
                  

Słowa na granicy zmian to wieloetapowe przedsięwzięcie, którego celem jest 

krzewienie świadomego, odpowiedzialnego posługiwania się językiem 

polskim  poprzez rozwijanie krytycznej postawy wobec stereotypów 

językowych i szkodliwego eksploatowania terminów o konotacjach 

psychiatrycznych, a także niestygmatyzującej komunikacji. Wykorzystując 

potencjał kulturowy obszaru pogranicza organizatorzy za pomocą 

aktywizujących metod zdobywania wiedzy i artystycznego współdziałania, 

pragną budować wyrastający z wielostronnego zaangażowania − wrażliwy 

na słowo − dialog. 

Ze względu na widoczną coraz bardziej mowę nienawiści, konieczna jest 

wiedza o formach, funkcjach i historii określeń piętnujących osoby chorujące, 

jak również neutralnych dla nich alternatywach. Pierwszym etapem 

przedsięwzięcia będzie  więc wyposażenie młodzieży z cieszyńskich liceów  

w pakiet praktycznych informacji. Warsztaty z edukatorami, a także 

ekspertami przez doświadczenie nie tylko uwrażliwią na uważne posługiwanie 

się słowem w komunikacji bezpośredniej czy wirtualnej, ale też zaowocują 

refleksyjnym wykorzystaniem zasad językowego savoir-vivre odnoszącego się 

do kontaktu z osobami chorującymi psychicznie. 

Równocześnie, kompetencje językowe pogłębiać będą same osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, bowiem intuicyjne umiejętności i potoczne 

wiadomości niepodparte systematyczną czy sprawdzoną edukacją, hamują 

je w nawiązywaniu relacji z innymi oraz ograniczają ich wkład w kulturę 

literacką. Seria warsztatów poświęcona rozwijaniu umiejętności analizy 

tekstów literackich zaowocuje instalacją edukacyjno-literacką w przestrzeni 

cieszyńskiego rynku. 

Po zakończeniu warsztatów dla młodzieży przewidziana jest kwerenda 

biblioteczna, podczas której z czasopism, gazet i treści portali 

społecznościowych zostanie odtworzony wizerunek osoby chorującej 

psychicznie (zarówno ten stereotypowy, jak też sprzyjający zdrowieniu), 

będący materiałem wyjściowym do tworzenia wystawy. 



                  

Wystawa w formie rozmaitych artefaktów prezentować będzie określenia 

osób z zaburzeniami psychicznymi w  kontekście tekstów z życia codziennego 

oraz literatury. 

Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie odbywający się w przestrzeni 

Wzgórza Zamkowego happening, polegający na zamalowywaniu 

krzywdzących słów i tworzeniu pozytywnego manifestu, który zarysuje 

wspólnotę porozumienia ponad uprzedzeniami. 

Pokłosiem warsztatów dla osób chorujących będzie przygotowywane wraz ze 

studentami Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego słuchowisko, które 

odkrywając perły polskiego dramatu, pozwoli niwelować szkodliwy podział 

na chorujących i zdrowych. 

Zwieńczeniem działań w ramach inicjatywy, będzie „Księga dobrych słów” 

– wydawnictwo mające promować nieodwołujące się do obciążających, 

etykietujących diagnoz rozróżnienie: na świadomych użytkowników języka, 

dbających o jego piękno i osób nie wykazujących się troską w tym zakresie. 
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