kryzysie zauważyła, że głos osób choru-
jących psychicznie jest mało słyszalny w społeczeń-
stwie. Postanowiła stworzyć grupę osób, które będą 
walczyć ze stygmatyzacją, skierowaną do osób po kry-
zysie psychicznym i kształtować ich prawdziwy obraz 
w społeczeństwie. Osoba ta zaprosiła do współpracy 
uczestników lokalnych placówek wsparcia na terenie 
województwa mazowieckiego, odwiedzając te pla-
cówki. Do współpracy zgłosiło się też klika osób po 
kryzysie. Ustalono nazwę Grupy. Pierwszą propozycją 
nazwy byłą nazwa: Psychotrop. Później zmieniono ją 
na TROP. Przekaz nazwy był taki: Wspólnym tropem 
ku zdrowieniu. Tak zawiązała się Grupa Wsparcia Osób 
z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. 

Paweł Bronowski: Powstanie Grupy Wsparcia TROP 
było naturalnym i logicznym następstwem tego, co 
działo się przez wiele lat w sferze wspierania osób 
z doświadczeniem kryzysu w ramach działalności 
Stowarzyszenia POMOST, które od 30 lat prowadzi 
placówki i programy dla osób z tymi doświadczenia-
mi. Wsparcie realizowane jest poprzez Warsztat Terapii  
Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, mieszkanie chronio-
ne bądź kluby. W ciągu wielu lat swojego istnienia  
POMOST prowadził również niezliczone już dziś  
programy wsparcia tworzące dość unikatową ofertę,  
takie jak np. ICAR (międzynarodowy kurs posługiwa- 
nia się inernetem) lub tworzenia porozumień instytucji 
ważnych dla społeczności lokalnych w celu zapewnia-
nia skutecznej pomocy dla osób z doświadczeniem 
choroby psychicznej.
W ciągu wielu lat istnienia POMOSTU przewinęło 
się przez niego  bardzo wiele osób chorujących, po-
szukujących pomocy. Po jakimś czasie okazało się, 

że wśród nich znajdują się osoby potrzebujące cze-
goś więcej niż uczestnictwa w Pomostowych progra-
mach lub placówkach. Chcieli działać samodzielnie 
na rzecz innych chorych i szukali możliwości realizo-
wania tych potrzeb. Początkowo była to mała grupa. 
Ich spotkania odbywały się na terenie POMOSTU 
i uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby 
związane ze Stowarzyszeniem. Z czasem zaczęły 
dołączać do nich osoby z innych warszawskich 
placówek wsparcia. Kolejnym ważnym krokiem 
było zorganizowanie pierwszego spotkania osób 
zainteresowanych pracą na rzecz innych chorych 
na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej. Jest to państwowa uczelnia przygotowująca 
interdyscyplinarne kadry do pracy z różnymi grupami 
wymagającymi pomocy. Jest miejscem przyjaznym 
dla osób poszukujących wsparcia, jest też dogodną 
platformą dla organizowania się grupy takich osób. 
Szczególnie duże w tym zakresie zaangażowanie wy-
kazuje Instytut Psychologii APS. Do dziś Grupa TROP 
spotyka się w Akademii regularnie, takich spotkań 
było już kilkadziesiąt.
Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było urucho-
mienie porad telefonicznych, czegoś w rodzaju Tele-
fonu zaufania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Pracownicy Instytutu Psychologii przeszkolili osoby 
chętne do prowadzenia tego rodzaju działalności. 
Z czasem osoby te utworzyły Grupę Wsparcia TROP, 
czyli samodzielną, nieformalną i niezależną organiza-
cję samopomocową. Po wielu latach znacząco rozwi-
nęła ona swoją działalność prowadząc zróżnicowane 
aktywności na rzecz innych osób chorujących. Profe-
sjonaliści z POMOSTU i Akademii wspierają te dzia-
łania pamiętając, że nasza rola ogranicza się jedynie 
do tworzenia przestrzeni do wzrastania Grupy. Grupa 
TROP jest niezależna, sama podejmuje decyzje co do 
kierunków i sposobów działania.  

Czy były trudne momenty?

Agnieszka Ejsmont: Tak. Były sytuacje, gdy brako-
wało nowych osób i Grupa gasła. Czasem brakowało 
nowych prelegentów do prowadzenia prelekcji de-
stygmatyzacyjnych czy udziału czynnego w konferen-
cjach. Ludzie bali się mówić o swoim doświadczaniu 
choroby psychicznej. Bali się złego odbioru, stygma-
tyzacji i mierzenia się z tak trudnym doświadczeniem. 
Obecnie w Grupie pojawili się nowi prelegenci. Do-
szły nowe osoby. Inicjatorami działań są przeważnie 
ci sami ludzie. To bywa trudne. Czasami są tak przecią-
żeni zadaniami, że sami przechodzą kryzys.
Trudny był też czas pandemii, gdy uczestnicy Grupy 
nie mogli spotykać się osobiście. Założyliśmy wte-
dy grupy na portalu społecznościowym i spotykali-
śmy się tak, jak co miesiąc, ale online. To były spo-
tkania polegające na pisaniu na czacie i rozmawianiu 
o tym, co wydarzyło się w Grupie, jak się czujemy, 
co robimy w pandemii. To był trudny czas też dlate-
go, że nie każdy czuł się pewnie z obsługą komputera 
i internetem. Wtedy też odszedł lider Grupy, który ją 
założył. Razem z panem Krzysztofem i później także 
panem Jarkiem spontanicznie przejęliśmy prowadze-
nie Grupy.
Myślę, że trudne dla Grupy były rozstania. Nie tylko 
z uczestnikami Grupy, ale także z profesjonalistami, 
którzy nas cały czas wspierają. Ja osobiście przeżywa-
łam każde odejście. Z nowymi osobami trzeba było na-
wiązać kontakt, uczyć się współpracy, bo z każdym jest 
ona inna, budować zaufanie. A to wszystko jest trudne 
i wymaga czasu.

Paweł Bronowski: Oczywiście w ciągu 10 lat działalno-
ści były takie momenty. Wydaje mi się, że najgorszym 
okresem był początek pandemii. Obawialiśmy się, 
że lockdown związany z osamotnieniem i izolacją spo-
łeczną uniemożliwi działalność Grupy. Jednak po szo-
ku pierwszych dni pandemii okazało się, że członkowie 
Grupy doskonale poradzili sobie w tej dramatycznej 
sytuacji. Bardzo sprawnie przenieśli swoją działalność 
do internetu i efektywnie posługiwali się telefonami. 
Paradoksalnie, pandemia bardzo skonsolidowała Gru-
pę i umocniła jej liderów. Pokazała, że kreatywność 
i zaangażowanie przezwyciężyły zagrożenia i trudno-
ści, jakie niosła ze sobą pandemia. Bardzo jesteśmy 
dumni, że tak potrzebne – szczególnie w czasie pande-
mii – porady telefoniczne były prowadzone praktycz-
nie bez przerwy. Tak więc to, co wydawało się wielkim 
zagrożeniem dla Grupy czyli pandemia z wszystkimi 
jej ograniczeniami, wzmocniła jej czlonków i pokazała, 
że również w trudnych czasach można prowadzić sku-
teczne działania. 

Z perspektywy czasu, co Waszym zdaniem jest
najważniejszym aspektem działalności ruchu
samopomocowego, jakim jest Grupa Wsparcia TROP?

Agnieszka Ejsmont: Grupa Wsparcia TROP jest gru-
pa otwartą. Miała zrzeszać tylko osoby chorujące na 
schizofrenię. Jednak dołączają do nas także osoby do-
tknięte innymi chorobami psychicznymi. I to jest dobre. 
Dla mnie Grupa jest różnorodna i dynamiczna, bo są 
w niej różni ludzie i tacy mogą w niej zaistnieć. Podej-
ście do uczestnika jest indywidualne i ja tak starałam 
się robić. I nie chodzi tu tylko o diagnozę. Bazujemy 
na zasobach, a zasobem w naszej Grupie jest także 
choroba psychiczna. Gdyby nie ona, nie pomagaliby-
śmy innym osobom chorującym psychicznie. Nie wie-
dzielibyśmy, jak to jest. Niektórzy z nas są w programie 
Doradcy Telefoniczni, gdzie udzielamy wsparcia emo-
cjonalnego osobom po kryzysach i ich bliskim. 
Do naszej Grupy należą także tzw. sojusznicy Grupy 
czyli psychologowie i studenci psychologii. Wspierają 
nas również technicznie. 
Myślę, że ważnym aspektem Grupy jest to, że jeste-
śmy nastawieni zadaniowo. Czyli bierzemy udział 
w konferencjach, prowadzimy prelekcje destygmaty-
zacyjne, tworzymy nasz biuletyn „TROPiciel” , jeste-
śmy doradcami telefonicznymi, prowadzimy szkolenia 
i warsztaty, mieliśmy dwie wstawy prac plastycznych. 
O problemach rozmawiamy na grupie samopomoco-
wej, która działa już ponad rok. Czasami dzwonimy
do siebie i pytamy: Jak się czujesz? Co u Ciebie sły-
chać? Mamy też superwizje dla doradców.

Grupa Wsparcia TROP jest najlepszym przykładem na to, jak wiele może wnieść praca 
samopomocowa. Zrzesza ona ekspertów przez doświadczenie i profesjonalistów,
którzy na co dzień wspierają osoby po kryzysie. Niedługo, minie 10 lat od powstania grupy.
Z tej okazji rozmawialiśmy z jednymi z inicjatorów Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób
Chorujących Psychicznie, bez którego nasze obecne działania nie miałyby miejsca –
panem profesorem Pawłem Bronowskim, związanym zawodowo ze Stowarzyszeniem POMOST
i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz panią Agnieszką Ejsmont, doradczynią do spraw zdrowienia.
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Paweł Bronowski: Uważam, że są to trzy główne aspekty. 
Po pierwsze – członkowie Grupy działają niezwykle sku-
tecznie na rzecz innych osób chorujących. Długoletnie 
prowadzenie porad telefonicznych, praca w punktach 
konsultacyjnych i ogólnie mówiąc zapewnianie dostępu 
do pomocy „ekspertów przez doświadczenie” to wiel-
ki sukces i dokonanie członków grupy. Po drugie – nie-
zwykle cenna jest działalność, którą można ogólnie 
określić jako zapobieganie stygmatyzacji. Niezliczone 
już prelekcje destygmatyzacyjne dla różnych środo-
wisk, wykłady dla studentów różnych uczelni oraz wy-
stąpienia na licznych konferencjach to olbrzymi wkład 
w zmianę postrzegania osób chorujących i postaw 
społecznych. I wreszcie ostatni element – zaangażo-
wanie w działalność samopomocową doskonale wpły-
wa na poczucie własnej wartości i sprawstwa u osób 
prowadzących je. Ich rozwój osobisty i nabywanie no-
wych kwalifikacji są naprawdę imponujące. Być może 
to jednak ten ostatni element jest największym sukce-
sem Grupy.

W ciągu 10 lat działalności Grupa TROP rozrosła się.
Z czego jesteście najbardziej dumni?

Agnieszka Ejsmont:: Ja osobiście jestem dumna, 
że Grupa tyle przetrwała. Były kryzysy, a my ciągle 
utrzymujemy się na powierzchni. Było nieraz trud-
no. Cieszę się, że dołączają do nas nowe osoby 
i że kształcimy nowych prelegentów. Mamy też nowych 
doradców telefonicznych. Cieszy mnie, gdy widzę, że 
uczestniczy dobrze się czują w Grupie, uśmiechają się 
i przychodzą ponownie. Cieszę się, że jest u nas za-
sada, że ktoś może przyjść, nie odezwać się, a tylko 
posiedzieć z nami. Dumna jestem z tego, że w Grupie 
wierzy się w człowieka. Pomaga mu się i on wzrasta, 
rozwija się.

Paweł Bronowski: Myślę, że największym sukcesem 
jest fakt ciągłego rozwoju Grupy. Wartością samą  
w sobie jest to, że Grupa działa nieprzerwanie od 10 
lat. To rzadkość w Polsce. Głębokie zaangażowanie 
osób tworzących Grupę, ich niezmienna chęć poma-
gania innym, znajdującym się w trudnej sytuacji oso-
bom chorującym jest naprawdę imponująca. W ciągu 
minionych lat Grupa ani na chwilę nie „zwolniła”  im-
ponującego tempa swojego działania. Innym wielkim 
sukcesem jest ciągły rozwój Grupy. Wciąż dochodzą 
nowe aktywności. Warto tu wspomnieć na przykład 
o zupełnie nowym aspekcie zaangażowania Gru-
py czyli promowania twórczości i kreatywności osób 
po kryzysie psychicznym. Doskonałym przykładem ta-
kiego działania, stanowiącego moim zdaniem wielki 
sukces Grupy, jest wirtualna wystawa  „Twórczy TROP”. 

Powstała ona we współpracy z Instytutem Edukacji 
Artystycznej APS oraz Instytutem Psychologii APS. 
Zawiera doskonałe prace plastyczne osób z doświad-
czeniem choroby psychicznej oraz wystąpienia wideo 
ich autorów opowiadających o życiu z chorobą i zna-
czeniu, jakie ma dla nich twórczość. Wystawa jest do-
stępna w internecie, dotarła do bardzo szerokiej gru-
py odbiorców. Jest bardzo ciekawa, zebrała świetne 
recenzje. Jest doskonałym przykładem ewolucji i roz-
woju Grupy, która kontynuując swoje zaangażowanie 
w pomoc innym (np. porady telefoniczne, konsultacje 
w PIK) podejmuje się z sukcesem nowych wyzwań. 

Co chcielibyście powiedzieć osobom,
które wahają się czy przystąpić do ruchu
samopomocowego?

Agnieszka Ejsmont: Moja pani psycholog powiedziała  
kiedyś: Ludzie was poranili, to i ludzie was uzdrowią. 
Izolacja pogłębia chorobę. 
Myślę, że coś w tym jest. Taka Grupa uzdrawia i po-
maga się rozwinąć. W niej choroba staje się zasobem. 
Odpowiada mi to, że jest w niej przestrzeń do realiza-
cji różnych zadań, ale także miejsce i czas do porozma-
wiania o problemach.
Zachęcam innych do uczestnictwa w takich grupach, 
ale czy dokładnie w naszej? Niekoniecznie. Będę się 
cieszyć, gdy każda osoba doświadczająca kryzysu psy-
chicznego znajdzie swoje miejsce w społeczeństwie 
i będzie się czuć w nim dobrze.

Paweł Bronowski: Warto to zrobić! To zupełnie unika-
towe doświadczenie dające wiele nowych możliwości. 
TROP to kontakt z nowymi, ciekawymi ludźmi, nowe 
przyjaźnie i środowisko. Daje to mnóstwo satysfakcji 
i poczucia, że jest się bardzo potrzebnym dla innych, 
potrzebujących pomocy ludzi. W TROPIE nie tylko się 
jest, lecz się  go również tworzy.  Pomaga się ludziom  
i zmienia świat na lepszy. Naprawdę warto być w Gru-
pie TROP.

Co daje Wam członkostwo w Grupie Wsparcia TROP? 
Dlaczego angażujecie się w jej działania?

Agnieszka Ejsmont: Dzięki Grupie bardzo się rozwinę-
łam. Nauczyłam się wielu rzeczy - tych technicznych  
i tych emocjonalnie wsparciowych. Niektóre z ran 
powoli zasklepiają się, bo kontakt z drugim człowie-
kiem leczy. Angażuję się w działalność Grupy, bo ma 
ona bardzo ważny cel: walka ze stygmatyzacją osób 
chorujących psychicznie i kształtowanie ich prawdzi-
wego obrazu. Czuję się potrzebna poprzez uczest-
nictwo w Grupie. Działalność w niej daje mi radość 
i ogromną satysfakcję.

Działania Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP:

 ● Program Doradcy Telefoniczni, w którym osoby po kryzysie udzielają wsparcia emocjonalnego
i informacyjnego osobom po kryzysie i ich bliskim.

 ● Prowadzenie prelekcji destygmatyzacyjnych: dla studentów uczelni wyższych,
uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, ośrodków wsparcia.

 ● Tworzenie biuletynu ,,TROPiciel”.

 ● Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla różnych odbiorców.

 ● Czynny udział  w konferencjach.

 ● Prowadzenie grupy samopomocowej przy ul. Świętego Wincentego 85.

 ● Grupa Wsparcia TROP spotyka się raz w miesiącu. Informacje o spotkaniach umieszczane są na FB Grupy.

 ● Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej, Bródnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół 
i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, Centrum Samopomocy Otwarty Jazdów,

Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Szczegółowe informacje:
www.wspieramypokryzysie.pl

FB: https://www.facebook.com/groups/217735912765538
tropgrupawsparcia@gmail.com

Doradcy telefoniczni – od poniedziałku do czwartku od godz. 17.00 do godz. 19.00, tel. 22 614 16 49

Prace do biuletynu można przesyłać na adres: 
biuletyn.trop@gmail.com



WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH:

www.wspieramypokryzysie.pl
www.pomost.info.pl

www.facebook.com/stowarzyszeniepomost

Dołącz do Grupy TROP na Facebooku: 
www.facebook.com/groups/217735912765538

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego.

Dziekujemy za wsparcie naszych działań.

Marki Mazowsze


