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Polsko-niemieckie Partnerstwa w dziedzinie psychiatrii
jako przyk³ad wspó³dzia³ania w jednocz¹cej siê Europie
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego (PNTZP) rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoæ w 1989 r. i postawia³o sobie za cel budowanie porozumienia pomiêdzy
Polakami i Niemcami poprzez wspó³tworzenie polsko-niemieckich wiêzi w dziedzinie psychiatrii. Cele sprzed niemal
20 lat s¹ nadal bardzo aktualne i z perspektywy czasu mo¿na
stwierdziæ, i¿ wpisywa³y siê w dzia³ania wspieraj¹ce stopniowe zmiany polityczne w jednocz¹cej siê Europie. Impulsem do powo³ania PNTZP by³a z jednej strony wiadomoæ tragicznej przesz³oci, bycia przeciw, bycia obok;
z drugiej za strony g³êbokie przewiadczenie o koniecznoci tworzenie wspólnej przysz³oci, tj. bycia razem.
Proces budowania bycia razem by³ i nadal jest niezmiernie trudny i d³ugotrwa³y, poniewa¿ prawdziwe bycie
razem mo¿liwe jest jedynie wtedy, gdy zmierzymy siê
z histori¹ i wynikaj¹cymi z niej tematami tabu dziel¹cymi
narody przez dziesiêciolecia. W kontekcie psychiatrii by³
to przede wszystkim temat zbrodni dokonywanych na ludziach psychicznie chorych w okresie narodowego socjalizmu oraz utrata ojczyzny po II wojnie wiatowej.
Swoiste oczyszczenie wynikaj¹ce z poznawania historii
i dyskusji nad ni¹ dokonuje siê poprzez spotkanie i wynikaj¹c¹ z niego mo¿liwoæ dialogu; w tym przypadku, spotkanie Polaków i Niemców wiadomych odpowiedzialnoci,
która ci¹¿y na nich za wspólne budowanie przysz³oci.
PNTZP postawi³o sobie za cel umo¿liwienie tego spotkania, zarówno na p³aszczynie cile psychiatrycznej, jak
i obejmuj¹cej dziedziny kluczowe dla budowania porozumienia pomiêdzy naszymi narodami, tj. etycznej, historycznej,
politycznej, filozoficznej, socjologicznej, które s¹ z kolei
nieodzownym elementem tworzenia europejskiej psychiatrii
zorientowanej na osobie i na poszanowaniu jej godnoci.
To w³anie cz³owiek, jego godnoæ, poszanowanie wolnoci
i prawa do samostanowienia, zapewnienie odpowiedniej
opieki s¹ wartociami przywiecaj¹cymi dzia³alnoci PNTZP.
Modelow¹ na skalê europejsk¹ inicjatyw¹ PNTZP s¹
polsko-niemieckie Partnerstwa pomiêdzy instytucjami dzia³aj¹cymi w obszarze psychiatrii. W ramach Towarzystwa
dzia³a obecnie 50 Partnerstw. W ka¿dym roku powstaj¹ kolejne, które wnosz¹ w jego dzia³alnoæ nowe idee, inicjatywy

i osobiste kontakty. To w³anie pracownicy tych instytucji
oraz wiele osób zaanga¿owanych w sprawy polsko-niemieckie inicjuj¹ kolejne przedsiêwziêcia polsko-niemieckie,
które pog³êbiaj¹ wspó³pracê w dziedzinie psychiatrii i porozumienie pomiêdzy obywatelami obydwu krajów. Konferencje, szkolenia, wymiany dowiadczeñ, wizyty studyjne, projekty dla pacjentów i terapeutów s¹ okazj¹ do spotykania siê
przedstawicieli wszystkich zawodów zwi¹zanych z psychiatri¹, a tym samym umo¿liwiaj¹ wymianê dowiadczeñ i idei
oraz promowanie najlepszych rozwi¹zañ z obydwu krajów.
PNTZP organizuje równie¿ rokrocznie sympozja, dla
polskich i niemieckich cz³onków Towarzystwa, jak równie¿
dla sojuszników jego przes³ania, np. Byæ razem  byæ
obok, Losy ludzkie w krytycznych czasach itd. Odgrywaj¹ one bardzo wa¿n¹ rolê wzmacniaj¹c¹ Partnerstwa
PNTZP oraz umo¿liwiaj¹ otwart¹ debatê w obszarach bêd¹cych tabu w relacjach polsko-niemieckich.
Tegoroczne XVIII Sympozjum: Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny  uciekinier, wypêdzony,
emigrant i przybysz? odby³o siê jesieni¹ 2007 r. w Opolu. Do uczestników tego spotkania zwrócili siê Andrzej
Cechnicki i Fryderyk Leidinger z nastêpuj¹cym przes³aniem:
Dok³adnie dwadziecia lat temu, w maju 1987 r., oko³o trzydziestoosobowa grupa pracowników instytucji psychiatrycznych z terenów tzw. starej Republiki Federalnej Niemiec uda³a siê na pielgrzymkê do Polski. Pod¹¿ali ladami setek tysiêcy osób chorych
psychicznie i niepe³nosprawnych, które w czasie wojny zosta³y deportowane przez niemieckich urzêdników do orodków na terenie
Polski, a nastêpnie w zamordowane. Dla niektórych uczestników
by³ to równoczenie powrót do miejsca narodzin i dzieciñstwa,
pierwszy raz od momentu ich opuszczenia.
Uczestnicy podró¿y poszukiwali zatem pomostów nad swoist¹
historyczn¹ przepaci¹, która powstawa³a przez wieki dziel¹c Polskê i Niemcy; odwiedzili miejsca, w których o¿y³y wspomnienia;
przybyli tu po wieloletnich wahaniach i po wieloletnim milczeniu.
Zabrali ze sob¹ strach i uprzedzenia, ale równie¿ g³êbokie przekonanie o koniecznoci tej podró¿y oraz nadziejê, ¿e siê powiedzie.
Na swej drodze napotkali ludzi o pokrewnych profesjach. Byli
goæmi tych, którzy dowiadczyli niemieckiego terroru w Polsce
i zostali przyjêci jak koledzy i przyjaciele. Podró¿ ta rozpoczê³a
dialog polsko-niemiecki w dziedzinie psychiatrii. Trwa on do dzisiaj i znalaz³ swoje mocne oparcie w za³o¿onym w 1990 r. PolskoNiemieckim Towarzystwie Zdrowia Psychicznego.
PNTZP przez lata swojego istnienia ustanowi³o i potwierdzi³o
wród zmiennych zakrêtów historii swoj¹ to¿samoæ. To¿samoæ
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Towarzystwa otwartego i pielêgnuj¹cego wartoci humanizmu
i dialogu. Od chwili powstania towarzyszy nam refleksja nad
przesz³oci¹ i d¹¿enie do prawdziwego porozumienia. Budujemy w
sposób wiadomy «wspólnotê intelektualn¹» Polaków i Niemców
nie tylko poprzez ró¿ne rodowiska zawodowe, ale równie¿ w trosce
o wspólnotê wielopokoleniow¹. S³owa Martina Bubera «Spotkanie
sprzyja zrozumieniu» i przekonanie, ¿e zrozumienie prowadzi do
porozumienia i wspó³pracy sta³y siê mottem naszych 50 Partnerstw
po obu stronach granicy.
Tak wiêc z jednej strony w rozlicznych spotkaniach, seminariach i sympozjach otwarcie dyskutujemy przestrzenie tabu, obszary milczenia i zak³amania, aby z drugiej strony otworzyæ siê ku
przysz³oci i poznaj¹c ró¿n¹ codziennoæ w obu krajach wp³ywaæ
na rozwój psychiatrii szanuj¹cej godnoæ osoby ludzkiej.
Krytyczny stosunek do przesz³oci pozostaje dominuj¹cym
sk³adnikiem niemieckiej kultury pamiêci i kultury politycznej
w ogóle. Wraz ze zmianami pokoleniowymi maleje jednak bezporedni wp³yw tej wiadomoci na dzia³ania polityczne. Kultura winy
odchodzi wraz z pokoleniem wiadków tamtych wydarzeñ (Piotr
Buras). W Niemczech obserwujemy ci¹gle brak zainteresowania
wobec wschodnich s¹siadów oraz niebezpieczeñstwo relatywizacji
odpowiedzialnoci historycznej poprzez indywidualne cierpienie.
My w wystawianiu rachunków krzywd i ofiar nie widzimy perspektywy dla dialogu polsko-niemieckiego. Jestemy za to przekonani,
¿e unormowanie stosunków i porozumienie pomiêdzy Polakami
i Niemcami mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez wspólne wysi³ki o prawdê. Historyczna prawda bêdzie zawsze niepe³na bez subiektywnego
dowiadczenia, ale to subiektywne dowiadczenie nie odbierze
jej znaczenia. Z tym zadaniem zosta³o powo³ane przed 17 laty
w Münster nasze Towarzystwo, za uznanie tych¿e wysi³ków nasze
Towarzystwo otrzyma³o przed 7 laty wspóln¹ Polsko-Niemiecka
Nagrodê rz¹dów Polski i Niemiec. Na naszym tegorocznym Sympozjum przez najbli¿sze trzy dni bêdziemy kontynuowaæ tê drogê.
Podejmiemy tematy od dawna obecne w naszym Towarzystwie,
dyskutowane w sposób otwarty, gdy¿ Pragnienie bycia ca³oci¹
z przesz³oci¹ w³asn¹, przodków, z materialnym i niematerialnym
ci¹giem ladów to silna cz³owiecza potrzeba, to ród³o wielu utworów poetyckich bêd¹cych swoist¹ apokatastasis  przywróceniem
do istnienia moc¹ wyobrani (Maria Cechnicka  Wypêdzeni
ze wschodu).
Nic w tak du¿ym stopniu nie dotyczy ró¿nych obszarów naszej
osobowoci, jak uto¿samianie siê z jêzykiem, religi¹, kultur¹, miejscami i krajobrazami, rodzin¹ i spo³eczeñstwem. Jaki wp³yw maj¹ w
takiej sytuacji ucieczka, przymusowe przesiedlenia i wysiedlenia
na stan psychiczny osób, które ich dowiadczy³y? Jak traumatyczne
jest dowiadczenie przymusowej migracji i w jaki sposób mo¿na je
pokonaæ? Równoczenie jak¹ szansê oznacza dotarcie do celu, ocalenie z wojennej po¿ogi, niezaspokojone potrzeby, uciemiê¿enie,
które s¹ w naszych czasach najczêstszymi powodami emigracji?
l¹sk Opolski by³ miejscem dramatycznych i krwawych konfliktów ubieg³ego wieku. Teraz jest ojczyzn¹ potomków tych, którzy
po ostatniej wojnie musieli opuciæ swoje wioski i miasta le¿¹ce
na terenach Polski wschodniej, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Jest
równie¿ nadal ojczyzn¹ l¹zaków pochodzenia niemieckiego, którzy
po zakoñczeniu wojny nie chcieli, lub nie mogli opuciæ swojego
kraju. Wielu z nich opuci³o l¹sk Opolski w latach 70. i nie planuje
powrotu na sta³e. Odwiedzaj¹ ten region jedynie przy okazji ró¿nych
uroczystoci: urodzin, komunii, pogrzebów. Natomiast ci, którzy nie
wyjechali, chc¹ tu pozostaæ. Obydwie te grupy tworz¹ niezmiernie
interesuj¹c¹ niemiecko-polsk¹ i równoczenie europejsk¹ to¿-

samoæ. Niektórzy z nich s¹ cz³onkami naszego Towarzystwa po
obydwu stronach granicy.
Ze l¹skiem Opolskim wielu ludzi ³¹czy uczucie utraty, ale
równoczenie uzyskania nowej to¿samoci w wolnej Europie, której
granice ju¿ nie dziel¹, a inspiruj¹ do wymiany i spotkania. W tym
w³anie miejscu bêdziemy wspólnie dyskutowaæ: Polacy i Niemcy,
o to¿samoci, zdrowiu psychicznym i jego powi¹zaniu z zawi³ociami historycznymi i rzeczywistoci¹ tak z³o¿on¹, jak¹ zaklina³
w swoich wersach poeta wizjoner.

Wyst¹pienie to spuentowane zosta³o sugesti¹:
¯yczymy sobie pog³êbienia refleksji, ws³uchajmy siê w opowiadania Partnerów i dbajmy o to, by nie zabrak³o nam tego, co tak sobie
w naszej przyjani przez lata cenimy  radoci z przebywania ze sob¹.

Poczucie odpowiedzialnoci za budowanie porozumienia pomiêdzy narodami, których losy naznaczone s¹ przez
historiê sprawia, i¿ PNTZP rozwija wspó³pracê z Izraelem
i Ukrain¹. PNTZP anga¿uje siê aktywnie od ponad dziesiêciu lat w proces pojednania polsko-niemiecko-izraelskiego
oraz we wspieranie rozwoju psychiatrii rodowiskowej na
Ukrainie. PNTZP buduje zatem pomosty wykraczaj¹ce
poza struktury Unii Europejskiej.
Od ponad 18 lat Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego podejmuje dzia³ania tworz¹ce bycie razem, które stanowi¹ podstawê dobros¹siedzkich stosunków
na p³aszczynie instytucjonalnej i prywatnej, wspieraj¹c tym
samym proces integracji europejskiej.
PNTZP otrzyma³o w roku 2000 Polsko-Niemieck¹ Nagrodê za szczególne zas³ugi dla rozwoju stosunków polskoniemieckich i porozumienia pomiêdzy obydwoma krajami.
Po stronie niemieckiej nagrodê przyznano Maksymilian
Kolbe-Werk.
Towarzystwo wydaje dwa dwujêzyczne czasopisma:
kwartalnik Dialog  Aktuell oraz od 1993 roku rocznik
Dialog
Dialog 1 (1993)
Dialog 2 (1994)
Dialog 3/4 (1996)
Dialog 5 (1996)
Dialog 6 (1998)
Dialog 7 (1999)
Dialog 8 (1999)
Dialog 9 (2000)
Dialog 10 (2001)
Dialog 11 (2002)
Dialog 12 (2003)
Dialog 13 (2004)
Dialog 14 (2006)

Psychiatria po Owiêcimiu
Reforma psychiatrii
Byæ razem byæ obok
Byæ m³odym w Polsce, byæ m³odym
w Niemczech
Od pacjenta do osoby
Kodeks Norymberski, 50 lat póniej
Terapia i rehabilitacja psychoz
Wolnoæ i odpowiedzialnoæ
Przekraczanie granic
Mit i tabu (wspólnie z PolskoIzraelskim Towarzystwem)
Godnoæ cz³owieka
Bliskoæ i obcoæ
Los(y) ludzki(e) w krytycznych czasach
Andrzej Cechnicki
Wspó³przewodnicz¹cy PNTZP, Kraków

