
·p, praz dnigi artyści, lekane, choq;y 
• psychicznie i ich rodziny spotkają 
się w Krakowie w ramach cyklu 

" „Schizofrerua. Otwórzcie drzwi". "' 
, W sobotę o g. 11 w Szpitalu Specjali
~tycznym im. rn:~ J. Babińskiego (ul. Ba-
bmskiego 29) rozpoczrlil! się spe]ctakl gru
py teatralnej ,,Polowanie na lisa", ao g.12· 
i, tS.30 będzie można zwiedzić szpital. 

W niedzielę o g. IO Anna Dymna po
prowadzi Krakowski on oezJI w fo
yer Teatru im. Juliusza Słowackiego 
(pl. św. Ducha 2) z.udziałem m.in. akto
rów·Ewy Kaim i Krzysztofa Zawadzkie
-go, wiolonczelistki Doroty Imiełowskiej 
oraz pianistki Marioli-Cienią?')' . W pO
łudnie w kilku krakowskich kościołach 
odbędą się msze św. w intencji chorych 
psychicznie, a w kinie ApollQ (ul. św. To
masza I la) rozpocznie ppkaz filmów 
edukacyjnych j fabularnych, m.in. 
„K-Pax" i , ,Pta~iek". Nag. 20 w tym sa
mym miejscu zaplanowano specjalny 
przedpremierowy pokaz filmu ,,Pająk". 

Imprezy związane z Dniem Solidarno
ści z Chorymi na Schizofrenię odbędą się 
też na ul. Brackiej i Gołębiej . O g. 12.30 
komitet honorowy, mieszkańcy Krakowa 
i muzycy z orkiestry Le Percussionistes de 
Treffort przejdą przez symboliczne dnwi 
ustawione między tymi ulicami. Tam też 
będzie można oglądać instalację-wystawę 
,,Manenie o lataniu", pnygotowaną pod
czas warsztatów artystycznych Art Studio 
Miodowa. W tym samym czasie na estra-

dzie1>0jawią si.ę krakowscy muzycy, m.in . 
Dominik Kwaśniewski, Leszek Wójto
wicz, Leszek'Dlugosz i Kńikowska Gru
pa Bluesowa, a .na straganach bętlzie moż
na kupić_prace uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, obrazy, owoce i książ
ki Wydawnictwa Literackiego. Wg. 15-16.30 
.w loka!ach:·:Prowincja, Cafe Gołębia 3, 
Migrena; Guliwer, CK Deze~, Shakes-

1 peer i Herbaciarnia z publicznością spot
kają się psychiatrzy, psychologowie, człon
kowie Stowanyszenia Rodzin ,,Zdrowie 
Psychiczne" i pnedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Pomocy §p<iłecznej. 

W InstytucieGóethego (Rynek Gł. 20) 
w niedzielę o g. 14.30 teatr WTZ Szpi
tala im. Babińskiego wystąpi ze spekta
klem ,,Nie deptać trawników", o g. 16.30 
szpitalna grupa teatralna pnedstawi ,,Po
lowanie na lisa", a o g. 17-15 Teatr Psy
che zaprezentuje w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej (ul. Straszewskiego 22) 
spektakl „Tristari i Izolda". 

Obchody zakończy koncert francuskie
go zespołu Le Perc·ussionistes de Tref
fort Alaina Gudarda-o g. 19.30w Cen
trum Sztuki i Techniki Japońskiej 
„Manggha" (ul. Konopnickiej 26). 

Organizatorami Dni Solidarności są: 
Stowarzyszenie na necz Rozwoju Psy
chiatrii i Opieki Środo;wiskowej, Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Ba
bińskiego. Więcej na stronach http://psy
chiatria.org.pl/arch/3342. AB 


