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Nasze Stowarzyszenie 
Oglądałem fi lm „Po drugiej  stronie dnia” z tru-

dem, można powiedzieć,  z  pewną bolesnością 

psychiczną.  Źródeł tych trudności jest co najmniej kilka, 

ale główną z nich zdaje się być moja prywatna 

nieumiejętność „ugruntowania” tego seansu, tzn. 

odpowiedzi na pytanie „Co właściwie zobaczyłem?”. 

 

Zastanawia mnie, na ile film pokazuje pewien aspekt tzw. 

psychoz, a na ile zaś czerpie z zakorzenionych społecznie 

przekonań na temat osób ich doświadczających. Mrok, 

wilgoć, straszność, zdania i sceny jakby skądś wyrwane, 

wyolbrzymiona (karykaturalna?) mimika i gestykulacja – 

– John Carpenter mógłby u twórców „Po drugiej…” 

terminować. To pewna wizja artystyczna, którą można 

oceniać tak lub siak, zgodnie ze swoim poczuciem smaku, 

ale jedno jest pewne: chociaż film jako taki jest kolorowy, 

to do jego produkcji użyto wysokokontrastowej palety 

złożonej z bieli i czerni. 

 

Jakie zadanie postawili przed sobą twórcy? Czy chodziło 

o to, by sfilmować psychozę? Żeby poddać krytyce 

opresyjność leczenia psychiatrycznego, przemocowość 

farmakoterapii, hospitalizacji i przymusu bezpośred-

niego? Żeby sprowokować widzów, poruszyć ich? Żeby 

dać pacjentom leczącym się psychiatrycznie bazę do 

mówienia o własnych trudnych doświadczeniach  

z chorobą i psychiatrią? Żeby dać wyraz twórczości osób 

chorujących psychicznie, zapiskom z okresów choroby? 

Na pewno wszystko to po kawałeczku jest w tych 57 

minutach obecne. Ale sam po seansie oraz spotkaniu  

z Teatrem Exit zostałem z tymi pytaniami, jak Himilsbach 

z angielskim. 

 
Jakub T., członek Komisji Etyki 

 

Dyskusja po seansie filmu „Po drugiej stronie dnia” 
 
 

Sekcja Interdyscyplinarna 

Tydzień przedświąteczny w WDpF.  Dzisiaj, po nocy 

iście świątecznej, śnieg padał nieustannie przez kilkana-

ście godzin. Bajecznie wygląda cały otaczający nas świat. 

Drzewa obsypane białym puchem jak białą wełną. Nie-

stety ptaki nie mogą znaleźć pod tą śnieżną czapą nic do 

jedzenia. Do Domu-Klubu dotarłem z lekkim opóźnie-

niem. Dzisiaj Warszawski Dom pod Fontanną jest otwarty 

do 15:00. Porządki świąteczne są coraz bardziej inten-

sywne. Na ogół chętnie podejmujemy się działalności, 

która ma na celu przygotowanie do Świąt. Kartki  świą-

teczne są wysłane. Teksty z życzeniami i listy do dawno 

niewidzianych już zredagowane. Choinka jeszcze nie 

ubrana, ale już niedługo będzie w Sali SOD, gdzie odbę-

dzie się Świąteczne Spotkanie. Wspólne świętowanie, 

ewentualne śpiewanie kolęd będzie dla wielu z nas jedy-

nym nawiązującym do Bożego Narodzenia wydarzeniem 

mijającego 2022 roku, po którym nastąpi jak zwykle po-

witanie Nowego 2023 roku. Życzmy sobie wzajemnie ra-

dości i szczęścia. 
Tadeusz S. 

 



Teatr „Exit”: bez wyjścia?  13 grudnia 2022 roku do 

Warszawskiego Domu pod Fontanną zawitał teatr „Exit” 

z Krakowa z filmem „Po drugiej stronie dnia”. Już na 

samym początku pojawił się problem: Dom-Klub nie jest 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych pod 

względem barier architektonicznych. Omawiany jakiś 

czas temu standard o różnorodności zderzył się  

z rzeczywistością. „Wstyd mi” – podsumowała Marta. 

 

Film – jak zauważył na końcu Jakub Tercz – nie mieści się 

w żadnym gatunku. Dla mnie jest to widowisko poetycko-

muzyczno-plastyczne, ale oparte na faktach. Bardzo 

teatralne, chociaż brakuje w nim wyrazistej fabuły. Jeżeli 

jest jakaś, to w warstwie symbolicznej. Został podobno 

wysłany do telewizji, ale nie został przyjęty do emisji.  

 

Trudno mi go sobie wyobrazić między transmisją meczu 

a „Wiadomościami”. Dla mnie wiele ma wspólnego 

z teledyskiem, ale teraz się już takich nie robi. Telewizja 

wtórnie przystosowując się do współczesnego rynku 

mediów, wraca do swoich korzeni, czyli czasów sprzed 

magnetowidowych technik zapisu, bazując na przekazie 

bezpośrednim. Według Jacka Kurskiego jest to coś, czego 

VOD (wideo na życzenie) w żadnej postaci nie oferuje.  

 

Z Internetu wiem, że są dwa źródła inspiracji: jedno to 

wystawa w szpitalu im. Babińskiego „Uważaj na głowę”, 

druga to „Boska Komedia” i podróż przez otchłań piekieł. 

Choroba – jak zrozumiałem – to rodzaj mroku, chociaż 

światła i doznań wizualnych ubarwiających szare mury 

szpitala w niej nie brakuje. Piekło zaczyna się właśnie tam. 

Kolejni aktorzy, często przedstawiający swoje własne 

historie, przybliżają jego kolejne kręgi. Czyśćcem byłoby 

dopiero zdrowienie... Na końcu Beatrycze, co ciekawe 

grana przez osobę niewidomą, prowadzi chorych do 

jakoby tego właściwego światła, które ma ich uchronić 

przed – jak głosi motto zaczerpnięte z jednej z książek 

Antoniego Kępińskiego – „czuciem więcej, rozumieniem 

inaczej – i chyba w konsekwencji – cierpieniem bardziej”. 

A co z ludźmi, którzy nie zgrzeszyli chorobą, nie czują 

więcej, rozumieją tak samo, a jednak cierpią? 

 

W dyskusji o filmie, ale też w nim samym została 

sformułowana teza o „warunkowym happy endzie”, 

o tym, że z niepełnosprawności człowiek musi wyjść sam. 

Niby jak? Jeden z aktorów-pacjentów rysuje na 

zakończenie tym razem prawdziwą wizję systemu 

lecznictwa psychiatrycznego w Polsce: „lekarz przyjmuje 

co trzy miesiące, w piętnaście minut stawia diagnozę i 

przepisuje leki, po których jesteś warzywem.” To po co 

takie leki? Może lepiej ich nie brać? 

 

Z kolei na początku filmu pada stwierdzenie, że jeżeli nie 

będziemy „patrzyli sercem” albo na serce, to 

dostrzeżemy jedynie „maskę niedoskonałości”. Później 

mowa jest o postradaniu zmysłów. Pada pytanie, jak bez 

nich żyć. To co w końcu jest ważne, w tym życiu? Zmysły 

czy serce? Niewidoma Beatrycze czy „czujący-widzący 

więcej” chorzy? Jeden z, tym razem zdrowych, aktorów, 

chociaż też niewidomy, mówi o jakichś anielskich wizjach 

i pyta, czy nie można by było z nich czegoś zaczerpnąć dla 

siebie. Konkluzja lekarki brzmi, że tak się nie da. No, tak, 

jak się nie ma doznań psychotycznych, to się nie da. Ale 

czy to jest coś złego? 
Michał z SI 

 

 

Wysyłka świątecznych kartek i  l istów.  Wielka 

mobilizacja w naszej Sekcji sprawiła, że w środę punkt 

o 17:00 nasze 70 listów do osób dawno niewidzianych 

było gotowych do wysyłki. Cały proces wyglądał 

imponująco: począwszy od projektów graficznych, przez 

treść życzeń i listu świątecznego, szykowanie kopert, 

składanie podpisów, aż po spacer na pocztę.  

 

Zaangażowało się wiele osób: Maciek Cz., Maciek G., 

Tadeusz S., Ola S., Jacek Sz., Marta W., Kasia O., Olga O., 

Hania G., Julia G., Piotr R., Franek B., Kasia K., Maria S., 

Robert B. (przepraszam, jeśli kogoś pominęłam). Mam 

nadzieję, że listy i kartki ucieszą adresatów i zachęcą do 

kontaktu z nami! 
Marta W. 

 

 
Podpisujemy się na listach i kartkach 



Sylwester w WDpF!  31.12.22 od 19:00 do 2:00 organi-

zujemy spotkanie sylwestrowe w Warszawskim Domu 

pod Fontanną. Przewidziane są tańce, integracja, poczę-

stunek i wspólne witanie nowego roku :) Zapisy trwają od 

poniedziałku 19.12 do 27.12 do końca dnia. Żeby się za-

pisać, należy zgłosić się osobiście do Marii, wpłacić od 

razu składkę 25 zł i zapisać do zadania (np. dekoracja sali, 

gotowanie). Osobom w trudnej sytuacji finansowej, po 

wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Komitetowi Plano-

wania Imprezy (Maria, Julia, Jacek, Olga i Tadeusz), posta-

ramy się umożliwić wzięcie udziału w zabawie. Każdy  

z uczestników zabawy może przyjść z osobą towarzy-

szącą, za którą odpowiada (osoby towarzyszące też są zo-

bowiązane do zapłaty składki i wzięcia na siebie jakiegoś 

zadania). Szczegóły imprezy będą ustalane na spotkaniu 

28 grudnia o 15:15.  
Julia w imieniu Komitetu Planowania Imprezy  

 

Sekcja Obsługi Domu 
Projekcja i  dyskusja o f i lmie „Po drugiej  stronie 

dnia”.  

Karol: Film dobrze zrobiony pod względem  jakości 

i wykonania. Może wzbudzać dyskusję i przekazywać 

informacje, jak przebiegają zaburzenia w zdrowiu 

psychicznym. 

Karol i Marek podczas dyskusji o filmie 

 

Marek: We wtorek odbyła się projekcja filmu, który był 

artystyczną wizją na temat choroby psychicznej także na 

bazie tekstów napisanych przez osoby, które 

doświadczyły takiej choroby. Był to film mówiący 

o trudach, jakie musi przejść osoba chora na początku 

swej drogi ku zdrowieniu, ale też o tym, że zdrowienie jest 

możliwe. Forma filmu to nawiązanie do znanej 

z dantejskich scen „Boskiej Komedii”. Był to zabieg 

ciekawy, ale powodujący, że być może nie jest to film 

dobry do oglądania przez osoby, które bardziej potrzebo 

 

wałyby spokojniejszego podejścia do tematu choroby. 

Dobrze, że obejrzałem ten film, ale kiedy pojawiło się 

zapytanie, czy wyświetlić go jeszcze raz w WDpF, to 

zacząłem się zastawiać, czy to jest  rzeczywiście rozsądne, 

skoro pojawiły się głosy, że jest to rozdrapywanie ran  

z przeszłości. Być może nie jest to rozsądne, ale może 

warto obejrzeć go jeszcze raz, a potem porozmawiać  

o nim w szerszym kontekście, czyli jakie filmy chętnie 

byśmy obejrzeli o osobach z doświadczeniem kryzysu 

psychicznego albo jakie filmy chcielibyśmy, żeby na ten 

temat powstawały. 

Tydzień Sekcji  Obsługi  Domu z wysyłką życzeń 

świątecznych w finale!  Myślę, że możemy być w SOD 

dumni z tego, co udało się nam w tym tygodniu. 

W poniedziałek i wtorek rano nasza sala i zaplecze 

kuchenne były polem generalnego sprzątania, włącznie 

z odsuwaniem większości szafek i myciem wszystkich 

naczyń. Po południu przybyło wielu gości w związku 

z pokazem filmu (patrz wyżej) oraz wieczorną dyskusją 

w sali SOD, gdzie przygotowaliśmy samoobsługowy 

barek. W środę i czwartek mieliśmy na głowie nie tylko 

zrobienie obiadów i telefony reach-outowe, ale też 

przygotowanie i wysyłkę 47 listów świątecznych do 

członków i członkiń naszej Sekcji. To ostatnie udało się 

dzięki współpracy z Sekcją Interdyscyplinarną, ale też 

zaangażowaniu osób z naszej Sekcji – Magdy, Karola, 

Andrew, Sylwka, Marii, Grześka, Beaty i mojemu :) 

Dziękujemy wszystkim! 

Kasia  

Podpisujemy i pakujemy listy do członkiń i członków SOD 

 

 



Wieści z Biura WDpF 
Na prośbę Teatru Exit, która dotarła do nas przez 

wspólnych znajomych, gościl iśmy na wieczorze 

wtorkowym wydarzenie –  projekcję  

i  dyskusję o f i lmie „Po drugiej  stronie dnia”.   Film 

wzbudził najróżniejsze wrażenia i opinie. W czasie 

dyskusji zadaliśmy jego twórcom wiele pytań. Osobiście 

żałuję, że nie udało mi się dowiedzieć wszystkiego, co 

mnie nurtowało. Rozumiem jednak, że nie mniej ważny 

był dialog między osobami z doświadczeniem kryzysu 

zdrowia psychicznego, które dzieliły się swoimi trudnymi 

wspomnieniami wywołanymi filmem. 

 

Czy uważam, że ten film dobrze ilustruje unikalność 

przeżyć związanych z doświadczaniem kryzysu 

psychicznego? Zapewne tak, jeśli chodzi o silne, 

wzmocnione artystycznie, oddanie traumatycznych 

przeżyć o charakterze psychotycznym czy ciężkiej 

depresji (chociaż nie udało mi się niestety wyjaśnić, czy 

autorzy tekstów napisanych w innym celu – na wystawę 

„Uważaj na głowę” – a użytych w filmie, potwierdzili 

spójność tego mocnego przekazu z ich przeżyciami). Na 

pewno nie, jeśli chodzi o ogólny obraz życia osób  

z problemami zdrowia psychicznego. Taki, jaki mam na 

podstawie ponad 30 lat znajomości i koleżeńskiej 

współpracy wśród osób doświadczających tego typu 

problemów i do jakiego chciałabym przekonywać 

społeczeństwo. Taki, jaki budujemy wspólnie w WDpF - 

bardzo dbając o zaprzyjaźnianie osób i środowisk  

z zewnątrz z nami jako zwykłymi mieszkańcami, którzy 

miewają kryzysy zdrowotne, ale przede wszystkim – tak 

jak wszyscy – budują swoje życie zgodne z własnymi 

wyborami. Tym bardziej chciałabym jeszcze o tym filmie, 

a właściwie jego celach społecznych, dyskutować. 
Kasia 

 

Zwiększanie dostępności  pod kątem osób 

z różnymi niepełnosprawnościami w WDpF.  

W tym roku dzięki dotacji m.st. Warszawy (w ramach 

umowy WYKORZYSTAJ SZANSĘ – WARSZAWSKI 

PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO) mamy 10 

tys. złotych na zakupy związane ze zwiększaniem 

dostępności. Poważnie zastanawialiśmy się nad 

remontem schodów oraz pochylnią, natomiast koszt  

pracy architekta, konstruktora budowlanego oraz mapa 

do celów projektowych wynosi niemal 10 tys., a to tylko 

część wydatków. Nie mamy obecnie środków na 

realizację tego przedsięwzięcia w całości, musimy 

poszukać innych źródeł finansowania. Zdecydowaliśmy 

na spotkaniach śniadaniowych, aby zakupić pętlę 

indukcyjną, która pomoże osobom słabosłyszącym lepiej 

słyszeć i rozumieć mowę. Robimy teraz rozeznanie 

cenowe. Bardzo proszę osoby słabosłyszące z naszej 

społeczności lub inne osoby orientujące się w temacie  

o jakiekolwiek informacje, które powinniśmy uwzględnić 

przy zakupie i montażu pętli indukcyjnej. Im szybciej tym 

lepiej – zakup będziemy finalizować po 22 grudnia. 

 

Spotkanie wszystkich chętnych z naszej 

społeczności z  p. Marcinem Goszykiem  z fundu-

szu inwestycyjnego ARCHIMED we wtorek 

20.12.2022 w godz. 12:30-13:30. Na spotkaniu 

będziemy mieli okazję bliżej się poznać, tym razem na 

żywo  Do tej pory wymienialiśmy e-maile i w wąskim 

gronie spotkaliśmy się zdalnie. Krótko przypomnę, że 

ARCHIMED i działająca przy nim Fundacja EUREKA wyszły 

z propozycją wsparcia merytorycznego i finansowego 

naszego Domu-Klubu. Na razie wzajemnie się poznajemy 

i rozmawiamy o potencjalnej współpracy. Więcej 

informacji było w poprzednich numerach Newslettera. 

Na 31 stycznia 2023 wstępnie planujemy kolejne zdalne 

spotkanie. 

 

Urlopy. Ola S. 16-20.12. i 24.12. Olga O. 19.-21.12. Beata 

P.-M. 19-20.12. Hania G. jest na zwolnieniu lekarskim od 

19.12. do 24.12. Marta W. 23-24.12. Rozpiska urlopów w 

okresie świąteczno-noworocznym jest na tablicy w 

Biurze. 
Marta 

 

WDpF dla Ukrainy – Clubhouse 

International Fund 
Historia rodziny z Zaporoża.  Jedną z inspirujących 

historii jest historia rodziny z Zaporoża, która zwróciła się 

do nas o pomoc pod koniec listopada 2022 roku. Do 

WDpF zgłosił się mężczyzna, który potrzebował rozwiąza-

nia różnych problemów, ponieważ od niecałego miesiąca 

przebywa z rodziną w Polsce. Jednym z głównych jest ko-

nieczność dalszego leczenia w Warszawie jego żony, 

która ma problemy w zakresie zdrowia psychicznego. Po-

mogliśmy też panu wypełnić wniosek o przyznanie miesz-

kania do fundacji Habitat i skierowaliśmy go na ulice Mo-

dlińską 6d, gdzie był wolny pokój. Powiedzieliśmy mu, 

gdzie może uzyskać pomoc żywnościową. 



W Zaporożu mężczyzna mieszkał z żoną i wujem, którzy 

doświadczają problemów zdrowia psychicznego. Jego ro-

dzinne miasto jest teraz linią frontu, która jest stale pod 

ostrzałem artyleryjskim. Zostało poważnie uszkodzone, 

zniszczono ponad 64 domy, centrum handlowe, wieżę 

wysokiego napięcia, szkoły i przedszkola. Zaporoże żyje 

praktycznie bez światła, wody i ciepła. W okresie, gdy ro-

dzina opuszczała miasto, na terytorium Ukrainy przepro-

wadzano masowe ataki rakietowe. W ciągu dwóch tygo-

dni października 2022 r. w Zaporożu zginęło ponad 70 cy-

wilów. Bardzo się cieszymy, że ten Pan i jego rodzina są 

już bezpieczni. Solidaryzujemy się z tymi, którzy pozostali 

w Ukrainie i chętnie pomagamy wszystkim, którzy kon-

taktują się z nami na infolinii. 
Olga i Maria 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 16.12.2022 

Odpowiedzialna za ZG była Sekcja Interdyscyplinarna. 

Prowadziła: Olga O.  

Notowała: Marta W.  

Ponadto uczestniczyli: Hania G., Konrad G., Jacek Sz., 

Julia G., Marcin L., Marek P., Ula J., Robert B. 

Ogłoszenia indywidualnych osób niezwiązane z WDpF: 

Marcin L. ma do oddania dużo czapek zimowych, 

przyniesie je w tygodniu między 19 a 23.12.2022 do 

przejrzenia i zabrania. Buty zimowe dobrej marki 

(męskie, rozmiar 42). Są w szatni, można zabrać. 

 

 

 

 

 
Zadanie publiczne Klub samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną” jest sfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie 

m.st. Warszawy. Zadanie publiczne „WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO” jest  
finansowane ze środków m.st. Warszawy. Projekt „WDpF dla Ukrainy – Clubhouse International Fund” jest realizowany dzięki zbiórce 

naszej organizacji Clubhouse International. 
 

                     Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji nr Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Piotr i Olga;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania stacjonarne.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Interdyscyplinarnej: 505 923 735, 518 580 898 Obsługi Domu: 508 492 762. 
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