


Anna Żyłka 

Na rzecz dotkniętych najboleśniej 
W Szpitalu Psychiatrycznym Tworki w dniach 25 - 27 września br. 

Pamiątkowa  tablica,  odsłonięta  w dniu  27.09.1992 
fot.  Łukasz  Argasiński 

odbyła się I Konferencja szkoleniowo-naukowa n.t. „Psychiatrii środo-
wiskowej" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z 
udziałem klinik krajowych i zagranicznych (m.in. z Krakowa, Opola, 
Instytutu Psychatr. i Neurologii z Warszawy, Dortmundu, Kowna, Litwy). 

W ramach sesji naukowej zaprezentowano wiele interesujących 
referatów,  dzięki którym wymieniono polgądy i doświadczenia poszcze-
gólnych placówek.Z dużym zainteresowaniem i ożywieniem przebiega-
ły szczególnie dyskusje w czterech grupach problemowych n.t: - „Rola 
pielęgniarki w zespole terapeutycznym", „Współpraca różnych form 
opieki psychiatrycznej w społeczności lokalnej", „Samorządy pacjen-
tów i Rada pacjentów", „Rola urzędów i władz lokalnych w psychatrii 
środowiskowej" (z udziałem w tej grupie - prezydenta i v-ce prezydenta 
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m. Pruszkowa, lekarza wojewódzkiego, kierownika Ośrodka Opieki Spo-
łecznej, kierownika Kliniki Psychiatrycznej z Krakowa, przedstawicieli Izb 
Lek., dyrektora Szpitala Tworki). 

Niezależnie od programu naukowego odbyła się impreza pt. „Dni 

Złożenie  kwiatów  przez  władze  miasta  pod tablicą  pamiątkową 
fot.  Łukasz  Argasiński 

Zdrowia Psychicznego" - pod patronatem Rady Miejskiej m.Pruszkowa. 
W dniu 27.IX.br. na cmentarzu tworkowskim odsłonięta została tab-

lica poświęcona, cyt.: „Pamięci chorych psychicznie narodowości pol-
skiej, niemieckiej, żydowskiej, którzy bezimiennie spoczęli na naszym 
cmentarzu w latach 1933-1944, bądź zostali wywiezieni i zamordowa-
ni...". 

Następnie odbyła się Spartakiada sportowa o puchar prezydenta 
miasta Pruszkowa. W rozgrywkach sportowych uczestniczyli pacjenci i 
pracownicy dwóch szpitali psychiatrycznych - Tworek i Drewnicy. Roz-
grywki odbyły się w następujących dyscyplinach: siatkówka, bieg na 60 
m, bieg na przełaj na 200 m, tenis stołowy, szachy, warcaby, przeciąga-
nie liny, szukanie „skarbu" na ścieżce zdrowia. Reprezentanci Szpitala 
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Tworki zostali zwycięzcami większości dyscyplin, w wyniku czego zajęli 
I miejsce, otrzymując puchar prezydenta m. Pruszkowa. 

Jeden  z uczestników  konkursu  na tle  swoich  prac 
fot.  Łukasz  Argasiński 

Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymali dyplomy oraz drobme 
upominki często wykonane przez pacjentów, które osobiście wręczane 
były w Klubie przez prezydenta mgr J.Sieraka, mgr Z. Makowskiego, oraz 
dyr. Tworek dr M.Pałubę, jak też przez przewodniczącego Rady Pacjen-
tów J.Markiewicza. 

Ponadto ogłoszono wyniki konkursu literackiego, jaki zorganizowano 
wcześniej dla słuchaczy Zespołu Szkół Medycznych (z tut.terenu) nt: 
„Postrzeganie chorego psychicznie w środowisku". Najlepsze prace 
napisały następujące uczennice Liceum Medycznego: Katarzyna Sta-
siak, Beata Karczmarczyk, Monika Kółkiewicz. 

Klub Abstynentów i Oddział Odwykowy zorganizował ognisko połą-
czone z otwartym mitingiem AA dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa 
i okolic zainteresowanych problemem alkoholizmu, formami leczenia i 
pomocy. Przy ognisku i pieczonych kiełbaskach nawiązano wiele cen-
nych kontaktów, rozwinęło się 
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Prace  pacjentów  szpitala 
fot.  Łukasz  Argasiński 

Rozdanie  nagród  uczestnikom  konkursu  i  spartakiady 
fot.  Łukasz  Argasiński 

wiele dyskusji, którch dalszy ciąg miał miejsce w Oddziale Odwykowym. 
W ramach „Dni Zdowia Psychicznego" Galeria Tworkowska zapro-

ponowała obejrzenie wielu ekspozycji prac pacjentów - wystawy malar-
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stwa, rzeźby, grafiki,  prac plastycznych i robótek ręcznych, wystawę 
fotograficzną  i filatelistyczną. Można było ponadto obejrzeć wystawę 
prac plastycznych słuchaczy Medycznego Studium Terapii Zajęciowej 
działającego na naszym terenie. 

Program artystyczny uświetnił recital Aliny Janowskiej, jak również 
Zespół „Pruszkowiacy", który kolorowym i przemiłym akcentem zakoń-
czył Dni Zdrowia Psychicznego w Tworkach. 

Dyrekcja Szpitala oraz komitet organizacyjny pragną tą drogą ser-
decznie podziękować prezydentom i radnym m.Pruszkowa za wydajną 
pomoc, dzięki której udały się wszystkie imprezy towaryszące. Ponadto 
dziękuję gorąco pracownikom Urzędu Miejskiego - p.lrenie Długołęc-
kiej, p.Zbigniewowi Makowskiemu za pomoc organizacyjną. 

Dodatkowo cenną wartością imprezy Dni Zdrowia Psychicznego na 
rzecz psychcznie chorych było pozyskanie pomocy i poparcia środo-
wiska pruszkowskiego, pierwszych miejscowych sponsorów takich jak: 
Piekarnia M.Żaka, Cukiernia J.Jeżaka, Sklep Spożywczy W.Nasiło-
wskiego, T.Murasa, Minex M.Sobieszczańskiego, Firma Verbena, 
Przedsiębiorstwo „Vik", Zakł.Wędliniarski w Pruszkowie, Hortex ze 
Skrzyńska, Hurtownia „Gamal". 

Zamierzeniem organizatorów jest kontynuacja takiej działalności, 
która bez współudziału i zrozumienia środowiska miejscowego byłaby 
niemożliwa. Żywimy nadzieję na poparcie naszych działań na rzecz 
ludzi, którym choroba odbiera możliwość troski o własny byt a realia 
aktualnej rzeczywistości dotykają ich najboleśniej. 
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