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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy Wam do rąk ostatni w tym roku numer PSYCHIATRY. Zastana-
wiałem się, jakim przymiotnikiem mogę go określić i  najbardziej adekwatne 
wydało mi się określenie, że jest to numer listopadowy. Listopadowy za sprawą 
publikowanych wspomnień o osobach, które odeszły od nas w tym roku – o Bar-
barze Ręgowskiej-Jakubczyk, o profesorze Jerzym Aleksandrowiczu. Listopado-
wy za sprawą 11 listopada i okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości – ten 
czas sprzed 100 lat i rolę psychiatrów przybliża tekst Tadeusza Nasierowskiego.  
Andrzej Axer przypomina z  kolei atmosferę „Solidarności” lat 80., momenty, 
gdy po raz kolejny naszą niepodległość trzeba było potwierdzać. Niektórzy 
uważają, że należy potwierdzać ją stale. Także dzisiaj. Zdania są podzielone.  
Ktoś powiedział, że tak bardzo podzielone, że nie wiadomo, „kto to teraz wszyst-
ko poskleja?”…

Może nie trzeba sklejać? Może nie trzeba jednoczyć? Może niech zostanie 
tak, jak zawsze było: bo przecież zawsze byliśmy podzieleni. Raz podzieleni  
„rozbiciem dzielnicowym”, innym razem „liberum veto”, 123 lata podzieleni za-
borami, po wielokroć podzieleni złym losem, o którym w swoim słynnym wier-
szu opublikowanym w 1914 roku pisał Edward Słoński:

Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż -
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.

W okopach pełnych jęku
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie –
ja – wróg twój, ty – mój wróg!

Las płacze, ziemia płacze,
świat cały w ogniu drży…
W dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy ja i ty. 

Pozostańmy więc pełni różnic i podziałów. Pozostańmy pełni różnorodnych 
poglądów, pragnień i przemyśleń. Pozostańmy bez prób sklejania na siłę, uda-
wania jedności, ale też bez wykluczania tych, którzy się od nas różnią. Pozostań-
my razem w tej jednej, TEJ, CO NIE ZGINĘŁA.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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100 LAT  
NIEPODLEGŁOŚCICzołowi psychiatrzy polscy 
przełomu XIX i XX wieku
wobec kwestii niepodległości
Tadeusz Nasierowski

Początkowo sprawa niepodległości pozostawała w cie-
niu haseł nawołujących do działania na rzecz postępu cywi-
lizacyjnego. Nie oznaczało to jednakże, że społeczeństwo 
przestało odczuwać potrzebę wolności, której wyznacznikiem 
w przypadku Polski była kwestia niepodległości.

Brak spodziewanych rezultatów, które miały być osiągnię-
te w wyniku realizacji programu pracy organicznej, ponownie 
postawił przed inteligencją pytanie o  związki między ideami 
pozytywistycznymi, a  sprawą odzyskania niepodległości. Za-
czął przeważać pogląd o  ograniczonych możliwościach re-
alizacji programu pracy organicznej, mającej przygotować 
społeczeństwo do życia obywatelskiego w warunkach niewoli 
i  bezprawia, które nie dawały szans na legalność wszystkich 
zamierzonych działań. W konsekwencji uznano niepodległość 
za warunek powrotu do normalności w życiu społecznym oraz 
sukcesu w  działaniach na rzecz jego rozwoju. Jednocześnie 
ideę niepodległości zaczęto rozważać w  kontekście pytania 
o sens życia i praw przysługujących jednostce, co wymagało 
odniesienia do uznawanej wówczas hierarchii wartości.

W  polskim krajobrazie politycznym końca XIX w. domi-
nowały dwa skrajne systemy ideologiczne: socjalizm i  nacjo-
nalizm. Pod koniec lat osiemdziesiątych powstały: Liga Polska 
w Szwajcarii (1887 r.) i Związek Młodzieży Polskiej (ZET) w kra-
ju (1887 r.), zaś w kilka lat później Polska Partia Socjalistyczna 
w Paryżu (1892 r.). O ile pierwsze dwie organizacje od począt-
ku koncentrowały swe działania na walce o  niepodległość, 
to w  przypadku polskiego ruchu socjalistycznego nastąpiło 
przejście od internacjonalizmu I  Proletariatu do postawienia 
sprawy walki o niepodległą polską republikę demokratyczną 
jako bezpośredniego postulatu programowego w czasie zjaz-
du paryskiego. Jak się później okazało, kwestia ta, niebudząca 
wówczas wątpliwości, stała się jedną z zasadniczych przyczyn 
późniejszych rozłamów i tarć wewnętrznych w łonie polskiego 
ruchu socjalistycznego.

Idea niepodległości w polskiej myśli 
politycznej przełomu XIX i XX wieku

 
Przełom XIX i XX wieku stanowił w historii 
Polski okres dojrzewania w społeczeństwie 

postaw opozycyjnych wobec zaborców. 
Przemianom w sferze stosunków gospo-

darczych i społecznych towarzyszyły zmia-
ny polityczne, charakteryzujące się m.in. 

ożywieniem zainteresowania nowymi 
koncepcjami politycznymi, których wyra-

zicielami stały się nowo powstałe partie 
polityczne. Poszukiwania ideowe pokole-

nia inteligencji polskiej, które osiągnęło 
dojrzałość społeczną w latach osiemdzie-
siątych XIX w. były źródłem inspiracji dla 

rodzącej się nowoczesnej myśli politycznej 
i społecznej. Warszawa stała się głównym 

ośrodkiem intelektualnym, promieniują-
cym na pozostałe. Pozytywizm warszaw-
ski, głosząc pochwałę wiedzy, koncentro-

wał się na kwestiach społecznych, uczył 
wrażliwości na problemy socjalne. 
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W 1893 r. w miejsce Ligi Polskiej po-
wstała Liga Narodowa, w  której do gło-
su doszli „młodzi” na czele z  Romanem 
Dmowskim. Dmowski wraz z Popławskim 
i  Balickim stworzyli ideologię polskiego 
nacjonalizmu, przenosząc na grunt polski 
idee darwinizmu politycznego, którego 
zasadniczą tezą było uznanie walki o byt 
za dźwignię dziejów, a  w  ślad za tym in-
teresu narodowego, jako głównego celu 
i  jedynego słusznego kryterium działania 
politycznego. Przyjęcie etyki egoizmu na-
rodowego było równoznaczne z odejściem 
od romantycznych ideałów patriotycznych. Wyrazem tego sta-
ło się odsunięcie od władzy w Lidze Narodowej epigonów po-
wstań narodowych. Potępiane dotychczas przez Polaków bru-
talne metody walki politycznej i społecznej polscy nacjonaliści 
uznali za dopuszczalne, motywując 
je koniecznością obrony interesu na-
rodowego, wymagającego działań 
bezwzględnych, w  których nie ma 
miejsca na uwzględnianie interesów 
innych grup narodowościowych.

Dla obu kierunków punktem 
zwrotnym stała się rewolucja lat 
1905-1907, kiedy wraz ze wzrostem 
fali rewolucyjnej następowała zmia-
na w  hierarchii celów, wynikająca ze 
zmian w głoszonej ideologii. W przy-
padku PPS stopniowo słabła siła haseł 
socjalistycznych na rzecz niepodle-
głościowych, wskutek czego kwestia 
narodowa, będąca początkowo tylko 
jednym z  elementów programu po-
litycznego PPS, stała się jej punktem zasadniczym. W  kon-
sekwencji doszło do rozłamu w  partii na niepodległościową 
Frakcję Rewolucyjną oraz akcentującą przede wszystkim spra-
wy socjalne PPS-Lewicę.

Odwrotny proces miał miejsce w ru-
chu nacjonalistycznym, w  którym wyda-
rzenia lat 1905-1907 spowodowały przej-
ście od konspiracji do legalizmu, co było 
równoznaczne z  odejściem od idei irre-
denty zbrojnej ku działaniom mającym 
na celu uzyskanie szerokiej autonomii 
politycznej w  osłabionym wojną i  rewo-
lucją imperium carskim, określanym jako 
polityka „rozumnej ugody” wobec Rosji. 
Negatywny stosunek do rewolucji jedy-

nie umocnił stanowisko antypowstańcze 
w  łonie obozu nacjonalistycznego, który 

starał się pogodzić dwa rozbieżne cele: bieżące interesy i tro-
skę o byt ze zmniejszeniem ucisku narodowego, uznając jego 
usunięcie za cel strategiczny, długofalowy, możliwy do zreali-
zowania dopiero w sprzyjającym momencie historycznym. Ro-

zumowanie to było zgodne z darwi-
nowską politologią, będąc wyrazem 
zasady adaptacji do aktualnej ze-
wnętrznej gry sił politycznych.

Oprócz wymienionych ruchów 
politycznych działały środowiska 
liberalne i  ludowcy, którzy również 
propagowali hasła niepodległościo-
we.

Działalność polityczna 
czołowych psychiatrów 
polskich przełomu XIX 
i XX wieku

Jedną z  cech wyróżniających 
psychiatrów w ówczesnym środowi-

sku lekarskim było ich zaangażowanie w działalność politycz-
ną, a  w  szczególności w  walkę o  niepodległość. Psychiatrzy, 
tak jak dominująca część ówczesnej inteligencji, pozostawali 
w większości pod wpływem idei socjalistycznych. Wśród tych, 

Jedną z cech wyróżniających 
psychiatrów w ówczesnym 
środowisku lekarskim było ich 
zaangażowanie w działalność 
polityczną, a w szczególności 
w walkę o niepodległość. 
Psychiatrzy, tak jak dominująca 
część ówczesnej inteligencji, 
pozostawali w większości pod 
wpływem idei socjalistycznych. 

Jan Mazurkiewicz 
(fot: pl.wikipedia.org)
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1. Jan Nelken /1878-1940/ płk, były kierownik oddziału psychiatrycznego Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego. Archiwum Państwowe m.st.Warszawy /dalej: UW/, War-
szawski Gubernialny Zarząd Żandarmerii /dalej: WGZŻ/, sygn. 801, k. 6, 7, 166, 168; 
sygn. 802, k. 3 i nast. ; Polski Słownik Biograficzny /dalej: PSB/, t. XXII, Ossolineum 
1977, s. 667-668: s., Rudzki: Lekarze społecznicy w rewolucji 1905 r. /w:/ Kronika 
Ruchu Rewolucyjnego 1937 nr 9, s.17, 19, 22.

2. Maurycy Bornsztajn /1874-1952/, prof., były kierownik Katedry Psychopatologii 
na Uniwersytecie Łódzkim. APW, WGZŻ, sygn. 2464, k.27; Archiwum Główne Akt 
Dawnych /dalej: AGAD/, Kancelaria Generała Gubernatora warszawskiego /dalej: 
KGGW/, sygn. 2488, k. 295.

3. Jan Mazurkiewicz /1871-1947/, prof., były kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycz-
nej UW. Centralne Archiwum Wojskowe /dalej: CAW/, akta Komitetu‚ Krzyża i Meda-
lu Niepodległości /dalej: KKiMN/, wnioski odrzucone, t. 641, Jan Mazurkiewicz; S. 
Rudzki: op. cit., s. 17.

4. A. Budzyński: Dziesięciu z Pawiaka. /w:/ Kwartalnik Historyczny 1987 nr 3, s. 709-
740; Strażnica 1906 nr 18, s. 2-3.

5. S.A. Radek: Rewolucja w Warszawie 1904-1909. Warszawa 1938, s. 170-189.

6. A.J. Budzyński: Dziesięciu z Pawiaka – jak było naprawdę? /w:/ Polityka 1986 nr 23, 
s.18.

7. Józef Bednarz /1879-1939/, były dyrektor szpitali psychiatrycznych w Kulpar-
kowie koło Lwowa i w Świeciu. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu 
robotniczego. T.I, Warszawa 1985, s. 170-171; S.A. Radek: op.cit. s. 166-167, 198, 
338, 401; S. Patek: Ze wspomnień obrońcy. Warszawa 1937, a. 18-21; W. Jastrzębski: 
Wspomnienia. 1885-1919, Warszawa 1966, s. 258-259, 271, 273; W. Pobóg-Mali-
nowski: Laboratoria Organizacji Bojowej PFS /w:/ Niepodległość 1934, T.X, s. 469; 
AGAD, KGGW, sygn. 4000, k.1, 3, ‚ 8, 12, 15, 17, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39; CAW, 
KKiMN, Józef Bednarz.

8. Eugeniusz Artwiński /1892-1944/, prof., były kierownik Katedry Neurologii i Psychia-
trii oraz Kliniki Neurologiczno - Psychiatrycznej we Lwowie. APW, WGZŻ, sygn. 4456, 
k.380; sygn. 3013, k. 524; CAW, KKiMN, Eugeniusz Artwiński, wniosek odrzucony.

9. Stanisław Higier /1894-1942/, jeden z pionierów seksuologii w Polsce. APW, WGZŻ, 
sygn. 3247, k. 4, 56, 95, 139-140; sygn. 3246, k. 33.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

którzy związani byli z  PPS-Lewicą można 
wymienić: więźnia X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej Jana Nelkena1 i  Maury-
cego Bornsztajna vel Mojse - Dawida 
Bornsteina2.

Jan Mazurkiewicz, sympatyk PPS, jako 
dyrektor Zakładu dla Umysłowo i Nerwo-
wo Chorych w „Kochanówce” koło Łodzi, 
przechowywał w szpitalu rannych bojow-
ców oraz więźniów politycznych3.

W nocy z 23/24 kwietnia 1906 r. gru-
pa bojowców z  powstałej na VIII Zjeździe PPS (12-23.II. 1906 
r.) Organizacji Techniczno-Bojowej (związanej z  Centralnym 
Komitetem Robotniczym) uprowadziła z  Pawiaka dziesięciu 
więźniów politycznych zagrożonych wyrokiem śmierci. W trak-
cie tej brawurowej akcji nie oddano ani 
jednego strzału4. Następnego dnia 
prawie wszyscy uwolnieni spotkali się 
w pociągu jadącym z dawnego Dwor-
ca Wiedeńskiego (dziś Głównego) do 
Krakowa. Kilku z  nich wysiadło w  Ko-
luszkach. Udali się oni do Łodzi, a stąd 
do „Kochanówki” pod opiekę dra J. Ma-
zurkiewicza. Po pewnym czasie prze-
rzucono ich przez granicę do Krako-
wa5. Była to chyba najgłośniejsza akcja 
bojowa PPS, która odbiła się szerokim 
echem nie tylko w podzielonym przez 
zaborców kraju, ale również w całej Eu-
ropie. 26 maja 1916 r. na mocy posta-
nowienia warszawskiej Izby Sądowej 
z  siedzibą w  Moskwie ostatecznie za-
mknięto bezskuteczne śledztwo w  tej 
sprawie6.

Jedną z  ciekawszych postaci był 
Józef Bednarz – członek PPS od 1898 r., od 1906 r. pirotech-
nik Organizacji Bojowej PPS (OB PPS), po rozłamie członek 

PPS-u Frakcji Rewolucyjnej, więzień X Pa-
wilonu Cytadeli warszawskiej (1908-1909). 
Zajmował się organizacją laboratoriów 
i  składów z  materiałami wybuchowymi 
dla OB PPS, które znajdowały się m.in. na 
terenie szpitala dla psychicznie chorych 
w Tworkach. Bednarz osobiście przygoto-
wał, a następnie dostarczył W. Krahelskiej 
bomby, użyte w  dniu 18 sierpnia 1906 r. 
w  zamachu na Generał-Gubernatora G. 
Skałona7. 

Członkiem PPS-u  Frakcji Rewolu-
cyjnej był Eugeniusz Artwiński8, zaś członkiem centralnych 
władz Związku Młodzieży Postępowej Stanisław Higier9. 
Z PPS współpracował także Kazimierz Miszewski10. 

Ze „Spójnią” oraz „Bratnią Pomocą” związany był Józef 
Handelsman, który w  1903 r. zo-
stał aresztowany i  osadzony na 
Pawiaku za udział w  manifestacji 
studenckiej11.

Działaczem „Spójni” był także 
Witold Łuniewski, aresztowany 
w  1903 r. za prowadzenie pracy 
oświatowej wśród robotników12.

Do osób najbardziej zaanga-
żowanych w  działalność politycz-
ną należeli Rafał Radziwiłłowicz 
i Witold Chodźko.

W. Chodźko, sympatyk PPS, 
oddawał partii znaczne usługi 
techniczne – przechowywał nie-
legalną literaturę, użyczał miesz-
kania na zebrania partyjne, or-
ganizował noclegi dla ściganych 
przez władze carskie PPS-owców. 
Był członkiem powstałej w 1905 r. 
pierwszej liberalnej polskiej partii 

inteligenckiej Związku Postępowo-Demokratycznego13.

Józef Bednarz - lata 30. XX w. 
(Fot. Arch. PWN)

10. Kazimierz Miszewski /1881-1970/, płk, były dyrektor Szpitala Psychiatrycznego 
w Drewnicy koło Warszawy. CAW, KKiMN, Kazimierz Jerzy Miszewski; AGAD, 
Pomocnik Generał Gubernatora Warszawskiego /dalej: PGGW/ sygn. 353, k. 15.

11. Józef Handelsman /1883-1962/ prof., były kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej 
AM w Warszawie. CAW, Józef Handelsman, teczka personalna ap. 1057.

12. Witold Łuniewski /1881-1943/, doc., długoletni dyrektor Szpitala Psychiatryczne-
go w Tworkach koło Warszawy. AGAD, PGGW, sygn. 353, k. 15; CAW, KKiMN, W. 
Łuniewski.

13. W. Chodźko /1875-1954/, prof., były kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego, 
długoletni dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Kochanówce koło Łodzi. :JAW, 
KKiMN, - W. Chodźko, wniosek odrzucony; S. Rudzki: op. cit. s. 18.

14. Rafał Radziwiłłowicz /1860-1929/, prof., były kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycz-
nej w Wilnie. T. Nasierowski: Curriculum vitae Rafała Radziwiłłowicza. Psychiatria 
Polska 1987 nr -1, s. 63; S. Sempołowska: W więzieniach. Warszawa 1960, s. 99; S. 
Rudzki: op. cit., s. 18.

15. S. Kalabiński, F. Tych: Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na 

ziemiach polskich. Warszawa 1969, s. 64; AGAD, KGGW, sygn. 2488, k. 284, 287, 288, 
293, 295; sygn. 2208, k. 236-238.

16. S. Kalabiński, F. Tych: op. cit. s. 128; N. Brykalska: Aleksander Świętochowski. Warsza-
wa 1987, T.II s.55-57; S. Rudzki : op. cit. s.18.

17. T. Nasierowski: op. cit. s. 64; Robotnik 1907 nr 213, s.4; Biblioteka Warszawska 1907, 
t. II, nr 1 s. 193-195; Kronika Ruchu Rewolucyjnego 1937 nr 10, s. 68; Świat 1907 nr 
9, s. 23.

18. T. Nasierowski, ibidem; Robotnik 1906 nr 80, s. 6; Przedświt 1909 nr 3, s. 169-177.

19. M. Brykalska: po. cit. T II, s. 101-104; Robotnik 1907 nr 205, 206, 207.

20. Archiwum ZSL, sygn. ZB VIII/1, Rafał Radziwiłłowicz; sygn. P-87, S. J. Brzeziński: 
Wydawnictwa PZL, s. 21-22; sygn. 0-2, A. Bogusławski: Początki ruchu ludowego 
w Królestwie Polskim, s. 49.

21. Arch. ZSL, sygn. 0-2, A. Bogusławski: op. cit. s. 41, 48-49 ; sygn. P-53, M. Malinowski 
: Pamiętniki, cz.II, s. 316, 327-328; W. Piątkowski: Dzieje ruchu zaraniarskiego. 
Warszawa 1956, s. 57.

Witold Chodźko (fot: pl.wikipedia.org)
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Rafał Radziwiłłowicz, sympatyk 
PPS, z którą łączyło go, jak sam o tym 
pisał, „jej hasło Niepodległości oraz 
urok ludzi, którzy ją tworzyli”, uła-
twiał „spiskowcom, którzy trafiali na 
obserwację do szpitala, wyplątanie 
się z trudności”, pomagając im w sy-
mulowaniu zaburzeń psychicznych 
oraz ucieczce ze szpitala, chroniąc ich 
niejednokrotnie przed wieloletnim 
więzieniem, a  nawet śmiercią14. We-
spół z  Andrzejem Niemojewskim 
działał w  grupie „Kuźnicy” 15, a  na-
stępnie w  Związku Postępowo-De-
mokratycznym16. W  czasie rewolucji 
lat 1905-1907 pomagał członkom 
OB PPS. M.in. przechowywał pienią-
dze „zrabowane podczas napadu na 
Urząd Pocztowy przy ulicy Wspólnej” 

17, a także ukrywał w swojej poczekalni lekarskiej uwolnionego 
ze Szpitala Praskiego rannego w głowę bojowca‚ Władysława 
Redke18. Był jednym z delegatów Towarzystwa Kultury Polskiej 
w interwencji mediacyjnej podjętej przez zarząd Towarzystwa 
w 1907 r. w związku z lokautem łódzkim, pozbawiającym pracy 
24 tysiące robotników19.

R. Radziwiłłowicz był również blisko związany z  Polskim 
Związkiem Ludowym (PZL), zasłużył się na polu pracy oświa-
towej z  nauczycielami ludowymi. W  ramach działań konspi-
racyjnych przewiózł przez granicę z  Krakowa część czcionek 
dla organizowanej drukarni PZL20. Popierał i udzielał pomocy 
materialnej ukazującemu się w Warszawie od 1907 r. tygodni-
kowi „Zaranie”21. Po upadku rewolucji 1905 r. zbliżył się do E. 
Abramowskiego, z  którym organizował Związek Towarzystw 
Samopomocy Społecznej. Był jednym z założycieli, a następnie 
czołowym działaczem Towarzystwa Kooperatystów22. Uznaw-
szy sprawę niepodległości za fundamentalną, doprowadził 
wespół z Abramowskim do zorganizowania zjazdu irredenty-
stów, który odbył się w dniach 25-26 sierpnia 1912 r. w Zako-
panem. Aresztowany po powrocie ze zjazdu, uniknął zesłania 

22. Archiwum Akt Nowych /AAN/, Towarzystwo Kooperatystów, sygn. 1.

23. APW, WGZŻ, sygn. 3778, 3779; H, Romer: Środa nad środy /w:/ Kurier Wileński 
1927 nr 258, s. 2.  

24. K. Jaworowska: Wspomnienia o Związku Chłopskim, Instytut Historii PAN rkp 
15/58, ten sam rękopis złożony w Bibliotece Narodowej akc 9074.

25. K. Jaworowska: op. cit. s. 35; Strażnica 1917 nr 14, s.1; J. M. Majchrowski: Ulubie-
niec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszewski. Zarys biografii. Wrocław 1990, s. 
-52: PSB, T.XXX/1, Wrocław 1987, s. 416.

26. S. Thugutt: Wybór pism i autobiografia. Warszawa 1939, s. 24-25.

27. Władysław Stryjeński /1889-1956/, dr med., mgr prawa, długoletni dyrektor 
Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie koło Krakowa, senator II Rzeczypospo-
litej. CAW, KXiMN, Władysław Stryjeński, wniosek 14/9269; teczki personalne 
10682, 23628.

28. Marcin Zieliński /1886-1941/, prof., były kierownik Katedry Neurologii i Psychiatrii 
na Uniwersytecie Poznańskim. CAW, KKiMN,. Marcin Zieliński, wniosek 7461; 

teczki personalne 3089, 4716.

29. Aleksander Domaszewicz /1887-1948/, prof., twórca pierwszego w Polsce oddziału 
neurochirurgicznego /1930 r./, senator II Rzeczypospolitej. CAW, Aleksander Doma-
szewicz, teczka personalna ap 968; KKiMN, wniosek 1027.

30. Mieczysław Naramowski /1889-1954/, ppłk, były starszy ordynator oddziału neuro-
logiczno-psychiatrycznego w Szpitalu Okręgowym w Poznaniu. CAW, Mieczysław 
Naramowski, teczki personalne 1612, 2987, 3715; odznaczenia, sygn. 23-162.

31. Ludwik Neugebauer /1895-1974/, były asystent Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycz-
nej UJ w Krakowie. CAW, KKiMN. Ludwik Neugebauer; GBL Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej T.537-15.

32. CAW, Józef Handelsman, teczka personalna ap 1057,

33. CAW, KKiMN, Witold Łuniewski.

34. CAW, KKiMN, Stanisław Higier.

35. Henryk Zajączkowski /1898-1963/, były dyrektor zakładu w Świącku k/ Grodna, 
autor pionierskich prac dotyczących nowoczesnych metod leczenia alkoholizmu 

do Archangielska tylko z  powodu 
choroby serca23. Od 1912 r. działał 
w  Związku Chłopskim pod pseudo-
nimem Ojciec Miller24.

Z działalnością społeczną i poli-
tyczną czołowych psychiatrów prze-
łomu XIX i XX w. wiązała się także ich 
przynależność do wolnomularstwa. 
R. Radziwiłłowicz, W. Łuniewski,  
J. Mazurkiewicz byli Wielkimi Mi-
strzami Wielkiej Loży Narodowej Pol-
ski. O tym, że Radziwiłłowicz był jed-
ną z czołowych postaci ówczesnego 
życia politycznego świadczy fakt 
umieszczenia jego nazwiska w ode-
zwie nawołującej do podjęcia walki 
zbrojnej z  Rosją, wśród członków 
(w  rzeczywistości nieistniejącego)  
Rządu Narodowego25. 

Nie zabrakło psychiatrów w szeregach Legionów Polskich 
oraz powstałej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 
1914 r. Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).

S. Thugutt tak pisał w swoich wspomnieniach: „Kiedy na 
jednym z zebrań /…/ głowiliśmy się nad odcyfrowaniem pol-
skiej łamigłówki i szukaliśmy sposobu odzyskiwania wolności 
bez wyrzekania się całości ziem naszych, odezwał się dr Rafał 
Radziwiłłowicz: „To nam da wielka wszechświatowa rewolucja 
społeczna”. Spojrzeliśmy na niego nie bez zdziwienia, tak te 
rzeczy były jeszcze od nas odległe, a przecież w praktyce on 
był najbliższy prawdy”26.

Działaniom zbrojnym towarzyszyły działania polityczne, 
w których aktywny udział brali R. Radziwiłłowicz i W. Chodźko. 
W szeregach Legionów Polskich walczyli: Władysław Stryjeń-
ski27, Marcin Zieliński28, Aleksander Domaszewicz29, Mie-
czysław Naramowski30, Ludwik Neugebauer31.

W  POW działali: Józef Handelsman32, Witold Łuniew-
ski33, Stanisław Higier34, Henryk Zajączkowski35, Lucjan Ko-
rzeniowski36, Emil Cyran37.

Rafał Radziwiłłowicz (fot: pl.wikipedia.org)
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się wezwanie do lekarzy Polaków o  ”jak 
najliczniejsze wstępowanie do szeregów 
armii polskiej (legionów)”49. W  związku 
z  dużą liczbą chętnych Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Społecznej powołało do 
życia Komisję do spraw wojskowo-lekar-
skich50.

Poza R. Radziwiłłowiczem w zjeździe 
aktywnie uczestniczyli W. Chodźko, M. 
Bornsztajn oraz K. Rychliński51.

R. Radziwiłowicza oraz J. Piłsudskie-
go łączył podobny stosunek do ideolo-
gii, którą obaj traktowali jako narzędzie 

służące do osiągnięcia jedynego słuszne-
go i  godnego poświęcenia się celu – od-

zyskania niepodległości. Piłsudski mówił o  tym wprost: „Całe 
życie walczyłem z  doktrynami /…/. To przekleństwo nasze. 
/…/ Doktryna! To śmierć dla myśli, to martwota, to zerwanie 
z rzeczywistością”52. Radziwiłłowicz napisał: „Zetknąłem się bli-
żej z Edwardem Abramowskim i z nim podejmowaliśmy kroki, 
które doprowadziły do przyjęcia hasła „Niepodległość sama 
w sobie” bez jakichkolwiek przymiotników określających, któ-
re propagowaliśmy w kraju i wśród emigrantów”53. 

Spośród wielu wspólnych doko-
nań J. Piłsudskiego i R. Radziwiłłowi-
cza najbardziej spektakularnym była 
ucieczka J. Piłsudskiego ze Szpitala 
Św. Mikołaja Cudotwórcy w  Peters-
burgu. n

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

oraz stosowania leków psychotropowych w zaburzeniach psychicznych. CAW, 
KKiMN, Henryk Zajączkowski, wniosek odrzucony.

36. Lucjan Korzeniowski /1897-1984/, były kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej 
AM w Białymstoku. CAW, KKiMN, Lucjan Korzeniowski; teczka personalna 7806.

37. Emil Cyran /1886-1966/, długoletni dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu. 
CAW, Emil Cyran, teczka personalna 1655; KKiMN, wniosek odrzucony; Śląski 
Słownik Biograficzny, t.II, Katowice 1979, s. 56-58.

38. CAW, KKiMN, Kazimierz Miszewski; teczka personalna 4679.

39. Stefan Węcewicz /1887-1969/, były dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Owiń-
skach koło Poznania. CAW, Stefan Węcewicz, teczka personalna ap. 757: KKiMN 
wnioski odrzucone.

40. patrz przypis 38.

41. Michał Wiendlocha /1892-1967/, były dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Rybni-
ku. CAW, KKiMN, Michał Wiendlocha, wniosek odrzucony.

42. Stanisław Kryzan /1877-1969/, dłogoletni dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Ko-

cborowie koło Starogardu Gdańskiego. CAW, Stanisław Kryzan, teczka personalna 
ap 9813.

43. Głos Stolicy 1916 nr 1, s. 7; Głos Warszawy z 7.XI. 1916, s. 1-2; Strażnica 1916 nr 10-
11, s. 3-5; 1916 nr 12-13, s. 5-7.

44. Program LPP •. Strażnica 1916 nr 10-11, s. 2.

45. Rozwiązanie LPP. Nowa Reforma z 30 grudnia 1918 r.

46. Głos Warszawy 1917 nr 33, s. 2-3; nr 34, s. 2.

47. Głos Warszawy 1917 nr 36, s. 2.

48. ibidem

49. Głos Warszawy 1917, nr 40, s. 3,

50. Głos Warszawy 1917 nr 45, s. 3; nr 56, s. 3.

51. Głos Warszawy 1917 nr 28, s. 2; nr 31, s. 3.

52. J. Jędrzejewicz: W służbie idei. Londyn 1972, s. 196.

53. T. Nasierowski: op. cit. s. 63-64.

W  tworzeniu polskich formacji woj-
skowych w  Rosji brali udział Kazimierz 
Miszewski38 i Stefan Węcewicz39.

W  powstaniach śląskich walczyli: 
Emil Cyran40, Michał Wiendlocha41, zaś 
w  powstaniu wielkopolskim Stanisław 
Kryzan42.

R. Radziwiłłowicz, będący od 1917 r. 
na czele Ligi Państwowości Polskiej (LPP) 
konsekwentnie twierdził, że Legiony są 
zalążkiem przyszłego wojska polskiego43. 
LPP w  swoim programie zakładała, że 
„kresem jej działalności jest ukonstytu-
owanie się jawnego i legalnego rządu pol-
skiego”44. 30 grudnia 1918 r. postanowiła 
rozwiązać się, uważając, że zadanie swe wypełniła45.

Oprócz działalności politycznej R. Radziwiłłowicz po-
dejmował działania służące zapewnieniu właściwej opieki 
medycznej walczącym legionistom. W  tym celu, jako prezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, zorganizował 
I Polski Zjazd Medycyny Wojskowej, który odbył się w Warsza-
wie w dniach 1-2 lutego 1917 r.46. Jak sam stwierdził: „Zjazd miał 
charakter „pragmatyczny”/…/. Nie było suchych, akademic-
kich dyskusji /…/. Najwięcej miejsca 
zajęła chirurgia na froncie i na tyłach 
/…/, sprawa chorób zakaźnych /…/, 
sprawa inwalidów wojskowych”47. 
Zdaniem Radziwiłłowicza unikal-
ność tego zjazdu polegała na tym, 
że: „był to jedyny może w  dziejach 
świata zjazd lekarzy wojskowych, 
którzy w  biegu, w  czasie trwania 
toczącej się wojny, mogli podzielić 
się wrażeniami, zdobytym doświad-
czeniem, w bezpośredniej wymianie myśli z obu frontów wal-
czących wojsk. Albowiem zeszli się na Zjeździe lekarze, którzy 
opatrywali i  leczyli rannych ze strony rosyjskiej, z  lekarzami, 
którzy spełniali czynności lekarskie po stronie państw central-
nych”48. Wśród uchwał zjazdu na pierwszym miejscu znalazło 

Edward Abramowski
(fot: pl.wikipedia.org)

„Niepodległość sama w sobie” 
bez jakichkolwiek przymiotni-
ków określających, które pro-
pagowaliśmy w kraju i wśród 
emigrantów”.53
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Polska lat 1980-1981  
w korespondencji  
do „Solidarności”
(odłożonej do konsultacji  
przez psychologa lub psychiatrę)…
Andrzej Axer

Musiały budzić zakłopotanie pracowników ośrodka interwencji 
z uwagi na ich niezwykłą treść i formę. Niektóre z tych listów pochodziły 
od osób, które wprost opisywały swoje doświadczenia związane z lecze-
niem psychiatrycznym. Większość przedstawiała obraz rzeczywistości 
znany nam z codziennego życia, lecz w szczególny sposób zniekształ-
cony, jak można domniemywać – przez chorobowe doznania autorów. 
W niektórych przypadkach sama gwałtowność wypowiedzi wyrażająca 
gniew, rozpacz, poczucie beznadziejności, mogła zdecydować o odłoże-
niu listu do specjalnej teczki. 

Zamieszczony niżej wybór obejmuje dwadzieścia listów. Pominą-
łem pięć zawierających opisy jedynie doznań psychotycznych (3) albo 
zupełnie nieczytelne (2). Z  każdego listu starałem się wydobyć głów-
ne wątki, unikając fragmentów osobistych oraz informacji mogących 
umożliwić identyfikację autorów. Stylistyki nie zmieniałem, chyba że 
błędy gramatyczne zacierały całkowicie sens zdania. 

W latach 1980-81 Biuro Interwencji 
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, 

otrzymywało listy z prośbą o pomoc 
z całego kraju. Autorzy pisali o krzyw-

dach doznanych od instytucji i osób 
prywatnych; wyrażali gniew, domagali 

się zadośćuczynienia i ukarania wino-
wajców. W niektórych listach formu-
łowano rozmaite zalecenia i projekty 

reform w sprawach publicznych. Na 
niewielki margines tej korespondencji 

składają się listy odłożone do teczki 
z adnotacją „do konsultacji przez psy-

chologa lub psychiatrę”. 

* Komisja Sejmowa ds. Zażaleń i Wniosków,

* Do Rzekomo Sejmu Polszy,

* Do Rzekomo Rady Państwa,

* Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża  
przez Konsula Szwajcarii,

* Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Kochana „Solidarność”,

* Do Pana Lecha Wałęsy (Lider) jako zwierzchnika 6 mln Katolików,

* KC PZPR Wydział Skarg i Interwencji,

* Panowie i Obywatele i Towarzysze na szczeblu Sadu Najwyższego,

* Do autorytetów o trzeźwym humanitarnym światopoglądzie,

* Do Sądu Międzynarodowego w Hadze, gdzie ludzie mają trzeźwe 
umysły, a nie gówno we łbach.
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+  Ukrywam się w różnych miejscach w całym kraju przed ter-
rorystami, snajperami z  RFN posiadającymi broń napal-
mową. W  Zakopanem oczekują na mnie włoscy terrory-
ści. W czasie podróży służbowej z zadaniami specjalnymi 
próbowano mnie wyrzucić z pociągu relacji Poznań-War-
szawa, udusić w przedziale, porwać z ulicy, zasztyletować 
w sklepie Wedla.

+  Próbowałem zrekonstruować fakty walki z wrogami poko-
jowego życia społeczeństw, które dotknęły moją rodzinę. 
Wrogie siły kontrrewolucji w  Polsce i  ich sprzymierzeńcy 
są gotowi użyć wszelkich okrutnych środków i zastosować 
to, co im pozwoli wygrać w  tej walce klasowej w  Polsce 
naszych czasów. Są oni wrogami postępu, pokoju, spra-
wiedliwości, praworządności, ładu, demokracji, kultury, 
tradycji i odnowy społecznej.

+  Lat temu dwadzieścia, może trochę więcej niż pięć mie-
sięcy pracowałem w MSW… w tamtych latach nie miałem 
pojęcia, że MSW to wywiad, kontrwywiad i wszelkiej maści 
bolszewickie pachołki do tzw. brudnej roboty.

+   Oskarżam administrację, prokuraturę z prokuraturą ge-
neralną na czele, milicję, sąd i  rząd o  nadużycie władzy 
z premedytacją, przemoc, oszustwo, złodziejstwo, recydy-
wę, samowole i bezlitosne chamstwo.

+ Proszę o  podpisanie protestu przeciwko nieludzkiemu 
traktowaniu mnie przez Naród Polski. Wyżej wymieniony 
Naród Polski (Katolicy) i Komuniści dokonali na mnie lin-
czu gorszego niż gestapo na Żydach w okupacji.

+ Mnie, jako znajomej Amerykanina, smarują bieliznę, po-
ściel i ubrania bakteriami chorób wenerycznych i nie po-
zwalają się leczyć. Muszę cierpieć za to, że jestem polską 
obywatelką. Jestem ciekawa czy w  tym kierunku coś się 
odnowiło. Służba Bezpieczeństwa chyba na tych samych 
dyrektywach, ale czy lekarze mają obowiązek leczyć po 
dawnemu albo nie leczyć na podstawie sfałszowanego 
wyniku. W sprawie leczenia chorób wenerycznych powin-
na koniecznie być odnowa.

+ W  związku z  braniem udziału w  demonstracji na Placu 
Zwycięstwa 25 maja 1981 odnoszę wrażenie, że wokół 
mojej osoby zachodzą u  innych osób prowokacyjne za-
chowania w sensie, żeby ze mnie zrobić złodzieja, chuliga-
na, zboczeńca seksualnego, schizofrenika, czyli chorego 
psychicznie, za własne przekonania polityczne, które są 

zgodne z  Konstytucją PRL i  ustrojem socjalistycznym… 
Bo przecież popieram demokrację socjalistyczną, odnowę 
zgodną z  linią KC PZPR… zaryzykowałbym twierdzenie, 
oczywiście niezwykle ostrożnie, że prowokacje spotykają 
mnie głównie ze strony, jak to się za sanacji mówiło, żydo-
komuny.

+ Zamknięto mnie siłą i przemocą do szpitala psychiatrycz-
nego gdzie dawano mi na gwałt leki w  zastrzykach trzy 
razy dziennie – fenectil, który robi impotentem w  skut-
kach ubocznych… Być może ci lekarze mają urojenia, 
że inni mają urojenia i  brak im  samym samokrytycyzmu 
albo działają przeciwko ustrojowi socjalistycznemu lub 
przeciwko wierze chrześcijańskiej, bo dają zastrzyki za to, 
że ktoś wierzy w  Ducha Świętego, mówią że to urojenia 
religijne i  osobiście odnoszę wrażenie że system psychia-
tryczny to jest kaganiec lub knebel na demokrację socja-
listyczną. 

+ Zrozumiałem to dopiero dziś i to dzięki „Solidarności”, że to 
nie żadne fatum, jak myślałem dotychczas, ani też że po-
siadam charakter konfliktowy, ale że jestem represjonowa-
ny za przekonania przez bardzo wpływową i nader wpły-
wową mafię faszystowskiego, która stosuje represje do 
jednej osoby przez selekcje, według swojego widzi mi się.

+ Sprawa dobrze Wam znana, czy nie taką mam opinię jak 
wariat, łajza, dziad, rozrabiaka. Złodzieja już z mnie zrobili, 
jeszcze mnie bandytą zrobią… Chuligana mam się bać, ła-
chudry, chama z MO też, prokuratora też, sądu też….

+ Zjawia się w moich drzwiach milicjant w cywilu i doręcza mi 
wezwanie na badanie lekarskie na godzinę 11 tego same-
go dnia. Dobiłem do sądu (ZUS-u) punktualnie. Panienka 
w okienku nr. 32 oświadczyła że będę badany przez pana 
pułkownika. Przeprowadził ze mną wywiad jak za czasów 
hitlerowskich w Alei Szucha. Oświadczył się byłem w AK. Ja 
powiedziałem że to była armia nie bandyci. W czasie tego 
przesłuchania zachowywał się jak dziedzic na kiepskim 
folwarku… Mam wrażenie, że to był milicjant przebrany 
w mundur pułkownika. Czyżby milicja obywatelska zarzą-
dzała nawet Sądem Ubezpieczeń Społecznych?

+ Kiedy wystąpiłem jawnie, oficjalnie, legalnie o  emigrację 
do Izraela, Muchomory Czerwone zrobiły ze mnie wariata 
papierowego, popsuli mi opinię i papiery tak, że nie mogę 
dostać pracy nigdzie. Polska Szajka Narodowo Socjali-
styczna (PZPR) nie puściła mnie nigdzie, ani do Szwecji, 
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ani do Niemiec Zachodnich, ani do Izraela, ani nawet na 
Olimpiadę Moskiewską. A  ja pojechałem za to do oflagu 
(„szpitala”) psychiatrycznego. 

+ Od 1968 roku do dzisiaj Naród Polski trzyma mnie w śledz-
twie. Ja nie jestem obszarnikiem, jestem najbiedniejszym 
człowiekiem a socjalizm mnie poniewiera. I nadmieniam, 
że za moją robotę, co się poświęcałem, abyśmy wszystkie 
żyli, to mnie się należy renta. Powinniście mnie na rencach 
nosić a nie poniewierać i znęcać się nad mną i żywic mnie 
lekarstwami śledczymi, bom tego nie zasłużył.

+ Świeckie i dochowane się na interesują i teraz pół wsi. Tak 
mnie leczą i  nasycają że bieliznę muszę zmienić górną 
i dolną nieraz więcej niż dwa razy w jedną noc. Teraz py-
tam, dlaczego jak Polska istnieje, jeśli znajdzie się osobnik 
co tworzy dobro dla Narodu Polskiego, to go prześladują 
i poniewierają, że musi uciekać na emigrację.

+ Zwracam się ponownie o powołanie Komisji Rzeczoznaw-
ców w  trzeciej dekadzie mają celem powzięcia ostatecz-
nych decyzji we wszystkich problemowych sprawach, 
wypracowania końcowych aktów prawnych i  przedsta-
wienia ich Sekretarzowi Generalnemu ONZ na nieoficjal-
nym forum. Sama nie mogę brać udziału w dochodzeniu 
sprawiedliwości co przedłuża i  utrudnia egzekwowanie 
należnych praw. Te sprawy są związane z moją egzysten-
cją i  bezpieczeństwem, ochrona prawna mnie i  mojej 
rodziny, osadzenia winnych, przyznania mieszkania, ure-
gulowania spraw rentowych, zaskarżenia za bezprawne 
zwolnienie z pracy, przyznanie leków i pomocy lekarskiej.

+ Proszę o natychmiastowe zawarcie porozumienia między 
NSZZ „Solidarność” i  Rządem nawet gdyby to stało się 
przyczyną natychmiastowego dokonywania reform spo-
łeczno-gospodarczych.

+ Proszę o  rozładowanie obecnie panujących napięć które 
grożą za kilka miesięcy konfliktem zbrojnym z  udziałem 
syjonistycznych agresorów USA w  Polsce, mogącym być 
zaczątkiem wojny nuklearnej w Europie.

+ Zwracam się z prośbą do NSZZ „Solidarność” by mi ułatwi-
ła wydanie paszportu; dla mnie wolność to wszystko. Nie 
ma, tu w Polsce nikogo, te ich prokuratora generalne to jak 
mówią Rosjanie gorzej niż swołocz.

+ Drodzy Państwo, żeby Polska była Polska i  Socjalistycz-
na. Pomagajmy sobie wzajemnie. Proszę nie zapominaj-
cie, zainteresujcie się, bo nadszedł czas, żeby oczyścić się 
z tych brudów.

+ Pierwszą skargę skierowałem do rzekomo rady państwa 
w  roku 1966. Żądam, żeby tę sprawę skierować do Sądu 
Międzynarodowego na Zachodzie.

+ Proszę o podpisanie się w obronie moich praw: Pozwolenie 
na opuszczenie granic Polski, zaświadczenie o zrzeczeniu 
się praw obywatela PRL za 21 linczu i moich nieludzkich 
cierpień, wypłacenia mi odszkodowania (nawet gestapo 
miało sumienie i płaci odszkodowania), a jak nie, to proszę 
o zabicie mnie i wykonanie wyroku śmierci.

+ Uprzejmie proszę o przeniesienie Pani P z naszego koryta-
rza zamiast innego lokatora za pośrednictwem „Solidar-

+ Wszystko możliwe, ale żeby żyć w bolesnych cierpieniach, 
być dzień i  noc torturowany prądem, czyli promieniami. 
Nie ważne podwyżki płac, ale ważne jest żyć. Z tym pogo-
dzić się nie można. Napisałem do radia, to mnie zabrali do 
szpitala i miesiąc siedziałem. Od 1966 do dziś, co napiszę, 
to przysyłają do Opieki i Milicja schodzi... A kukły się śmie-
ją, bo one wszytko widzą i słyszą.

+ Od pewnego czasu kierowane były pod moim adresem 
anonimowo przez bliżej nieznane mi osoby zarzuty szep-
tane. Ostatnio sytuacja o  tyle się zmieniła, że inwigila-
cje mojej osoby prowadzą również osoby ze znaczkiem 
„Solidarności”. Jestem przez te osoby pikietowany, kiedy 
wychodzę z domu. Osoby te zaopatrzone są często w naj-
nowsze zdjęcia mojej osoby robione z ukrycia przez oso-
by pikietujące. Przepuszczam że zainteresowanie moją 
osobą pochodzi jeszcze z lat okupacji, kiedy prowadziłem 
spory o miedze w polu i w ogrodzie z chciwymi gruntu.
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Autorzy listów czują się zniewoleni 
przez bezduszny aparat represji. 
W jednym szeregu z PZPR, sądami, 
prokuraturą i milicją stawiają psychia-
trię, która jest w ich poczuciu równie 
brutalnym i arbitralnie działającym 
elementem systemu przemocy.  
Ta wszechobecna przemoc powodu-
je cierpienia fizyczne i psychiczne, 
odbiera poczucie bezpieczeństwa 
i szacunek dla samego siebie. W pań-
stwie, w którym nie można polegać 
na żadnej instytucji, starania o za-
dośćuczynienie krzywd są nie tylko 
bezskuteczne, ale narażają poszko-
dowanego na kolejne szykany. Auto-
rzy listów uważają „Solidarność” za 
jedyną władzę godną zaufania. Nie 
są jednak pewni, czy „Solidarność” 

ności”. Bardzo proszę, choćby pokój z  kuchnia. Chciała-
bym do Was należy, będę pomagała.

+ … i  moja prośbą brzmi, żebym raczej mogła otrzymać 
paszport do krajów kapitalistycznych... bo to nie ma swo-
body ani krytyki społecznej, religijnej, osobistej fantazji, to 
wolałbym się udać tam, gdzie prawa deklaracji człowieka 
ONZ są bardziej przestrzegane.

+ Uprzejmie proszę NSZZ „Solidarność” Region Mazow-
sze o  spowodowanie konfrontacji z  udziałem telewizji, 
z  uczestnikami otwartego zebrania POP (podstawowej 
organizacji partyjnej) w celu wyjaśnienia cuchnącej faszy-
zmem sprawy i pomyślnego dla mnie załatwienia w sensie 
naprawienia wyrządzanych mnie i mojej rodzinie krzywd.

+ Parę dni temu byłem w  Prokuraturze, niech sobie k… ze 
mnie nie robią. Rzuciłem im na stół dowód osobisty, aże-

by się mną zaopiekowali jako nieszczęśliwa ofiara ruchu 
postępu.

+ Mamy w Polsce kilkanaście wielkich miast a po tych mia-
stach same solidarne i  żebym recytował przed publicz-
nością samych solidarnych to zarzuca tysiącami i nie po-
trzebne będzie odszkodowanie.

+ Proszę abyście mi odgórnie załatwili, jak tam coś nie 
uwzględnia to tu nie zwolnią mnie z tortur, nie ma co mó-
wić i dalej będzie to samo. Tak nierówno pisze, bo mi oczy 
wypalili.

+ Proszę zatem Wysoką Komisję o  pomoc w  ciężkiej i  nie-
ludzkiej sprawie aby wreszcie Sprawiedliwości stało się za-
dość, aby sprawiedliwość stała się ostają Rzeczypospolitej. 
Aby odnowa również w MO zdobyła zaufanie wśród spo-
łeczeństwa, aby już nigdy nie pluto na mundury Milicji….

ujmie się za nimi, gdyż jest to władza 
milionów Polaków-Katolików, a oni 
z narodu czują się raczej wyobcowani. 
W ostatecznym kroku pozostaje jesz-
cze emigracja lub szukanie ratunku 
w organizacjach międzynarodowych, 
co również wymaga interwencji „Soli-
darności”. 
Oczywiście, można to wszystko skwi-
tować słowami, że opisana w listach 
rzeczywistość to są tylko rojenia cho-
rego umysłu. Mnie bardziej przeko-
nuje pogląd Michaela Foucault w „Hi-
storii Szaleństwa”, że „…w największej 
tajni obłędu, u podstaw tylu omyłek 
i bezsensów, tylu nadaremnych słów 
i gestów napotyka się ostatecznie głę-
boko zagrzebaną celność wywodu.” n
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Nie wypada inaczej
Rozmowa z dr Januszem Chojnowskim, ordynatorem oddziału  
psychiatrycznego w Szpitalu Ogólnym i Kierownikiem Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Grajewie w województwie podlaskim.

Redakcja: Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Grajewie od 1 lipca 2018 
roku realizuje Program Pilotażowy 
Nowego Modelu Lecznictwa Psychia-
trycznego Ministerstwa Zdrowia. Jakie 
masz wrażenia z tych pierwszych paru 
miesięcy?
J.Ch.: Ogólnie biorąc, pozytywne. Może 
to zabrzmi bardzo górnolotnie lub pate-
tycznie, ale stało się tak, że wreszcie mo-
żemy pracować w takiej formule, o jakiej 
marzyliśmy i  robić dla chorych to, co 
chcieliśmy robić. Początek drugiej po-
łowy roku był jak oderwanie się rozpę-
dzonego samolotu od ziemi. Poczuliśmy 
swobodę. Nie musimy przejmować się 
obłożeniem oddziałów, ilością wykona-
nych porad. Możemy przejąć się i  zająć 
poszczególnymi osobami potrzebujący-
mi naszej pomocy, naszego leczenia. 

R: Czy da się już odczuć jakiś wpływ na 
relacje modelu leczenia środowisko-
wego wobec stacjonarnego?

J.Ch.: Jakiś czas temu przekonałem dy-
rektora naszego wielospecjalistycznego 
szpitala, żeby pozwolił mi na zorganizo-
wanie zespołu leczenia środowiskowe-
go, bo po prostu w tych czasach tak wy-
pada, bo nie wypada inaczej. Ale praca 
tego zespołu nie przynosiła w poprzed-
nim systemie żadnych korzyści finanso-
wych. NFZ rozliczał to w ramach poradni. 
Czyli sami sobie znaleźliśmy niełatwe 
zajęcie, za które de facto nie było zapła-
ty, co oznaczało powiększanie kosztów 
funkcjonowania psychiatrii w  szpitalu. 
Teraz przybyło pacjentów objętych le-
czeniem środowiskowym. A oddział sta-
cjonarny, mimo, że robimy wszystko, by 
nie przyjmować chorych spoza rejonu 
objętego pilotażem, po paru tygodniach 
spokoju, znowu jest zapełniony chorymi. 

Bierze się to z  dwóch źródeł. Po 
pierwsze, skoro nie ma dyskryminacji fi-
nansowej hospitalizacji przedłużających 
się, nie ma żadnych innych racji, niż me-

dyczne i  etyczne, które mam brać pod 
uwagę, gdy decyduję o  wypisaniu pa-
cjenta. Podam przykład: Jeszcze wiosną 
przyjęliśmy chorą ze schizofrenią, która 
straciwszy mieszkanie w  jednym z  du-
żych miast wojewódzkich zaczęła wieść 
tam życie osoby bezdomnej. Przyprowa-
dziła nam ją jej kuzynka zamieszkała na 
terenie naszego powiatu. Stan pacjentki 
był opłakany. W rozumieniu nowego mo-
delu, jako osoba bez adresu zamieszka-
nia jest ona naszą podopieczną, bo prze-
bywa u  nas i  mamy dołożyć wszelkich 
starań, by z  powrotem nie wróciła do 
życia na ulicy i w noclegowniach. Myśląc 
starymi kategoriami, pewnie odesłałbym 
ją karetką po paru tygodniach leczenia 
do oddziału szpitalnego najbliższego 
jej dawnemu miejscu pobytu, a  z  tego 
oddziału przy ciągłym niedoborze łó-
żek szpitalnych zostałaby wypisana, jak 
mi się zdaje, z powrotem na ulicę. O  ile 
w  ogóle wyraziłaby zgodę na hospitali-
zację. Wszystko odbywałoby się zgod-

rozmowa
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nie z prawem, bo osiągnięto by wystar-
czającą i  stabilną poprawę, wydano by 
zalecenia i  recepty, itp. Teraz mamy z tą 
pacjentką ból głowy (gdy piszę te słowa, 
jest na przepustce u kuzynki), bo ciągnie 
ją do jej miasta i wiadomo, że znów zgu-
bi się w  wielkomiejskiej dżungli. Gdyby 
zgodziła się pozostać na naszym terenie, 
zadbalibyśmy o nią. 

Drugim, słabszym źródłem obło-
żenia oddziału stacjonarnego jest chęć 
ponownej hospitalizacji jako reakcja nie-
których ciężko chorych osób na objęcie 
ich od niedawna opieką środowiskową. 
Skoro mają naszą uwagę i  ułatwiony 
z  nami kontakt, to tak właśnie reagu-
ją. Ale ja się tym zbytnio nie przejmuję. 
Północno-wschodnia Polska to nie Italia, 
żyje się tu trudniej. Po drugie, nie wlewa 
się młodego wina do starych naczyń. 
Efektywność nowego modelu leczenia 
da się w  pełni zaobserwować w  odnie-
sieniu do osób młodych, które dopiero 
zaczęły potrzebować naszej pomocy. 

R: Czyli w nowym ciele, nowy duch?
J. CH.: Po licznych rozmowach z  perso-
nelem oddziału, moich własnych i  mo-
ich psychologów, udało nam się tchnąć 
w  zespół trochę nowego ducha. Na 
przykład – gmeranie w  telefonach jest 
na cenzurowanym. W swoim rewolucyj-
nym zapale byłem nawet bliski tego, by 
wywiesić w  widocznym dla wszystkich 
miejscu napis: „Zabrania się personelowi 
oddziału gmerania w  telefonach”. Jako 
przykład tego nowego ducha podam, 
że sam, chcąc się trochę sprzymierzyć 
z  nowo przyjętym młodym pacjentem, 
z  którym mieliśmy bardzo powierz-
chowny kontakt, a  który się bardzo au-
todestrukcyjnie obwiniał o  to, że przy-
czynił się do wybuchu swojej choroby 
popalając marihuanę, znalazłem mu na 
„YouTube” starą piosenkę „Along comes 
Mary”, przebój zespołu The Association, 
by sobie nie myślał, że ma do czynienia 
z  potępiającym go zgredem… Chyba 
podziałało. Pacjent ten chodzi do porad-
ni, bierze leki. Czegoś takiego bym nie 
zrobił wcześniej (żeby było jasne, jestem 
przeciwny legalizacji marihuany jako 
używki, ale nie miałbym nic przeciwko 
jej stosowaniu w  medycynie ze ściśle 
określonych wskazań). 

R: A co z punktem konsultacyjno-zgło-
szeniowym? Z tego, co słyszę, w niektó-
rych miejscach mają w  nich mnóstwo 
roboty.
J. CH.: Rozgłosiliśmy o  jego powołaniu 
gdzie się tylko dało, rozsyłając pisma 
z  informacją o  nim i  z  numerem telefo-
nu – do lekarzy rodzinnych, Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, parafii… 
i  czekaliśmy. Prawie bez odpowiedzi. 
Parę osób korzystając z nowego numeru 
telefonicznego zarejestrowało się do po-
radni, co i  wcześniej nie stanowiło żad-
nego problemu. Kolejek do psychiatry 
nigdy u nas nie było. 

R: A  jak wam się układa współpraca 
z podwykonawcami?
J. CH.: Bezproblemowo, może dlatego, 
że mamy tylko jednego. To niepublicz-
na poradnia, która mieści się nieopodal 
szpitala. Pracuje tam jeden zaprzyjaź-
niony psychiatra i  paru psychologów. 
Oni chyba bardziej obsługują pacjentów 
z  nerwicami, reakcjami adaptacyjnymi. 
My koncentrujemy się siłą rzeczy na oso-
bach po hospitalizacjach. Z  kolei nasz 
oddział dzienny nastawiony jest na pa-
cjentów zamieszkałych poza Grajewem, 
bo nie mogą oni korzystać ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy, który od 
dawna już działa i  „wrósł w  krajobraz”. 
Unikamy rywalizacji w  przekonaniu, że 
pracy wystarczy dla wszystkich i  to na 
długo. 

R: Wszystko to wygląda tak pięknie, że 
aż się prosi zapytać, czy macie w ogóle 
jakieś problemy.
J.Ch.: Tak, i  to całkiem poważne. Braki 
kadrowe. Aby spełnić narzucone wymo-
gami programu pilotażowego warunki, 
dyrekcja szpitala musiała (ku mojemu 
zadowoleniu) zatrudnić wielu nowych 
pracowników. Okazało się, że ze znale-
zieniem psychologów i  terapeutów nie 
mieliśmy problemów. Ale z psychiatrami 
już tak. Udało mi się nakłonić do współ-
pracy starszego kolegę, już w  wieku 
emerytalnym. Zmuszony był poddać się 
operacji chirurgicznej i  zmarł w  wyniku 
powikłań. Nie do końca otrząsnęliśmy się 
z szoku. Oby to nie był zły omen dla całe-
go przedsięwzięcia. Czasem boję się, że 
to wszystko zwyczajnie stanie, zawali się, 

gdy troje nas, psychiatrów po pięćdzie-
siątce osiągnie wiek emerytalny. Brak 
sukcesji, sztafety pokoleń… Przypomina 
mi się scena z  filmu „Kariera Nikodema 
Dyzmy”, kiedy główny bohater żegna się 
ze stanowiskiem prezesa banku słowa-
mi: „Przyjdzie po mnie jakiś… i wszystko 
spieprzy.” Coraz częściej mi się przypo-
mina. Oby było bardziej komediowo, 
niż tragicznie. Bo tak nawiasem mówiąc, 
to całe to nasze CZP ma trochę autorski 
charakter. Parę lat temu, może nawet 
jeszcze rok temu, gdy podejmowałem 
starania, by pomimo niedociągnięć i bra-
ków kadrowych nasza placówka została 
zakwalifikowana do programu pilotażo-
wego, czułem się jak osamotniony Don-
kiszot walczący z biurokratycznymi wia-
trakami. A  odkąd ruszyliśmy, poczułem 
się jak, nie przymierzając, rycerz Ivanhoe 
z  serialu z  młodym Rogerem Moore’m. 
Wszyscy mi gratulują i dziękują za zaan-
gażowanie. Autorski charakter naszego 
Centrum wyraża się w tym, że pozwalam 
swoim współpracownikom zajmować się 
tym, do czego mają skłonności i upodo-
banie (o ile, oczywiście, nie jest to gmera-
nie w telefonie ani palenie papierosów). 
Ponieważ nasze skłonności i upodobania 
zawodowe są zróżnicowane, pozapełnia-
liśmy różnorodne nisze. Każdemu nowo 
przyjmowanemu pracownikowi mówię, 
że podstawowy warunek do spełnienia, 
to umiejętność skupienia się na potrze-
bach pacjenta, z którym będzie miał do 
czynienia, a nie na potrzebach własnych. 
Jeśli zespół ma ten wspólny mianownik, 
to różnice osobowościowe, tempera-
mentalne nie stanowią problemu, tylko 
dodają uroku współpracy.

R.: Dziękujemy za rozmowę.
J.Ch.: Chciałbym skorzystać z  okazji 
i powtórzyć, że nadal poszukujemy psy-
chiatry do współpracy. A tak w ogóle, to 
jestem przekonany, że trzeba już teraz 
pomyśleć poważnie o zwiększaniu kom-
petencji i  uprawnień pielęgniarek i  pie-
lęgniarzy psychiatrycznych, by program 
pilotażowy, gdy okaże się sukcesem, 
w co wierzę, nie był pyrrusowym zwycię-
stwem. n
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Warunki powodzenia  
treningu umiejętności  
społecznych 
Andrzej Axer

Co to jest trening umiejętności  
społecznych

Trening umiejętności społecznych jest 
jedną z podstawach metod terapeu-

tycznych w rehabilitacji psychiatrycznej. 
Klinicyści przeważnie uczą się tej metody 

nie na studiach akademickich,  
lecz w toku późniejszej pracy zawodo-

wej. Być może dlatego trening umiejęt-
ności społecznych – jedna z niewielu 

psychospołecznych metod posiadających 
niezłe zaplecze empiryczne – nie ma tak 

utrwalonej reputacji, jak inne metody 
terapeutyczne, jak np. psychoterapia 

behawioralno-poznawcza.

Istota rehabilitacji psychiatrycznej polega na pomocy czło-
wiekowi zmagającemu się z  poważnymi zaburzeniami psy-
chicznymi w osiągnięciu satysfakcji i powodzenia w pełnieniu 
ról społecznych innych niż rola pacjenta. Bariery, o  których 
mowa, to:
n dokuczliwe przeżycia psychiczne,
n towarzyszące im zakłócenia w codziennym  

funkcjonowaniu,
n niewykształcone prawidłowo lub utracone wskutek 

nieużywania umiejętności interpersonalne, 
n niedostatki wsparcia społecznego, szczególnie poza 

najbliższą rodziną; oraz 
n bariery natury instytucjonalnej.

Trening umiejętności społecznych ma na celu pokona-
nie barier interpersonalnych poprzez ukształtowanie nowych 
umiejętności społecznych oraz odbudowanie starych, które 
„wyszły z  użycia”. Jest to metoda ustrukturowana, tzn. pole-
gająca na systematycznym powtarzaniu ćwiczeń o stopniowo 
rosnącym stopniu trudności (np. od przywitania do znalezie-
nia wspólnego tematu do rozmowy). Trening prowadzi się tak 
długo, aż dane zachowanie staje się naturalnym nawykiem co-
dziennego życia. Nasuwa się tutaj wyraźna analogia do stop-
niowego odbudowywania zdolności motorycznych w  toku 
rehabilitacji po poważnych urazach fizycznych. W  obu przy-
padkach nie można oczekiwać, że pacjent odniesie sukces 
jedynie poprzez incydentalną obserwację i naśladowanie in-
nych ludzi. Wiemy z praktyki i literatury, że u osób doświadcza-
jących poważnych zaburzeń psychicznych, uczenie społeczne 
bywa utrudnione przez szereg czynników, takich jak zakłóce-
nia krótkotrwałej pamięci werbalnej, trudności w  skupieniu 
uwagi, dokuczliwe przeżycia psychotyczne, uboczne skutki 
farmakoterapii czy brak wiary we własne możliwości. Z tego 
właśnie powodu, istotą treningu umiejętności są regularne 
ćwiczenia praktyczne, a nie swobodna dyskusja. Rehabilitant 
zaś przypomina bardziej trenera sportowego, niż siedzącego 
na krześle terapeutę.

TEORIA I praktyka
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Motywacja do treningu
Mimo wymienionych powyżej, specyficznych barier, na 

motywację do uczenia u osób z zaburzeniami psychotycznymi 
wpływają te same czynniki, jak na nas wszystkich. Uczymy się 
tym chętniej, im bardziej: 
n nowe umiejętności są praktycznie przydatne (np. chcę 

nauczyć się kilku grzecznościowych zwrotów po wło-
sku przed wyjazdem do Florencji),
n zadanie jest proste do wykonania (uczę się pojedyn-

czych słów, a nie całej gramatyki), 
n uczenie się jest procesem samym w sobie zajmującym 

(oglądam zabawne scenki na video, zamiast czytać 
podręcznik), 
n mamy większą kontrolę nad tempem uczenia,
n nie obawiamy się krytyki.
O tych prostych zasadach nie zawsze pamiętamy w naszej 

pracy. Im bardziej zawodowa rutyna zastępuje w nas empatię, 
tym częściej zapominamy, że nam samym miło jest czasem 
usłyszeć komplement nawet za skromne osiągnięcia. Inną ba-
rierę stwarzają drobiazgowe wyjaśnienia wypowiadane w ję-
zyku różnym od języka potocznego. Pacjent może grzecznie 
potakiwać, ale prawdopodobnie nie zachowa w pamięci wię-
cej niż strzępy informacji. Inną pomyłką blokującą przekaz jest 
udzielanie porad, o które nikt nas nie prosi, zwłaszcza jeżeli ko-
munikat ma formę nakazową, np. pacjent narzekający na ob-
jawy uboczne leku zostaje pouczony, że zaprzestanie leczenia 
może doprowadzić do nawrotu choroby. Niekiedy nazywa się 
to „edukacją”, podczas gdy w rzeczywistości takie oddziaływa-
nie w najlepszym razie pozostawia pacjenta w przekonaniu, że 
lekarz go nie rozumie, a w najgorszym – że mu źle życzy. Pobyt 
w szpitalu skłania pacjentów do przyswajania sobie nawyków 
podporządkowania rutynie leczenia, podczas gdy w życiu po-
wszednim bardziej przydatna jest samodzielność związana 
z  leczeniem farmakologicznym: radzenie sobie z  objawami 
ubocznymi, włączenie przyjmowania leków do rutyny dnia 
codziennego lub dyplomatyczne negocjowanie spraw leków 
z psychiatrą. Trening musi się zawsze skupiać na tym, co jest 
pomocne w  naturalnych warunkach życia codziennego. Nie 
ma sensu nalegać, by pacjent w  zakładzie rehabilitacyjnym 
uczył się przygotowywania zdrowych posiłków, skoro woli od-
grzewać gotowe danie ze sklepu. W pierwszym przypadku nie 
uczymy umiejętności potrzebnych, w  drugim uczymy umie-
jętności z punktu widzenia pacjenta nieprzydatnych. Nam sa-
mym w podobnej sytuacji zapewne także brakowałoby “mo-
tywacji do leczenia”. 

Rodzaje umiejętności społecznych
Zachowania społeczne różnią się pod względem stop-

nia złożoności. Fundamentem wszystkich umiejętności są 
mikro elementy, takie jak kontakt wzrokowy, postawa ciała, 
wyraz twarzy, intonacja, natężenie głosu, itp. Z tych elemen-
tów składają się umiejętności niezbędne w  prowadzeniu 
rozmowy: aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, 
znajdowanie wspólnego tematu do rozmowy, dzielenie się 
osobistymi informacjami odpowiednio do sytuacji i  kończe-
nie rozmowy zgodnie ze społecznymi konwencjami. Umie-
jętności prowadzenia konwersacji są z  kolei fundamentem 

bardziej skomplikowanych zdolności, które umożliwiają nam 
nawiązywanie przyjaźni i  romantycznych związków: trafne 
rozpoznawanie uczuć partnera; wyrażanie sympatii, mówie-
nie o sprawach bardzo osobistych czy dodawanie otuchy. Do 
odrębnej kategorii należą tak zwane zachowania asertywne, 
czyli umiejętności o  charakterze zadaniowym, które umożli-
wiają nam zaspokajanie własnych potrzeb przy poszanowa-
niu potrzeb innych osób. Do umiejętności instrumentalnych 
należy: uprzejme i stanowcze wyrażanie życzeń wobec innych 
osób, zwracanie się z  prośbą o  pomoc, wyrażanie sprzeci-
wu w  odpowiedzi na nieuzasadnione roszczenia, osiąganie 
kompromisu w sytuacjach konfliktu interesów lub opinii, lub 
porównanie własnego punktu widzenia z postrzeganiem da-
nej sytuacji przez inne osoby. Z punktu widzenia rehabilitacji 
psychiatrycznej, znaczenie umiejętności społecznych polega 
na łagodzeniu niekorzystnego wpływu sytuacji trudnych na 
nasz stan psychiczny. Uzasadnione poczucie pewności siebie 
w  sytuacjach społecznych sprzyja również utrzymaniu przez 
pacjenta związków z  osobami znaczącymi spoza kręgu naj-
bliższej rodziny. W  obu przypadkach, dobrze wykształcone 
umiejętności społeczne są rodzajem polisy ubezpieczeniowej 
lub jak ktoś woli – jednym z buforów obniżających ryzyko po-
gorszenia się zaburzeń psychicznych.

Proces treningu
Warto zauważyć, że trening bardziej złożonych umiejęt-

ności, takich jak zawieranie i utrzymywanie relacji przyjaciel-
skich, musi rozpocząć się od umiejętności bardziej podstawo-
wych. Na przykład, pacjent zaczyna od poprawy modulacji 
głosu i kontaktu wzrokowego. Po pewnym czasie, z terapeutą 
w  tle, nawiązuje przelotną rozmowę ze sprzedawcą sklepo-
wym w środowisku, w którym taka umiejętność jest natural-
nie przydatna. Niektóre umiejętności są warunkiem niezbęd-
nym wszystkich innych. Na przykład zdolność okazania innej 
osobie, że jej uważnie słuchamy (przez kontakt wzrokowy, 
powtórzenie tego, co usłyszeliśmy, potakiwanie i  zadawanie 
dodatkowych pytań) wydaje się być niezbędnym warunkiem 
powodzenia we wszystkich kontaktach społecznych. 

W  postępowaniu terapeutycznym podzielonym na eta-
py, poszczególne odcinki muszą być oznaczone w  sposób 
konkretny i jednoznaczny. Innymi słowami, umiejętności spo-
łeczne muszą być wyrażone w  terminach obserwowalnego 
działania, tak aby zarówno terapeuta, jak i  pacjent nie mieli 
wątpliwości, czy cel został osiągnięty, czy nie. Na przykład, 
powiedzenie, że pan A jest teraz bardziej asertywny niż dwa 
miesiące temu, nic konkretnego nie mówi, gdyż dla jedne-
go obserwatora oznacza to, że pan A  był bardziej stanow-
czy, a  dla innego, że częściej podnosił głos. Pewne terminy 
oznaczają całą dziedzinę umiejętności, a  nie obserwowalne 
działanie. Ślusarka jest przykładem zespołu umiejętności, zaś 
wymiana zamka w drzwiach przykładem konkretnej umiejęt-
ności. To samo dotyczy terminu „asertywność” – jest to zespół 
umiejętności, a nie zachowanie, które daje się zaobserwować. 
Niektóre pojęcia w  psychiatrii są szczególnie wieloznaczne. 
Odzyskanie przez pacjenta „wglądu” we własne objawy cho-
robowe bywa nieraz celem postępowania terapeutycznego. 

TEORIA I PRAKTYKA
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Z perspektywy treningu umiejętności społecznych, takie sfor-
mułowanie jest mało przydatne. Odzyskanie wglądu jest jak 
znikający punkt, większość z nas stara się o to przez całe ży-
cie. Co innego obserwowalny wskaźnik, taki jak np. umawia-
nie wizyty u psychiatry po kilku nieprzespanych nocach, gdy 
w przeszłości zaburzenia snu poprzedzały hospitalizacje.

Zachowania problemowe z perspektywy 
treningu umiejętności 

W  małych zakładach leczniczych w  Oregonie, które sta-
nowią pole mojego działania, braki lub niedostatki umiejęt-
ności społecznych u pacjentów manifestują się zachowaniami 
budzącymi troskę, niepokój i  frustrację personelu. Rosnącej 
bezsilności zespołu towarzyszy tendencja do nadawania pa-
cjentom rozmaitych etykiet. Określania takie jak „manipulant”, 
„roszczeniowy”, „niepodporządkowany” lub „izolujący się” mó-
wią więcej o  postawach personelu, niż rzeczywistym zacho-
waniu pacjenta. W  takich sytuacjach pomocna bywa inter-
wencja zewnętrznego konsultanta, który z boku przygląda się 
interakcjom personelu z „problemowymi” pacjentami i poma-
ga w zaplanowaniu racjonalnego postępowania opartego nie 
na emocjach, lecz na obserwacjach i klinicznej interpretacji:
n Pierwszym zadaniem konsultanta jest przetłumaczenie 

etykiet na język konkretnych zachowań. 

      Zakończenie
Na koniec pragnę tylko dodać, że powodzenie 
treningu umiejętności społecznych zależy w dużym 
stopniu od tego, czy naturalne otocznie pacjenta 
(rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy) 
reaguje pozytywnie na użycie tych umiejętności 
w normalnych warunkach życia codziennego. 
To samo można powiedzieć o tych psychiatrach 
i psychoterapeutach, którzy dzięki zdolnościom 
aktywnego słuchania i realistycznemu optymizmo-
wi, komunikują swoim pacjentom, że ich drobne 
nawet sukcesy i codzienne starania mają sens. n

Tabela: Umiejętności społeczne jako alternatywa zachowań problematycznych

n Konsultant ustala następnie, w jaki sposób personel re-
agował na te zachowania w przeszłości. I czy te reakcje 
mogły w sposób niezamierzony nasilać problem. 
n Potem przychodzi kolej na najważniejsze pytanie: Jak 

wygląda problem z punktu widzenia pacjenta? Kon-
sultant apeluje do intuicji i doświadczenia personelu 
w celu ustalenia, jaka niezaspokojona potrzeba może 
być źródłem problematycznego zachowania.
n Stąd już tylko krok do określenia alternatywnego za-

chowania. W rezultacie zamiast bezskutecznie 
prowadzić atak czołowy, zaczynamy myśleć w katego-
riach pożądanych umiejętności społecznych (Tabela).

Etykieta nadawana 
pacjentowi przez  
zmęczony personel

Zachowanie 
problemowe

Jak to wygląda  
z punktu widzenia 
pacjenta

Pożądane  
umiejętności

Naturalna 
reakcja

Zadaje te same pytania 
różnym osobom

Wielokrotnie prosi o po-
moc w drobnych spra-
wach, kiedy personel 
zajęty jest dokumentacją 

Zapomina o umowach  
i obietnicach

Powtarza, że leki to 
trucizna 

Obrzuca personel 
wyzwiskami kilka razy 
dziennie 

Okazywanie frustracji

Unikanie

Ignorowanie 

Irytacja  

Upomnienia

Okazywanie  
zniecierpliwienia 

Przekonywanie  
pacjenta, że jest 
w błędzie

Nieproszona edukacja 

„To jest niepoprawne 
zachowanie”

Unikanie

“Kto tutaj podejmuje 
decyzje?”

“Ale tutaj bałagan…!”
 
”Nikt tu o mnie nie dba”

„Personel jest niegrzeczny”

„Zawsze mają do mnie 
pretensje bez względu,  
jak bardzo się staram”

„Nie jestem głupi”

„Nie mają pojęcia, o czym 
mówią”

„Co za chamstwo”

„Personel działa mi na 
nerwy”

„Nie mam kontroli nad 
własnym życiem” 

Wyrażanie potrzeb  
w sposób stanowczy  
i uprzejmy 

Rozpoznawanie  
właściwego miejsca  
i momentu na
rozpoczęcie rozmowy

Poproszenie rozmówcy, 
aby mówił wolniej  
i powtarzał informacje

Uzgodnienie różnicy zdań 
i punktów zbieżnych

Stanowcza odmowa 
słuchania niechcianych 
informacji

Cofnięcie się o krok  
w tył w celu uniknięcia 
eskalacji konfliktu

„Dociekliwy” 

„Zaabsorbowany 
tylko sobą”

„Zagubiony”

„Pozbawiony wglądu” 

„Agresywny” 

TEORIA I PRAKTYKA
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rozmowa

Przezczaszkowa 
stymulacja 

magnetyczna 
w Warszawie

W najbliższym czasie w Mazowieckim Szpi-
talu i Centrum Diagnostycznym ALLENORT 
im. prof. Antoniego Kępińskiego w War-
szawie zostanie uruchomiana pracownia 
oferująca leczenie z zastosowaniem metody 
rTMS. Rozmawiamy o tym przedsięwzięciu 
z dyrektorem medycznym i Przewodniczą-
cym Rady Naukowej Klinik Terapii ALLE-
NORT prof. Marcinem Wojnarem.

Psychiatra: Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest rTMS?
Marcin Wojnar: TMS – skrót pochodzi z j. angielskiego: 
Transcranial Magnetic Stimulation – jest to stosunko-
wo młoda metoda umożliwiająca nieinwazyjną i  bez-
bolesną stymulację ośrodkowego układu nerwowego 
poprzez wykorzystanie indukcji impulsów elektroma-
gnetycznych. Stymulacja powoduje lokalną zmianę 
w zakresie pobudliwości komórek nerwowych w korze 
mózgu. Litera r na początku oznacza powtarzalność (re-
petitive) – idea skuteczności tej metody oparta jest na 
wysyłaniu nie jednego impulsu, a całej ich serii. 
P: Na czym polega proces leczenia przy zastosowaniu 
tej metody?
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rozmowa

MW: Leczenie obejmuje serię zabiegów, których parametry są 
indywidualnie dopasowywane do każdego pacjenta. Oczywi-
ście stosujemy uznany przez FDA i wdrożony w wielu krajach 
protokół normalizujący liczbę sesji czy stosowane parametry, 
jednak cały szereg ustawień jest dobierany indywidualnie. Dla-
tego szczególnie ważne jest podejmowanie leczenia w profe-
sjonalnym, odpowiednio przygotowanym ośrodku, w którym 
pracują osoby mające wiedzę, doświadczenie i  umiejętności 
w  zakresie pracy z  tą metodą. Taką osobą jest kierownik na-
szej pracowni rTMS w  Mazowieckim Szpitalu i  Centrum Dia-
gnostycznym Allenort w Warszawie, dr Weronika Dębowska, 
naukowiec-praktyk, od lat związana z pracą i badaniami nad 
TMS. Dr Dębowska prowadzi szkolenia i jedyne zajęcia akade-
mickie w  tym zakresie, a  jej wielkim pragnieniem pozostaje 
dogłębne zrozumienie wpływu TMS na pracę ludzkiego mó-
zgu i jak najszersze wdrożenie tej metody leczniczej do oferty 
terapeutycznej w  psychiatrii. Niewiele osób w  naszym kraju 
ma odpowiednie kompetencje; mamy szczęście mogąc liczyć 
na tę współpracę.

P: Stosowanie metody rTMS w psychiatrii jest w naszym kraju 
mało popularne. Dlaczego?
MW: Jest kilka powodów. Przede wszystkim, by prowadzić 
bezpieczną i skuteczną terapię rTMS, konieczne jest spełnienie 
szeregu wymagań – zarówno w  zakresie technicznym – po-
siadania sprzętu najwyższej jakości, oprogramowania, lokalu, 
jak i  zaangażowanych, wykształconych i  świadomych wyko-
nywania powierzonej odpowiedzialności specjalistów. Dodat-
kowo – spełnienie kryteriów formalnych, np. uzyskanie zgody 
komisji bioetycznej, które jest procesem pochłaniającym dużo 
czasu i energii. Efekt końcowy, jakim jest możliwość zapropo-
nowania naszym pacjentom przemyślanej i skutecznej terapii, 
stanowi wypadkową wielomiesięcznej pracy grupy specjali-
stów i znaczącej inwestycji w specjalistyczny sprzęt. 

P: W  takim razie, czy państwa placówka pozostaje pod tym 
względem wyjątkowa?
MW: Nasza pracownia rTMS jest pierwszą w  Polsce jednost-
ką o  merytorycznym i  technicznym zapleczu oferującą takie 
usługi w psychiatrii. Mieści się na terenie prywatnego szpita-
la psychiatrycznego, co dodatkowo pozwala na świadczenie 
usług także w trakcie hospitalizacji, nie tylko ambulatoryjnie. 
W naszej placówce staramy się zapewnić jednocześnie maksy-
malny komfort i skuteczność proponowanej terapii. Korzysta-
my z najnowszego stymulatora rTMS, którego funkcjonalność 
znacznie zwiększa wygodę pacjenta, skracając czas przygoto-
wania do zabiegu, a także zapewnia precyzję podjętej stymu-
lacji.

Warto również wspomnieć o najnowszym oprogramowa-
niu do neuronawigacji, z którego korzystamy. Neuronawigacja 
jest systemem pozwalającym na odwzorowanie w  techno-
logii 3D indywidualnego obrazu mózgu każdego pacjentów. 
Jest to szczególnie ważne przy wyborze obszaru stymulacji, 
ponieważ między mózgami każdego z nas występują pewne 
różnice strukturalne – dzięki neuronawigacji mamy pewność, 
że stymulujemy właściwy obszar wyznaczony indywidual-
nie z dokładnością do 0,1 mm. Istotne jest również dokładne 
i precyzyjne ułożenie cewki, która wytwarza pole magnetycz-

ne będące źródłem stymulacji. Jak widać cały proces zawiera 
wiele niuansów, które dla niewprawnego oka mogą wydawać 
się nieistotne, jednak w znacznej mierze wpływają na skutecz-
ność terapii. Dlatego jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić, jak 
ogromne znaczenie ma podejmowanie leczenia w  profesjo-
nalnej placówce, przygotowanej pod każdym względem do 
świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie. 

P: U jakich pacjentów może być stosowany rTMS?
MW: Przede wszystkim jest to metoda leczenia depresji le-
koopornej – nowa szansa dla osób cierpiących na depresję, 
u których wszystkie dotychczasowe próby leczenia zawiodły. 
Proszę sobie wyobrazić ulgę, jaka może towarzyszyć poprawie 
samopoczucia po latach życia w  niemocy przetykanej kolej-
nymi zmianami przyjmowanych środków farmakologicznych. 
Do tej pory jedyną alternatywą dla farmakoterapii były elek-
trowstrząsy – metoda inwazyjna, której stosowanie wymaga 
hospitalizacji w oddziale całodobowym przez cały, kilkutygo-
dniowy okres leczenia, a każdy zabieg musi być wykonywany 
w  znieczuleniu ogólnym i  zwiotczeniu, co pozostaje nie bez 
znaczenia dla przeżyć pacjenta. Badania naukowe wskazują na 
możliwość osiągnięcia podobnych efektów terapeutycznych 
przy zastosowaniu rTMS. A koszty osobiste są nieporównywal-
nie mniejsze! Stymulacja elektromagnetyczna jest zabiegiem 
całkowicie nieinwazyjnym, nie wymaga specjalnych przygoto-
wań, a po zabiegu pacjent może od razu wrócić do codzien-
nych aktywności. Stosowanie tej metody nie wymaga poda-
wania żadnych dodatkowych środków farmakologicznych 
obciążających organizm, nie wywołuje również odczuwalnych 
działań niepożądanych. 

Stymulacja rTMS może być stosowana jako monoterapia 
lub też stanowić uzupełnienie farmakoterapii. Jej włączenie 
w  proces leczenia nie wymaga więc przerywania czy mody-
fikacji leczenia farmakologicznego, którego zmiany mogłyby 
wywoływać dodatkowe niekorzystne efekty wynikające z od-
stawienia przyjmowanych wcześniej leków.

P: Czy tylko pacjenci z depresją mogą liczyć na taką pomoc?
MW: Zadania i plany naszej pracowni rTMS są daleko szersze! 
Poza leczeniem lekoopornych zaburzeń depresyjnych istot-
nym elementem są badania naukowe obejmujące zarówno 
chęć pogłębiania wiedzy w  zakresie zrozumienia podstaw 
działania stosowanej metody, optymalizacji stosowanych 
protokołów, jak i  rozwijania kolejnych, tak, by pomagać jak 
największej grupie pacjentów z  różnymi zaburzeniami psy-
chicznymi. Istnieją pierwsze obiecujące doniesienia w zakresie 
możliwości wspomagania leczenia zaburzeń psychotycznych, 
lękowych, uzależnienia od alkoholu i nikotyny, a nawet choro-
by Alzheimera. Misją naszego zespołu jest połączenie praktyki 
z  nauką. Celem nauki jest badanie otaczającego nas świata, 
obserwacji go i zadawania pozornie prostych pytań służących 
zrozumieniu absolutnie podstawowych, a  więc kluczowych 
kwestii dla naszego funkcjonowania. A  czy jest coś bardziej 
podstawowego, a  przy tym fascynującego niż ludzki mózg 
i jego sposób działania? 

P: Dziękujemy za rozmowę.
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zdjęcia: Monika Kulawiak

Janów Lubelski
Grzegorz Opielak

miejsca

W czerwcu 2002 roku na „psychiatrycznej” ma-
pie Polski, gdzieś pomiędzy psychiatrycznymi 

ośrodkami – Radecznicą, Abramowicami i Sta-
lową Wolą – pojawił się oddział w Janowie Lu-
belskim. Kilkanaście lat sprawnego funkcjono-

wania dało nam dowód na to, że oddział okazał 
się potrzebny. Pacjenci od dawna przede 

wszystkim chwalili sobie możliwość leczenia 
bliżej miejsca zamieszkania, a ich rodziny 

możliwość łatwiejszych i częstszych odwiedzin. 
Dotyczy to oczywiście zamieszkałych w Ja-

nowie i okolicach, inni pacjenci, zwłaszcza Ci 
z dużych i niejednokrotnie odległych ośrodków 

miejskich, doceniają coś dokładnie odwrotne-
go. Najważniejszym pozostaje fakt, że obydwie 

grupy pacjentów wydają się być zadowolone.

W grudniu 2014 roku w miejsce po opuszczonym od-
dziale rehabilitacji wkroczyła kolejna część janowskiej psy-
chiatrii – oddział psychogeriatryczny. Podobnie jak jego 
starszy brat, oddział ten nie jest duży, liczy zaledwie 21 
łóżek, ale jest! Obydwa oddziały ze sobą sąsiadują, mają 
wspólny 130 metrowy korytarz, co usprawnia pracę i nie-
jako (personalnie) zabezpiecza przed konsekwencjami nie-
oczekiwanych zdarzeń. Dzisiaj w Janowie Lubelskim mamy 
do czynienia z dość nietypową sytuacją, bowiem niegdyś 
tylko i  wyłącznie „ogólnomedyczny” szpital, to w  chwili 
obecnej w  jednej czwartej psychiatria. Ma to wymiar nie 
tylko psychiatryczny, ale o  tym za chwilę. Przejdźmy do 
rzeczy…

Lata temu, gdy leczenie w  psychiatrii w  największej 
mierze opierało się na izolacji i w najlepszym razie umiesz-
czaniu „naszych” (było nie było) pacjentów w pomieszcze-
niach typu „padded room”, szpitale psychiatryczne jako 
wielkie instytucje zawsze lokowano daleko poza ośrod-
kami miejskimi, a  tak w  zasadzie to jak najdalej od nich. 
W  ten właśnie sposób narodziły się olbrzymie szpitale 
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miejsca

pokroju: Tworek, Kobierzyna, Radecznicy, Abramowic, Jaro-
sławia, Choroszczy itd. Jako że idziemy do przodu, to zamiast 
lamp naftowych używamy dziś prądu elektrycznego, zamiast 
koni pociągowych koni mechanicznych, a zamiast alternatyw-
nych metod leczenia – farmakoterapii. Leczeni na oddziałach 
psychiatrycznych już od dawna nie chcą być dłużej kojarzeni, 
jak niegdyś, z co najmniej „odmiennymi” pacjentami. Właśnie 
małe oddziały, takie jak te w Janowie, posadowione w obrę-
bie szpitala ogólnego, zdają się wychodzić naprzeciwko takim 
oczekiwaniom. W  końcu pacjenci oddziału psychiatrycznego 
stają się jednymi z wielu, a ilość powstających małych oddzia-
łów psychiatrycznych to niejako papierek lakmusowy zacho-
dzących zmian.  

Wyżej opisane praktyki organizacyjne przez wiele lat funk-
cjonowania doprowadziły do sytuacji, w której osoby leczące 
się psychiatrycznie były postrzegane ad hoc jako gorsze i zara-
zem mniej cierpiące od innych pacjentów, a przede wszystkim 
wzbudzające mniejsze współczucie. Któż z nas nie słyszał nazw 
szpitali psychiatrycznych w formie potocznego określenia dla 
sytuacji śmiesznej czy nietypowej. Wystarczy wspomnieć cytat 
z „Misia” Stanisława Barei – „zaraz odwiozą mnie do Tworek”. 

W miarę stopniowego „ucywilizowywania” psychiatrii zaczęto 
postrzegać ją jako prawdziwą i nieodzowną część medycyny, 
a  nas – psychiatrów, jako prawdziwych lekarzy. Szczególnie 
w  takich jak Janów Lubelski miejscach, widzimy ten zacho-
dzący proces „na żywo”. Ma to szczególne znaczenie dla zbli-
żenia psychiatrów z  przedstawicielami innych specjalności 
medycznych. Jest to ważne także w świadomości pacjentów, 
dzięki temu może zniknie nadal obecna niechęć dla kontaktu 
z psychiatrą, w końcu pracujemy w jednym szpitalu z ortope-
dą, a nie gdzieś na obrzeżach.

W  celu przełamania dalszego wypychania na margines 
medycyny nas – psychiatrów, a naszych pacjentów na margi-
nes ogółu chorych, pojawiły się już przed laty pomysły, aby od-
działy psychiatryczne budować, czy po prostu umieszczać jako 
jedne z wielu innych. Oczywiście, każdy z dużych szpitali psy-
chiatrycznych miał jakąś neurologię, rehabilitację czy internę, 
a tamtejsi lekarze byli postrzegani jako „psychiatryczni” outsi-
derzy, ale nie w tym rzecz. Chodziło o umieszczenie w szpitalu 
ogólnym – na równi z ginekologią, położnictwem czy pedia-
trią. Takie wymogi spełniają szpitale w mniejszych miejscowo-
ściach, dodatkowo wypełniając lukę pomiędzy dużymi szpi-
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talami, ale rozrzuconymi w  sporej odległości od siebie. Małe 
oddziały, w szpitalach choćby powiatowych, zapewniały opie-
kę nad pacjentami bez konieczności ich transportowania do 
dalekich placówek.

Druga sprawa to jakość opieki. Nie można absolutnie po-
równywać, a  tym bardziej wysnuwać twierdzeń o  wyższości 
któregokolwiek z oddziałów – dużego czy małego. Jedyne, co 
możemy stwierdzić, to że na oddziałach małych jest ona inna. 
O  ile wielkie szpitale składają się z  dużych oddziałów, o  tyle 
taki niewielki oddział psychiatryczny, jak ten w Janowie spra-
wia, że związki personelu z pacjentami są bardziej ścisłe. Do-
słownie i w przenośni, bowiem część z naszych pacjentów to 
niejednokrotnie koledzy ze szkoły czy podwórka pielęgniarzy 
i  salowych. Kontakt z  mniejszą ilością pacjentów jest zawsze 
bardziej „pełny”, a zebranie wywiadu rodzinnego mniej kłopo-
tliwe. W końcu na oddziale bywa czasem ktoś, kto od dawna 
zna rodzinę pacjenta i ich problemy.

Oddziały takie jak nasz, mają jeszcze jedną cechę wspól-
ną. Jak już wyżej wspominałem, otwieranie niewielkich pla-
cówek psychiatrycznych zmniejsza dosłownie i  w  przenośni 
odległość, jaka dzieli psychiatrię od innych specjalności. Te, 

kojarzone są powszechnie z medycyną jako dziedziną nauki, 
a nie czymś jeszcze bardziej tajemniczym od psychologii, pa-
rapsychologii i psychoterapii razem wziętych. W czasie kilku-
nastu lat funkcjonowania naszego oddziału psychiatrycznego, 
było i  nadal jest kilku lekarzy równocześnie zatrudnionych 
w Pogotowiu, w nocnej opiece, POZ, czy niegdyś na oddziale 
SOR. W mojej ocenie to właśnie stawia małe oddziały psychia-
tryczne bliżej innych, ogólnie zwanych somatycznymi, a nas – 
psychiatrów, bliżej kolegów chirurgów. 

Podsumowując – oddział w  Janowie Lubelskim jest nie-
wątpliwie przykładem współczesnych założeń rozwoju psy-
chiatrii, ale to nie lokalizacja czyni z  oddziału dobre miejsce 
do leczenia. Zawsze u  podstaw takowego będą ludzie tam 
pracujący. Celowo pominąłem nazwiska kolejnych ordynato-
rów, kierownika, oddziałowych czy kogokolwiek z personelu. 
Oddział tworzą wszyscy ludzie tam zatrudnieni i identyfikują-
cy się zarówno z  miejscem, jak i  pacjentami. To Oni są pod-
stawą sukcesu, a nie lokalizacja czy wyposażenie. Jeśli chodzi 
o personel, to w mojej skromnej ocenie Janów jak najbardziej 
zasługuje na uznanie!  n
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Witamina D 
a depresja  

Dariusz Włodarek
| Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 
  SGGW w Warszawie 

TEORIA I PRAKTYKA

Już w pierwszej połowie XIX wieku polski lekarz Jędrzej Śniadecki 
(1768–1838) stwierdzał, że ekspozycja na działanie promieni sło-
necznych jest skuteczna w leczeniu krzywicy. Na początku XX wie-
ku angielski lekarz Edward Mellanbe uważał, że przyczyną krzywi-
cy mogą być niedobory substancji rozpuszczalnych w tłuszczach. 
Dopiero w latach 30. ubiegłego stulecia inni badacze wykazali, że 
substancją tą jest związek, który nazwano witaminą D. 

Witamina D jest witaminą rozpusz-
czalną w tłuszczach. Do grupy związków, 
które określane są mianem witaminy D 
zalicza się cholekalcyferol oraz ergokal-
cyferol – witamina D2 i 25-hydroksycho-
lekalcyferol – witamina D3[1]. 

W  organizmie człowieka witamina 
D magazynowana jest głównie w  wą-
trobie. Podlega ona metabolizmowi 
w organizmie, początkowo w wątrobie, 
gdzie zachodzi jej hydroksylacja do 
25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D), 
a  następnie w  nerkach do 1,25-dwuhy-
droksycholekalcyferolu (1,25(OH)2D) lub 
24,25-dwuhydroksycholekalcyferolu 
(24,25(OH)2D), uzyskując w  ten sposób 
aktywność typową dla hormonów stero-
idowych. Większość efektów biologicz-
nych witaminy D jest wynikiem działania 
jej aktywnego metabolitu 1,25(OH)2D, 
natomiast podstawową formą witaminy 
D krążącą w organizmie jest 25(OH)D [1]. 

Główne znaczenie w  zaspokaja-
niu potrzeb organizmu na witaminę D 
ma jej synteza skórna pod wpływem 
promieniowania UV o  długość fali 290-
315 nm. Tą drogą zaspokajane jest aż 
80-90% zapotrzebowania organizmu 
na tę witaminę. Trzeba zaznaczyć, że 
wytwarzanie witaminy D w  ten sposób 
zależy od pory roku i pory dnia (w naszej 
szerokości geograficznej godziny 10-15 
od marca do października), pigmentacji 
skóry (ciemniejsza karnacja zmniejsza jej 
wytwarzanie), stopnia osłonięcia skóry 
przez ubrania (wymagane jest przy-
najmniej 18% odsłoniętej powierzchni 
ciała – przedramiona i podudzia), czyn-
ników środowiskowych (smog, mgła). 
Do niedoborów witamin D może dojść 
u  osób, które unikają przebywania na 
słońcu lub większość doby spędzają 
w pomieszczeniach zamkniętych. Stosu-
jąc kremy z  filtrami ochronnymi można 

istotnie ograniczyć skórną syntezę wita-
miny D, gdyż kremy tego typu o  SPF 8 
mogą ją zmniejszyć nawet o 95%. Rów-
nież otyłość może zmniejszyć stężenie 
tej witaminy we krwi, ponieważ u  tych 
osób jest ona sekwestrowana w tkance 
tłuszczowej. Innymi czynnikami wpły-
wającymi negatywnie na zawartość 
witaminy D w  organizmie są schorze-
nia gastroenterologiczne zaburzające 
trawienie i  wchłanianie, stosowanie 
leków, które przyspieszają katabolizm 
witaminy D (np. leki przeciwpadaczko-
we, kortykosteroidy). Ponadto, u  osób 
w wieku podeszłym dochodzi do zmniej-
szenia wytwarzania witaminy D w skórze 
i  zmniejszenia hydroksylacji 25(OH)D3 
w nerkach do 1,25(OH)2D3 oraz upośle-
dzenia funkcjonowania receptorów dla 
tej witaminy w narządach [1,2]. 

W sytuacji niedostatecznego wytwa-
rzania witaminy D w  organizmie trudno 
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Tran

Margaryny 

Masło

Ryby

Jaja kurze

Sery podpuszczkowe

Mleko, napoje mleczne, śmietana

Mięso

Wędliny

Pieczywo

Owoce, owoce suszone

Warzywa

Ziemniaki

Orzechy, nasiona, pestki

Mąki, kasza, ryż, makaron, płatki

Oleje, oliwa, słonina, smalec

250

5,00-7,50

0,50-0,76

0,70—19,00

1,7

0,24-0,60

0,01-0,14

0,20-1,10

0,04-0,60

0,00-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grupa produktów
Przeciętna zawartość 

witaminy D 
[µg/100g produktu]

Tabela 1. Przeciętna zawartość witaminy D  
w poszczególnych grupach produktów 
spożywczych [1]

jest zapewnić odpowiednią jej podaż 
wraz z  dietą. Jest to spowodowane jej 
występowaniem w  niewielkich ilościach 
w produktach spożywczych (Tab. 1). Dla-
tego też większość osób powinna przyj-
mować ją w postaci suplementów[1]. 

W  polskich normach żywienia za-
leca się, aby dobowa podaż witaminy 
D dla osób dorosłych wynosiła 15 µg 
(600 IU – norma AI) dziennie [3]. Nato-
miast National Osteoporosis Fundation 
zaleca, aby podaż tej witaminy u  osób 
do 50. roku życia wynosiła 10-20 µg 
(400-800 IU), a  u  osób starszych 20-25 
µg (800-1000 IU) dziennie. Zaznacza się 
jednocześnie, że niektóre osoby mogą 
potrzebować większych ilości witaminy 
D. W  badaniach obserwuje się, że naj-
większe korzyści z  suplementacji wita-
miny D odnoszą osoby, u których przed 
interwencją stwierdzano jej niedobory 
w  organizmie. Zgodnie z  wytycznymi 

Instytutu Medycyny Amerykańskiej Aka-
demii Nauk u osób dorosłych nie należy 
przekraczać dawki 100 µg (4000 IU) wi-
taminy D na dobę [4].

W roku 2013 ukazały się rekomenda-
cje dotyczące suplementacji witaminą D 
opracowane przez polską grupę eksper-
tów – Witamina D: Rekomendacje daw-
kowania w  populacji osób zdrowych oraz 
w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla 
Europy Środkowej 2013 r. [2]. Rekomenda-
cje dawkowania witaminy D dla populacji 
osób zdrowych przedstawiono w tabeli 2, 
a dla osób z grup ryzyka w tabeli 3. W re-
komendacjach przedstawiono również 
zasady leczenia pacjentów ze zdiagno-
zowanym deficytem witaminy D, maksy-
malne dopuszczalne dobowe dawki wita-
miny D dla populacji osób zdrowych (Tab. 
4), jak również ocenę stanu zaopatrzenia 
organizmu w  witaminę D na podstawie 
stężenia 25(OH)D w surowicy (Tab. 5). 

Funkcje witaminy D  
w organizmie

Główne funkcje fizjologiczne wita-
miny D polegają na utrzymaniu stężenia 
wapnia i  fosforu w  osoczu w  granicach 
zapewniających prawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego oraz osią-
gniecie i  utrzymanie właściwej gęstości 
mineralnej kości. Jednak spektrum dzia-
łania witaminy D jest znacznie szersze. 
Wpływa ona na funkcjonowanie układu 
immunologicznego, uczestniczy w  re-
gulacji cyklu komórkowego i  apoptozy, 
stąd ochronne działanie witaminy D za-
pobiegające rozwojowi infekcji, chorób 
autoimmunologicznych oraz niektórych 
nowotworów. Sugeruje się związek ni-
skiego stężenia tej witaminy z rozwojem 
tocznia rumieniowatego, cukrzycy typu 
1, stwardnienia rozsianego, nieswoistych 
zapaleń jelit alergii, chorobami układu 
sercowo-naczyniowego, narządu wzro-
ku oraz innych narządów i układów. 

Komórki ośrodkowego układu ner-
wowego również posiadają receptory 
dla witaminy D oraz hydroksylazę od-
powiedzialną za przemianę 25(OH)D do 
1,25(OH)2D. Uważa się, że niedobory 
witaminy D w  okresie życia płodowego 
mogą prowadzić do wystąpienia zabu-
rzeń rozwoju układu nerwowego, u osób 
starszych sprzyjają zaburzeniom pamięci 
i  rozwojowi chorób neurodegeneracyj-
nych oraz, że mogą przyczyniać się rów-
nież do rozwoju niektórych chorób psy-
chiatrycznych, a mianowicie schizofrenii 
i depresji [1,2]. 

Witamina D a depresja 

W  ostatnim czasie ukazał się prze-
gląd prac dotyczący wpływu niedoboru 
witaminy D na poziom nasilenia obja-
wów depresyjnych autorstwa Stefanow-
skiego i wsp. [5]. W wyniku wyszukiwania 
prac dotyczących tej tematyki autorzy 
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zidentyfikowali 653 publikacje dostępne 
w bazach czasopism naukowych, jednak 
ostatecznie do przeglądu włączyli 16 pu-
blikacji. 

Pierwszym zagadnieniem, które 
opisano, był związek między niskim stę-
żeniem witaminy D a  występowaniem 
zaburzeń depresyjnych. Okazuje się, 
że dostępne są liczne badania wskazu-
jące na taki związek. Co więcej, osoby 
z  depresją, które usiłowały popełnić sa-
mobójstwo miały stężenie witaminy D 
mniejsze w  porównaniu z  grupą osób 
z  depresją bez próby samobójczej. Ko-
jarzone jest to z  dysregulacją układu 
odpornościowego, a  z drugiej strony  
z działaniem immunomodulującym wi-
taminę D. Stwierdzono również, że po-
ziom tej witaminy D był mniejszy u osób 
skutecznie leczonych z powodu depresji 
w  porównaniu z  osobami zdrowymi. 

U  osób z  większymi niedoborami wita-
miny D stwierdza się większe nasilenie 
objawów depresyjnych. Również ryzyko 
nawrotu choroby jest większe u  osób 
z  niedoborami tej witaminy. W  bada-
niach progresywnych zaobserwowano, 
że u osób z niedoborem witaminy D czę-
ściej stwierdza się wystąpienie depresji 
w trakcie obserwacji. Z kolei wyższe stę-
żenie witaminy D okazało się czynnikiem 
zmniejszającym ryzyko wystąpienia de-
presji. Metaanaliza badań dotyczących 
depresji i  witaminy D przeprowadzona 
przez Ju i  wsp. [6] pozwoliła autorom 
stwierdzić, że podawanie tej witaminy 
może mieć znaczenie protekcyjne. Po-
nadto, u  kobiet ciężarnych niedobory 
witaminy D mogą wpływać na częstsze 
występowanie u  nich depresji poporo-
dowej. Należy zaznaczyć, że za najmniej-
szy bezpieczny jej poziom uważa się 30 

ng/ml, jednocześnie niedobór rozpozna-
je się przy wartościach poniżej 20 ng/
ml. Można jednak przyjąć, że wartości 
pośrednie mogą również wskazywać na 
podwyższone ryzyko depresji. Za dawkę 
profilaktyczną witaminy D uznano ilość 
co najmniej 1000 IU/dobę dla uzyskania 
zwiększenia poziomu witaminy o 10 ng/
dl i  uzyskania wartości referencyjnych 
(30 ng/dl) we krwi. 

Kolejnym ocenianym zagadnieniem 
był wpływ suplementacji witaminą D na 
redukcję objawów depresji. Badania po-
twierdzają przypuszczalną skuteczność 
przeciwdepresyjną witaminy D u  osób 
z  depresją (osób dorosłych, nastolat-
ków, osób z  nadwagą i  otyłych, osób 
z  przewlekłymi chorobami wątroby). 
Stwierdzono również, że przeciwde-
presyjne działanie witaminy D było sil-
niejsze u  osób nieprzyjmujących leków 

n suplementacja witaminy D powinna rozpocząć się od pierwszych dni życia, niezależnie od sposobu żywienia noworodka
n suplementacja w dawce 400 IU/dobę (10 µg/dobę) do 6 miesiąca życia
n od 6 miesiąca do 12 miesiąca życia suplementacja w dawce 400-600 IU/dobę (10,0-15,0 µg/dobę), zależnie  

od podaży witaminy D w diecie

n suplementacja w dawce 600-1000 IU/dobę (15,0-25,0 µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień–kwiecień 
lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich

n suplementacja w dawce 800-2000 IU/dobę (20,0-50,0 µg/dobę), zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień–
kwiecień lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich

n seniorzy (65+ lat) powinni otrzymywać suplementację w dawce 800-2000 IU/dobę (20,0-50,0 µg/dobę) zależnie  
od masy ciała, przez cały rok, ze względu na obniżoną efektywność skórnej syntezy witaminy D

n kobiety, które planują ciążę, powinny rozpocząć/utrzymać suplementację witaminą D zgodnie z wytycznymi  
dla dorosłych; właściwa podaż witaminy D powinna być zapewniona przed ciążą

n suplementacja w dawce 1500-2000 IU/dobę (37,5-50,0 µg/dobę) powinna rozpocząć się nie później niż od drugiego 
trymestru ciąży; ginekolodzy/położnicy powinni rozważyć włączenie suplementacji witaminy D wkrótce po 
potwierdzeniu ciąży

n jeśli to możliwe, okresowe monitorowanie stężenia 25(OH)D powinno być wykonywane w celu doboru optymalnej 
dawki witaminy D i weryfikacji skuteczności jej suplementacji; celem suplementacji witaminą D jest uzyskanie  
i podtrzymanie stężenia 25(OH)D wynoszącego 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l)

Noworodki i niemowlęta do 12 miesięcy

Dzieci i młodzież (1-18 lat) 

Dorośli powyżej 18 roku życia i seniorzy 

Kobiety ciężarne i karmiące 

Tabela 2. Rekomendacje dawkowania witaminy D dla populacji osób zdrowych [2] 

TEORIA I PRAKTYKA
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przeciwdepresyjnych. Przypuszczalnie, 
pacjenci przyjmujący tego typu leki mie-
li mniejsze nasilenie depresji, co mogło 
wpływać na zmniejszenie wpływu suple-
mentacji witaminą D na redukcję obja-
wów choroby.  

Metaanaliza prac oceniających sku-
teczność przeciwdepresyjnego działania 
preparatów witaminy D wykonana przez 
Gowda i  wsp. [7] wykazała, że pacjenci 
z większym nasileniem zaburzeń depre-
syjnych oraz znacznym niedoborem wi-
taminy D mogą uzyskać większe korzyści 
z  suplementacji preparatami tej wita-
miny, natomiast u osób z prawidłowym 
stężeniem witaminy D oraz z  łagodną 
depresją nie obserwowano dodatkowej 
redukcji objawów choroby po zastoso-
waniu suplementacji. Z  kolei, następna 
metaanaliza [8] badań z  randomizacją 
oceniających wpływ suplementacji wi-

taminy D w  populacji osób chorych na 
depresję i zdrowych, wykazała u pacjen-
tów z rozpoznaną depresją, że tego typu 
suplementacja w  sposób umiarkowany 
redukuje objawy depresji. Jednocześnie 
nie obserwowano, aby podawanie pre-
paratów witaminy D dawało korzyści 
u  osób zdrowych. Również metaanaliza 
Speddinga [9] dotycząca tego zagad-
nienia wykazała, że wzrost poziomu wi-
taminy D we krwi wiązał się ze zmniej-
szeniem nasilenia objawów depresji. Co 
więcej, skuteczność suplementacji wita-
miną D w  leczeniu była porównywalna 
do skuteczności farmakoterapii. Autorzy 
zwracają uwagę na istnienie w  bada-
niach „błędów w leczeniu biologicznym”, 
polegających na: interwencji niedającej 
wzrostu stężenia witaminy D we krwi, za-
niechania oznaczania jej poziomu, włą-
czania do badań osób z  prawidłowym 

poziomem witaminy D. Błędy te mogą 
wpływać na uzyskane wyniki dotyczące 
skuteczności witaminy D w leczeniu de-
presji. 

Czynnikami predysponującymi oso-
by z  depresją do wystąpienia niedobo-
rów witaminy D mogą być: mało urozma-
icona dieta, co wpływa na zmniejszenie 
podaży tej witaminy z  żywnością oraz 
mała aktywność fizyczna, co wiążę się ze 
skróceniem czasu przebywania poza po-
mieszczeniami zamkniętymi. Największe 
korzyści z  przyjmowania suplementów 
witaminy D w  zmniejszaniu objawów 
depresji wydają się mieć osoby z dużymi 
niedoborami tej witaminy. Konieczne są 
dalsze badania związku witaminy D z de-
presją, aby móc jednoznacznie ustalić 
miejsce tej witaminy w profilaktyce i  le-
czeniu depresji. n

n suplementacja witaminy D powinna być włączona od pierwszych dni żywienia (tak wcześnie jak możliwe jest żywienie 
enteralne)

n suplementacja w dawce 400-800 IU/ dobę (10,0-20,0 µg/dobę) powinna być zapewniona do momentu uzyskania wieku 
skorygowanego 40 tygodni; następnie: suplementacja w dawce rekomendowanej noworodkom urodzonym o czasie

n suplementacja w dawce 1200-2000 IU/dobę (30,0-50,0 µg/dobę), zależnie od stopnia otyłości, w miesiącach wrzesień–
kwiecień lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich

n suplementacja w dawce 1600-4000 IU/dobę (40,0-100,0 µg/dobę), zależnie od stopnia otyłości, przez cały rok 
n racjonalna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne jest bezpieczna i poprzez syntezę skórną stanowi 

dodatkowe źródło witaminy D

n suplementacja w dawce 1000-2000 IU/dobę (25,0-50,0 µg/dobę) zależnie od masy ciała, przez cały rok dla osób 
dorosłych o ciemnej skórze oraz dla osób pracujących na nocnych zmianach, z wyraźnie ograniczoną aktywnością 
dzienną (tj. zmniejszoną szansą ekspozycji na promieniowanie UVB)

Noworodki urodzone przedwcześnie 

Otyłe dzieci i otyła młodzież  

Otyli dorośli i otyli seniorzy

Pracownicy nocnych zmian oraz ciemnoskóre osoby dorosłe 

Tabela 3. Rekomendacje dawkowania witaminy D dla grup ryzyka deficytu witaminy D [2] 

TEORIA I PRAKTYKA
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Noworodki i niemowlęta 
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Dorośli i seniorzy z prawidłową masą ciała

Otyli dorośli oraz otyli seniorzy 

Kobiety ciężarne i karmiące piersią 

1000 (25,0)

2000 (50,0)

4000 (100,0)

4000 (100,0)

10 000 (250,0)

4000 (100,0)

Grupa osób 
Maksymalna dopuszczalna 
dobowa dawka witaminy D 

IU/dobę (µg/dobę) 

Tabela 4. Maksymalne dopuszczalne dobowe dawki  
witaminy D  dla populacji osób zdrowych [2]

Deficyt 

Stężenie 
suboptymalne

Stężenie optymalne 

Stężenie wysokie 

Stężenie potencjalnie 
toksyczne 

Poziom toksyczny 

0-50 (0-20)

>50-75 (>20-30)

>75-125 (>30-50)

>125 -250 (>50-100)

>250 (>100)

>500 (>200)

Terapia deficytu

Zwiększenie/utrzymanie suplementacji 
witaminą D 

Utrzymanie suplementacji witaminą D 

Utrzymanie/obniżenie dawek witaminy D 

Powstrzymanie się od przyjmowania 
witaminy D do momentu uzyskania stężenia 
25(OH)D w zakresie normy 

Leczenie potencjalnych efektów toksycznych 

Stężenie 25(OH)D 
 w surowicy 

nmol/l (ng/ml)
Działanie do rozważenia
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Cierpliwość 
i odwaga
Dwa główne wnioski  
z badania OPTiMiSE
Tomasz Szafrański

TEORIA I PRAKTYKA

Kiedy latem 2017 przedstawialiśmy naszym czytelnikom pierwsze ogłoszone wyni-
ki badania OPTiMiSE (Psychiatra 2017, 5;9:34-38), nie przypuszczaliśmy, że na pełną 
publikację przyjdzie jeszcze czekać ponad rok. Ale oto doczekaliśmy się – 13 sierpnia  
na stronach Lancet Psychiatry ukazała się praca Amisulpride and olanzapine follo-
wed by open-label treatment with clozapine in first-episode schizophrenia and schi-
zophreniform disorder (OPTiMiSE): a three-phase switching study.

Pora zatem na uzupełnienie tego, czego jeszcze o  badaniu nie wiedzieliśmy,  
ale pora również na podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z  tego 
badania – a są to wnioski rewolucyjne i idące w poprzek obecnej praktyki klinicznej.

Przypomnijmy jednak najpierw, 
że projekt OPTiMiSE (Optimization of 
Treatment and Management of Schi-
zophrenia In Europe) był dużym pro-
jektem finansowanym przez Unię 
Europejską w ramach 7 Ramowego Pro-
gramu Badań. Celem projektu OPTiMiSE  
było opracowanie i  ocena skuteczno-
ści algorytmu postępowania w  pierw-
szym epizodzie schizofrenii, zarówno 
jeśli chodzi o  skuteczność leczenia, jak 
i  w  zakresie poszukiwania badań i  mar-
kerów pozwalających na przewidywanie  
wyników leczenia oraz ocenę skutecz-
ności oddziaływań mających poprawić 
współpracę w leczeniu.

Badanie OPTiMiSE było prowadzo-
ne w  latach 2011-2017 w  27 ośrodkach 
klinicznych w  14 krajach europejskich 
(Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Da-
nia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izra-
el, Niemcy, Polska (Poznań), Rumunia, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy). 
Zgodę na udział w  badaniu wyraziło 
481 pacjentów, z  których ostatecznie 
do analizy włączono 446 osób. Kryteria 
włączenia obejmowały wiek 18-40 lat, 
rozpoznanie schizofrenii, zaburzeń pod 
postacią schizofrenii lub zaburzeń schi-
zoafektywnych. Czas od wystąpienia 
pierwszych objawów psychotycznych 
nie mógł być dłuższy niż 2 lata, a  okres 
wcześniejszego leczenia lekami prze-
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ciwpsychotycznymi nie mógł przekra-
czać 6 tygodni w ciągu życia, zaś w ciągu 
ostatniego roku nie powinien być dłuż-
szy niż 2 tygodnie. 

Średnia wieku badanej grupy wyno-
siła 26 lat, kobiety stanowiły 30% bada-
nych, 87% było rasy kaukaskiej, średnia 
liczba lat edukacji wynosiła 12,3, 19% 
mieszkało niezależnie, 41% pracowało 
lub studiowało. Kryteria rozpoznania 
schizofrenii (DSM-IV) spełniało 51% ba-
danych, zaburzeń schizofrenoidalnych 
(schizophreniform) – 43%. Umiarko-
wane lub znaczne nasilenie myśli i  ten-
dencji samobójczych wykazywało 13% 
włączonych do badania, nadużywanie 
substancji psychoaktywnych stwierdzo-

no u  17%. Większość pacjentów (62%) 
była na początku badania leczona w wa-
runkach szpitalnych. Czas trwania nie-
leczonej psychozy wynosił średnio 6,3 
miesiąca. Średnie BMI przed włączeniem 
do badania to 23,4, nadwagę (BMI>25) 
stwierdzono u 27%.

Amisulpryd został wybrany jako lek 
pierwszego rzutu w  leczeniu pierwsze-
go epizodu psychozy z  uwagi na fakt, 
że jest lekiem efektywnym i co najmniej 
równie skutecznym jak leki I i II generacji. 
W  badaniu pierwszego epizodu w  ba-
daniu EUFEST po 4 tygodniach leczenia 
amisulprydem odnotowano najwyższy 
odsetek remisji – 40%. Lek jest dostępny 
w  wielu krajach Europy (ale nie w  USA) 

i relatywnie tani, gdyż istnieją preparaty 
generyczne. Ważnym aspektem był se-
lektywny mechanizm działania dopami-
nolitycznego (amisulpryd to specyficzny 
i  selektywny antagonista D2/D3). Uzna-
no również, że wprawdzie amisulpryd 
powoduje objawy pozapiramidowe i hi-
perprolaktynemię, jednakże z  punktu 
widzenia długoterminowego leczenia 
objawy te są mniej poważne niż działa-
nia niepożądane olanzapiny (zwłaszcza 
ryzyko zaburzeń metabolicznych i kom-
plikacji sercowo-naczyniowych).

n Agresywny, trójfazowy algorytm leczenia chorych z pierwszym epizo-
dem psychozy

4Jaka jest odpowiedź na leczenie farmakologiczne pacjentów 
z pierwszym epizodem psychozy (ilu chorych osiąga remisję obja-
wów)?

4Czy u chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie pierwszym le-
kiem (amisulprydem) przez 4 tygodnie zmiana leku na inny (olan-
zapinę) ma sens?

4Czy zastosowanie klozapiny powinno rozważać się już na wcze-
snym etapie leczenia I epizodu psychozy?

n Czy badanie MRI mózgu u każdego chorego z I epizodem psychozy 
jest uzasadnione medycznie i ekonomicznie?

n Czy zmiany stwierdzane w badaniu MRI pozwalają na przewidywanie 
wyników i personalizację leczenia pierwszego epizodu?

n Czy markery genetyczne, metabolomiczne, biochemiczne i immuno-
logiczne pozwalają na przewidywanie wyników i personalizację le-
czenia pierwszego epizodu?

n Czy prosta, oparta o program komputerowy, interwencja psychospo-
łeczna poprawia ogólny poziom współpracy w leczeniu? 

  co jest badane w projekcie OPTIMiSE?
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    Badanie OPTiMiSE: WYNIKI KOLEJNYCH ETAPÓW LECZENIA I EPIZODU PSYCHOZY

grupa badana
446 pacjentów

z pierwszym epizodem Psychozy

dgn:   F 20 - 51 %
             F 25 - 6% ???
             F 2x - 43 %

Faza 1
AMisulpryd
przez 4 tyg.

drop-out
17%  (n = 75)

56% n=250

bez remisji       
                         n = 121

n = 28

remisja

nie weszli do fazy 2

Wyniki
Głównym kryterium poprawy oce-

nianym w  badaniu było osiągnięcie re-
misji zgodnie z kryteriami remisji zapro-
ponowanymi przez grupę roboczą pod 
przewodnictwem N.Andreasen.

Pierwszy etap badania polegają-
cy na 4 tygodniowym leczeniu ami-
sulprydem (średnia dawka 490 mg/
dz) rozpoczęło 446 chorych, ukończyło 
370. Wśród 250 z nich (56%) stwierdzo-
no remisję objawów schizofrenii. Nie 
stwierdzono różnic pod względem płci, 
jednakże osoby osiągające remisję były 
nieco starsze (26,3 lat), miały krótszy 
czas trwania pierwszego epizodu i póź-
niejszy początek choroby (25,9 vs 23,8 
lat). Nie było różnic w  częstości uzależ-
nienia od alkoholu i używania substancji 
psychoaktywnych. Pacjenci, którzy nie 
osiągnęli remisji, mieli po 4 tygodniach 
leczenia wyższe dawki amisulprydu 
(średnio 535 mg/dz) w  porównaniu 

z  osiągającymi remisję (463 mg/dz), co 
pozwala stwierdzić, że zbyt niskie daw-
kowanie leku nie było powodem braku 
dostatecznej poprawy. Stwierdzono 
natomiast, że chorzy, którzy nie osiągali 
remisji, mieli wyższe stężenia glutami-
nianu (Glu/Cr) w przednim zakręcie kory 
obręczy (anterior cingulate cortex). Wyż-
sze poziomy Glu/Cr były także związane 
z wyjściowym wyższym nasileniem obja-
wów psychotycznych.

Drugi – kluczowy etap badania – 
polegał bądź na kontynuacji leczenia 
amisulprydem przez kolejne 6 tygodni, 
bądź na zmianie leczenia na olanzapinę. 
Ta faza badania była prowadzona w wa-
runkach randomizowanej podwójnie 
ślepej próby. Spośród 120 chorych bez 
remisji po I fazie leczenia do fazy II włą-
czono 88 pacjentów. W trakcie 6 tygodni 
leczenia z  tego etapu badania wypadło 
16% (II fazę ukończyło 74 chorych). Re-
misję objawową stwierdzono u  kolej-

nych 33 pacjentów (czyli 45%). Jednak-
że nie stwierdzono żadnych korzyści ze 
zmiany leczenia na olanzapinę. Odsetek 
remisji i  poprawa w  zakresie objawów 
ocenianych skalą PANSS był taki sam 
w  grupie kontynuującej pierwszy lek 
przeciwpsychotyczny, czyli amisulpryd 
(45% remisja, zmniejszenie nasilenia 
objawów ocenianych skalą PANSS o  10 
punktów), jak w grupie, w której leczenie 
zmieniono na olanzapinę (44% remisja, 
zmniejszenie nasilenia objawów ocenia-
nych skalą PANSS o 6 punktów; p>0,05). 
Średnia dawka amisulprydu w  tej fazie 
badania wynosiła 590 mg/dz, zaś olanza-
piny 15,6 mg/dz. Ponownie wykluczono, 
aby dawkowanie leku miało wpływ na 
brak osiągnięcia remisji. Przyrost masy 
ciała był niemal dwukrotnie większy 
w grupie leczonej olanzapiną (4,2 kg vs 
2,7kg). Co ciekawe, w  tej fazie leczenia 
objawy pozapiramidowe i  dysfunkcje 
seksualne występowały rzadziej w  gru-
pie leczonych amisulprydem niż wśród 
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    Badanie OPTiMiSE: WYNIKI KOLEJNYCH ETAPÓW LECZENIA I EPIZODU PSYCHOZY

Faza 2
AMisulpryd

lub olanzapina
przez 6 tyg.

drop-out
23%  (n = 21)

Faza 3
klozapina

przez 12 tyg.

drop-out
36%  (n = 10)

18% n=5

bez remisji       
                        n = 13

remisja

44% n=32

bez remisji       
                        n = 40

n = 12

remisja

56% n=250

nie weszli do fazy 3

leczonych olanzapiną. Autorzy tłumaczą 
to tym, że osoby ze złą tolerancją amisul-
prydu wcześniej wypadły z badania, oraz 
że u części mogła rozwinąć się już tole-
rancja tych działań niepożądanych.

Wreszcie trzecia faza badania, pole-
gająca na leczeniu klozapiną przez 12 ty-
godni, dotyczyła 28 spośród 40 chorych 
bez remisji po fazie drugiej. W  trakcie 
kolejnych 3 miesięcy 10 pacjentów wy-
padło z  tego etapu badania – ostatecz-
nie ukończyło go 18 pacjentów. Remi-
sję stwierdzono tylko u  5 z  nich (18%). 
Średnia dawka klozapiny stosowana 
w tej fazie badania wynosiła 279 mg/dz, 
w grupie, która osiągnęła remisję średnia 
dawka wynosiła 280 mg/dz (poziom we 
krwi pod koniec fazy 3 321 ng/mL), zaś 
w grupie bez remisji 317 mg/dz (poziom 
we krwi 350 ng/mL)

Ogółem, spośród 446 chorych 
z  pierwszym epizodem psychozy, remi-
sję objawową osiągnęło 287 (64%). 

Wnioski z badania OPTiMiSE
Mocnym wnioskiem płynącym z ba-

dania OPTiMiSE jest to, że u  większości 
chorych z pierwszym epizodem psycho-
zy można osiągnąć objawową remisję 
stosując prosty algorytm leczenia po-
legający na zastosowaniu amisulprydu, 
a następnie – u tych chorych którzy nie 
uzyskali remisji – klozapiny. To wniosek 
kwestionujący dotychczasową praktykę 
i  część rekomendacji mówiących o  ko-
nieczności przeprowadzenia co najmniej 
dwóch cykli leczenia różnymi lekami 
przeciwpsychotycznymi przed zastoso-
waniem klozapiny. Autorzy argumentu-
ją przeciwko temu, wskazując na brak 
jakiejkolwiek przewagi strategii polega-
jącej na zmianie leczenia na olanzapinę 
nad kontynuowaniem leczenia amisul-
prydem. 

Innymi słowy, warto jest leczyć 
adekwatną dawką i  poczekać na efekty 
leczenia co najmniej przez 10 tygodni. 
OPTiMiSE jest pierwszym badaniem 

porównującym ze sobą efekt zmiany 
leczenia przeciwpsychotycznego bądź 
jego kontynuacji u chorych z pierwszym 
epizodem psychozy. Należy docenić sta-
ranny projekt badania i jego mocne stro-
ny metodologiczne. W  przypadku nie-
licznych badań porównujących te dwie 
strategie u chorych z przewlekłą schizo-
frenią wykazywano niewielką przewagę 
strategii polegającej na zmianie z rispe-
ridonu na olanzapinę. Jednakże dopiero 
zastosowanie klozapiny prowadziło do 
uzyskania istotnej poprawy u  chorych 
nieodpowiadających na leczenie. 

Nie mam wątpliwości, że w  prakty-
ce klinicznej wielu lekarzy decyduje się 
na szybszą zmianę leczenia. Wniosek 
z  badania OPTiMiSE wzmacnia jednak 
tych, którzy nie podejmują szybkich 
decyzji – badanie pokazuje, że CIERPLI-
WOŚĆ (przynajmniej przez pierwsze 10 
tygodni leczenia) może liczyć na premię.  
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Autorzy badania zachęcają do cier-
pliwości, ale namawiają także do OD-
WAGI. Odwaga ma dotyczyć wczesnego 
inicjowania leczenia klozapiną u  cho-
rych nieodpowiadających na leczenie 
już w  pierwszym epizodzie psychozy. 
Trzeba podkreślić, że stoi to w  sprzecz-
ności z  obowiązującymi obecnie reko-
mendacjami stosowania klozapiny. Au-
torzy przekonują jednak, że opóźnianie 
wdrożenia najbardziej efektywnego 
leku, którym dysponujemy, nie tylko 
naraża chorych na dłuższy czas trwania 
objawów, ale również może pozbawiać 
części z nich możliwości osiągnięcia dłu-
goterminowej poprawy funkcjonowa-
nia. W tym badaniu, zarówno grupa cho-
rych, która została włączona do fazy 3 
była niska, jak też odsetek remisji wśród 
leczonych klozapiną nie był tak wysoki 
jak na przykład w  badaniu Libermana, 
gdzie u chorych z pierwszym epizodem 
psychozy sięgał 80%. Autorzy przekonu-

Opracowanie na podstawie:

1. Kahn RS, Winter van Rossum I, Leucht S, McGuire 
P, Lewis SW, Leboyer M, Arango C, Dazzan P, 
Drake R, Heres S, Díaz-Caneja CM, Rujescu D, 
Weiser M, Galderisi S, Glenthøj B, Eijkemans MJC, 
Fleischhacker WW, Kapur S, Sommer IE; OPTiMiSE 
study group. Amisulpride and olanzapine follo-
wed by open-label treatment with clozapine in 
first-episode schizophrenia and schizophreniform 
disorder (OPTiMiSE): a three-phase switching 
study. Lancet Psychiatry. 2018;5(10):797-807.

2. Egerton A, Broberg BV, Van Haren N, Merritt K, 
Barker GJ, Lythgoe DJ, Perez-Iglesias R, Baandrup 
L, Düring SW, Sendt KV, Stone JM, Rostrup E, Som-
mer IE, Glenthøj B, Kahn RS, Dazzan P, McGuire 
P. Response to initial antipsychotic treatment 
in first episode psychosis is related to anterior 
cingulate glutamate levels: a multicentre 1H-MRS 
study (OPTiMiSE). Mol Psychiatry. 2018 Jun 7. doi: 
10.1038/s41380-018-0082-9. 

3. Jézéquel J, Rogemond V, Pollak T, Lepleux M, 
Jacobson L, Gréa H, Iyegbe C, Kahn R, McGuire 
P, Vincent A, Honnorat J, Leboyer M, Groc L. Cell- 
and Single Molecule-Based Methods to Detect 
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Autoanti-
bodies in Patients With First-Episode Psychosis 
From the OPTiMiSE Project. Biol Psychiatry. 2017; 
82(10):766-772.

n Skuteczny i efektywny (co najmniej równie skuteczny jak leki 
I i II generacji, w badaniu EUFEST po 4 tygodniach leczenia 
najwyższy odsetek remisji – 40%)

Tabelka: Dlaczego amisulpryd został wybrany jako lek pierwszego  
rzutu w leczeniu pierwszego epizodu psychozy w badaniu OPTiMiSE?

D2/D3

VS.

Amisulpryd

D2/D3

H1

5HT2A

m1

α1

d1

d4

5HT2C

5HT3

5HT6

olanzapina

n Najprostszy mechanizm działania  
(specyficzny i selektywny antagonista D2/D3)

n Powszechnie dostępnyn Relatywnie tani

n Dobrze tolerowany

Opracowano na podstawie Arango C. i wsp. Schizophrenia Bull 2015, 41: 546-8.

5HT7

5HT7

ją jednak, że u tych, którzy nie osiągnęli 
remisji, obserwowano istotną poprawę 
objawową. Wreszcie, nawet jeżeli nie 
chcemy stosować klozapiny jako drugie-
go leku u  pacjenta, niewytłumaczalny 
jest fakt, że u  wielu pacjentów zostanie 
ona włączona nie po kilku miesiącach, 
ale latach leczenia.

Czy OPTiMiSE zmieni dotychczaso-
wą, dominująca praktykę leczenia pierw-
szego epizodu schizofrenii? Czy zmieni 
dotychczasowe algorytmy i rekomenda-
cje? Na pewno potrzeba czasu, aby tak 
się stało. Jeżeli jednak pojawią się kolej-
ne badania potwierdzające omawiane 
tutaj wnioski, to zmiana z  pewnością 
nastąpi. n
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Różnorodność
wenlafaksyny
Łukasz Święcicki 
| II Klinika Psychiatryczna IPIN

Wstęp
W różnych opracowaniach, chyba coraz częściej, wymie-
nia się jednym tchem leki wybiórczo hamujące wychwyt 
zwrotny serotoniny (w Polsce nie wiedzieć czemu czyta-

ne jako „eseseraj”!!, tak naprawdę być może SSRI – czyli 
„eseseri”, jeśli już koniecznie) i wenlafaksynę. Dlaczego 

„chyba coraz częściej”? W artykule naukowym nie należy 
pisać o swoich doznaniach czy też intuicjach. Jeśli ktoś 

pisze, że coś zdarza się „najczęściej”, to znaczy, że policzył 
to coś i tamto coś, i jeszcze owo coś, zrobił podstawową 

statystykę i wie. Nie liczyłem, nie robiłem, więc też piszę 
„chyba”. Takie odnoszę w każdym razie wrażenie. Skąd 

się ten „jeden dech” (jednym tchem wymienia się na 
jeden dech) bierze? Przypuszczam, że to proste następ-
stwo popularności leków SSRI i wenlafaksyny – czyli to 

najczęściej stosowane leki, więc wymieniamy je razem. 
Oczywiście SSRI i wenlafaksyna mają istotny wspólny 

punkt jeśli chodzi o ich mechanizm działania, a miano-
wicie hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli 
zwiększania przekaźnictwa serotoninergicznego, jednak 
traktowanie wenlafaksyny jako „szczególnego przypad-

ku” SSRI nie jest uzasadnione. Problem polega nie tyle na 
teoretycznie innym mechanizmie działania, ile na tym, 

że w praktyce można się spodziewać istotnych różnic pod 
względem skuteczności, działań niepożądanych, proble-
mów związanych z odstawianiem leku itp. Głównie tym 

różnicom jest poświęcony mój artykuł. 

Działanie wenlafaksyny  
na neuroprzekaźnictwo 
– zależność od dawki

Wenlafaksyna jest zazwyczaj zali-
czana do grupy leków określanych jako 
środki hamujące wychwyt zwrotny sero-
toniny i noradrenaliny (SNRI), a więc le-
ków, których działanie nie ogranicza się 
do jednego neuroprzekaźnika – nie jest 
wybiórcze. Trzeba jednak pamiętać, że 
pod tym względem działanie wenlafak-
syny wyraźnie zależy od dawki. 

Debonnel i wsp. [1] oceniali wpływ 
małych (75 mg/d) i  dużych (do 375 
mg/d) dawek wenlafaksyny na hamow-
nie wychwytu serotoniny i  noradrenali-
ny w grupie pacjentów z dużą depresją. 
W badaniu wykorzystano podwójnie śle-
pą próbę. W ocenie wzięło udział 44 cho-
rych, leczenie trwało cztery tygodnie. 
Autorzy stwierdzili, że obie porównywa-
ne dawki wenlafaksyny z  podobną siłą 
hamowały wychwyt zwrotny serotoniny 
(55% hamowania po 1 tygodniu, 75% 
po 4 tygodniach), jednak tylko wyższe 
dawki wenlafaksyny istotnie (z  klinicz-
nego punktu widzenia) hamowały wy-
chwyt zwrotny noradrenaliny. Zdaniem 
autorów tego ważnego, choć już nie 
najmłodszego (sprzed ponad 10 lat) ba-
dania dopiero w dawkach od 225 mg/d 
i  więcej można określić wenlafaksynę 
jako rzeczywisty lek SNRI, w  dawkach 
niższych lek zachowuje się jako silny in-
hibitor wychwytu zwrotnego serotoniny 
i  do tego ogranicza się jego działanie 
z klinicznego punktu widzenia. 
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Podobną prawidłowość stwierdzili 
także Owens i wsp. [2]. W grupie pacjen-
tów leczonych ambulatoryjnie z powodu 
depresji autorzy wykazali, że siła hamo-
wania wychwytu zwrotnego noradre-
naliny jest wprost proporcjonalna do 
stosowanej dawki leku, jednak nawet dla 
dawki najwyższej (375 mg/d) działanie 
to i tak było wyraźnie słabsze i prawdo-
podobnie mniej znaczące klinicznie (wy-
nosiło 60%) niż hamowanie wychwytu 
zwrotnego serotoniny (80%). Autorzy 
zwracają uwagę, że obserwowane przez 
nich, zależne od dawki, hamowanie wy-
chwytu zwrotnego noradrenaliny może 
mieć znaczenie kliniczne, choć ich zda-
niem nie jest to do końca udowodnione. 
Autorzy innego badania [3] próbowali 
ustalić, czy obserwowani przez nich 
pacjenci mają depresję związaną z  me-
chanizmami serotoninergicznymi, czy 
noradrenergicznymi (w  tym celu robili 
test z ipsapironem i klonidyną), a następ-
nie oceniali, czy będzie to miało związek 
z  reakcją na niską, czy wysoką dawkę 
wenlafaksyny. Nie znaleźli takiego związ-
ku, uznali jednak, że badana przez nich 
grupa była zbyt mało liczna (rzeczywi-
ście – było to 19 osób! Przy tak skompli-
kowanej metodologii...) Wyniki ostatnio 
przeprowadzonych badań genetycz-
nych [4] wskazują jednak, że występowa-
nie określonego wariantu genetycznego 
dla genu kodującego białko transpor-
tujące noradrenalinę ma istotny wpływ 
na częstość uzyskiwania remisji podczas 
leczenia wenlafaksyną w  dawce do 300 
mg/dobę, w grupie 350 osób z depresją 
w wieku powyżej 60 roku życia. To odkry-
cie wyraźnie wskazuje na znaczenie me-
chanizmu noradrenergicznego w profilu 
działania leku. 

Warto zauważyć, że w  badaniach 
z  udziałem zdrowych ochotników nie 
wykazano istotnego wpływu wenlafak-
syny na wychwyt zwrotny noradrenaliny 
nawet wówczas, gdy stosowano duże 
dawki leku. Możliwe, że osoby chore na 
depresję są wrażliwsze na noradrener-
giczne działanie wenlafaksyny. 

Wpływ wenlafaksyny na 
przekaźnictwo dopaminer-
giczne

Doniesienia dotyczące ewentual-
nego wpływu wenlafaksyny (zwłaszcza 
stosowanej w  bardzo dużych dawkach) 
na przekaźnictwo dopaminergiczne 
są mocno niejednoznaczne. Hudson 
i  wsp. [5] opisują wyniki doświadczeń 
prowadzonych na szczurach. Autorzy 
stwierdzili, że podawanie wenlafaksyny 
w  dawce 10 mg/kg masy ciała (w  przy-
padku standardowej wielkości człowieka 
oznaczałoby to, było nie było, dawkę 700 
mg) nie powoduje zwiększenia poziomu 
pozakomórkowej dopaminy w  korze 
mózgowej. Jednocześnie w tym samym 
eksperymencie wykazano jednak, że 
łączne podanie bupropionu i  wenlafak-
syny powoduje „dramatyczne” (określe-
nie użyte przez autorów) zwiększenie 
poziomu dopaminy w  korze czołowej, 
istotnie większe niż po podaniu samego 
bupropionu. Z kolei Saung i wsp. [6] nie 
stwierdzili wpływu wariantów genu ko-
dującego transporter dopaminy (DAT1), 
ani genu kodującego receptor dopami-
nowy D2 (DRD2) na skuteczność prze-
ciwdepresyjną wenlafaksyny, co prawda 
stosowanej u  osób z  lękiem uogólnio-
nym (GAD) a nie z dużą depresją. Co cie-
kawe, we wstępnej części artykułu auto-
rzy uzasadniając swoje zainteresowanie 
przekaźnictwem dopaminergicznym 
w  aspekcie stosowania wenlafaksyny, 
przywołują jako jedyną pracę z udziałem 
ludzi, badanie Mutha i wsp. z roku 1986. 
Trochę to dziwne, bo z  tekstu artykułu 
Mutha wynika, że badano szczury i świn-
ki morskie. O ludziach nic nie znalazłem. 
Inna linia argumentacji stosowana przez 
Saunga i  wsp. dotyczy występowania 
objawów psychotycznych występują-
cych niekiedy u  osób przyjmujących 
duże dawki wenlafaksyny. Zdaniem 
autorów takie zjawisko miałoby dowo-
dzić pośrednio dopaminergicznego 
działania leku. Moim zdaniem to słaby 
dowód. Można sobie bez większego 
trudu wyobrazić inne mechanizmy po-
wodujące ewentualne występowanie 

objawów psychotycznych u  tego typu 
chorych. Podobne wątpliwości (choć tu 
wyciągany wniosek jest wręcz przeciw-
ny – wenlafaksyna miałaby blokować 
transmisję dopaminergiczną!!) budzi 
opis kazuistyczny Nimmagada i wsp. [7] 
opublikowany w samym Lancecie! Auto-
rzy doniesienia opisują złośliwy zespół 
poneuroleptyczny, który wystąpił u  44 
letniego pacjenta, u  którego do lecze-
nia trifluoperazyną w  dawce 3 mg na 
dobę (podawanej nota bene od 10 lat ze 
względów anksjolitycznych!!) dołączono 
wenlafaksynę w dawce 75 mg. 12 godzin 
po podaniu pierwszej dawki wenlafak-
syny u  pacjenta wystąpiły: niepokój, in-
tensywne pocenie się, sztywność mięśni, 
znaczne wahania ciśnienia tętniczego 
krwi, tachykardia do 160 na minutę i go-
rączka. Zdaniem autorów przyczyną nie 
mogła być interakcja farmakokinetyczna 
(zwiększenie poziomu trifluoperazyny 
z powodu zahamowania jego metaboli-
zmu przez wenlafaksynę) a jedynie inte-
rakcja farmakodynamiczna, co miałoby 
wskazywać na blokowanie receptora do-
paminowego przez wenlafaksynę u tego 
pacjenta. 

Jak wynika nawet z tego pobieżne-
go przeglądu bardzo nielicznych donie-
sień dotyczących ewentualnego wpływu 
wenlafaksyny na przekaźnictwo dopami-
nergiczne – nie bardzo wiadomo, jak to 
z tym jest. Można powątpiewać, czy jest 
to istotna część mechanizmu działania 
tego leku. 

Przyczyna większej sku-
teczności dużych dawek 
wenlafaksyny

W  odróżnieniu od ewentualnych 
działań dopaminergicznych, działanie na 
wychwyt zwrotny noradrenaliny praw-
dopodobnie ma istotny wpływ na sku-
teczność większych dawek wenlafaksyny, 
wydaje się jednak, że może to nie być je-
dyne istotne działanie takich dawek. Vo-
ineskos i wsp. [8] oceniali przy użyciu po-
zytronowej tomografii emisyjnej stopień 
aktywności białka transportującego se-
rotoninę (5-HTT) w prążkowiu zdrowych 
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ochotników, którzy nie przyjmowali le-
ków oraz u pacjentów z zaburzeniem de-
presyjnym nawracającym przyjmujących 
wenlafaksynę, sertralinę lub citalopram 
w wysokich dawkach (odpowiednio 450 
(!), 200 i 60 mg na dobę – tu konieczna 
uwaga: dawki citalopramu i wenlafaksy-
ny stosowane w  badaniu przekraczają 
maksimum zalecane przez producentów 
i nie są uważane za bezpieczne). Autorzy 
stwierdzili, że minimalna dawka tera-
peutyczna stosowanych leków wywołu-
je 80% zablokowanie 5-HT, zwiększenie 
dawki do maksymalnej (chodzi o  mak-
symalną stosowaną a  nie maksymalną 
dopuszczalną, ponieważ jak wspomnia-
no autorzy stosowali dawki większe od 
maksymalnych zalecanych) pozwala na 
uzyskanie dodatkowych 5% hamowania 
wychwytu zwrotnego 5-HT. Mogłoby 
się wydawać, że to niewiele, ale w opinii 
autorów badania różnica może być de-
cydująca, jeśli chodzi o uzyskanie dobrej 
reakcji na lek, zwłaszcza w  przypadku 
chorych lekoopornych. Opinię taką wy-
dają się potwierdzać opisy kazuistyczne 
– np. dotyczące stosowania citalopramu 
w dawce do 100 mg/d [9 – że sięgnę po 
pierwszy z brzegu, czyli mój własny] czy 
też wenlafaksyny w dawce 600 mg/d [10] 
– w  przypadku wenlafaksyny mogłoby 
chodzić o  uruchomienie dodatkowego 
mechanizmu noradrenergicznego, jed-
nak citalopram jest lekiem specyficz-
nie serotoninergicznym i  wydaje się, 
że nawet w  dawkach przekraczających 
maksymalne wywiera jedynie tego typu 
działanie. Stosowanie wyższych dawek 
wenlafaksyny może więc skutkować nie 
tylko dodatkowym uruchomieniem me-
chanizmu noradrenergicznego, ale także 
większym „wykorzystaniem” mechani-
zmu serotoninergicznego, choć rozstrzy-
gnięcie, który z  tych mechanizmów jest 
istotniejszy może być niewykonalne 
w  realnej sytuacji klinicznej, nie bardzo 
też wiadomo, czy rzeczywiście miałoby 
to jakieś decydujące znaczenia dla po-
stępowania medycznego. 

Profil działań niepożąda-
nych – zależność od dawki?

Jak wynika z pierwszej części artyku-
łu, wenlafaksyna jest co najmniej lekiem 
serotoninergiczno-noradrenergicznym 
(o  ile nie jest też przy okazji nieco do-
paminergiczny). Ponieważ mechanizm 
działania leku dość ewidentnie zależy 
od stosowanej dawki – ogólnie można 
powiedzieć, że im dawka większa, tym 
działanie wenlafaksyny staje się mniej 
wybiórcze, byłoby logiczne, gdyby tak-
że obserwowane działania niepożądane 
były od tejże dawki zależne, ponieważ 
innych działań można się spodziewać po 
leku serotoninergicznym a innych po no-
radrenergicznym. Zarówno moje własne 
doświadczenie kliniczne (około 20 lat 
stosowania wenlafaksyny), jak i  analiza 
dostępnego piśmiennictwa (niezbyt bo-
gatego) wskazują, że w zasadzie tak jest, 
ale w  mniejszym stopniu niż można by 
oczekiwać. W opublikowanej w zeszłym 
roku dużej i skrupulatnie przygotowanej 
analizie Liu i  wsp. [11] zwracają uwagę, 
że częstość przerywania kuracji wenla-
faksyną z dowolnego powodu nie różni 
się istotnie od częstości przerywania po-
dawania placebo. Częstość przerwania 
kuracji z powodu działań niepożądanych 
jest istotnie wyższa w przypadku wenla-
faksyny w porównaniu z placebo, jednak 
wymienia się tu jedynie nudności (zdecy-
dowanie najczęściej), suchość w ustach, 
zawroty głowy, bezsenność i nadmierną 
senność. Nudności można niewątpliwie 
przypisać działaniu serotoninergiczne-
mu – autorzy podkreślają, że występują 
one znacznie częściej na początku ku-
racji, a  więc, jak można sądzić, podczas 
stosowania względnie mniejszej dawki 
leku. Pozostałe działania niepożądane 
są stosunkowo mało specyficzne i  trud-
no je wyjaśnić jakimś jednym mechani-
zmem (np. suchość w  ustach może być 
związana zarówno z  działaniem choli-
nolitycznym, jak i  noradrenergicznym). 
W  metaanalizie w  ogóle nie uwzględ-
niono wpływu wenlafaksyny na zapis 
ekg i na wartości ciśnienia tętniczego, co 
wskazuje na to, że takie doniesienia nie 

pojawiały się w analizowanych pracach. 
Co prawda artykuł Liu i  wsp. dotyczy 
pacjentów z  lękiem uogólnionym bez 
depresji, ale nie ma podstaw, aby przy-
puszczać, że ma to istotny wpływ na pro-
fil działań niepożądanych. 

Doniesienia dotyczące wpływu 
wenlafaksyny na układ krążenia pocho-
dzą głównie sprzed kilku lub kilkunastu 
lat. Według Diapera i  wsp. [12] u  zdro-
wych ochotników podawanie wenlafak-
syny w dawce nie większej niż 150 mg na 
dobę istotnie wpływa na ciśnienie krwi 
(wzrasta zarówno ciśnienie skurczowe, 
jak i rozkurczowe) i tętno. Autorzy wiążą 
to z noradrenergicznym działaniem leku.

Innego zdania jest Mbaya [13]. Au-
tor stosował wenlafaksynę w dawce 450 
do 600 mg (!!) w terapii depresji opornej. 
Jego zdaniem taka dawka była bardzo 
skuteczna, a  niewielki wzrost ciśnienia 
tętniczego nastąpił tylko u  jednego pa-
cjenta. Co prawda cała grupa liczyła tyl-
ko pięć osób… 

W  metaanalizie autorstwa Thase 
[14] uwzględniono z  kolei aż 3744 cho-
rych! Zdaniem autora z  analizowanych 
danych wynika, że wpływ wenlafaksyny 
na ciśnienie tętnicze krwi jest co prawda 
istotny statystycznie, ale istotność kli-
niczna występuje dopiero w  przypadku 
stosowania dawek przewyższających 
300 mg na dobę. Ponadto zdaniem Tha-
se wenlafaksyna nie wpływa niekorzyst-
nie na utrzymanie prawidłowego ciśnie-
nia krwi u tych pacjentów, którzy przed 
rozpoczęciem kuracji wenlafaksyną byli 
leczeni z powodu nadciśnienia tętnicze-
go. 

Jeszcze inne wnioski wyciągnęli ze 
swoich badań Grunder i  wsp. [15]. Au-
torzy przypuszczali, że wenlafaksyna 
może powodować zwiększenie ciśnienia 
tętniczego krwi, jednak w badanej przez 
siebie grupie 16 pacjentów (leczonych 
wenlafaksyną lub imipraminą) zaob-
serwowali w  rzeczywistości niewielki 
spadek ciśnienia skurczowego (ok. 5%) 
i brak wpływu wenlafaksyny na ciśnienie 
rozkurczowe krwi. Opublikowano także 
doniesienie kazuistyczne [16] dotyczą-
ce 65 letniej pacjentki, u której podanie 
wenlafaksyny w  dawce 225 mg/d spo-
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wodowało istotne ortostatyczne spadki 
ciśnienia tętniczego krwi. Autorzy do-
niesienia zwrócili uwagę, że ta sama pa-
cjentka przyjmowała pięć lat wcześniej 
wenlafaksynę w dawce 300 mg/d i wów-
czas nie obserwowano żadnego wpływu 
leku na ciśnienie tętnicze krwi. 

Podsumowując ten wątek: trud-
no znaleźć badania, które byłyby prze-
prowadzone w  tym celu, aby wykryć 
ewentualną zależność profilu działań 
niepożądanych od stosowanej dawki 
wenlafaksyny. Dostępne dane mają ra-
czej charakter doniesień anegdotycz-
nych, czynionych niejako przy okazji ba-
dania innych zagadnień. Wydaje się, że 
jeśli taka zależność profilu działań niepo-
żądanych od dawki rzeczywiście istnieje, 
to nie jest ona w  każdym razie bardzo 
wyraźna. Ryzyko zwiększenia ciśnienia 
tętniczego krwi pojawia się głównie 
u  osób przyjmujących dawki od 300 
mg na dobę wzwyż, ale wydaje się, że 
nie jest częste. Także ryzyko niekorzyst-
nych zmian w zapisie ekg nie wydaje się 
szczególnie częste – w badaniu przepro-
wadzonym przez Johnsona i  wsp. [17] 
w  grupie 59 pacjentów w  wieku od 60 
roku życia wzwyż, przyjmujących wenla-
faksynę w dużej dawce (300 mg na dobę 
w  takiej grupie osób to nawet bardzo 
dużo), wydłużenie odcinka QT stwier-
dzono jedynie u  dwóch osób (u  jednej 
z 403 do 456 ms, u drugiej z 433 do 469). 
W  innym badaniu, przeprowadzonym 
w Danii, oceniano możliwy związek mię-
dzy przyjmowaniem określonego leku 
przeciwdepresyjnego a  nagłym zatrzy-
maniem krążenia [18]. Autorzy zidenty-
fikowali 19110 przypadków nagłego za-
trzymania krążenia. W tej grupie znalazło 
się 2913 pacjentów przyjmujących lek 
przeciwdepresyjny. Stwierdzono istotny 
związek między przyjmowaniem nor-
tryptyliny i citalopramu a wystąpieniem 
zatrzymania krążenia. W  przypadku in-
nych leków z  grupy SSRI i  wenlafaksy-
ny (przyjmowało ją 7% pacjentów) nie 
stwierdzono takiego związku. 

Sposoby radzenia sobie 
z działaniami niepożądanymi 

Doświadczenie kliniczne wskazu-
je, że zwiększanie dawki powinno być 
w  przypadku wenlafaksyny stopnio-
we. Nie można tu podać żadnej zasady 
ogólnej, ponieważ indywidualne różnice 
tolerancji są duże. U  niektórych pacjen-
tów możliwe jest zwiększanie dawki 
o  75 mg na dobę co trzy dni, u  innych 
raz na tydzień, jeszcze u  innych potrze-
ba aż dwóch tygodni przerwy. Zwykle 
można podjąć decyzję na podstawie 
tolerancji pierwszej dawki leku (najczę-
ściej jest to 75 mg, rzadziej 37,5 mg na 
dobę). Ze względu na to, że u niektórych 
pacjentów po podaniu pierwszej dawki 
wenlafaksyny obserwuje się wyraźny 
lęk i niepokój, czasem także objawy de-
personalizacji, najczęściej rozpoczynam 
leczenie od dawki porannej – wystąpie-
nie tego typu przykrych objawów jest 
zazwyczaj łatwiejsze do zniesienia w cią-
gu dnia, zwłaszcza w  przypadku osób 
mieszkających samotnie, które w  nocy 
nie mają się do kogo zwrócić po pomoc. 
W późniejszym okresie można zdecydo-
wać czy dajemy lek rano, czy na wieczór 
– to zależy od tego, czy pacjent odbiera 
wenlafaksynę bardziej jak uspokajającą, 
czy raczej pobudzającą – bywa i tak, i tak, 
i  nie wydaje mi się, żeby zależało to od 
stosowanej dawki. W  przypadku stoso-
wania dawek powyżej 150 mg na dobę 
należy podawać lek dwa razy dziennie. 
Ponieważ najbardziej prawdopodobne 
objawy niepożądane to typowe seroto-
ninergiczne mdłości i bóle brzucha, naj-
lepiej zalecać przyjmowanie leku pod-
czas posiłku. 

Jeśli chodzi o  zakres omawiania 
ewentualnych objawów niepożądanych 
z  pacjentem przed rozpoczęciem kura-
cji, to sprawa jest mocno skomplikowa-
na. Teoretycznie należałoby dokładnie 
przedstawić choremu wszystkie możliwe 
problemy. Jednak każdy lekarz, którego 
doświadczenie zawodowe jest nieco 
dłuższe niż dwa miesiące (tak szacuję), 
wie, co w tym kontekście oznacza termin 
„samospełniająca się przepowiednia”. 

Bardzo wielu moich pacjentów dozna 
objawów niepożądanych bezpośred-
nio po tym, jak im o nich opowiem, bez 
potrzeby brania jakichkolwiek tabletek. 
A  przecież celem lekarza jest leczenie 
a  nie straszenie. Myślę, że warto zacho-
wać zdrowy rozsądek i  sporą elastycz-
ność. 

Pamiętam taki okres w  dziejach 
mojej kliniki, kiedy pacjenci zaczęli gre-
mialnie odmawiać zgody na wykonanie 
zabiegów elektrowstrząsowych. Spyta-
łem ówczesnego kierownika Pracowni 
EW, czemu tak się dzieje? „Nie mam po-
jęcia” – odpowiedział. „A  w  jaki sposób 
pan rozmawia z chorymi?” „Na początku 
informuję o  objawach niepożądanych” 
– odrzekł młodszy kolega. Poprosiłem 
o  możliwość obecności przy takiej roz-
mowie. Doktor zaprosił pacjenta do 
gabinetu, posadził za biurkiem i  zaczął: 
„A  więc najważniejszym objawem nie-
pożądanym zabiegów EW jest zgon”. Jaki 
z  tego morał? Nie należy zaczynać zda-
nia od „a więc”, a resztę sobie Czytelniku 
sam dośpiewaj. Trzeba mówić prawdę, 
ale trzeba umieć to robić. Nawiasem 
mówiąc – zgon w wyniku zabiegu EW to 
więcej niż rzadkość, to absolutny ewene-
ment. Na milion wykonanych zabiegów 
obserwowano sześć zgonów, w żadnym 
przypadku nie miały związku przyczyno-
wego z zabiegiem, to dane z duńskiego 
badania, z którymi zapoznałem się pod-
czas ubiegłorocznej konferencji w  Ko-
penhadze. 

Odstawianie wenlafaksyny

Prawdziwym problemem nie jest 
jednak rozpoczynanie kuracji wenla-
faksyną. Naprawdę trudno jest kurację 
zakończyć. Szacunkowo kilkanaście 
procent osób przyjmujących wenlafak-
synę, nawet przez stosunkowo niedługi 
okres czasu, doświadcza podczas próby 
odstawienia leku silnych i  bardzo przy-
krych objawów odstawiennych. Objawy 
te są podobne do tych, które występują 
na początku leczenia, są jednak od nich 
zdecydowanie mocniejsze i  trudniejsze 
do wytrzymania. Wielu pacjentów, ale 
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także część lekarzy, interpretuje mylnie 
pojawienie się takich objawów jako do-
wód na nawracanie depresji. Często od-
ruchowym działaniem jest wówczas po-
nowne wzięcie wenlafaksyny, co na ogół 
powoduje bardzo szybkie ustąpienie 
objawów. Niestety, prędzej czy później 
zajdzie pewnie potrzeba odstawienia 
leku, a wówczas niemal na pewno obja-
wy powrócą. Nie spotkałem się z wystą-
pieniem tak silnych objawów abstynen-
cyjnych po odstawieniu jakiegokolwiek 
innego leku przeciwdepresyjnego, choć 
Kotzalidis i wsp. [19] opisywali wystąpie-
nie podobnego zespołu objawów także 
po odstawieniu paroksetyny. Wydaje się, 
że jedynym środkiem zaradczym jest 
bardzo powolne odstawianie leku. Na-
wet zmniejszenie dawki o  37,5 mg raz 
na tydzień lub jeszcze rzadziej może się 
okazać zbyt szybkie. Niektórzy pacjenci 
rozwiązują problem w  ten sposób, że 
otwierają kapsułkę z  lekiem i  wysypują 
bardzo niewielką część zawartości. Trud-
no dokładnie kontrolować taki proces, 
ale czasem nie ma innego wyjścia. Opu-
blikowano doniesienie o skutecznym le-
czeniu objawów abstynencyjnych zwią-
zanych z  odstawieniem wenlafaksyny 
przy pomocy duloksetyny podawanej 
przez kilka dni. Nie sprawdzałem sku-
teczności tej metody. 

Czynniki pozwalające na 
przewidywanie skuteczno-
ści leczenia wenlafaksyną 
(predykcyjne)

Chyba każdy praktykujący psychia-
tra zdaje sobie sprawę z tego jak trudno 
dobrać właściwy lek przeciwdepresyjny. 
Co prawda przekonanie wielu pacjentów 
o tym, że lekarze zalecają poszczególne 
preparaty zupełnie „w  ciemno”, nie jest 
prawdziwe, ale musimy szczerze przy-
znać, że potrzebujemy znacznie więcej 
„jasności”. Literatura przedmiotu jest 
w  tym zakresie, co może się wydawać 
dość dziwne, niezwykle bogata. Wybra-
nie w  bazie Medline dwóch prostych 
słów kluczowych: „venlafaxine” i „predic-

tors” pozwala na znalezienie 209 rekor-
dów. W  większości są to jak najbardziej 
artykuły na interesujący nas temat – czyli 
dotyczące poszukiwań czynników, które 
pozwoliłyby na przewidywanie skutecz-
ności konkretnej substancji chemicznej 
w  terapii depresji (część artykułów do-
tyczy zaburzeń lękowych, ale to bez zna-
czenia jeśli chodzi o istotę zagadnienia). 
Czemu więc jest tak słabo, skoro jest tak 
dobrze? Moim zdaniem problem leży 
w  doborze potencjalnych czynników 
predykcyjnych. Nawet pobieżne zapo-
znanie się z  treścią artykułów pozwala 
na zauważenie pewnej prawidłowości – 
badane czynniki są albo trywialne (typu 
„ciężej chorzy gorzej się leczą” – w  róż-
nych odmianach, co może po prostu 
oznaczać, że gorzej się leczący ciężej 
chorują – w  istocie takie stwierdzenie 
to bezużyteczna tautologia, choć często 
jest podawane z wielkim triumfem jako 
nie wiadomo jakie odkrycie), albo zupeł-
nie niepraktyczne (ocena przepływów 
mózgowych przy pomocy PET, badania 
genetyczne itp.). Pierwsza z  tych grup 
niczego nie wnosi, bo każdy rozsądny 
człowiek wymyśli sobie takie czynniki 
bez prowadzenia kosztownych badań, 
druga – jest pewnie poznawczo interesu-
jąca, ale w praktyce nieprzydatna, bo nie 
zrobimy tych badań naszym pacjentom. 

Do nielicznych wyjątków w  tym 
zestawie badań niepraktycznych moż-
na zaliczyć pracę Greena i  wsp. [21]. 
Autorzy badania, na podstawie danych 
zebranych w grupie 659 pacjentów am-
bulatoryjnych stwierdzili, że wskaźnik 
masy ciała (BMI) może służyć jako czuły 
predyktor reakcji na leki. U pacjentów ze 
stwierdzoną otyłością wenlafaksyna była 
lekiem istotnie skuteczniejszym niż ser-
tralina lub escitalopram. U kobiet z oty-
łością wszystkie leki przeciwdepresyjne 
były dodatkowo bardziej skuteczne niż 
u  kobiet szczupłych. Jest to niewątpli-
wie praktyczne i łatwe do wykorzystania 
spostrzeżenie. 

Autorzy innego badania [22] porów-
nywali wynik uzyskany w 1 i 10 pytaniu 
(itemie) Skali Oceny Depresji Hamiltona 
w grupie 2027 pacjentów z depresją le-
czonych wenlafaksyną, lekiem z  grupy 

SSRI lub przyjmujących placebo. W gru-
pie osób leczonych wenlafaksyną po 
dwóch tygodniach leczenia istotnie 
częściej obserwowano zmniejszenie 
liczby punktów w  tych dwóch itemach, 
zmniejszenie do zera było czynnikiem 
predykcyjnym skuteczności wenlafaksy-
ny. Trochę w  tym samospełniającej się 
przepowiedni („jak jest dobrze, to potem 
będzie jeszcze lepiej”), ale przynajmniej 
wiadomo, że warto zwracać uwagę na 
wynik leczenia już stosunkowo niedługo 
po rozpoczęciu kuracji. 

Niestety, nie znalazłem innych ba-
dań dotyczących czynników predyk-
cyjnych, które mogłyby mieć znaczenie 
praktyczne. Myślę, że na tej podstawie 
nie można wyciągać ogólnych wniosków 
dotyczących tego, że takich czynników 
nie da się ustalić. Być może metodologia 
badań nie była odpowiednia. 

Co mnie zadziwiło?

Zapoznając się z  obszernym pi-
śmiennictwem dotyczącym wenlafaksy-
ny napotkałem artykuł, który naprawdę 
mnie zadziwił, więc choć nie pasuje do 
żadnego z omawianych dotąd tematów, 
poświęcę mu kilka zdań. Lorenzo-Luaces 
i  wsp. [23] (autorem do korespondencji 
jest jednak J.Amsterdam, co dla wtajem-
niczonych ma swoją wymowę…) oce-
niali wpływ monoterapii (!!) wenlafak-
syna na przebieg choroby u  pacjentów 
z ChAD typu drugiego i szybką zmienno-
ścią faz. Autorzy leczyli 129 osób z rozpo-
znaną depresją w przebiegu ChAD II przy 
pomocy wenlafaksyny lub węglanu litu. 
Początkowe leczenie trwało 12 tygodni. 
W przypadku uzyskania dobrej reakcji na 
leczenie (59 osób) kurację kontynuowa-
no przez kolejnych 6 miesięcy. Okazało 
się, że w  czasie tych 6 miesięcy u  osób, 
u  których uprzednio obserwowano 
szybką zmianę faz, stwierdzano co praw-
da większą częstość hipomanii, ale… 
W grupie leczonych litem zmianę faz ob-
serwowano u 42,9% leczonych, a w gru-
pie przyjmujących wenlafaksynę tylko 
u 17,6% (!!) – różnica co prawda nie jest 
istotna statystycznie (liczebność grup), 

TEORIA I PRAKTYKA
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Graf 1. Prawdopodobieństwo uzyskania remisji depresji w zależności od BMI
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ale muszę przyznać, że na mnie zrobiła 
ogromne wrażenie. Co nie znaczy, że 
zacznę stosować wenlafaksynę w ChAD 
z szybką zmianą faz. Tego nie zrobię, ale 
będę z pewnością baczniej obserwował 
otaczający mnie świat i  jego wspaniałą 
psychopatologię. Chyba za często zapo-
minamy, że są wokół nas rzeczy, o  któ-
rych nie śniło się naszym filozofom. 
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W  tegorocznej konferencji pojawiły się wątki filmo-
we. Prof. Andrzej Czernikiewicz w  wykładzie “Nie tylko „Twój 
Vincent” – filmowe oblicza ChAd-u” opowiadał o  szczegól-
nym związku między filmem a psychiatrią. Zwracał uwagę, że 
w czasie ostatniej dekady w “filmie psychiatrycznym” pojawia 
się coraz większa liczba filmów dotyczących zaburzenia dwu-
biegunowego (między innymi oskarowy „Poradnik pozytyw-
nego myślenia”, „Człowiek z bieguna” czy wreszcie niezauwa-
żany „Zwariować ze szczęścia”. Obrazy te nie tylko prezentują 
zaburzenie bipolarne, ale przede wszystkim widzimy w  nich 
problemy rodzin chorych z tą psychozą. Ważnym artystycznie 
wkładem Polski jest film animowany dotyczący ostatniego 
okresu życia Vincenta van Gogha „Twój Vincent”. Z kolei w trak-
cie sesji pod patronatem kwartalnika PSYCHIATRA pokazano 
pełnometrażowy dokument „12 dni” (12 Jours, Francja, 2017). 
We Francji kilka lat temu wprowadzono nowe przepisy doty-
czące psychiatrycznej hospitalizacji wbrew woli. Film jest zapi-
sem weryfikujących zasadność przyjęcia posiedzeń sądowych, 
w których uczestniczą sędzia, pacjent i  jego prawnik. Po po-
kazie odbyła się żywa dyskusja z udziałem m.in. dr Madejskiej 
z Francji i dr Janiny Sonik z Warszawy.

W dniach 4-6.10.2018 r. w Arłamowie odbyła się XXIII 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do 
terapii”.  
Organizatorami konferencji byli NZOZ Podkarpackie 
Centrum Zdrowia Psychicznego z Przemyśla, PTP o/
podkarpacki oraz Konsultant woj. d/s psychiatrii na 
Podkarpaciu dr n. med. Maciej Kuligowski. Przewodni-
czącym Komitetu Naukowego był prof. Andrzej Czerni-
kiewicz. W konferencji wzięło udział 470 uczestników 
oraz prawie 40 wykładowców z Polski, Ukrainy i Francji. 
Szeroka tematyka wystąpień obejmowała między 
innymi zaburzenia afektywne, psychogeriatrię, psychia-
trię dzieci i młodzieży, psychiatrię sądową, problemy 
prawne w psychiatrii, uzależnienia, seksuologię, psycho-
terapię…

Prof. Alexander Filts rozważał “Główne pytanie Psychiatrii 
do Filozofii”: jaki jest status psychiatrii jako nauki niezależnej. 
Czy psychiatria współczesna stopniowo rozpływa się w innych, 
bardziej podstawowych naukach: biologii ewolucyjnej, gene-
tyce? Czy istnieją jakieś argumenty, które mogłyby usprawie-
dliwić psychiatrię jako naukę niezależną i samowystarczalną? 
Historia wskazuje na to, że wszystkie nauki podstawowe wyło-
niły się z filozofii i – zwłaszcza – z podstawowych pytań, które 
filozofia stawia przed wiedzą człowieka: pytanie o  naturę to 
fizyka, pytanie o życie to biologia, pytanie o duszę to psycho-
logia, pytanie o życie człowieka to medycyna itd. Wygląda na 
to, że psychiatria takim własnym i specyficznym pytaniem w fi-
lozoficznym poznaniu nie dysponuje. Prof. Janusz Heitzman 
omówił „Prawo decydowania o własnym życiu i  leczeniu „Pro 
futuro”, a zdolność do świadomego i swobodnego wyrażania 
woli”. Wątki prawne poruszali także w  swoich wystąpieniach 
mec. Wojtal, dr Mosiołek czy Mec. Andrzejewicz. Gorącym te-
matem było oczywiście RODO w psychiatrii… Prof. Irena Krup-
ka-Matuszczyk mówiła pozytywnie o  zdrowiu psychicznym 
wśród seniorów. Prof. Janusz Perzyński dokonał niezwykle 
dogłębnej analizy piśmiennictwa oraz wielu opinii sądowo-
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-psychiatrycznych z ostatniego półwiecza dotyczących różni-
cowania manii i euforii oraz depresji i apatii. Z kolei prof. Mał-
gorzata Janas-Kozik przedstawiła propozycje zmian w opiece 
nad dziećmi i  młodzieżą. Podstawą powinna być ustawa 
o  koordynacji usług realizowanych na rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami i problemami w okresie od perina-
talnego do pełnoletności/zakończenia etapu edukacji. W pro-
pozycjach zmian uwzględniono poziomy funkcjonowania. 
Jako pierwszy wyodrębniono poziom bazowy, na który składa 
się: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, specjaliści ze 
szkół/nauczyciele i terapeuci środowiskowi. Poziom pierwszy 
to poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, psychote-
rapeuci kliniczni dzieci i  młodzieży, terapeuci środowiskowi 
działający w trybie ambulatoryjnym. Na drugi poziom składają 
się: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i  Młodzieży, psychiatrzy dzieci i  młodzieży oraz psycholodzy 
kliniczni pracujący w trybie oddziału dziennego. Poziom trzeci, 
to Specjalistyczne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży, psychiatrzy dzieci i młodzieży konsultujący w ra-
mach Izby Przyjęć oddziału psychiatrycznego całodobowego 
dla dzieci i młodzieży, realizujący przyjęcia w trybie planowym 
i w stanie zagrożenia życia. Nadrzędną rolę w tak skonstruowa-
nym systemie pełni poziom trzeci – ostatni. 

Seksualność osób LGBT to temat dr Bartosza Grabskiego. 
Celem wystąpienia było wprowadzenie słuchaczy w tematykę 
życia seksualnego osób homo- i biseksualnych oraz transpłcio-
wych. Zagadnienia te były do niedawna niezwykle rzadko 
omawiane i  badane. O  uzależnionych lekarzach dyskutowali 

dr Habrat i dr Silczuk. O roli hipnozy mówiła dr Madejska, która 
przedstawiła też nowatorskie rozwiązania w awangardowym 
oddziale psychiatrycznym we Francji. 

Konferencji towarzyszyły po raz czwarty Mistrzo-
stwa Polski Lekarzy Psychiatrów w Tenisie Ziemnym.
Wśród kobiet zwyciężyły:
Kat. Kobiet Senior – dr Teresa Adamczyk,
Kat. Kobiet Młodzicy – dr Justyna Tomaszczyk.
W finale mężczyzn spotkali się:
Kat. Mężczyzn Młodzicy – Mistrz Polski dr Artur Bar-
lik, wicemistrz dr Piotr Tomaszczyk,
Kat. Mężczyzn Senior – Mistrz Polski dr Piotr Skubis; 
wicemistrz dr Maciej Kuligowski.

Podczas konferencji wspierano jak co roku Fundację Po-
mocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” z Przemyśla. Dzięki 
uprzejmości m.in. dr Piotra Frończuka (Strój Karoliny Woźniac-
kiej wraz a  autografem z  wygranego finału z  Singapuru) czy 
dr Jolanty Klemens (Piłka z autografami Wisły Kraków) licytacja 
była zacięta i uzbierano ok. 10.000 zł! (organizatorzy przekazali 
na rzecz Fundacji również całość wprowadzonej symbolicznej 
opłaty za koncert).

Tradycją bieszczadzkich spotkań stały się dobre koncerty 
na podsumowanie konferencji. Nie inaczej było w  tym roku. 
Już od pierwszych taktów zespół The Backwards poderwał 
wielu – zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych dokto-
rów do tańca. The Backwards to najlepszy w  Europie zespół 

relacje
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odtwarzający oryginalne brzmienie zespołu The Beatles. Stro-
je, instrumenty, wokal oraz detale ruchu scenicznego pozwo-
liły na przeniesienie się w czasie i ponad godzinne delektowa-
nie się twórczością czwórki z Liverpoolu. 

Gdyby komuś było mało, na scenie pojawił się nie kto inny 
jak Frank Sinatra polskiej psychiatrii, czyli dr Marek Juraszek, 
który po swoim występie został nagrodzony owacjami, a przez 
organizatorów zaproszeniem do bezpłatnego udziału w kon-
ferencji przyszłorocznej.

Niewątpliwą atrakcją był też występ Chóru Akademii Me-
dycznej we Lwowie złożonego z  terapeutów, pracowników, 
pacjentów i… Kierownika Kliniki prof. Aleksandra Filtsa, dzięki 
zaangażowaniu którego koncert był możliwy. Podczas wystę-
pu nastąpiła historyczna chwila na pograniczu kultur – wspól-
ne odśpiewanie wraz z chórem pieśni „Hej sokoły” przez fran-
cusko-ukraińsko-polskie trio: dr Aleksandra Madejska, prof. 
Aleksander Filts, dr Maciej Kuligowski. W refrenie wspierało ich 
ok. 200 psychiatrów z całego kraju. 

Kolejna edycja Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych 
03-05.10.2019 r. w Arłamowie. Zapraszamy!!! n

OGŁOSZENIE
XXIV Międzynarodowa  
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne  
3-5.10.2019, Arłamów

Specjalna sesja „Psychiatrzy i ich pasje”  
Zapraszamy do prezentacji swoich orygi-
nalnych zainteresowań, pasji, talentów!
Temat dowolny (podróże; talenty wokalne, 
literackie, sportowe, kolekcje itp).
Prezentacje multimedialne  
(film, slajdy itp.) – 10 minutowe,
Przewidziane nagrody!

zdjęcia na stronach 49-51: Marta Buczyjan

relacje
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Foto: Podczas obozu uspołeczniającego w ramach Projektu Progres w Zagórzu,  
Bukowina Tatrzańska,  2007 r.

Barbara Ręgowska-Jakubczyk z Anną Salwą (po prawej) 
razem prowadziły Forum Beneficjenta w hostelu  

w Zagórzu w latach 2006-2008 r.

Z Anną Serafin (w środku) i Edytą Procner (po lewej) 
na wyjeździe studyjnym w Szwecji odwiedzają 

placówki opieki psychiatrycznej, 2008 r.

Foto: Z Zofią Ananicz (po lewej), kierownikiem 
biura Projektu Progres w Zagórzu podczas obozu 

w Bukowinie Tatrzańskiej, 2007 r.

wspomnienia
Wspomnienia o Barbarze 
Ręgowskiej-Jakubczyk 
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Myślę, że zaprzyjaźniłyśmy się z  Basią. Na pewno się rozumiałyśmy.  
Zanim rzecznik pojawił się w Drewnicy, pacjenci niejednokrotnie przycho-
dzili do mnie – jako ówczesnego dyrektora – ze swoimi skargami czy po-
trzebami. W  Szpitalu tworzyliśmy wtedy mocno pro-pacjenckie nastawie-
nie, związane między innymi ze współpracą z  Holendrami. Przybycie Basi 
wzmocniło je. 

Basia pełniła poniekąd terapeutyczną rolę – chciała i potrafiła ze wszystkimi 
rozmawiać. Nie odrzucała z góry roszczeń pacjentów. Nawet jeśli wydawały 
się czasem absurdalne, starała się dotrzeć w rozmowie do ich sedna i wyja-
śniać je, naświetlać z różnych punktów widzenia. Często prowadziło to do 
wypracowania porozumienia, takiego prawdziwego, związanego ze zrozu-
mieniem różnych racji i autentycznym ich akceptowaniem. Basia budowała 
też zwykłą bliskość z  pacjentami – uczestniczyła w  różnych spotkaniach, 
wydarzeniach integracyjnych. 

Gdy wprowadzony został już formalny urząd Rzecznika Praw Pacjenta Szpi-
tala Psychiatrycznego, Basia narzekała, że ogranicza to jej możliwości. Pra-
cowała wtedy już w innych miejscach. W rozmowach mówiła mi, że nasta-
wienie zmieniło się: większą wagę trzeba było przywiązywać do formalnego 
zgłaszania spraw i wyroków wydawanych w oparciu o zapisy prawa. Więcej 
potrzebnych było sprawozdań, raportów, formalności. Mniej było już czasu 
i  warunków do rozmów, negocjowania, mediowania. Basia uważała nato-
miast, że rozmowy pomagają pacjentom lepiej rozumieć swoją sytuację 
i podejmować decyzje w swoich sprawach bardziej świadomie, bez presji. 
Są też świadectwem autentycznego zainteresowania ich punktem widzenia 
i  przeżyciami związanymi z  całą sytuacją, a  nie wyłącznie formalnym roz-
strzygnięciem sprawy. 

W opinii pacjentów była wymarzonym rzecznikiem. Była kimś, komu się ufa. n

Rzecznik Praw 
Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego

Ewa Radwańska, 
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej  

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”

Barbara Ręgowska-Jakubczyk (1949 - 2018) podjęła rolę drugiego w Polsce Rzecznika 
Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w 1997 roku, po wielu latach pracy jako pie-
lęgniarka w oddziałach psychiatrycznych i wykładowca w Medycznym Studium Za-
wodowym Pielęgniarstwa, z tytułem magistra resocjalizacji i dyplomem pielęgniarki. 
Zatrudniona została przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, a terenem jej działania był 
Wojewódzki Szpital „Drewnica” w Ząbkach, a także Oddział Psychosomatyczny Szpita-
la Wolskiego, gdzie bywała raz w tygodniu. Zaangażowała się ponadto w wiele inicja-
tyw, które postrzegała jako służące podmiotowości i godności osób doświadczających 
problemów zdrowia psychicznego. Od początku była „dobrym duchem”, wolontariu-
szem i autorytetem Warszawskiego Domu pod Fontanną oraz wielkim przyjacielem 
i współpracownikiem Hostelu – Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu.

wspomnienia wspomnienia
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Kim jest ta piękna kobieta, tam, w drugim rzę-
dzie? – zapytała mnie koleżanka z pracy w cza-
sie entych Warsztatów Zdrowia Psychicznego 
organizowanych w  latach 90. przez Ośrodek 
TOPOS i Koalicję na rzecz Zdrowia Psychiczne-
go. „Chyba ta nowa rzecznik…” – powiedzia-
łam nie wiedząc, jak ważną osobą stanie się 
kiedyś dla mnie i kawałka świata, który jest mi 
bliski. I  jak trwałe okaże się w  mojej świado-
mości wiązanie osoby Basi z pojęciem piękna, 
którego uniwersalne znaczenie swoim życiem 
potwierdzała, niemal ucieleśniała. Nie piękno 
rozumiane tylko w  kategoriach estetycznych, 
wyodrębnione z  wielkiej triady, ale to łączą-
ce w  sobie dobro i  sprawiedliwość, mądrość 
i prawdę. Również już po zakończeniu Twojej, 
Basiu, zawodowej służby, gdy w zaawansowa-
nej chorobie zjawiałaś się w swoim cudownym 
kapelusiku, na ogół z bukietem kwiatów. Choć 
z  zażenowaniem pokazywałaś czasem kró-
ciutkie srebrne włosy, byłaś naprawdę piękna 
swoją nieskończoną serdecznością dla innych 
i  skromnością wobec tego, przed czym sama 
stawałaś. W  ostatnich chwilach życia, w Two-
im maleńkim pokoiku, gdy udało się dotrzeć 
do Ciebie z dobrym przekazem, Twój uśmiech 
rozbrajał narastający lęk i  żal – wprowadzał 
kontekst i pozwalał doświadczać oczywistego, 
wiecznego istnienia piękna człowieczeństwa, 
indywidualnego i wspólnego. 

Siedzę teraz nad stertą papierów z  cza-
sów, gdy wykuwałaś w  praktyce, obok Ewy 
Cieśnik-Miązek, nieznaną wcześniej w  Polsce 
rolę Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychia-
trycznego, więc oddaję Ci głos: 

Całe moje życie zawodowe związane jest 
psychiatrią. Po tylu latach pracy znam problemy 
pacjentów. Wiem też, jakie mają prawa, i  które 
z  nich są najczęściej naruszane. Ale nie mniej 
dobrze znam problemy osób pracujących w szpi-
talu. Chociażby permanentne przemęczenie czy 
niskie zarobki, które bywają przyczyną napięć, 
negatywnych emocji – kierowanych czasem do 
pacjentów. Nie chcę podsycać konfliktów. Uwa-
żam, że lepiej jest mediować i  szukać dróg wyj-
ścia. Każdy problem, niezależnie od tego, kto go 
zgłasza, jest w  jakimś sensie problemem całej 

kim jest ta  
piękna kobieta? 

Katarzyna Boguszewska
autorka pracy dyplomowej poświęconej pierwszym 

polskim Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala  
Psychiatrycznego, z której pochodzą cytaty.

społeczności danego Oddziału: i pacjentów, i personelu. Ważne jest, aby mogła 
zaistnieć sytuacja wyjaśnienia i dialogu, wola wspólnego docierania do tego, co 
najistotniejsze i zbliżenie przeciwstawnych punktów widzenia, aby osiągnąć kon-
sensus. Jeżeli pacjent ma prawo – to personel ma obowiązek. Dość często prawa 
pacjenta są w  konflikcie z  prawami personelu. Pacjent (człowiek z  problemami 
zdrowia psychicznego) będąc w szpitalu, jest w sytuacji zależności i ważne jest, 
aby miał oparcie. Może mu je dać między innymi Rzecznik praw pacjenta. Istotne 
jest to, aby pacjenci aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, 
dotyczących naruszania ich praw. Warunkiem korzystania z praw jest ich pozna-
nie i to zarówno przez pacjentów, jak i pracowników szpitala. Nie jest w interesie 
personelu informowanie pacjentów o ich prawach, choć nie chcę powiedzieć, że 
personel tego nie czyni. Na pewno jest to zaś moim obowiązkiem – jako Rzeczni-
ka praw pacjentów.

Gdy w dyskusjach mówiłaś o wolności czy godności, jasne było, że trak-
tujesz je tak samo poważnie w słowach i swoim postępowaniu – jako niezby-
walne warunki ludzkiej kondycji, należne każdej osobie: 

Ogólnie mówiąc – pacjenci cierpią z powodu dojmującego poczucia ogra-
niczenia ich osobistej wolności. Dodatkowym, bardzo negatywnym doświad-
czeniem pacjentów, bywa często niestety stosowana przez personel „metoda” 
terapeutyczna czy pedagogiczna, polegająca na straszeniu pacjentów. Straszyć 
można na przykład ograniczeniem swobody w poruszaniu się, ale także zastrzy-
kiem lub interwencją silnych sanitariuszy. Przy całej świadomości wszelkich pro-
blemów i niedoborów, które sprawiają, że pracownicy szpitali psychiatrycznych 
mogą się czuć bezradni wobec pewnych sytuacji czy też po prostu się bać – nie 
można w żadnym wypadku akceptować tego rodzaju poczynań.

Wierzyłaś w  rolę rzecznika jako przynoszącą coś dobrego wszystkim – 
całej społeczności – jak to ujęłaś, i w jej rozwój w kolejnych latach. Tak podsu-
mowałaś dwuletnią wówczas współpracę w Drewnicy: 

Mam poczucie – mówi Barbara Ręgowska-Jakubczyk 
– że płaszczyzna współpracy, która istnieje między 
mną a Szpitalem jest pozytywna. Odczuwam ją jako 
zaproszenie do tworzenia lepszej rzeczywistości, 
w  której szybciej i  w  lepszych warunkach będą się 
leczyć i  rehabilitować pacjenci. To musi być jednak 
długotrwały proces.

Po niemal 20. latach, krótko przed śmiercią, potwierdziłaś z  zakłopota-
niem, że zdajesz sobie sprawę, iż instytucja rzecznika nie rozwija się najlepiej. 
Nie, nie po to, żeby sobie ponarzekać lub kogoś obwiniać – to nie był Twój 
sposób bycia w świecie. Przekonywałaś, że skoro zbieżnym celem Minister-
stwa Zdrowia powołującego Rzecznika i Domu pod Fontanną są prawa pa-
cjenta, to powinniśmy niemal na co dzień współpracować. Obiecałam, że nie 
zapomnę tego przekazu. Jestem gotowa zarówno do refleksji czy podsumo-
wań, jak i  do – ponownego w  jakiś sposób – zaproszenia się nawzajem do 
współtworzenia tej „lepszej rzeczywistości” leczenia się i rehabilitacji pacjen-
tów. Na początek na łamach „Psychiatry”, za co serdecznie dziękuję. n

wspomnienia
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Dobry duch  
Warszawskiego 

Domu pod Fontanną
Robert Michałkiewicz

członek Warszawskiego Domu pod Fontanną 

Dziękuję, Basiu
Katarzyna Boguszewska

dyrektor Warszawskiego Domu pod Fontanną

Panią Barbarę pamiętam głównie z  Walnych Zebrań członków stowa-
rzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, które 
prowadzi Dom. Stawiała się na nich regularnie. Nie dotarła tylko na jedno, 
ostatnie, na którym nie pozostało nam już nic innego, niż minuta ciszy.

Była swego czasu we władzach Stowarzyszenia, tak jak i ja. Była cicha, 
pomocna, serdeczna, z subtelnym uśmiechem na ustach. Przez ostatnie lata 
zmagała się z  chorobą, mimo której nadal widywałem Ją w Warszawskim 
Domu pod Fontanną czy na Walnych Zebraniach. Widziałem, że służyła 
wsparciem społeczności klubowej, a  zwłaszcza Katarzynie Boguszewskiej, 
z którą łączyła Ją najgłębsza więź. 

Nie zdążyłem Jej lepiej poznać… śpieszmy się kochać ludzi… n

Dom pod Fontanną powstawał w Warszawie w  latach 1999-2001 siłami 
zapaleńców – Basia była wśród nich od samego początku. Nie planowała 
pełnić w nim żadnej roli, po prostu chciała wspierać ideę, którą odkryłyśmy 
wspólnie w czasie podróży studyjnych do Danii i VI Europejskiej Konferencji 
Domów-Klubów w  Niemczech. Zaangażowała się już w  pierwsze konkret-
ne kroki – powołanie Krajowej Sekcji Promocji „Fountain House” Koalicji na 
rzecz Zdrowia Psychicznego, a potem Komitet Organizacyjny Warszawskie-
go Domu pod Fontanną. Wiedziała, że zarówno wizerunek publiczny, w tym 
relacje z psychiatrią, jak i środki trzeba dopiero wypracować i wspomagała 
to, również swoim autorytetem. Gdy wreszcie wynajęliśmy lokal, wybierali-
śmy spośród siebie (dyskutując i głosując) osoby zainteresowane członko-
stwem, zatrudnieniem czy pracą w zarządzie Domu. Basia, jako z założenia 
niezainteresowana, ani członkostwem, ani zatrudnieniem, została przytło-
czona wręcz oczekiwaniami bycia w zarządzie. Bo byt Domu był ważny, ale 
jego treść – ludzie i ich relacje – na pewno nie mniej. Wiedzieliśmy, że Basia 
jest formalnym rzecznikiem praw w szpitalach, ale mieliśmy też już swoje 
własne postrzeganie Basi jako mądrego i uczciwego człowieka. 

Basia nie odmawiała ani konkretnej pracy, ani dzielenia się wiedzą i do-
świadczeniem. Brała udział w otwartych konferencjach i naszych wewnętrz-
nych spotkaniach dotyczących spraw i praw osób leczących się. Nigdy nie 
odmówiła też spotkania i mediacji w indywidualnych relacjach. Imponowa-
ła mi spokojnym słuchaniem innych i komentarzami, które zawsze rozjaśnia-
ły sytuację. Nie zauważyłam nigdy cienia protekcjonalizmu w stosunku do 
kogoś, kto nie pełnił akurat cenionych powszechnie ról czy zachowywał się 
może nie do końca zgodnie z obyczajami, ani też okazywania większej esty-
my tylko dlatego, że ktoś był lub prezentował się jak tzw. vip. Gdy chodziło 
o skomentowanie czyjegoś trudnego postępowania – konkretnych czynów 
ważkich dla innych – robiła to zawsze z szacunkiem (normalnie chciałoby się 
powiedzieć), uważnie odróżniając ich uniwersalne znaczenie od ewentual-
nych informacji o diagnozie czy jej możliwych przejawach. Przypominam to 
sobie niejednokrotnie, gdy popadam w wątpliwości w codziennym, barw-
nym życiu Domu. 

I jestem bardzo wdzięczna losowi za autorytet – najzwyklejszy i najcen-
niejszy na świecie autorytet, który się spotkało i wybrało, żeby podpowiadał 
jak lepiej żyć. Poczynając od tego jak lepiej, życzliwiej i sprawiedliwiej, czuć 
i myśleć. Dziękuję, Basiu.  n

wspomnienia
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z podziwem 
Jacek Wciórka

psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Przyjaciel  
Hostelu w Zagórzu 

Agnieszka Czechowska
psycholog, Hostel – Ośrodek Rehabilitacji  

Socjopsychiatrycznej w Otwocku (kiedyś w Zagórzu)

„ciepła, życzliwa  
i otwarta”

Aneta Rostek
członek WDpF w latach 2002-2015, członek  

i przewodnicząca Rady Koordynacyjnej  
Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia  

Psychicznego

Pani Barbara zapisała się w mojej pamięci głównie za sprawą swej działal-
ności w roli rzecznika pacjentów szpitala psychiatrycznego. 

Z podziwem przyglądałem się Jej umiejętności praktycznego rozwiązy-
wania rozbieżnych oczekiwań, emocjonalnych napięć i otwartych konfliktów 
pomiędzy pacjentami, a  przedstawicielami instytucji szpitalnej. W  tym pio-
nierskim dla rzecznictwa praw pacjentów czasie umiała odszukiwać język 
i  perspektywę umożliwiające porozumienie, z  szacunkiem dla wrażliwości 
stron konfliktu, a przede wszystkim z ogromnym taktem, choć bez przesadnej 
troski o legalistyczną poprawność działania. 

Wielką szkodą byłoby, gdyby organizacyjno-prawna teraźniejszość insty-
tucji rzecznika praw pacjenta i praktyka jego terenowych przedstawicieli nie 
były w stanie podążać za takim wzorem działania. Wiele wskazuje, niestety, że 
jest to wzór niedościgły, a współczesna praktyka podąża innymi szlakami.  n

Poznałam Basię kilka lat temu podczas realizacji unijnego projektu Progres 
w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Hostelu w Zagórzu. Szukaliśmy 
osoby, która poprowadziłaby tzw. Forum Beneficjenta, czyli miejsce wymiany 
poglądów i kształtowania poczucia wpływu młodzieży przebywającej w na-
szym ośrodku. Basia, jako pracujący od wielu lat rzecznik praw pacjenta, wy-
dawała się idealną osobą. Podeszła do tego zadania z entuzjazmem i wiarą 
w jego sens, czym zdobyła serca młodych ludzi, a także wszystkich współpra-
cowników. 

Uczyła naszą młodzież, że mają prawa i uczyła, jak mądrze z nich korzy-
stać. Co tydzień widziałam ją, jak z  uśmiechem i  gotowością do słuchania 
zamyka się w sali z ponad 20 osobową grupą, żeby uświadamiać młodym lu-
dziom, że mają wpływ. Wierzyli i ufali jej, bo była prawdziwa. Nie ograniczała 
swojej pracy do prowadzenia forum. Kiedy tylko była okazja, chciała przeby-
wać z młodzieżą i z nami, zespołem hostelu – dołączała do wyjazdów i orga-
nizowanych przez nas wydarzeń. Jej otwartość na drugiego człowieka czyniła 
z niej osobę, z którą chciało się być.

Basia w naszym hostelu była kimś znacznie więcej niż rzecznikiem praw 
pacjenta. My, w hostelu, nazwaliśmy ją naszym Przyjacielem. n

Znałam Basię z Warszawskiego Domu Pod Fontanną i jako Koleżankę z Rady 
Koordynacyjnej stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego. Pełniła swoją rolę bardzo sumiennie, zawsze można było na Nią 
liczyć. Zapamiętałam Basię jako ciepłą, życzliwą i otwartą Osobę. 

Basia była obiektywna i sprawiedliwa. W Domu pod Fontanną mieliśmy 
do Niej ogromne zaufanie. Często prosiliśmy o pomoc w rozstrzyganiu sytu-
acji konfliktowych, ponieważ wiedzieliśmy, że Basia jest bezstronna. n
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Prima Domina  
Democratiae

Anna Serafin
psychiatra

Kierownik Hostelu – Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychia-
trycznej w Zagórzu (w latach 2003-2013)  

Serdeczna 
wrażliwa
ciepła 
subtelna
pogodna
zacna i oświecona 
i też niebywale silna.

Kiedy Ją zżerał bez litości
nie buntowała się 
i nie przeklinała go nawet w cichości ducha,
lecz swoją łagodnością koiła nasze zaniepokojone spojrzenia.
Chemii nie pozwalała ściąć się z jakby przez samego Michała Anioła wyrzeź-
bionych nóg, ale dzielnie wyciskała sok z buraków,
by nie zawieść swoich dzieci 
(z nimi letnie wyjazdy były dla Niej szczęściem ostatecznym, formą Wniebo-
wstąpienia).
Była w pewnym sensie nasycona życiem, ale też bardzo spragniona dni, któ-
rych jeszcze nie znała, jutra, które miało było przyjść.

Odeszła Pierwsza 

***
W  swoim ażurowym rondelkowym toczku, w  dopasowanym płaszczyku 
i w pantofelkach na niewielkim słupku stała cierpliwie w długiej kolejce po 
bilety na wyczekiwaną premierę – tę scenę mam przed oczyma jak żywą, jak-
by kadr z  filmu o  Niej. Na Placu Teatralnym w  babioletnie popołudnie; wy-
rzeźbiona, zanurzona w chwili i delikatnej wrześniowej mgle nadającej ujęciu 
nostalgiczną tonację sepii.

Odeszła Dama 

***
Dla Niej wszyscy byli najważniejsi
żyła jakby w oparach wartości i zaufania.
Od Niej bez najmniejszych obaw kupiłabym używany samochód
a Ona podpisywała się (też literalnie) pod moimi pro publico bono zobowią-
zaniami 
nie patrząc na sumy i ryzyko, ale na potrzeby i cele.

Była na wskroś przesiąknięta duchem demokracji:
- tym wielkim: na poziomie idei i rozwiązań prawnych,
- tym lokalnym: samorządowym i organizacji pozarządowych,
- i  też tym mikro, projektowym – jak nasz unijny zagórzański, z  jego Forum 
Beneficjenta. 
Ideologię, konkretne relacje i działania umiała spleść w jeden piękny warkocz.

Odeszła Demokratka 

***
Odeszła….
Pierwsza
Pierwsza Dama
Pierwsza Dama Demokracji
Prawdziwa Pierwsza Dama Demokracji

Zanim jednak zabrakło Ciebie, Basiu, zdążyłaś sobą wzbogacić świat
a w nim – nas.

Z bardzo serdecznym podziękowaniem
Ania  n
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WSPOMNIENIE 
O PROFESORZE JERZYM 
ALEKSANDROWICZU
Dominika Dudek, zdjęcia: Katarzyna Klasa i Jerzy Sobański

„Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, 
wycieramy. Buty nasze, twarze nasze. Żeby śladów nie zostawić. Żeby śladów 
nie zostało” śpiewali artyści w Piwnicy pod Baranami. Jednak słowa te nie od-
noszą się do Profesora Aleksandrowicza. On zostawił ślad, i  to jakże mocny, 
w swoich uczniach, współpracownikach, przyjaciołach. Zostawił trwały ślad 
w polskiej psychiatrii, która bez Niego byłaby uboższa, bo pozbawiona Jego 
wiedzy, mądrości, wnikliwego spojrzenia na zaburzenia psychiczne i na psy-
choterapię. 

Aby zrozumieć fenomen prof. Aleksandrowicza, trzeba przyjrzeć się kilku 
faktom z jego biografii. Urodził się 7 lipca 1936 roku w zasymilowanej rodzi-
nie żydowskiej. Szczęśliwe dzieciństwo nie trwało długo – przerwała je wojna, 
a wraz z nią koszmar Holokaustu. Rodzina Jurka dzieliła tragedię skazanych na 
zagładę Żydów. Początkowo rodzice walczyli o przetrwanie w getcie, gdzie oj-
ciec – Julian Aleksandrowicz – pracował w szpitalu. Po dramatycznej ucieczce 
kanałami ukrywali się w wielu miejscach, doświadczając zarówno heroicznej 
dobroci pomagających im ludzi, jak i podłości tych, którzy chcieli ich zade-
nuncjować. Ojciec Jurka walczył w partyzantce, gdzie znany był jako Doktor 
Twardy. 

Niewątpliwie Julian Aleksandrowicz – wybitny lekarz hematolog – wy-
warł ogromny wpływ na syna. Wpoił mu konieczność holistycznego spojrze-
nia na człowieka chorego, z  uwzględnieniem jego emocji i  przeżywanego 
cierpienia. Młody Aleksandrowicz buntował się przeciwko despotycznemu 
ojcu, ale i podziwiał go, a ostatecznie poszedł w jego ślady podejmując studia 
medyczne, które ukończył w 1958 roku. Ukończył również Wydział Filozoficz-
ny UJ, gdzie poznał studentkę Beatę Szymańską – swoją przyszłą żonę, poetkę 
i profesora filozofii. 

W  roku 1964 rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny 
w Katedrze Psychiatrii – pracę, która stała się jego pasją, i w którą był zaan-
gażowany do końca swych dni, szkoląc pokolenia lekarzy i  psychoterapeu-
tów, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły i podręczniki. Zawodowo 
ukształtowali Go dwaj wybitni psychiatrzy – w Krakowie profesor Antoni Kę-
piński, a w Warszawie profesor Stefan Leder.

W tym początkowym okresie, zainteresowania naukowe Profesora kon-
centrowały się wokół fizjologicznych aspektów zaburzeń psychicznych – zja-
wisk krzepnięcia krwi i zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Uczestniczył 
także w klinicznych badaniach nowych leków psychotropowych. 

Głównym kierunkiem dalszych zainteresowań naukowo-badawczych 
i klinicznych prof. Aleksandrowicza stała się psychoterapia – zwłaszcza psy-
choterapia zaburzeń nerwicowych. Wiodącym tematem jego poszukiwań na-
ukowych stała się epidemiologia, psychopatologia i terapia zaburzeń nerwi-
cowych oraz metodologia badań w obszarze psychopatologii tych zaburzeń 
i psychoterapii. Propagował rozróżnienie psychoterapii medycznej, będącej 
sprawdzoną i  udowodnioną naukowo metodą leczenia zaburzeń psychicz-

wspomnienia



59PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/zima 2018

nych oraz wymagającą doświadczenia i wiedzy klinicznej, od pomocy psycho-
logicznej i poradnictwa. Dzięki jego wysiłkom powstał Zakład Psychoterapii 
Katedry Psychiatrii UJ CM, przekształcony w 1998 r. w Katedrę Psychoterapii 
UJ CM – pierwszą tego typu placówkę w Polsce, której został kierownikiem. 

Jerzy Aleksandrowicz był nie tylko wspaniałym lekarzem, ojcem psycho-
terapii w Polsce, uznanym autorytetem w dziedzinie badań nad nerwicami, 
ale i  wzorem nauczyciela, mentora i  naukowca. W  badaniach naukowych 
i tworzeniu publikacji był niezwykle rzetelny, zdyscyplinowany intelektualnie, 
dokładny i skrupulatny. Wymagał też tego od swoich uczniów i współpracow-
ników, nie zezwalał na bylejakość, chodzenie na skróty. Każde napisane przez 
niego zdanie było przemyślane, sprawdzone, perfekcyjne. Był tytanem pra-
cy, do ostatnich dni swojego życia aktywnym naukowo. Tuż przed śmiercią 
zdążył przygotować do druku artykuł podsumowujący jego badania i prze-
myślenia dotyczące objawów nerwicowych, w którym na podstawie dużego 
materiału badawczego udowadnia, że symptomy zaburzeń funkcjonalnych 
stanowią jeden zbiór (jeden syndrom), przekonanie o wielości zaburzeń ner-
wicowych wydaje się nieuzasadnione. 

Profesor był również oddanym przyjacielem, człowiekiem ciepłym, dow-
cipnym, pomocnym. Zawsze gotów wysłuchać, doradzić, okazywał szacunek 
rozmówcy, lubił polemizować, a dyskusje z Nim stawały się prawdziwą ucztą 
intelektualną. Kochał zwierzęta, w przeszłości miewał psy, a ostatnio w jego 
domu rządy sprawowały dwa koty: czarna Kota oraz czarno-biały Lolek. 

Nie bał się śmierci. Powtarzał, że „należy żyć tak, jakby miało się żyć wiecz-
nie, równocześnie pamiętając, że w każdej chwili można umrzeć”. Oznaczało 
to dla Niego pełne zaangażowanie aż do końca – tak też żył: do końca pra-
cując, do końca „trzymając fason”, nie przyznając się nikomu do choroby, nie 
odpuszczając sobie. Odszedł na swoich zasadach – jeszcze kilka godzin przed 
śmiercią omawiając przyszłość psychoterapii w Polsce, dyskutowaną obecnie 
w PTP. Umarł, a my nadal w to nie wierzymy. Bo przecież, jak pisała Wisława 
Szymborska „tego się nie robi kotu”. n
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Drapieżne czasopisma, drapieżni wydawcy
Anna Basińska

Kilka tygodni temu zostałam zapro-
szona do współautorstwa artykułu przez 
jednego z profesorów. On z kolei został 
zaproszony imiennie, listownie, przez 
osobę podającą się za redaktora czaso-
pisma naukowego typu open-access 
journal. Liczne ingracjacje były zakoń-
czone prośbą o  uświetnienie najbliż-
szego, specjalnego numeru, artykułem 
„jakimkolwiek”. No i wzmianka, że czaso-
pismo jest nowe („recently emerging”). 
To na wypadek, gdyby ktoś chciał obej-
rzeć poprzednie numery. Tych na stro-
nie nie ma, można natomiast zapoznać 
się z  innymi tytułami wydawcy. Nowe 
czasopismo uwiarygodnia lista osób 
tworzących Editorial Board, składająca 
się z nazwisk prawdziwych naukowców. 
Na liście tej nie ma jednak osoby, która 
podpisała się pod listem. Niepokój budzi 
też fakt, że nazwa czasopisma tylko nie-
znacznie różni się od nazwy uznanego 
czasopisma wydawanego przez Elsevier.

Poszukiwanie ewentualnych refe-
rencji dla naszego wydawcy (zakłada-
jąc, że dla nowego czasopisma jeszcze 
ich nie ma, ale skoro ma inne tytuły, to 
i pewnie już jakąś rangę), skończyło się 
na znalezieniu go jedynie na liście: 
https://predatoryjournals.com/
publishers/#S.  

Lista to lista czasopism od których 
należy „trzymać się z daleka”.

Jeszcze do niedawna było na niej 
kilkunastu wydawców. Obecnie jest ok. 

tysiąca, gdyż problem się rozkręca. Spra-
wa jest opisana na przykład tutaj: 
http://ekulczycki.pl/teoria_
komunikacji/uwazajcie-na-oszustow-
w-czasopismach/  

www.universityaffairs.ca/features/
feature-article/beware-academics-
getting-reeled-scam-journals/

Streszczając: od kilku lat roz-
kręca się nowy biznes, za którym stoją 
osoby z reguły niewiele mające wspólne-
go ze światem naukowym. Do zaistnie-
nia wystarczy bowiem założenie strony 
internetowej, trochę pieniędzy na start 
i tupet. Stronę, która odtąd ma być witry-
ną dla nowego naukowego czasopisma 
on-line, ładnie się projektuje i  nazywa. 
Rozsyła się też prośby do osób ze świata 
naukowego o  wyrażenie zgody na włą-
czenie ich w  skład ciała redakcyjnego. 
Czasem ktoś się zgadza, toteż wkrótce 
gromadzi się komplet nazwisk, które pu-
blikuje się na stronie jako Editorial Board. 
Odtąd już masowo rozsyła się entuzja-
styczne maile rekomendujące nowe cza-
sopismo open-access i  zapraszające do 
publikowania. 

Problem polega na „wkręcaniu” 
chętnych w  napisanie artykułu, który 
następnie, bez względu na jego jakość, 
zostaje zakwalifikowany do publikacji. 
Przepraszam za kolokwializm, ale cza-
sownik „wkręcać” znakomicie odzwier-
ciedla dynamikę procesu. Otóż, raz po-
zyskawszy chętnego autora, zmienia się 
reguły w trakcie gry. Na etapie „zakwalifi-
kowania” ofiara dowiaduje się, że ma do 
zapłacenia pieniądze. O  tym wcześniej 

nie ma mowy. Czeka się, aż ofiara bę-
dzie na tyle zaawansowana w  przygo-
towaniach do obiecanej publikacji, że 
mimo niemiłego zaskoczenia, szkoda jej 
będzie wycofać się z  wykonanej pracy, 
zwłaszcza mając zapowiedź ukazania się 
jej w najbliższym numerze. Więc płaci. To 
ta opłata jest głównym celem biznesme-
nów, którzy założyli „czasopismo”. Gdy-
by autor spróbował nie zapłacić, może 
mieć duże problemy, gdyż „wydawcy” 
mają bystrych prawników, ścigających 
niedoszłego autora za niewypełnione 
zobowiązania.

W początkowej fazie biznesu stwa-
rzano pozory wiarygodności. Naprawdę 
zapraszano uczonych do ciała redakcyj-
nego, kierowano artykuły do recenzji 
(recenzenci skarżyli się, ze daje im się 
śmieci do oceny). W  kolejnych nume-
rach publikowano liczne „acknowled-
gements”, co miało dodatkowo uwiary-
godnić czasopismo. Artykuły faktycznie 
publikowano (internet zmieści przecież 
wszystko), o ile się zapłaciło, co spowo-
dowało w ostatnich latach zalew publi-
kacjami wątpliwej wartości. Opłata za to 
bywała wysoka (do 2000 USD). 

Nie można więc nawet powiedzieć, 
że są to czasopisma fikcyjne, bo żyją, pu-
blikują, rosną. Obecnie jednak, w miarę 
lawinowego przybywania konkurencji 
(ludzie przekazują sobie tę receptę na 
biznes niemal pocztą pantoflową), „re-
dakcje” przestają zawracać sobie głowę 
recenzowaniem, a  zamiast zapraszać 
uczonych do Editorial Board, wpisują 
już nazwiska bez zgody ich posiada-
czy (warto sprawdzić, czy się gdzieś 
mimowolnie nie figuruje). Są też wy-
dawcy, którzy sporo już zarobiwszy, dla 
wzmocnienia pozorów oraz własnej 
pozycji wobec konkurencji, wykupują 
prawdziwe, nieraz renomowane tytuły 
i umieszczają je na swojej witrynie w są-
siedztwie wykreowanych przez siebie 
(zwykle licznych) tytułów jw. Obniżyli 
też wysokość opłaty, tym samym stając 
się konkurencyjnymi nie tylko wobec 

Zjawisko, o którym chcę  
napisać, poznałam z bliska,  
gdy sama właśnie, o mały 
włos, nie padłam jego ofiarą. 
Opisuję tytułem ostrzeżenia.
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Drapieżne czasopisma, drapieżni wydawcy
Anna Basińska

siebie nawzajem, ale i wobec czasopism 
renomowanych, z których wiele z zasady 
też wymaga opłaty (jednak wiadomej 
z góry), ale ponadto prace są tam rzeczy-
wiście krytycznie recenzowane i nie jest 
łatwo dostać się na ich łamy. 

Dlatego dla niektórych publikowa-
nie się w  tego typu czasopismach nie 
budzi obiekcji. Ważne, że można opu-
blikować łatwo i  cokolwiek. Ważne, że 
można wykazać się liczbą nowych publi-
kacji. A wiadomo, że z tego jest się rozli-
czanym. 

Konsekwencje są, niestety, ogólne. 
Zauważono, że po pierwsze: lawinowe 
mnożenie się takich wydawnictw po-
woduje równie lawinowy wzrost liczby 
słabych publikacji. Zaczynają stanowić 
widoczny odsetek. To wpływa na ogólne 
obniżenie standardów prac naukowych. 
Po drugie: rośnie liczba naukowców 
miernych, ale chlubiących się imponują-
cą liczbą publikacji. Uczelniane komisje 
rekrutujące na stanowiska naukowe do-
piero wyciągają wnioski z mnogich sytu-
acji pochopnego „pierwszego wrażenia”, 
wywołanego liczbą publikacji kandydata 
i postulują uprzednie sprawdzanie, pra-
ca po pracy, dzieł z jego portfolio.

Jest możliwy dalszy scenariusz. Im 
więcej będzie chętnych do zapłacenia 
dla łatwej publikacji, tym bardziej będzie 
rósł w siłę rynek takich czasopism. Coraz 
więcej będzie też wzajemnych cytowań 
ich autorów. Od tego krok do wejścia ta-
kich czasopism na listy rankingowe (co 
z  IF?). A  to oznacza, że z  czasem to one 
zaczną wyznaczać standardy, również dla 
tych, którzy uczciwie chcieliby je spełniać. 

Osobnym problemem na rynku 
takich czasopism są też zwykli oszuści, 
którzy obiecują publikacje, po czym nie 
publikują nic, nawet po opłaceniu. Kreu-
ją bowiem czasopisma czysto fikcyjne, 
a  ich biznesem jest zwykłe naciąganie 
ludzi. Strona czasopisma, którą odwie-
dziłam sprawdzając zapraszające nas 
wydawnictwo, mimo statusu „nowego 
czasopisma” miała ostatni update w… 

roku 2017 (czasopismo wiecznie „nowe”). 
Te oczywiście będą żyły krótko, ale co za 
problem wykreować kolejne? 

Uwaga: spośród ofiar (mam re-
ferencje) tylko nieliczni godzą się na 
podanie jednocześnie swoich nazwisk 
i  tytułu kwestionowanego czasopisma. 
Wydawcy mają agresywnych (skutecz-
nych) prawników. Jeoffrey Beall, kierują-
cy biblioteką na Uniwersytecie Colorado 
i twórca cytowanej listy (List of “potential, 
possible or probable” predatory journals), 
mimo jej asekuracyjnego tytułu został 
zmuszony do wycofania jej z dotychcza-
sowego miejsca. Lista Beall’a znajduje się 
obecnie na innym serwerze, z  którego 
trudniej ją usunąć, choć zapewne jest to 
tylko kwestią czasu. 

Coraz więcej słabych publikacji i sła-
bych uczonych. Coraz więcej dziwnych 
czasopism lub dobrych czasopism wyku-
pywanych przez dziwnych wydawców. 

Czy nauka obroni swoje standardy?

Od redakcji: Dyrektor Naro-
dowego Centrum Nauki opublikował 
niedawno list zwracający uwagę na zja-
wisko "drapieżnych czasopism". Stwier-
dzono w nim, że w sytuacjach w których 
artykuł finansowany ze środków NCN 
zostanie opublikowany w  takim czaso-
piśmie NCN będzie wymagał usunięcia 
numeru projektu z  publikacji i  w  kon-
sekwencji wykluczenia takiej publikacji 
z raportu oraz zwrotu kosztów poniesio-
nych na opublikowanie takiej pracy. 
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-
09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-
journals
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Dlaczego (prawie) wszyscy piją,  
a tylko nieliczni chorują  
na chorobę alkoholową?

                        Adam Płaźnik

LAB&LAJF

Sugerowano rolę predyspozycji genetycznych, doświad-
czenia życiowego, wpływów środowiskowych czy wreszcie 
epigenetyki. Przeważała opinia, że wszystkie te czynniki, je-
śli spotkają się razem, mogą być przyczyną zachorowania na 
chorobę alkoholową. Raczej odrzucano koncepcje, że źródłem 
indywidualnej skłonności do choroby alkoholowej może być 
jakaś konkretna przyczyna w budowie czy funkcji mózgu, po-
nieważ sama choroba ma skomplikowaną strukturę i  bardzo 
trudno poddaje się leczeniu z postawieniem akcentu na psy-
choterapię. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że wszystkie 
nasze cechy charakteru, łącznie z psychicznymi, mają podłoże 
biologiczne, to znaczy są zakodowane w  czynności poszcze-
gólnych genów lub grup genów odpowiedzialnych za ekspre-
sję białek organizmu. Niemniej jednak trudno byłoby zaakcep-
tować opinię, że pojedyncza dysfunkcja jakiegoś genu może 
być odpowiedzialna za skomplikowany obraz zaburzenia psy-
chicznego. Wydawałoby się, że z takim podejściem trudno jest 
dyskutować. Pamiętać jednak należy, że zaburzenie jakiegoś 
ogniwa w pracy mózgu może skutkować całą kaskadą zdarzeń 
i objawów. Na przykład, porfirie – grupa wrodzonych lub naby-
tych schorzeń wynikających z zaburzenia działania enzymów 
w  szlaku syntezy hemu, zwanym również szlakiem porfiryn, 
mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych. Pomimo tej wie-
dzy, aż do niedawna neurobiologiczne podłoże indywidualnej 
predyspozycji do choroby alkoholowej pozostawało komplet-
nie nieznane. 

Kilka miesięcy temu została opublikowana w  Science 
praca, która podejmuje ten temat i  przedstawia zaskakujące 
rozwiązanie problemu, które być może będzie przełomem nie 
tylko na terenie naukowym, ale także klinicznym, w sensie no-
wych metod terapeutycznych. Mam na myśli pracę badaczy ze 
Szwecji i  USA wykonaną pod kierunkiem E. Augier’a  pod ty-
tułem A  molecular mechanism for choosing alcohol over an 
alternative reward, Science 2018, 360, 1321-1326. 

Jest to praca eksperymentalna z zastosowaniem modelu 
zwierzęcego uzależnienia. Ktoś mógłby w tym momencie po-

kręcić nosem, przecież szczury w swoim normalnym środowi-
sku nie uzależniają się od alkoholu i  nie chorują na chorobę 
alkoholową! Oczywiście jest to racja. Ale musimy pamiętać, że 
wszystkie stworzenia powstały wokół jednego początkowego 
planu natury (Boga) i zasady funkcjonowania ich organizmów, 
zwłaszcza w  przypadku ssaków, są zadziwiająco podobne. 
Szczury boją się, unikają bodźców stresowych, poszukują 
bodźców związanych z przyjemnymi doznaniami, przejawiają 
reakcje depresyjne na stres, mają silny instynkt macierzyński. 
Poprzednio wykazano, że chociaż większość szczurów szybko 
uczy się samopodawania kokainy, to tylko nieliczna ich grupa 
wykazuje cechy kompulsywnego przyjmowanie tego narko-
tyku. To znaczy, samowstrzykuje kokainę pomimo możliwości 
wyboru innej wysoce atrakcyjnej alternatywny, np. roztworu 
cukru czy innych słodkich roztworów. Jest to bardzo ważne 
stwierdzenie, ponieważ preferencja wysoko kalorycznych 
i słodkich pokarmów jest bardzo silnie zakorzenionym bodź-
cem motywacyjnym dla wszystkich ssaków. Autorzy oma-
wianej pracy po przebadaniu 620 szczurów stwierdzili, że 95 
z nich (15%) preferowało alkohol względem roztworu bardzo 
słodkiej sacharozy. Najważniejsze było jednak to, że szczu-
ry preferujące alkohol, utrzymywały jego preferencję nawet 
w sytuacji, kiedy alkohol kojarzono z bodźcami awersyjnymi, 
tzn. gorzkim smakiem (dodatek chininy) lub nawet w sytuacji 
drażnienia bodźcem elektrycznym ich łap. Te wyniki spełniają 
już jedne z podstawowych kryteriów klinicznych uzależnienia, 
tzn. zażywanie mimo wyraźnych szkodliwych następstw. Nie 
muszę podkreślać, że przedstawione powyżej dane w  zadzi-
wiający sposób odzwierciedlają sytuację spotykaną w  klini-
kach leczenia uzależnień. 

Autorzy pracy stworzyli więc bardzo interesujący model 
eksperymentalny, który pozwolił na dalszą analizę przyczyn, 
dla których 15% szczurów preferowało alkohol. Dokładna 
analiza ekspresji różnych genów w  strukturach mózgu zwią-
zanych z  rozwojem uzależnienia i  procesami wzmocnienia 
pozytywnego (nagrody), zwróciła ich uwagę na jądra ciała 

Od dawna wiadomo, że tylko kilkanaście procent (około 15%) osób piją-
cych regularnie alkohol staje się alkoholikami według kryteriów DSM-5. 
Przyczyna tego zjawiska nie jest znana.
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migdałowatego (centralne jądro ciała migdałowatego). Jak już 
wielokrotnie pisałem, jest to część układu limbicznego mózgu 
integrująca wpływ bodźców afektywnych i mająca podstawo-
we znaczenie dla ekspresji zachowań związanych z unikaniem 
lub podążaniem za bodźcami awersyjnymi lub wzmacniają-
cymi pozytywnie. Szczególnie interesującą zmianę wykaza-
no w  czynności miejscowego układu GABAergicznego, który 
przez neuroprzekaźnik – kwas gamma-aminomasłowy (GABA) 
– pełni podstawową rolę w tych procesach. Badacze stwierdzili 
spadek aktywności genu kodujące GAT-3 tzn. transportera od-
powiedzialnego za wychwyt zwrotny i spadek stężenia GABA 
w synapsach. W efekcie, w populacji zwierząt preferujących al-
kohol występował silny wzrost stężenia synaptycznego GABA, 
który jest uważany za neuroprzekaźnik najsilniej hamujący 
aktywność innych neuronów (hamowanie toniczne, bazowe). 
Zgodnie z  tą wiedzą, w  badaniach elektrofizjologicznych na 
skrawkach mózgu wykazano wzrost hamowania tonicznego 
w jądrze centralnym amygdala, co potwierdza nasilenie hamo-
wania aktywności neuronów przez unerwienie GABAergiczne. 
Augier i wsp. wykazali dalej, że zahamowanie aktywności GAT-
3 w grupie szczurów preferujących sacharozę (poprzez lokalne 
podanie do ciała migdałowatego wektora wirusowego zawie-
rającego fragment RNA hamujący ekspresję genu kodującego 
GAT-3), powodowało, że szczury zaczynały preferować alko-
hol! Historyczne badania autopsyjne przeprowadzone przez 
tę samą grupę badaczy wykazało także niższą ekspresję GAT-3 
w populacji zmarłych alkoholików. Koncepcja roli centralnego 
jądra ciała migdałowatego w integracji bodźców awersyjnych 
oraz związanych ze wzmocnieniem pozytywnym została do-
datkowo potwierdzona faktem, że szczury preferujące alkohol 
charakteryzowały się wzmożonym zachowaniem lękowym. 

Badania Augier’a  i  wsp. oprócz wartości czysto poznaw-
czych otwierają także nowe perspektywy terapeutyczne. Moż-
na sobie wyobrazić stosowanie substancji, które by odwracały 
sytuację nadmiernej aktywności neuronów GABA, spowodo-
waną dysfunkcją GAT-3. Jednym z testowanych obecnie leków 

jest stosowany w  terapii choroby alkoholowej baklofen. Jest 
to lek syntetyczny, który pobudza receptory dla GABA typu B. 
Ten typ receptorów metabotropowych (związanych z białkami 
G) jest umieszczony presynaptycznie w synapsie GABAergicz-
nej. Pobudzenie tych receptorów powoduje otwarcie kanałów 
potasowych umieszczonych na zakończeniach presynaptycz-
nych, następnie hiperpolaryzację neuronów GABA i  tym sa-
mym ich inaktywację bioelektryczną i funkcjonalną. W efekcie 
spada lokalne, synaptyczne uwalnianie GABA do synaps ner-
wowych. To znaczy, dochodzi do sytuacji odwrotnej do tej wy-
stępującej na skutek niedoczynności GAT-3. Baklofen jest już 
stosowany we Francji do leczenia uzależnienia od alkoholu, 
z dobrymi jak się wydaje, efektami. Niestety, Europejska Agen-
cja Leków nie zarejestrowała baklofenu dla tego celu terapeu-
tycznego, ponieważ kilka przeprowadzonych prób klinicznych 
niedostatecznie mocno potwierdziło jego skuteczność. Innym 
lekiem o podobnym działaniu jest hydroksymaślan sodu (so-
dium oxybate) stosowany we Włoszech i Austrii. Lek ten przez 
wiele lat używany był także jako anestetyk. Został zastąpiony 
przez nowsze substancje o mniejszym potencjale nadużywa-
nia i mniejszej liczbie działań niepożądanych. Związek ten sto-
suje się obecnie przy leczeniu narkolepsji z katapleksją. 

Czy odkrycie Augier’a  i wsp. okaże się przełomem w na-
szym myśleniu na temat przyczyn alkoholizmu, czas pokaże. 
Te rewelacyjne wyniki muszą być także potwierdzone w nie-
zależnym laboratorium. Należy także powstrzymać się do tego 
czasu ze stosowaniem off-label baklofenu. Obecnie jest to lek 
stosowany dla zupełnie innego wskazania: jest to środek spa-
zmolityczny o punkcie uchwytu w rdzeniu kręgowym, zmniej-
szającym napięcie mięśni szkieletowych poprzez hamowanie 
odruchów mono- i  polisynaptycznych na poziomie rdzenia 
kręgowego. Lista działań niepożądanych tego leku jest także 
imponująca, w tym nasilenie zespołów psychotycznych, splą-
tanie, nudności, depresja oddechowa, bóle i  zawroty głowy, 
ataksja, bezsenność, dezorientacja itd. n
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Kozetka w operze 
Katarzyna Prot-Klinger

Opera

Libretto powstało w oparciu o powieść Win-
stona Grahama z 1961 roku, ale w tle mamy także 
film Hitchcocka o tym samym tytule z 1964 roku. 
Kompozytorem opery jest 37-letni Nico Muhly, 
autorem libretta Nicholas Wright. Libretto w więk-
szym stopniu niż scenariusz filmu odpowiada 
treść powieści. Tytułowa postać operowa – Mar-
nie – jest młodą kobietą, która nigdzie nie może 
pozostać na dłużej. Zmienia miasta i prace. W każ-
dym z miejsc zjawia się w innym przebraniu, pod 
innym nazwiskiem. Pracę kończy zawsze okradze-
niem pracodawcy. Pieniądze z  kradzieży oddaje 
w znacznym stopniu swojej matce, którą utrzymu-
je w przekonaniu, że ma dobrą pracę. Pomimo jej 
starań matka jest z niej wiecznie niezadowolona, 
wypomina jej zagadkowe wydarzenia z przeszło-
ści. Marnie nie pamięta scen z dzieciństwa, ale wie, 
że boi się burzy i czerwonego koloru. W ostatniej 
pracy zakochuje się w niej właściciel firmy – Mark 
Rutland. Domyśla się, że będzie chciała go okraść 
i  łapiąc na kradzieży przymusza do małżeństwa. 

Marnie godzi się na to, ale nie jest w stanie rozpocząć życia seksualnego. 
Pod presją męża idzie do psychoanalityka. Tam, podczas sesji, przypomi-
na sobie noc, podczas której został zabity noworodek – jej mały braci-
szek, a matka wskazała ją jako sprawczynię. W finale opery dowiaduje się, 
już po śmierci matki, że to nie ona zabiła dziecko, ale matka. Marnie idzie 
do więzienia, ale mówi, że czuje się „wolna”. 

Ciekawe jest porównanie psychologii postaci filmu i opery. Ciekawe, 
bo każda z trzech głównych postaci – Marnie, Mark i matka są zupełnie 
inne w filmie i operze. 

Operowa Marnie, mimo swoich traumatycznych doświadczeń, jest 
kobietą silną i zdecydowaną. Przedstawione to jest także przez jej psycho-
patologię. Reżyser przedstawienia sugeruje, że uległa dysocjacji i cierpi 
na osobowość mnogą. Jest to pokazane przez często obecne razem z nią 
na scenie, podobne do niej postaci. Różnią się tylko kolorem ubrania, co 
daje też fantastyczny efekt sceniczny. Te kolejne wersje Marnie kładą się 
kolejno na kozetce, co może sugerować, że wszystkie nasze „wersje” pod-
dajemy terapii, odchodzą w momencie „wyzwolenia” Marnie.

Tak więc zmiany tożsamości byłyby nie sprytnie zaplanowanym 
trikiem, ale rzeczywistym przełączaniem się w  tryb innej osobowości. 
Zaburzenie o charakterze osobowości mnogiej występuje u osób, u któ-
rych wystąpiło wcześnie doświadczenie traumatyczne i nie miały wokół 
siebie wsparcia osób najbliższych. Często prześladowcą jest ktoś z rodzi-
ny – ojciec lub matka. W sytuacji Marnie ojciec jest nieobecny, a matka 
bezwzględna. I  nie chodzi tylko o  oskarżenie córki o  zabójstwo, ale jej 
całkowite odrzucenie. W  operze, opiekunka Marnie mówi o  matce, że 
była „potworem”. Widzimy to także podczas ich spotkań, kiedy matka 
odrzuca próby zbliżenia się córki. Wydaje się, że jest w psychotycznym 
stanie umysłu, w którym sama uwierzyła w zbrodnię córki.

W filmie matka przedstawiona jest niekonsekwentnie. W pierwszej 
części, podobnie jak w operze, odrzuca córkę, żeby na końcu, po wyja-
wieniu prawdy, zapewnić ją o  gorącej miłości. W  filmie inna jest też ta 
„prawda”. Okazuje się, że matka próbowała bronić małą Marnie przed 
molestowaniem ze strony jej kochanka. Sama została w bójce z nim trwa-
le okaleczona, ale to ostatecznie Marnie zabiła mężczyznę. Matka cała 
winę zabójstwa w obronie własnej wzięła na siebie. Walczyła też, żeby 
nie rozstać się z córką podczas pobytu w szpitalu. Nie jest jasne, dlaczego 
deklarując tak wielką miłość, nie jest w stanie jej okazać. Można to sobie 
tłumaczyć uszkodzeniem przez traumę, czy stałą obawą, że prawda wyj-
dzie na jaw. Film nie daje jasnych wskazówek i wydaje się, że dobroć mat-
ki jest podporządkowana regułom hollywoodzkiego happy endu, a nie 
logice opowieści.

Filmowa Marnie cierpi według współczesnych klasyfikacji na PTSD, 
a Hitchcock widział w niej to, co było wtedy określane mianem „histerii”. 
Marnie nie jest silną kobietą, a  raczej kapryśna dziewczynką. Widać to 
dobrze w najbardziej dramatycznej scenie opowieści – gwałtu Marka na 
swojej żonie. W operze, próba samobójcza Marnie po gwałcie jest punk-
tem kulminacyjnym ich relacji – widzimy zakrwawioną szybę, orkiestra 

Cicer cum caule

Kozetka psychoanalityka w operze 
pojawia się rzadko. Znacznie rzadziej 

niż w filmie, gdyż „narodziny psy-
choanalizy zbiegają się z momentem 

śmierci opery w swojej tradycyjnej 
postaci”1. Nawet w nowszych ope-
rach jest raczej elementem doda-
nym przez reżysera, jak chociażby 

w „Kupcu weneckim”2, niż wpisanym 
w libretto. Inaczej jest w „Marnie”, 
operze, która po raz pierwszy wy-

stawiona była w angielskiej Operze 
Narodowej w zeszłym roku, a w li-

stopadzie tego roku mieliśmy okazję 
oglądać jej transmisję z MET-u. 
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krzyczy razem z Marnie, kończy się pierwszy akt opery. W filmie gwałt 
i próba samobójcza Marnie zostają zbagatelizowane. Scena gwałtu jest 
przedstawiona dość kiczowato jako gwałtowne zerwanie koszuli nocnej. 
Próbę samobójczą udaremnia wyłowienie Marnie przez Marka z basenu, 
po czym następuje zabawny dialog – Mark pyta, dlaczego nie skoczy-
ła do morza (są na statku), a Marnie odpowiada, że nie chciała nakarmić 
sobą ryb. Scena jest tak skonstruowana, że mamy poczucie, że Mark nie-
potrzebnie aż tak się denerwował, kiedy biegał po statku szukając żony. 

Operowy Mark jest osobą słabą i zagubioną. Nie umie poradzić sobie 
nie tylko w  relacji z  Marnie, ale także w  firmie, którą kontroluje matka, 
kolejna silna kobieta. W filmie Mark świetnie prosperuje, nie ma matki, 
tylko ojca, w którego łaski Marnie łatwo wchodzi – w końcu jest piękną 
kobietą. 

Kolejną zmianą płci w  operze względem filmu jest drugoplanowa 
postać szwagierki w  filmie i  brata Marka w  operze. Podobnie jak inne 
zmiany, jest to zmiana znacząca. Zakochana w Marku szwagierka ma po-
kazywać, że jest on atrakcyjnym mężczyzną i Marnie ma szczęście, że ją 
wybrał. Brat Marka w operze jest jego alter ego – kobieciarz z wyraźnym 
defektem na twarzy. Wprost uwodzi Marnie, ale ona całkowicie panuje 
nad sytuacją, a on nie posuwa się do przemocy, tak jak jego „szlachetny” brat.

Istotna zmiana dotyczy także terapii Marnie. W operze prowadzi ją 
doświadczony, starszy psychoanalityk, figura ojcowska. W filmie pada ze 
strony Marka propozycja psychiatry, na którą Marnie się nie godzi, więc 
on przeprowadza terapię sam. Po „zabawie w skojarzenia” przeprowadza 
śledztwo, z którego dowiaduje się o przeszłości kryminalnej matki Mar-
nie. Do uzdrowienia dochodzi poprzez wyjawienie prawdy przez matkę 
pod presją Marka. On więc jest uzdrowicielem i wybawicielem Marnie. 

Zmiana traumy odrzucenia przez matkę i dramatycznej sceny zabicia 
dziecka na traumę molestowania może prościej wyjaśniać niechęć Mar-
nie do seksu, ale też łagodzi przemoc seksualną Marka. Marnie jest „nie-
normalna”, bo nie chce spać z mężem, a on sięga po to, co mu się należy. 
Wersja operowa jest bardziej skomplikowana – Marnie być może oscyluje 
pomiędzy przypadkowymi kontaktami seksualnymi (spotkany mężczy-
zna wspomina, że kiedyś „dobrze się bawili”), a niechęcią do stosunku, 
z którego może powstać dziecko – Marnie złości się na psychoanalityka, 
że pytanie o jej niechęć do zajścia w ciążę reprezentuje „interes” jej męża. 

Przekaz filmu jest skrajnie maczystowski – kobieta odnajduje siebie, 
opierając się na ramieniu mężczyzny, który okazuje swoją miłość także 
poprzez przemoc seksualną. Dramatyczny jest też związek tej ideologii 
z życiem – Tippi Hedern, aktorka grająca Marnie, była rzeczywiście mo-
lestowana przez Hitchcocka, traktowana przez niego jak własność, po 
odrzuceniu jego zalotów zniszczył jej karierę.  

Operowa Marnie na końcu jest „wolna” – na pytanie Marka, czy wróci 
do niego po uwolnieniu z więzienia mówi, że nie wie. Najważniejsza dla 
niej jest wolność psychiczna. Sama daje interpretację swoich kradzieży – 
mówi, że chciała zobaczyć, czy może uzyskać przebaczenie, co oznacza-
łoby przebaczenie niepamiętanej zbrodni. 

Cicer cum caule

Można by dodać interpretację psychoana-
lityczną kradzieży Winnicotta, który uważał, że 
przymusowa kradzież związana jest z niedostoso-
waniem matki do potrzeb dziecka – „dziecko sięga 
i kradnie obiekt”3. Dziecko, jego zdaniem, kradnie 
w sposób symboliczny tylko to, co niegdyś praw-
nie należało do niego, próbuje naprawić deprywa-
cję i sygnalizuje ten fakt otoczeniu. Takie działania 
aspołeczne mogą pojawiać się szczególnie w sytu-
acji, kiedy pojawia się nadzieja na powrót bezpie-
czeństwa. Marnie nie mając dobrych doświadczeń 
z bliskością niszczy sytuację, w której pojawia się 
bliskość – z mężczyzną czy z kobietami z pracy. 

W opozycji do przekazu filmowego, a bliżej do 
literackiej wersji Marnie (w której historia opowia-
dana jest z jej punktu widzenia), opera koncentru-
je się na głównej bohaterce, jej uwalnianiu się od 
„duchów przeszłości”. Pomaga obecność ojca-ana-
lityka rozumiejącego, że nie jest gotowa na wejście 
w świat seksualności, czego nie rozumie i nie sza-
nuje świat otaczających ją mężczyzn.

Spektakl operowy “Marnie” wyreżyserował 
Michael Mayer. Istotna jest też praca scenografa 
(Julian Crouch i 59 Production) – scena zmienia się 
poprzez wyświetlane obrazy, co daje możliwość 
płynnego przechodzenia z  jednej przestrzeni do 
drugiej. Główni wykonawcy nie tylko dyspono-
wali fantastycznymi głosami, ale także dużymi 
umiejętnościami aktorskimi – w  roli Marnie me-
zzosopran Isabel Leonard, w  roli Marka baryton 
Christopher Maltman. Niezwykły był też, jako brat 
Marka, Iestyn Davies – kontratenor, głos rzadko 
słyszany poza operami barokowymi. Dyrygował 
Robert Spano. Wiele osób nie przyszło na transmi-
sję „Marnie” w teatrze Studio, obawiając się chyba 
„nowoczesności” opery, co bywa rozumiane jako 
poczucie dysonansu, drażniąco niepołączonych 
dźwięków. Muzyka „Marnie” zaprzecza tym ste-
reotypom – jest bardzo melodyjna, pomimo nie-
obecności wielkich arii, pozwala cieszyć się pięk-
nymi głosami wykonawców.  n

1.  Slavoj Žižek, Mladen Dolar, Druga śmierć opery, przeł. S. Królak, 
Sic!, Warszawa 2008

2.  Katarzyna Prot-Klinger, Widma Wenecji, Psychiatra 3, 2015, s. 33-34
3. Donald W. Winnicott, Przestępczość jako oznaka nadziei w: Dom 

jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne. Imago, Gdańsk 
2010, s. 89-97.
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Często, omawiając wybitne 
płyty, opisuję atmosferę, jaka 

towarzyszyła ich powstawa-
niu. Jest to zwykle potrzebne, 

żeby wydobyć z artystów 
najlepsze pomysły i zmoty-

wować do szukania najciekaw-
szych brzmień, tekstów, aranżacji 

i wykonań, aby osiągnięty efekt był 
zadowalający. Czasem jednak 
dzieło rodzi się w bólach i wy-

dawałoby się, że nie może 
z tego wyjść nic dobrego…

Płyty, które warto znać

Cicer cum caule

Zespół Fleetwood Mac powstał w Londynie w 1967 roku i początko-
wo grał tradycyjnego bluesa i bluesrocka. W skład zespołu wchodzili 
współpracujący z Johnem Mayallem gitarzyści Peter Green i Jeremy 
Spencer, perkusista Mick Fleetwood oraz zaproszony do współpracy 
przy nagraniu płyty basista John McVie. Od nazwisk Micka i  Johna 
utworzono nazwę grupy. Dzięki pomocy Johna Mayalla szybko ukoń-
czono pierwszą płytę, która dość dobrze się sprzedała i  umożliwiła 
zespołowi podpisanie kontraktów płytowych i  koncertowanie. Po 

nagraniu drugiej płyty zaproszono do zespołu gi-
tarzystę Danny’ego Kirwaina. W końcu 1968 

roku instrumentalne nagranie Albatross 
stało się hitem w  Anglii i  udało mu 

się nawet powtórzyć ten sukces 
po 5 latach i  ponownym wyda-

niu na singlu. 
W czasie trasy koncertowej po 
USA w początku 1969 roku ze-
spół postanowił trochę zmie-
nić styl na bardziej rockowy. 
Z tego okresu warto wyróżnić 

utwory Man Of The World i  Oh 
Well. W końcu 1969 w czasie tra-

sy po Niemczech Green i Kirwain 
zaczęli eksperymentować z  narko-

tykami, czego skutki okazały się opła-
kane... Green, którego zachowanie bardzo 

się zmieniło (po kilku latach zdiagnozowano 
u niego schizofrenię) odszedł z zespołu w połowie 1970 roku. Przy 
czwartej płycie zaproszono do nagrania i dołączono do zespołu gra-
jącą na instrumentach klawiszowych Christine Perfect, która wkrótce 
została żoną Johna. W  lutym 1971 roku w czasie trasy koncertowej 
Spencer wyszedł z hotelu mówiąc, że wychodzi na chwilę kupić ga-
zetę i  nie wrócił. Po kilkudniowych poszukiwaniach okazało się, że 
wstąpił do sekty religijnej Dzieci Boga. Szybko zaczęto szukać zastęp-
czego gitarzysty, nawet próbowano zaprosić ponownie Greena, ale 
gdy to się nie udało, zatrudniono Boba Welcha. 

Nagrywano kolejne płyty, które odnosiły umiarkowane sukcesy, 
ale pogłębiające się u Danny’ego problemy narkotykowe i alkoholo-
we doprowadziły do usunięcia z  zespołu Kirwaina w  połowie 1972 
roku. 

MIREK SUKIENNIK

Luty 1977
Second Hand News
Dreams
Never Going Back Again
Don’t Stop
Go Your Own Way
Songbird
The Chain
You Make Loving Fun
I Don’t Want To Know
Oh Daddy 
Gold Dust Woman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Przez następne dwa lata zespół wielokrotnie zmieniał gitarzystów, 
a  w  1974 roku także Welch został wyrzucony z  zespołu – okazało 
się, że miał romans z żoną Micka. Małżeństwo McVie też przeżywało 
poważny kryzys, głównie z  powodu nadużywania alkoholu. Zespół 
znalazł się na krawędzi rozpadu, miał duże problemy z  wypełnie-
niem zobowiązań koncertowych i kontraktu z firmą płytową. Chcąc 
ratować sytuację Mick Fleetwood postanowił zaprosić do zespołu 
gitarzystę z Kalifornii, Lindseya Buckinghama, który zgodził się pod 
warunkiem zatrudnienia razem z nim jego partnerki – wokalistki Ste-
vie Nicks. W pięcioosobowym składzie zespół nagrał płytę „Fleetwo-
od Mac”, która została dobrze przyjęta przez krytyków i publiczność. 
Przeboje – Say You Love Me i Rhiannon, a także zmiana stylu nagrań 
na bardziej amerykańskie spowodowały dużą popularność zespołu 
głównie w USA i nieco gorszy, ale dobry odbiór w Wielkiej Brytanii. 

Po wyczerpującej trasie koncertowej rozpoczęto na począt-
ku 1976 prace nad nową, jedenastą już płytą. Miała być jesz-
cze lepsza od poprzedniej i po raz pierwszy pokazać nowe, 
bardziej pop rockowe oblicze zespołu – po zmianach 
nie było już w  nim tworzących bluesowe nagrania 
gitarzystów. Wytwórnia, mając nadzieję na ko-
niec problemów, dała im praktycznie nieogra-
niczony budżet nagraniowy i  zapewniła 
komfortowe warunki pracy. Wydarze-
nia pozamuzyczne niestety znowu 
dały o  sobie znać – rozpadł się 
związek Buckinghama i  Nicks 
(podobno miała romans 
z  dźwiękowcem zespo-
łu), a  żona Micka 
miała romans 
z  jego najlep-
szym przyjacie-
lem i  małżeństwo 
dobiegło końca. Biorąc 
pod uwagę historię zespo-
łu, nie można się dziwić, że stali 
się ulubieńcami prasy brukowej, 
która ciągle ich śledziła i  wymyślała 
niestworzone historie na ich temat. 

W  tym klimacie zespół przystąpił do 
pracy nad płytą. Aby odizolować się od mediów 
wybrano studio na odludziu niedaleko San Franci-
sco. Praca szła początkowo opornie, dawne pary nie 
odzywały się do siebie i starały się nie przebywać razem. 
Szybko pojawiły się alkohol i narkotyki – atmosfera trochę się 
rozluźniła i  podobno najlepsze nagrania powstały wieczorami 
i nocą, gdy zespół był mocno pod wpływem. Mick poszukał pocie-
szenia w ramionach Stevie, co jeszcze bardziej skomplikowało rela-
cje w zespole. Ale te wszystkie uczucia i odczucia stały się tematami 
utworów na płycie i wydobyły ze wszystkich najlepsze melodie, tek-
sty i aranżacje. 

Kompozycje to nowoczesny soft rock wzbogacony elementami 
funku, soulu i  jazzu, a nawet zapożyczeniami country i  folk. Zespół 
szukał idealnych melodii wybierając najlepsze brzmienia i próbując 

setki różnych instrumentów akustycznych i  elektrycz-
nych, i tak egzotycznych jak konga, maracany, a w jed-
nym z nagrań użyto nawet… krzesła. 
Prawdziwa siła albumu to jednak teksty – uczucia targa-
jące zespołem zostały przekute w słowa: jest to głównie 
żal, rozstanie, utracona miłość i  wzajemne pretensje. 
Rzadko w  tak oczywisty sposób w  piosenkach ukaza-
ne są zwykłe, skomplikowane relacje damsko-męskie 
pokazywane z  różnych perspektyw i  w  różny sposób 
w zależności od wrażliwości autora. Praktycznie wszyscy 
bowiem współtworzyli repertuar. W ten sposób prawie 
każdy odbiorca może identyfikować się z  wybranymi 
nagraniami i  tekstami, co tłumaczy niesamowity suk-
ces płyty. Praktycznie wszystkie piosenki opisują relacje 
międzyludzkie, jedynie Gold Dust Woman jest poświę-
cony kokainie, której dealerowi zespół chciał nawet 

podziękować w tekście na kopercie płyty. Najlepsze 
nagrania to singlowe Dreams, Don’ t Stop, Go Your 

Own Way, The Chain. Dzięki sukcesowi Rumo-
urs cały amerykański soft rock (m.in. Su-

pertramp, The Eagles, Heart, Chicago, 
TOTO) szybko zdobywał popular-

ność na całym świecie. 
Doskonała sprzedaż (do 

dzisiaj prawie 45 milio-
nów sztuk), Grammy 

za album roku 
1978 i 31 tygo-

dni numer 
1 na liście 
w  USA 

oraz po-
wszechne uzna-

nie krytyków – al-
bum ten powszechnie 

uważany jest za jeden 
z  najważniejszych i  najlep-

szych krążków przełomu lat 70. 
i 80. Sukces nieco poprawił relacje 

w  zespole, ale niepokorne charaktery 
jeszcze wiele razy dały o sobie znać…

Kolejne albumy były już nieco gorsze, na-
stępne dwie płyty Tusk (zbieżność nazwy przy-

padkowa) i Mirage nie spełniły oczekiwań, dopiero 
nieco bardziej optymistyczne, wydane w  1987 roku 

Tango In The Night z hitowymi Big Love, Seven Wonders, 
Everywhere i Little Lies osiągnęło spory sukces. 
Zespół wielokrotnie zmieniał składy, zawieszał działal-
ność, ale jego członkowie są nadal aktywni muzycznie, 
co daje nadzieję na kolejne płyty. Coraz więcej mał-
żeństw kończy się rozwodami i separacją, możemy więc 
być spokojni, że kolejne pokolenia będą sięgać po Ru-
mours, bo to najlepsza płyta dla szukających zapomnie-
nia po skończonym związku… n
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Nie ma kuchni  
bez kuchni  

społecznościowej
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W garncu psychiatrii krakowskiej nie 
zabrakło psychiatrii społecznej i środowisko-
wej. Hasło „Nie ma psychiatrii bez psychiatrii 
społecznej” wprowadził profesor Andrzej Cech-
nicki. Nie ma jednoznacznej pewności czy jest 
to owoc jego autonomicznej myśli, czy też spol-
szczył je, a dodatkowo rozbudował o psychiatrię 
środowiskową jako konstytutywną właściwość 
psychiatrii. Bez tych cech psychiatria jest tyl-
ko rachityczną roślinką, jak zielona sałata z in-
spektów w lutym. Ważniejsze jednak to, że myśl 
zrealizował w Krakowie i tę realizację nadal 
rozwija i rozbudowuje. I nie tylko w Krakowie! 
W całej Polsce i w niektórych krajach ościen-
nych też. Nie tylko w Ukrainie zachodniej, ale 
i we wschodnich Niemczech. Polsko-Niemiec-
kie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, które 
stworzył, i którym wiele lat kierował, wiele zro-
biło dla wspierania zmian w polskiej psychia-
trii, a potem dla tego samego celu pracowało we 
wschodnich landach i na Ukrainie. Lista jego 
zrealizowanych projektów jest długa niemal jak 
katalog kobiet Don Juana z tą zasadniczą róż-
nicą, że profesor Cechnicki nie porzuca swoich 
dokonań, a piastuje je jak ojciec Wirgiliusz. I nie 
waha się sięgać po każde wsparcie i wykorzystać  

każdą szansę byle dzieło prawdziwej psychiatrii, 
tj. z leczeniem społecznym i środowiskowym 
wprowadzić w życie i w rozkwicie utrzymać. 

A przecież był w studenckich czasach 
twórcą teatralnym. Jest głową pokaźnej ro-
dziny. Uczy psychiatrii nie tylko w Collegium 
Medium UJ i nie tylko lekarzy. Jest cenionym 
badaczem schizofrenii, skupionym na długo-
terminowej prospektywnej ocenie przebiegu 
i wyników leczenia tej choroby (wieloletnią ak-
cję „Otwórzcie drzwi” promował hasłem: Schi-
zofrenia jest chorobą uleczalną!). Ma pokaźne 
grono uczennic, uczniów, zwolenniczek i zwo-
lenników. Jak nikt współpracuje z pacjentami, 
członkami ich rodzin i innymi nieprofesjona-
listami nad tworzeniem i utrzymywaniem śro-
dowiska terapeutycznego. Form społecznych, 
w których pacjenci znajdują pracę i rehabili-
tację prowadząca do wejścia na zwykły rynek 
pracy nie będę wymieniał, żeby nie narazić 
się na zarzut reklamowania. Napomknę tylko,  
że jest wśród nich nie tylko firma cateringowa, 
ale i kawiarnia i restauracja, a nawet hotel!

Profesor Cechnicki sam nie gotuje, ale 
Pani Profesorowa Maria Magdalena Cechnicka  
i owszem!

Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba
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Cicer cum caule

69PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2018

Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

CIASTO Z PIANKĄ 

n Obrać, usunąć ogryzki i uprażyć tak, żeby odparować sok.

Nadzienie:
Kilka • Szarych renet 

n Ubić białka na sztywna pianę dodając cukier.

Pianka:
6

1 szklanka
• Białek 
• Cukru 

n Z mąki, masła i cukru pudru zagniatamy ciasto.  
Dzielimy je na dwie kulki i wkładamy do lodówki,  
co najmniej na godzinę.

Ciasto:
32 dkg
20 dkg

8 dkg

• Mąki 
• Masła 
• Cukru pudru

n Z jednej gałki ciasta robimy spód cieniutki na tortowni-
cy lepiąc ją jak plastelinę 
n Drugą zostawiamy w lodówce (bo ciasto znika bardzo 

szybko i trzeba zaraz robić nowe), pieczemy go w tem-
peraturze 180-200 0 C na złoto i ostudzamy. 
n Na ostudzony spód dajemy dużo ostudzonej szarej 

renety oraz pianę. 
n Suszymy w piekarniku jak bezę (około 1000 C, może być 

uchylony). Zajmuje to trochę czasu…

Pani Profesorowa, wzorem swojej babci, w miejsce szarych 
renet używa też malin. Maliny daje surowe i posypuje bu-
dyniem śmietankowym w proszku. A Profesor też to lubi.

HINDUSKIE DANIE  
PANI PROFESOROWEJ 

CECHNICKIEJ
1 kg

3 spore
Kilka
Garść

2-3 łyżki
2-3 łyżki 

• Polędwicy wieprzowej  
lub piersi z indyka (na 6 osób)

• Białe cebule 
• Goździków 
• Rodzynek
Przecieru pomidorowego
• Płatków migdałowych
• Oliwa (lub klarowane masło)  

do smażenia.
Marynata

• Pasta curry lub curry w proszku,  
garam masala –wg upodobania

• Suszona mięta
• Chili 
• Cynamon 
• Kumin
• Sól 
• Jogurt naturalny typu greckiego

Jest to potrawa indyjska, ale przeszła przez kuchnię włoską. 

n Mięso natrzeć składnikami marynaty, na końcu zanu-
rzyć w jogurcie. Marynować co najmniej kilka godzin.
n Po wyjęciu i oczyszczeniu z jogurtu (marynatę zacho-

wać!) trzeba je kroić ostrym nożem na cienkie paski. 
Pokrojone przesmażyć na złoto na rozgrzanej oliwie  
(to ten włoski wpływ) lub klarowanym maśle.
n W dużym rondlu, pod przykryciem, w małej ilości 

wody, ugotować do miękkości cebule dodając goź-
dziki. 
n Ostudzić, usunąć goździki i zmiksować.
n Do musu cebulowego dodać przecier pomidorowy, 

rodzynki, migdały, marynatę i przesmażone mięso. 
n Dusić na bardzo małym ogniu, aby aromaty 

 „spotkały się”. To spotkanie i zrównoważenie jest 
najtrudniejsze i nadaje każdym razem potrawie 
indywidualnego smaku. Czasem trzeba dodać którejś 
z przypraw, czasem śmietanki dla złagodzenia  
i wygładzenia całości.

Podawać z ulubionym ryżem. 

ZABAGLIONE LUB SZODON   

Ten sos może być deserem niezależnym.  
Lub dodatkiem do ciast lub owoców. Na przykład  
ugotowanych w lekkim syropie z dodatkiem goździka. 

n Żółtka z cukrem ubić mikserem do białości.  
Postawić na łaźni wodnej (nad gotującą się  
w większym naczyniu wodą). 
n Dalej ubijając wlewać powoli grzane wino  

(a jeśli robimy szodon, także skórkę z cytryny). 
n Ubijamy aż zgęstnieje.

6

6 połówek skorupki jajka
6 połówek skorupki jajka

• Żółtek (pozostałych  
po ubiciu piany do placka)

• Cukru
• Wina marsala (lub innego  

deserowego do szodonu) 
• Otarta skórka z umytej  

cytryny (do szodonu)
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Konferencja Schizofrenia Forum 2019
„Łamiąc schematy…”
Warszawa, 21-22 marca 2019 
Muranowskie Centrum Kongresowe
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W  imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w  naszej dorocznej, już 22. 
konferencji naukowej poświęconej problematyce diagnozowania i leczenia zabu-
rzeń psychotycznych, głównie schizofrenii. 

Proponujemy temat przewodni „Łamiąc schematy…”. Nasza propozycja to wspól-
na dyskusja nad zasadami diagnozowania i  leczenia zaburzeń psychotycznych 
– głównie schizofrenii. Jak wiadomo, standaryzacja postępowania diagnostycz-
no-terapeutycznego jest faktem, ale w psychiatrii, tak jak i w wielu innych dzie-
dzinach medycyny, nie wszystko da się ująć w formie standardu. Dlatego ważne 
jest, aby zastanowić się nad tym, na ile standardowe (schematyczne) postępo-
wanie diagnostyczno-terapeutyczne jest uzasadnione, a  co więcej – wskazane 
w przypadku konkretnego pacjenta. Może się przecież zdarzyć, że postępowanie 
rutynowe nie jest wskazane, bowiem według najlepszej wiedzy i doświadczenia 
zespołu leczącego, niezbędne są inne, nieschematyczne działania. Z drugiej stro-
ny, ważne jest, aby takie „łamanie schematów” postępowania nie sprowadziło na 
pacjenta zagrożenia. Powstaje więc dylemat: co zrobić, jaką decyzję podjąć i na 
jakiej podstawie? Mamy nadzieję, że taka tematyka naszej Konferencji spotka się 
z zainteresowaniem ze strony Uczestników.

Koleżanki i Kolegów, którzy chcą wziąć udział w konferencji, prosimy o dokonanie 
rejestracji na stronie internetowej: www.schizofreniaforum.edu.pl oraz wniesie-
nie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł (sześćset zł). 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji III Kliniki Psychiatrii „Syntonia”: 
IdeaBank, nr rachunku: 47 1950 0001 2006 5469 4224 0002

Termin zgłoszenia i opłaty do 17.02.2019.
W imieniu organizatorów

 prof. dr Marek Jarema

www.schizofreniaforum.edu.pl

ogłoszenia
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RZECZ(NIK)
Jadwiga Myrtiluk

Rzecznik to osoba tajemnicza, przynajmniej dla mnie. Bo właści-
wie kim ona jest? I gdzie można ją spotkać? Podczas konferencji 
dla lekarzy? Podczas protestów? Czy w szpitalu, wśród pacjentów? 
Czy rzecznik jest osobą znającą się na rzeczy (w tym przypadku 
chorobach psychicznych)? Co oznacza "znać się na rzeczy"? 

Dla mnie, osoby chorej, bardzo trudno 
jest to jednoznacznie stwierdzić. W  swoim 
życiu miałam okazję poznać rzecznika praw 
pacjenta. Poznać to chyba jednak za duże 
słowo. Powiedziałabym raczej: pobieżnie na-
wiązać kontakt na sali szpitalnej. Ale do dziś 
to pamiętam. Wspomnienie wraca i wzbudza 
we mnie dziwne uczucia. Wydaje mi się, że ja 
tego spotkania w owym momencie wcale nie 
potrzebowałam. Nie wiedziałam bowiem, że 
kiedyś nie będę mogła mówić własnym gło-
sem. Albo, że będzie on niesły-
szany. Zresztą, kto się tego spo-
dziewa? Wychodzi się ze szpitala 
i nagle trzeba ukrywać chorobę. 
Nie przyznawać się do miejsca, 
w  którym się było. Wracając do 
pani rzecznik – nie stanowiła dla 
mnie instytucji niosącej pomoc. Nie miałam 
ochoty z nią rozmawiać. Zależało mi na zdo-
byciu jednej jedynej informacji – kiedy wyjdę 
z oddziału. Ale jej nie uzyskałam. I chyba wte-
dy po prostu chciałam, żeby wyszła i pozwo-
liła mi spać dalej. 

 Natomiast dziś chciałabym, aby 
ktoś taki był blisko mnie. Ktoś, kto powie-
działby to, czego ja nie mogę (z  różnych 

względów). Rzecznik praw pacjenta zniknął 
jednak z  mojego życia bezpowrotnie. Tak, 
jakbym przestała go interesować. A ja nadal 
jestem chora, choć na zupełnie innym etapie 
życia i  leczenia. Czy wobec tego mam dalej 
słuchać, że schizofrenik może skończyć stu-
dia, być inteligentny, ale to właściwie tyle, bo 
i tak choruje? Albo, że ktoś wolałby się zabić, 
niż chorować? Dlaczego ja i inni chorzy mu-
simy to znosić? Dlaczego to chorzy tłumaczą 
się ze swojej obecności? Dlaczego musimy 

objaśniać zdrowym, że nie jeste-
śmy niebezpieczni? 

 Część chorujących nie 
jest świadoma, jak odbiera nas 
świat zewnętrzny. Może to dla 
nich lepsza sytuacja niż dla 

mnie. Ja odczuwam bardzo mocno uderze-
nia, jakie niosą ze sobą takie słowa. Jakiś czas 
temu trafiłam na kampanię Nie tracę siebie 
w  schizofrenii i  podziwiałam odwagę osób, 
które pokazały w niej siebie, swoją siłę. My-
ślę, że takich osób jest mniej, niż bym chcia-
ła. A  wśród nich ja – felietonistka, która tak 
mocno zdaje sobie sprawę z  konsekwencji 
każdego ruchu. Marząca o  mówieniu wła-
snym głosem, nie tylko w swojej głowie. n

Cicer cum caule

doświadczenie
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A skąd ty 
to wszystko 
wiesz?
Janina Sonik

REZYDENCJA

Linie lotnicze proponują pasażerom ame-
rykański film o  perypetiach kalifornijskiej rodzi-
ny, który przykuwa moją uwagę. Widzimy jak 
w pierwszym dniu roku szkolnego mama odwozi 
córki do szkoły. Młodsza dziewczynka dzieli się 
swoimi obawami i  lękami, ale starsza (na oko 11 
letnia) swój niepokój opakowuje w diagnozy. Mat-
ka próbuje znormalizować sytuację i tłumaczy, że 
doskonale rozumie ich obawy wobec nowych wy-
zwań, nowych ocen i  weryfikacji zmian towarzy-
skich, które mogły nastąpić podczas wakacji. Na te 
słowa starsza córka żywiołowo protestuje: „To nie 
prawda! Mój lęk pojawia się bez przyczyny! Jest spowodowany 
anomalią w wydzielaniu neurotransmiterów w mózgu i nie ro-
zumiem dlaczego nie mogę brać antydepresantów, jak każde 
inne dziecko”… Zszokowana mama pyta: „A skąd ty to wszyst-
ko wiesz?”. Na co młodsza, siedmioletnia, odpowiada: „Jak to 
skąd? Z reklamy Zoloftu!” 

Cicer cum caule

Scena ma charakter humorystyczny. W Polsce wydaje się 
zupełnie nieprawdopodobna. Czy aby na pewno? Wraz z kapi-
talizmem zawędrowały do nas nie tylko charakterystyczne dla 
Zachodu zwyczaje i dolegliwości. W pakiecie pojawia się rów-
nież pewien sposób rozumienia swojego kłopotu. Zewnątrz-
pochodny sposób, wygodny zarówno dla firm produkujących 
leki jak i dla gospodarki, która na biologicznym patologizowa-
niu melancholii czy cyklotymii korzysta. 

Joanna Moncrieff, brytyjska psychiatra, której książki 
o wpływie rynku farmaceutycznego na leczenie obiły się sze-
rokim echem, opisała między innymi korelacje między pró-
bami wprowadzenia do kategorii diagnostycznych spektrum 
dwubiegunowego, a  interesami ekonomicznymi. Choroba 
afektywna dwubiegunowa jest rozpoznawana coraz częściej. 
Zaburzenie opisywane od starożytności, mające udowodnio-
ne biologiczne podłoże, współcześnie rozumiane jest coraz 
szerzej. Według autorki, rozpoznanie CHAD stawia się zbyt 
lekką ręką, ze szkodą dla pacjentów. W artykule o marketingu 
CHAD przytacza tekst ze strony internetowej firmy Lilly, który 
brzmi niemal dokładnie jak dialog dziewczynek z filmu: „Leki 
przeciwdepresyjne nie pomagają? Dokuczają Ci wahania na-
strojów? Zrób test na CHAD”. 

Polska rzeczywistość wydaje się i w tym wymiarze nieco 
od tych schematów odbiegać. Z  mojego doświadczenia wy-

nika, że u  nas wciąż nie 
ma obowiązującej narracji 
na temat zaburzeń psy-
chicznych i  osób, których 
dotykają. Mimo silnego 
wpływu Zachodu, w  kon-
takcie z  pacjentem, na 
pierwszym miejscu wciąż 
wydaje się być potrzebna 
podstawowa psychoedu-
kacja. Na wizyty przy-
chodzi cierpiący pacjent, 

który o depresji i lekach wie raczej za mało niż za dużo, a my 
mamy narzędzia by mu pomóc. Jaki jest nasz wpływ na to jak 
Polacy będą rozumieli zaburzenia psychiczne? Na tak posta-
wione pytanie trudno odpowiedzieć. Na pewno wpływ mamy 
na to, co nasi pacjenci myślą o swoich dolegliwościach, może 
to wystarczy? n

Wybrałam urlop w czasie „nie urlopo-
wym”, co ma swoje plusy i minusy. Daje 
możliwość skorzystania z pięknego lata 
w mieście i w Polsce, a potem listopa-
dowej ucieczki od chłodu burego nieba. 
Z drugiej jednak strony konfrontuje 
z niewygodną prawdą, że po sezonie, gdy 
wszystko wokół toczy się już szybkim 
rytmem pracy, trudniej się zorganizować 
i należycie uporządkować swoje sprawy. 
Tak się stało z zaplanowaną przestrzenią 
na napisanie felietonu – pojawiła się do-
piero na pokładzie samolotu.

(…) Mój lęk pojawia się bez 
przyczyny! Jest spowodowany 
anomalią w wydzielaniu neu-
rotransmiterów w mózgu i nie 
rozumiem dlaczego nie mogę 
brać antydepresantów (…).
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Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

Cicer cum caule

Trudno nazwać melomanem kogoś, kto nie był (jeszcze) 
w  Elbfilharmonie w  Hamburgu. Wiem, co piszę, bo sam tam 
byłem parę (trochę przesadzam) razy. Ta budowlo-instytucja, 
z typową germańską finezją zwana Elfie, może być opisywana 
w kilku wymiarach. Postępy w transporcie oceaniczno-morskim 
sprawiły, że stare nabrzeża portowe przestały być funkcjonalne 
i zapanowała moda na ich rewitalizację. Pewnie taniej byłoby to 
wszystko wyburzyć albo przysypać gruzem i odpadami przemy-
słowymi, ale powszechnie uznano, że lepiej zrobić budowlane 
fusion: wybebeszyć, zostawić „zabytkową” wydmuszkę, nadbu-
dować postmodernistycznie. Jak to w  socjalizmie (Hamburg 
jest zawsze czerwony, z przerwą 
na lata 30. i 40.), gmaszysko nie 
mogło ruszyć z  posad, ale pie-
niążki konsumowało jak smok 
wawelski dziewice (dawniej, bo 
teraz tylko ruski gaz). Z planowa-
nych 72 mln euro, koszty zwięk-
szyły się 12-krotnie i  z  wielolet-
nim poślizgiem oddano cudo. 
Jest to XXI-wieczna piramida 
(w przenośni, bo kształt ma… no… taki jak na zdję-
ciu). Tyle, że zamiast ponurych, ślepych korytarzy 
piramid w  środku kryje się cudo architektoniczno 
-akustyczne. Albo odwrotnie. Tak gdzieś w połowie 
zalewania stropów betonem zauważono, że prze-
pływające Łabą statki buczą niskotonowo (jak to 
statki…), a rzeczone buczenie przenika stal, beton 
i szkło, a niektórzy twierdzili, że nawet je rezonuje. 
Na pomoc wezwano najlepszego akustyka, p. To-
yotę, który niczego nie obiecał, wystawił rachunek 
nie-w-tysiącach-euro i zaprojektował muszlę zawie-
szoną na sprężynach, a z góry spuścił gigantyczny 
reflektor dźwięków w  kształcie tłoka do cylindra 
silnika spalinowego. Tyle, że asymetryczny, bo cała sala to skład 
niepowtarzających się, asymetrycznych elementów: od płytek 
wyściełających, po gniazdowo rozmieszczone jaskółcze gniaz-
da sektorów audytorium z różniącymi się o ułamek centymetra 
fotelami. Jest to jedyna instytucja kulturalna, w której akcepto-
wane jest zwiedzanie z otwartymi gębami.

Dane mi było siedzieć w  prestiżowych umiejscowieniach 
(dwa razy i  raz w  mniej prestiżowym: dla opiekuna niepełno-
sprawnego, ale za to za friko). Elfi, jak większość instytucji kul-
turalnych w Niemczech, sili się na nowoczesność – opery nie do 
oglądania, muzyka do przetrzymania pod warunkiem zabrania 
ze sobą stoperów do uszu. Ja miałem to szczęście (puszczam 
oko…), że byłem na koncertach tradycyjnych. Między innymi 
był to koncert Lutosławskiego na wiolonczelę. Dyrygentem or-

kiestry jest Polak Krzysztof Urbański, który zdumiał mnie, gdyż 
po raz pierwszy widziałem jak dyrygent odstawia ekspresjoni-
styczną pantomimę do tego, co sobie gra orkiestra… Ale chyba 
jednak z nią pracował, bo grała mu perfekcyjnie, więc może to 
tylko uprzedzenia…

Warto poszukać w  Internecie płyt BD z  koncertem na 
otwarcie Elfi i  bonusem w  postaci DVD o  budowie budynku. 
Samo budowanie gmaszyska może być interesującym obiek-
tem filmowania… W Polsce jest też nie do dostania w normalnej 
dystrybucji płyta z dźwiękiem CD + sfilmowane na BD „Święto 
wiosny” pod wzmiankowanym KU.

Od przyszłego numeru felieton zmienia częściowo 
nazwę. Zmiana będzie polegała tylko na wymianie słów: 
„Anna Netrebko” na „Pretty Yende”, reszta pozostaje, jak 
było. Muszą Państwo przyznać, że od kilku numerów kul-
turalnie (tzn. nie wprost) wzywałem tytułówkę do tego, 
żeby coś zrobiła ze sobą. Nie posłuchała życzliwych rad, 
jest parę (eufemizm!) kilogramów gorzej… Otwarcie se-
zonu w Met tym razem zastało mnie we wspaniałym, ka-
meralnym Teatrze Starym w Lublinie (dzięki P. Dyrektorze 

F.!). „Aida” była strasznie 
prowincjonalna: stroje 
jak z  papier-mâché, te 
same dekoracje już wi-
działem parę razy, ale 
już przed paręnastoma 
laty wydawały mi się 
przestarzałe, reżyseria 
statyczna, nieodzowne 
żywe konie jakieś ta-
kie… Solistki poruszały 
się z wdziękiem… – nie 
podam skojarzeń bom 
kulturalny, tenor nie 

zagrzałby miejsca nawet w  prowincjonalnym chórku ZNP. By-
łem tak zrezygnowany, że z mojej młodej piersi nie wyrwał się 
okrzyk do zamurowanych bohaterów: „Nie śpiewajcie, to wam 
tlenu na dłużej starczy”. Nagroda, dla osoby, która pierwsza na-
pisze, z jakiego klasyka to cytat.

W Teatrze Studio zauważono p. dr P-B., która najpierw zdzi-
wiła się, że prawie „wszyscy wokół są z  IPiN”, potem wyraźnie 
spłoszona przeprosiła, że na „Samsonie i Dalili” jest przez przy-
padek, i że to się już więcej nie powtórzy…

Mimo uprzejmych próśb o niepodejmowanie polemiki, Na-
czelny nie mógł zapanować nad kompulsjami i czuł się zmuszony 
podawać jakieś liczby. Tyle, że jednym liczy bez spacji, a mnie ze 
spacjami. Dobrze chociaż, że się przyznał, że umniejsza mnie liter-
nictwem. Interesujące, jak mnie ukarze za dodanie zdjęcia Elfi… n
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autobusowe super-wizje

Zamiana czasu – utracona misja?
Łukasz Święcicki

Wydawało mi się, że skoro Unia locuta, to jednak causa 
finita. Ale okazuje się, że niekoniecznie, nie całkiem i nie wiado-
mo. W myślach pożegnałem się już ze zmianą czasu, a tu słyszę, 
że nie da się jej zlikwidować przed 2021… Już chciałem sobie 
głupkowato pożartować z Unii prostującej ogórki, ale na szczę-
ście nie miałem czasu na takie żałosne suchary, bo zaczęły się 
urywać telefony z prośbami, żebym się wypowiedział. 

Miłośnicy mojej „tfurczości”, jeśli są tacy, wiedzą pewnie, 
że od lat jestem samozwańczym ekspertem od niekorzystnego 
wpływu zmiany czasu na psychikę. Nie tyle nawet chyba samo-
zwańczym, ile nie wiadomo przez kogo powołanym, bo wcale 
się do tematu szczególnie nie pchałem, ale jakoś tak zostałem 
w nim umieszczony i osiadłem. Ja się w ogóle zakorzeniam ła-
two, więc jak mnie ktoś umieści, to raczej się nie przemieszczę. 
Tak mam. Ta sama cecha, czyli rodzaj konserwatywnej nieru-
chawości, sprawiła zapewne, że zawsze występowałem jako 
zdecydowany, a  nawet zawołany, przeciwnik zmiany czasu – 
„Nic nam tu nie będziecie zmieniać”. 

Jako rzecznik rezygnacji ze zmiany czasu poczułem naj-
pierw smak nadchodzącego zwycięstwa. Nic to, że trzeba 
czekać jeszcze trzy lata. Przecież znając Unię, to Panu Bogu 
z końcem Świata każe czekać nawet jeszcze dłużej. A kimże my 
jesteśmy zwykli śmiertelnicy nielubiący zmian? Czyli w sumie 
jak mawiał Stefan Wiechecki – „rok nie wyrok, trzy lata jak dla 
brata”. 

A potem zacząłem sobie jakoś tak wspominać, przemyśli-
wać, kojarzyć także. 

Wspomnienie. Około 30 lat temu (pewnie trochę więcej) 
prowadziłem obóz zimowy dla dzieci z  warszawskiego KIKu. 
Tak nam się trafiło, że gaździna, u której mieszkaliśmy w Brze-
gach koło Bukowiny, była straszną sekutnicą. Już pierwszego 
wieczoru urządziła nam straszną awanturę, że „dziecioki robią 
durk po nocach” – a  było gdzieś koło 22 i  właśnie kładliśmy 
się spać! Awantura była na tyle energiczna, że razem z resztą 
kadry doszliśmy do wniosku, że nie wytrzymamy w  ten spo-
sób przez dwa tygodnie. Wtedy wpadłem na dziwny pomysł, 
o którego skuteczności nie byłem w żadnym stopniu przekona-
ny – poprosiłem wszystkich wychowawców i wszystkie dzieci, 
żeby przesunęli zegarki o dwie godziny do przodu. W ten spo-
sób wprowadziłem coś w  rodzaju czasu superletniego. Kiedy 
u gaździny była 20, u nas była już 22 i spokojnie szliśmy spać. 
Następnego dnia u wszystkich była siódma, ale u nas już dzie-
wiąta i  jako absolutnie pierwsi meldowaliśmy się na wyciągu. 
Zadziałało naprawdę świetnie i to od razu, bez żadnej zwłoki. 
Nie o tym jednak chciałem powiedzieć. Najciekawsze było to, 
jak ja się z  tym poczułem. Muszę przyznać, że poczułem się 
świetnie. Byłem demiurgiem, władcą czasu, zarządziłem swoją 
społecznością i skierowałem ją jak łódkę pod prąd. Miałem wte-
dy 22 lata (no tak, to jednak było sporo więcej niż 30 lat temu) 
i nigdy przedtem nie doznałem takiego uczucia. Co prawda ni-
gdy potem też nie. Dlatego wierzę, że coś może być na rzeczy 
w tych opowieściach, że Stalin był miłośnikiem zmian czasu, że 

cieszyły one także Hitlera. Jest jakiś wątek czysto polityczny 
w zmianach czasu – wątek władzy nad społecznością, z niemal 
boskim atrybutem. Oczywiście cała sztuczka jest zupełnie pro-
sta – to co mierzą zegarki, to nie jest czas. Przesuwanie wskazó-
wek niczego nie zmienia w strumieniu czasu. Ale jak łatwo się 
o tym zapomina!

Przemyślenie. Zupełnie już głupie. Kilka dni temu podczas 
dyskusji w studiu radiowym dotyczącej właśnie planowanego 
zniesienia zmiany czasu, uświadomiłem sobie nagle bardzo do-
bitnie, że choćbyśmy tam sobie nie wiem co zmieniali, to i tak 
w zimie dzień będzie krótki jak oddech staruszka i wszystkie na-
sze manipulacje nie dodadzą ani minutki. No geniusz ze mnie. 
Właściwie wiedziałem to już przedtem, przynajmniej taką mam 
nadzieję, ale wiedzieć i uświadomić sobie – dwie różne zupeł-
nie sprawy. W moim uświadomieniu dużą rolę odegrał dr Albin 
Czubla, kierownik, uwaga!!, Pracowni Transferu Czasu (Urząd 
Miar i Wag – to bym chciał robić, gdybym nie robił tego, co ro-
bię!!!! Dr Czubla był jednym z uczestników dyskusji i we właści-
wym momencie rzucił właściwe słowo.

Kurt Vonnegut opisał tego typu sytuację w  „Kociej Koły-
sce” i nazwał ją „vin-dit” – jest to nieoczekiwane i gwałtowne 
przeżycie popychające człowieka w kierunku bokononizmu. Je-
śli nie wiecie, czym jest bokononizm i w jakim sensie popchnęły 
mnie tam słowa dr Czubli, to niestety musicie przeczytać Von-
neguta, bo Redaktor Naczelny daje mi zbyt mało miejsca, że-
bym mógł wyjaśnić choćby podstawowe sprawy (wiem, że dr 
Habratowi daje jeszcze mniej, ale... no dużo by tu mówić, nie 
chcę nikogo urazić)! Przeżyłem więc vin-dit i zacząłem podej-
rzewać, że moje dotychczasowe poglądy w  sprawie zmiany 
czasu to zwykłe granfaloniarstwo (to niestety też z Vonneguta 
i to z innej powieści, nie mam zamiaru tłumaczyć). 

Skojarzenie. Vin-dit doprowadził mnie do skojarzenia. To, 
czego naprawdę chcemy, nie ma związku ze zmianą czasu. 
Wszystko jedno, czy będziemy go zmieniać, czy nie, ponieważ 
my chcemy zamiany. Do tego przekonania doprowadził mnie 
drugi vin-dit: byłem w serwisie rowerowym (okoliczności tego 
pobytu stanowią materiał na osobny felieton). Nagle wszedł 
tam gość, który od drzwi rzucił wesoło „co za pop….e ch… wy-
myśliły to święto 12 listopada?” (takie sobie przyjacielskie za-
gadnięcie na inteligenckim Żoliborzu). „Eeee, to niezły pomysł” 
powiedziałem nieśmiało. A na to pan właściciel serwisu „Pano-
wie – ja się do polityki nie mieszam”. No i zabrakło tylko tego 
stolika (powinien być w gospodzie u Palivca, ale niech będzie 
i w serwisie rowerowym), przy którym gość mógłby powiedzieć 
„Siedem pik, jak siedem sejmików wojewódzkich”, a na to ten 
drugi „a  panu muchy obsrały flagę Unii!” (te muchy pszczyły 
w zasadzie, ale nie jestem pewien pisowni). 

Ja tam się do polityki nie mieszam, ale bez żadnych ma-
nipulacji zegarkiem przeniosło mnie prosto w  czasy wojaka 
Szwejka. Czyli jednak furda zmiana, gdy w  rzeczywistości tę-
sknimy za zamianą! Nie skracać lub wydłużać, ale zmieniać na 
inne. Tego chcemy i tego właśnie nie umiemy. n

Cicer cum caule
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