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Pierwszy kontakt

W 1985 Krakowskie Towarzystwo Lekar-
skie iAkademia Medyczna im' Mikołaja Koper-
nika w Krakowie zorganizowaly z okazji 40
r ocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
iv oświęcimiu-Brzezince międzynarodowe
sympozjum na temat; ,,Wojna i okupacja a me-
dycyna". Sympozjum przewodniczyl kierownik
krakowskiej Kliniki Chirurgicznej i Redaktor
''Przeglądu Lekarskiego - oświęcim', profesor
Józef Bogusz (zmarty w 1993 roku). W sympo-
zjum wzięla udzial duŻa grupa psychi aIrów z
Niemiec. Psychiatrzy ci, od dłuzszeg o już cza-
su' spotykali się w ogólnoniemieckiej grupie ro-
boczej,'Eutanazja", zajmującej się problema-
tyką wyniszczania chorych psychicznie w okre-
sie narodowego socjalizmu.

Kilka lat wcześniej, w 1982 roku profesor
Klaus Dórner z Gutersloh przetlu maczyl zIr an-
cuskiego i opublikowal w ,,lnformatorze psy-
chiatrii Spolecznej" (1 ) arlykul o mordach doko-
nanych przezWermacht i SS w polskich szpi-
talach psychiatrycznych po inwazji niemieckiej
w Polsce. Autorem artykulu byl warszawski
psychiatradr Zdzislaw Jaroszewski, sam świa-
dek tamtych czasów a po 'l 945 roku przewo-
dniczący Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego. Publikacja ta jako pierwsza w nie-
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mieckim obszarze )ęzykowym lamala tabu mil-
czenia.

Coraz więcej psychiatrów i historyków nie-
mieckich bylo zainteresowanych losem pa-
cjentów psychiatrycznych przewiezionych w
okresie llwojny światowej częściowo na teren
Polski, częściowo na teren bytych niemieckich
obszarów wschodnich, które dzisiaj nalezą do
Polski. o wydarzeniach jakie się tam rozegraly
panowala zupelna niewiedza i to zarówno w
świecie zawodowym jak iwśród szerszej opinii
publicznej. Jedynym dostępnym zródłem infor-
macji pozostawały skąpe protokoty sądowe'
Materiaty publikowane od dawna w polsc e przez
Glówną Komisję dls BadaniaZbrodni Hitlerow-
skich jakrówniez inne publikacje, np. ,,Przegląd
Lekarski-oświęcim" byty zupelnie nieznane.

W czasie sympozjum w 198S roku pojawila
się w rozmowach z krakowskimi psychiatrami
idea,,podróży-spotkania" wiodącego śladami
deportowanych pacjentów. Chodzilo nam oto,
aby szerokie środowisko niemieckie poznalo
szpitale psychiatryczne w Polsce, aby przed-
stawiciele wszystkich grup zawodowych po-
dzielili się w bezpośrednich spotkaniach my-
ślami o reformie psychiakii i nawiązali między
sobą bliższe osobiste kontakty.

Pieruvsza podróż

Po dlugich przygotowaniach, dzięki szcze-
gólnemu zaangażowaniu kierownika Katedry



Psychiatrii w Krakowie prof. dr. AdamaSzymu-
sika i sekreiarza Towarzystwa Opieki nad
oświęcimiem pana Tadeusza Zalewskiego,
krakowska Katedra Psychiatrii i Niemiecko-
-Polskie Towarzystwo w Niemczech zorgani-
zowaly w dniach 30.04._10.05.87 podróz dla
30 pracowników róznych niemieckich insĄ1tucji
psychiatrycznych do duzych szpitali psychia-
trycznych w Międzyrzeczu' Dziekance/Gnie-
znie, Warcie i Kobierzynie/Krakowie. W Po-
Znaniu grupa zwiedzala tzw. foń Vll' gdzie w
prowizorycznym oboz ie koncentracyj nym oko-
lo 15. paŹdziernika 1939 roku doszlo do pierw-
szego masowego zagazowania chorych psy-
chicznie. Podroż kończyla się zwiedzaniem
obozu koncentracyjnego w oświęcimiU-BrZe-
zlnce.

PodróŻ ta, wzbudżila duze poruszenie w
polskich szpitalach, gdyz od czasów wojny nie
byiy one odwiedzane przez Niemców' Z kolei
niemieccy goście mogli stwierdzić, że rozwój
polskich szpitali psychiatrycznych dokonywal
się od XlX wieku pod silnym niemieckim wpty-
wem' W bibliotekach szpitali mogli oglądać obok
polskich i rosyjskich autorów stare tomy dziel
Griesingera i Kraepeiina.

Jednak nie tylko struktu ralne podobieństwa
w rozwoju duzych szpitali psychiatrycznych, ale
przede wszystkim wspólne spojrzenie na refor-
mę opieki psychiatrycznej w obu krajach bylo
inspiracją do porównań itworzylo szybkie wię-
zi' Niemcy, klórzy w latach 70. powolali rządo-
wą Komisję Ekspertów i przeprowadzili grun-
towną reformę Systemu opieki psychiatrycznej
zapoznawali się z polskimi rozwiązaniami
opartymi o {rancuski model rejonizacji. Pozna-
wali bardzo liczną jak na warunki niemieckie
sieć Poradni Psychiatrycznych. Mogli stwier-
dzić, Że w wielu szpitalach i stnieje system prze-
pustek, opieki domowej i aĘwne próby wypi_
sywania ze szpitali, takze chronicznych pa-
cjentów, do opieki w środowisku' Bównocze-
śnie rzucala się w oczy bieda i bardzo zle wa-
runki bytowe pacjentów przypominające sytu_

ację w Niemczech z okresu przed ankietą psy_

chiatryczną i przed dzialalnością Komisji Eks-
pertów.

Podczas trzydniowego pobytu w Krakowie
grupa zawznała się z Iradyi1ą i kulturą psy-
chiatryczną krakowskiej Katedry Psychiatrii. W
spontanicznie zaimprowizowanym dwudnio-
wym polsko-niemieckim Sympozjum wyglo-
szono Z obu stron referaty koncentrując się
szczególnie na następujących tematach: ,,eu_
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tanazji", badań nad problematyką oświęcim-
ską, stanu rozwoju reformy psychiatrycznej w
obu krajach, integracji psychiatrii w sieć spo-
lecznąw środowisku orazterapii rodzin' W cza-
sietego pobytu w Krakowie doszło do nawiąza-
nia bliskich kontaktów i przyjażni. Goście noco-
wali w domach krakowskich psychiatrów i by-
łych więzniów obozu oświęcimskiego. Chyba
wlaśnie te prawie niewyobrazalne spotkania
między niemieckimi podróznikami i krakowski-
mi gospodarzami i ich niezwykla atmosfera
Wptynęły natreść rozmów, pogłębiły kontaKy i

rozpoczęly trwający do dzisiaj ich rozwój. Po-
zostala pamięć gościnności, zaskakującej
olwartości i serdeczności oraz poczucie wspól-
noty w interesujących i waznych usiłowaniach
rozwoiu opieki psychiatrycznej. Pozostalo tez
obustronne Życzenie aby rozpoczęty proces
poznawania się kontynuować i intensfikować.

Zdrugiej strony niemieccy goście byli poru-
szeni nie tylko materialną bazą polskich szpita-
li, ale również zarobkami gospodarzy. Grote-
skowość zarobków w sluzbie zdrowia w owych
czasach byla jeszcze bardziej podkreślona
stosunkiem marki do zlotego, z którego wyni-
kalo, Że pielęgniarka zarabiala okolo 40 marek
a lekarz 60 . Z konieczności cięzar spotykania
się iwymiany byl jednostronny gdyz koszĘ se-
minariów iwyjazdów przejmowala strona nie-
miecka.

Najpierw nastąpi|a rewizyta polskich psy-
chiatrów w ramach znanych dobrze w niemiec-
kim obszarze językowym tzw. Tygodni Ksztal-
cenia w GLitersloh. Mialo to miejsce w 1987 i

1988 roku. W 1988 roku grupa krakowskich
psychiatrów wzięla udzial w pierwszym polsko-
-niemieckim sympozjum psychiatrycznym na
temat ,,Psychiatria i Etyka". Materiaiy z tego
s',r ,pozjum zostaly opublikowane w tym sa-
mym roku w 40. tomie z Tygodni Ksztalcenia w
GLitersloh pod redakcją Klausa Dórnera, wwy-
dawnictwie Jakoba van Hoddisa, pod tytulem

,,W dobrze rozumianym wlasnym interesie.
Etyczne uzasadnienie dla psychiatrycznego
dzialania wczora| i dziś".

Pogtębienie kontaktów

W czerwcu 't 989 roku na zjeŹdzie Polskie-
go Towarzystwa Psychialrycznego w Łodzi
odbylo się specjalne sympozjum z okazji 50.
rocznicy niemieckiego najazdu na Polskę i za-
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razem rozpoczęcia akcji masowego mordowa-
nia chorych psychicznie. odbywająca się wtym
czasie druga,,podróz-spotkanie" psychiatróW
niemieckich zostala zaplanowana w ten spo-
sób, ze w planie podroży byl udzial We Wspo-
mnianym sympozjum.

Jako oficjalny przedstawiciel niemieckiej
psychiatrii zostal zaproszony z wykladem na
lodzkiĄazd profesor Klaus Dórner. Przyjechal
w towarzystwie bylego dyrektora Związku Kra-
jowego Westfalii-Lippe Herberta Nesekera. po

Ąeżdzie w Łodziniemiecka delegacja przeby-
wala w Warszawie i byla goszczona w Twor-
kach przez dr Marię Palubę' Wtrakcie tej wizyty
prof' Klaus Dórner i Christine Teller w imieniu
Zarządu DGSP podpisali w Ministerstwie Zdro-
wia porozumienie między Niemiec-kim Towa-
rzystwem Psychiatrii Spolecznej (DGSP) i Pol-
skim Towarzystwem Psychiatrycznym (pTp)
o wzajemnej wspołpracy i wymianie.

Przy okaĄi tej wizyty Żastanawiano się nad
inlensyf ikacją nawiązanych kontaktów. Herbert
Neseker Zaproponowal nawiązanie bezpośre-
dnich partnerstw między instytucjami psychia-
trycznymiw Westfaliia polskimi klinikami i szpi-
talami oraz zaof iarowal finansowe wsparcie dla
realizaĄi tej idei. Powstające partnerstwa mia-
ły dać szanse na nawiązanie szerszej i regular-
nej wspołpracy, środki na finansowanie wymian
pracowników i przygotowanie wspólnych pro_
jektów celem poprawy sytuacji pacjentów
w polskich pańnerskich szpitalach' Chodzilo
o to, aby w kazdej formie i na rózne sposoby
torować drogę do spotkania ludzi pracujących
w psychiatrii w obu sąsiedzkich krajach.

Partnerstwa i założenie
Towarzystwa

Początkowo nawiązaly między sobą pań_
nerstwa: Szpital psychiatryczny w Gutersloh -
ze Szpitalem Psychiatrycznym w Dziekance-
-Gnieznie, Centrum Psychiatryczne w Bochum
- z Psychiatrią Krakowską (tj' z Katedrą Psy-
chiatrii Uniwersytetu Jagielońskiego i Szpita-
lem psychiatrycznym w Kobierzynie), Klinika
Psychiatryczna w Dortmund - ze Szpitalem
Psychiatrycznym w TworkachMarszawa, Kli-
nika Psychiatryczna w Lengerich - ze Szpita-
lem Psychiatrycznym w Warcie.

Pierwsze polsko-niemieckie partnerstwo

zostalo podpisane w sposób uroczysty pomię-
dzy Westfalskim Szpitalem w Gritersloh
a Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym
w Dziekance-GnieŹnie 7. grudnia 1989 roku'
Wtym czasie wiele innych klinik i szpitali nawią_
zalo ze sobą bliskie pańnerskie kontakty tak,
ze wkrótce umowy o partnerskiej wspólpracy
mogty byó podpisane pomiędzy: Nadreńską
Kliniką Psychiatryczną w Langenfeld i Szpita-
lem Psychiatrycznym w Międzyrzeczu/Mese-
ritz, Nadreńską Kliniką Psychiatryczną w Món-
chengladbach i lV Kliniką Psychiatryczną
w Warszawie-Bródnie oraz między Zakladami
von Bodelschwingha w Bethel i Krakowem. To
ostatnie pańnerstwo wyróżnia się przez fakt,
ze zostalo zawańe nie z jedną instytucją ale
z calym środowiskiem psychiatrycznym Krako-
wa podobnie jak wcześniejsze partnerstwo
z Bochum.

Listę pańnerskich ośrodków trzeba uzupel_
nić o ostatnio nawiąaną wspólpracę pomię-
dzy: Szpitalem św. Filipa w Riedstadt kolo
Frankfuńu z psychiatrią w województwie biel-
skim (to również bardzo orginalne partnerstwo
obejmujące wszystkie instytucje psychiakycz-
ne calego województwa), Nadreńską Kliniką
Psychiatryczną w Bedburg_Hau i Stowarzy-
szeniem Społecznym św' Jerzego w Gelsen_
kirchen (wspólpraca między domami opieki
społecznej) a Wojewódzkim Szpitalem Psy_
chiatrycznym w Rybniku, Westfalską Kliniką
Psychiatryczną w Padebornie i Wojewódzkim
Szpitalem Psychiatrycznym w Drewnicy kolo
Warszawy oraz lnstytutem Psychoneurolo-
gicznym i Kliniką Psychiatryczną Eppendoń
w Hamburgu.

26' października 1990 roku odbyło się
w Domu Związku Krajowego w Munster pol_
sko-niemieckie Sympozjum psychiatryczne
w czasie którego pod przewodnictwem Dyrek-
tora Związku Krajowego Herberta Nesekera
zostalo zaloŻone Pols ko- N ie m i eck ie T ow ar zy -
stwo Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Kra-
kowie iw Mtinster' Pienvszymi przewodniczą-
cymi zostali wybrani prof. Klaus Dórner
z Gutersloh i prof. Adam Szymusik z Kra-
kowa.

Dziatalność Towazystwa

od czasu utworzenia Towarzystwa ilość
spotkań i wspólnych aktywności wymyka się
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opiSoWi' Do najwazniejszylh z nich nalezą te,
które są organizowane przez same partnerstwa
W ramach ich wewnętrznych programów
Wspdpracy. obejmują one WymianęWobu kie-
runkach pracowników wszystkich grup ZaWo-
dowych, seminaria, szkolenia zawodowe i po-
moc materiainą. We wzajemnej wymianie
wspołpracowników, w której w ostatnich trzech
latach wzięlo udzial kilkaset osób, szczególny
nacisk polozony jest na wymianę pielęgnia-
rek\pielęgniarzy o(az innych zawodów pozale-
karskich.

Towarzystwo inspiruje nawiązywanie no-
wych kontaktow przez przysztych pańnerów
or az sl uŻy jako po ś r ed n i k p r ze z p r a}<Iy czn ą po -

moc W pierwszych krokach między insĘtucja-
mi psychiatrycznymi w Niemczech i w Polsce.

Rokrocznie Towarzystwo organizuje na-
przemiennie w Po|sce i w Niemczech między-
narodowe sympozjum. 2. PolskoNiemieckie
Sympozjum pod patronatem Ministra Zdrowia
Wadysława Sidorowicza odbylo się we wrze-
śniu 1991 roku w Gnieźnie na temat ,,Beforma
psychiatrii w Polsce iw Niemczech", zaś 3' Pol-
sko-Niemieckie Sympozjum we wrześniu 'l 992
roku zostalo zorganizowane w Bethel natemat
,,Psychiatria po oświęcimiu" z udzialem Mini-
ster dr Reginy Hildebrand z Brandenburgii.
4. Polsko-Niemieckie Sympozjum odbylo się
między 14 a 16 paŹdziernika 1993 roku w Biel-
sku-Biaiej pod patronatem polskiego Ministra
Zdrowia aby dyskutować temat ,,Polsko-nie-
m|eckie partnerstwa _ jako przyklad dla mię-
dzynarodowej wspÓlpracy w Europie".

Na sympozjach i w wyniku codziennej pracy
między partnerami powstaly liczne projekty
rozbudowy opieki psychiatrycznej w Polsce i w
Niemczech. Mają one na celu integrowaó
obustronny proces reform i korzystać z wza-
jemnych doświadczeń zv,laszcza w celu unik-
nięcia mozliwych blędów' W istniejących pań-
nerstwach w centralnej i poludniowej Polsce
będą realizowane projekty tzw. modelowych
regionów, których istotą będzie przeksztalce-
nie duzego szpitala psychiatrycznego i rozbu-
dowa zintegrowanego systemu opieki poza-
szpitalnej' Bealizacji tych projektów będzie to-
warzyszyć mieszana komisja ekspeńów (2).

Będą poszukiwane rózne Źródla finansowania
konkretnych projektów w modelowych regio-
nach np' przez Polsko-Niemiecką Fundację (3).

W przygotowaniu jest projekt wspólpracy jed-

nego z modelowych regionów w polączeniu z
Brandenburskim planem rozwoju psychiatrii

mający na celu intenslikację przygranicznej
wspólpracy między psychiatrią obu krajów. W
każdymzpartnerstw, w którym będą realizowa-
ne modelowe regiony pańnerzy utworzą pol-
sko-niemieckie zespoly realizujące taki projekt.

Wśród niemieckich krajów wspierających
wspdpracę szczególne, centralne miejsce zaj-
muje Westfalia. To wlaśnie z Westfalii pVną
ciągle polityczne impulsy dla dalszego rozsze-
rzania nawiązanych kontaktów. Politycy samo-
rządowi i pracownicy administracji z Westfalii
za pośrednictwem Towarzystwa przyjeŻdżali
wielokrotnie do Polski w mniejszych i większych
grupach informując się o postępach współpra-
cy w partnerskich ośrodkach, ale równiez o po-
stępach w umacnianiu samorządowej admini-
stracji i demokratycznych struktur w Polsce, w
tym istotnym dla naszego kraju okresie poli-
tycznego przełomu. Bardzo wazna byla podróz
w maju 1992 roku dwóch Komisji ZwiązkuKra-
lowego Westfalii-Lippe pod kierownictwem
Przewodniczącej Zgromadzenia Urszuli Bolte
i obecnego dyrektora Związku Krajowego dr.
Manfreda Schollego do Gniezna i Krakowa.

Towarzystwo nie zaprzestalo organizacji
duzych,,pod rózy-spotkań", które sięgają swoją
tradycją do 'l9B7 roku. Pańnerem przy organi-
zacji tych podrózy jest Międzynarodovly Zwią-
zekPracy Spolecznej we Frankfurcie nad Me-
nem.

Towarzystwo Wprzez otrzymywane daro-
wizny chce finansowaó sĘpendia w Niemczech
dla polskich pracowników psychiatrycznych z
r óŻny ch g rup zawodowych.

Po trzech latach intensywnych przygotowań
dzięki zeszytom,,DlALoGU" Towarzystwo
posiada wlasny organ, który wydawany z rocz-
ną regularnością będzie informowal o jego ak-
tywnościach i stanowil szerokie forum dla wy-
miany nie tylko między psychiatrycznymi śro-
dowiskami.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia
Psychicznego powstalo w okresie gwattownych
i glębokich przeksztalceń pol itycznych w Euro-
pie. Pierwsze kroki w jego tworzeniu, które w
sposób decydujący odcisnęty się na póżniej-
szym dynamicznym rozwoju miaty miejsce na
dlugo przed tymi przemianami. Dzisiejsza re-
trospekcja umacnia nas w przekonaniu, ze
partnerska wspdpraca polsko-niemiecka jest
palącą koniecznością i nie zna zadnej alterna-

Ęwy. ZalozenieTowarzystwana kilkadni przed
zjednoczeniem Niemiec otworzylo nowy roz-
dzial w naszych stosunkach. Realne staty się

,
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mozliwości, które wcześniej sprawiaty w raŻenie
utopijnych, ale róWnocześnie pozbawione po_
litycznego maskowania odslonily się liczne
problemy polsko-niemieckiego sąsiedztwa.
Towarzystwo uważa za swoje najwazniejsze
zadanie pozostać wobec tych problemów
otwartym wskazując równocześnie na drogę
dialogu i porozumienia. To wlaśnie w zmag-a_
niu się z tymi problemami w minionych latJch
Towarzystwo roslo i dojrzewalo do ózisiejsze-
go ksztattu, politycznie i historycznie bardziej
świadomego grona profesjonalistów o róznycń
zawodach i wielu światopog lądach, zaangaŻo-
wanych W proces reformy opieki psychiałycz-
nej i poprawy warunków życia osób chorych
psychicznie w polsce i Niemczech.
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