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Witamy Pañstwa bardzo serdecznie dzisiejszego wieczoru z okazji otwarcia XX PolskoNiemieckiego Sympozjum Psychiatrycznego
w Lublinie, w "mieœcie szczególnym", jak o
tym piszemy w programie. Wielu z naszych
goœci zagranicznych zapewne pierwszy raz
us³ysza³o nazwê tego uniwersyteckiego i przepiêknego miasta.
To w³aœnie w Lublinie w odleg³ym XVI wieku mia³y miejsce wydarzenia, których znaczenie dla nas Europejczyków zaczynamy doceniaæ dopiero dzisiaj. 1 lipca 1569 roku dosz³o
do zawarcia w Lublinie unii miêdzy Koron¹
Królestwa Polskiego a Wielkim Ksiêstwem
Litewskim, zwanej Uni¹ Lubelsk¹. Unia Lubelska by³a pierwsz¹ w czasach nowo¿ytnych
prób¹ regionalnej integracji w skali europejskiej.
Przetrwa³a 200 lat do czasów rozbiorów Polski. W jej wyniku powsta³o federacyjne pañstwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, ze wspólnym królem, herbem, sejmem,
wspóln¹ walut¹, polityk¹ zagraniczn¹ i
obronn¹. W tym roku obchodzimy jej 440 rocznicê. Akt Unii Lubelskiej uczyni³ z Rzeczpospolitej pañstwo wielu narodów, wielu kultur i
wielu religii, tolerancyjne i otwarte na innoœæ.
Jej znaczenie dla historii Polski i Europy najlepiej oddaj¹ s³owa Jana Paw³a II - "Od Unii Lubelskiej do Europejskiej".
Witamy naszych przyjació³ z 24 ró¿nych
instytucji psychiatrycznych z Niemiec, Polski,
a zw³aszcza z Ukrainy - z Kijowa, Odessy,
Charkowa, Lwowa, Stanis³awowa. Tym razem
przybyli do nas bardzo licznie, i nie tylko z
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tego powodu, ¿e Lublin znajduje siê tak blisko
Ukrainy, lecz z powodu naszych intensywnych
kontaktów w ostatnich latach. O tym bêdzie
jeszcze mowa w trakcie naszych obrad. Bardzo serdecznie witamy te¿ Petera Silfena i
Ruth Schnitzky, którzy co roku bior¹ na siebie
trud dalekiej podró¿y z Izraela do Polski.
Spotykamy siê tutaj w kilka tygodni po tym,
jak dzieñ 1 wrzeœnia przypomnia³ nam o wybuchu II wojny œwiatowej przed 70 laty. Napad
narodowosocjalistycznych Niemiec na Polskê
by³ pocz¹tkiem chyba najbardziej bolesnego
okresu w polskiej historii. W tzw. Generalnej
Guberni, z Lublinem jako centrum, okupanci
stworzyli system oparty na terrorze, œmierci,
wypêdzeniach. Znajduj¹cy siê niedaleko Lublina obóz zag³ady w Majdanku jest jednym z
pomników mêczeñstwa upamiêtniaj¹cym wymordowanie ¯ydów w Polsce i w ca³ej Europie
przez nieludzki rasistowski re¿im.
To, ¿e spotykamy siê dziœ razem, 70 lat
póŸniej, Polacy, Niemcy, ¯ydzi i Ukraiñcy i to,
¿e jesteœmy w stanie rozmawiaæ o przyjaznych
stosunkach naszych krajów i rozwijaæ wspólne pomys³y na bardziej humanitarn¹ psychiatriê, nie jest w obliczu minionych wydarzeñ
historycznych tak bardzo oczywiste. Ale to nie
tylko up³yw czasu spowodowa³, ¿e nast¹pi³a
tendencja do pojednania i wspó³pracy. Taki proces wymaga wysi³ku ludzi ze wszystkich stron.
Wymaga przyznania siê do winy po stronie
niemieckiej i gotowoœci do dialogu, nawet je¿eli jest on trudny i skomplikowany.
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Nasze Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia Psychicznego stanowi najlepszy przyk³ad takiego w wysi³ku. Ju¿ od 20 lat prowadzimy ten dialog na temat wizji humanistycznej psychiatrii, przesz³oœci i perspektyw na
przysz³oœæ dla naszych krajów.
Dwie osoby, które prowadzi³y z nami intensywnie ten dialog, odesz³y od nas w ubieg³ym roku.
Maria Orwid by³a krakowskim psychiatr¹,
w 1978 roku za³o¿y³a pierwsz¹ w Polsce uniwersyteck¹ Klinikê Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y i kierowa³a ni¹ do 2000 r.. Nale¿a³a do
cz³onków za³o¿ycieli Polsko- Niemieckiego
Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, a potem
Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. By³a honorow¹ przewodnicz¹c¹
tego ostatniego. Opisa³a swoje dzieciñstwo,
czas zag³ady, który prze¿y³a na aryjskich papierach i swoje ¿ycie zawodowe w wydajnej w
2006 roku ksi¹¿ce "Prze¿yæ i do dalej … ".Jednoczy³a nas wszystkich razem ¯ydów, Polaków i Niemców.
Joasia Meder kierowa³a w Warszawie Zak³adem Rehabilitacji w IPiN. (Instytucie Psychiatrii Neurologii) kieruj¹c równoczeœnie do
ostatniej pracami Instytutu. Psychiatria œrodowiskowa straci³a w niej swojego rzecznika.
Zak³ada³a z nami nasze Towarzystwo i od pocz¹tku jego powstania, do chwili swojej ciê¿kiej choroby, któr¹ znosi³a heroicznie, anga¿owa³a siê ca³ym sercem w pracê w polskim
Zarz¹dzie. Nasi Przyjaciele z Ukrainy pamiêtaj¹ jak tworzy³a pocz¹tki wspó³pracy polskoukraiñskiej.
Uczcijmy pamiêæ Marii Orwid i Joanny
Meder minut¹ ciszy.
Kilka s³ów o temacie naszych obrad: Gdy
przed rokiem spotkaliœmy siê tutaj jako Zarz¹d, aby wymyœliæ koncepcjê sympozjum,
sk³anialiœmy siê mocno ku tematowi "Psychiatria i religia". Mieliœmy ju¿ konkretne przemyœlenia w tym kierunku i widzieliœmy wiele jego
aspektów, tym bardziej, ¿e sympozjum mia³o
siê odbyæ w Lublinie, mieœcie znanym ze swojej tradycji wielu wyznañ i z tak wa¿nego dla
ca³ej Polski Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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Jednak na plan pierwszy wysunê³a siê bardziej aktualna problematyka. S³yszeliœmy sprawozdanie na temat du¿ych trudnoœci przy realizacji w praktyce narodowego planu psychiatrycznego i odnieœliœmy wra¿enie, ¿e w
pierwszej kolejnoœci powinniœmy zaj¹æ siê tym
problemem. Doprowadzi³o nas to do zadania
sobie nastêpuj¹cego pytania: Je¿eli realizacja
tego planu jest w danym miejscu tak trudna na
miejsu, choæ jest on postanowiony "odgórnie",
to jaka dynamika mo¿e rozwin¹æ siê "oddolnie", ze strony spo³ecznoœci lokalnej? Jaki
potencja³ innowacyjny i jaka chêæ dzia³ania
tkwi¹ w œrodowisku i w jego obywatelach?
Chcieliœmy na nowo przedyskutowaæ pojêcie
"œrodowiska, spo³ecznoœci lokalnej" i w tym
aspekcie wnieœæ jakiœ wk³ad do reformy psychiatrii w Polsce, rozwa¿aj¹c tak¿e wspólnie
"najlepsze" b³êdy reformy w Niemczech.
Tak¿e miasto Lublin da³o nam impuls do
takiej tematyki, poniewa¿ mieliœmy wra¿enie,
¿e tutaj na poziomie lokalnym wydarzy³o siê
ju¿ coœ niecoœ w rozumieniu psychiatrii œrodowiskowej i ¿e panuje tu klimat sprzyjaj¹cy reformom.
Mo¿emy wiêc sobie wyobraziæ, ¿e tak¿e
pod tym wzglêdem Lublin jest "szczególnym
miastem", lub mo¿e siê takim staæ.
Mamy wraz z Pañstwem nadziejê, ¿e nasze oczekiwania siê spe³ni¹. Ju¿ teraz, po tym,
jak zostaliœmy tu przyjêci i po przygotowaniach
do sympozjum widzimy, jak bardzo wszyscy
tu na miejscu zaanga¿owali siê w organizacjê
naszych obrad. Za to nale¿¹ siê ju¿ teraz podziêkowania wszystkim instytucjom i stowarzyszeniom w Lublinie, wszystkim sponsorom,
a przede wszystkim organizatorom pod kierownictwem Artura Kochañskiego, którzy ca³ym sercem wspó³pracowali przy przygotowaniach do naszego sympozjum.
Warunki s¹ wiêc dobre i na koniec ¿yczenia, które wypowiadamy od lat na ka¿dym naszym dorocznym sympozjum: "¯yczymy nam
wszystkim abyœmy kroczyli t¹ partnersk¹ drog¹
dalej razem, solidarnie, pe³ni fantazji i kreatywnoœci".
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