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Przedmowa

Kiedy w r. 1989 w gmachu parlamentu
Westfalii-Lippe podpisywaliŚmy w obecnościDyrektora Landschaftsverband p. Neseckera umowę o stwozÓniu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia psychicznego a

w następnym roku na posiedzeniu tegoz parlamentu umoWę o wspołpracy psychiatrii kra_

kowskiego Centrum Psychiatrii z Kliniką w
Bochum, nasze zamierzenia były skromne.
Wprawdzie nasz Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie jest jednym z najstarszych w Europie a Uniwersytet w Bochum był w tym okresie najmłodszym W Niemczech, to mozliwo_
Ści materialne i rozwojowe w obu miastach
były rÓzne. Przez wiele lat kontakty nauki
polskiej ze Światową były bardzo ograniczone, trudno było wyjechac na dłuzsze staze
szkoleniowe, na kongresy międzynarodowe.
Mozliwości zdobycia pieniędzy na badania
naukowe były niewielkie, mieliŚmy nawettrudnoŚciz dotarciem do Światowej literatury. Dlatego planowaliśmy, ze uda się nam załafuvic
jeden, dwa wyjazdy w roku, moŻe uzupełnic
W pewnym stopniu literaturę.

Tymczasem działalnoścTowarzystwa
pzekroczyła wszelkie nasze oczekiwania.

Dziśmamy juz kilkanaŚcie ośrodkÓw w Polsce i Niemczech, ktore ze sobąściŚle wspoŁ
pracują, uządzająwspÓlne seminaria w obu
krajach, prowadząwspolne prace naukowe,
duze grupy wspołpracownikow odwiedzają
się nawzajem. WŚrod nich takze pielęgniarki, pracownicy socjalni, administracyjni. Dochodzi rowniez do wspólnych spotkań pa-

cjentÓw

i ich rodzin' Nie

mozemy tez

zapominaĆ o korzyŚciach materialnych jakie uzyskaliśmyw tym czasie w postaci do-

tacji strony niemieckiej oraz pomocy W spzęcie i literaturze.
Wydaje się jednak, ze mozliwośc zapoznania się z wspołczesną organ izacją oŚrodkow psychiatrycznych, udział w seminariach
naukowych, staze szkoleniowe majądla nas
większąwartoŚc niz pomoc materialna. Nie
można przy tym zapomniec o nadrzędnych
korzyściach jakimi są zblizenie Polaków i
NiemcÓw, wzajemne poznanie się, zrozumienie specyficznych problemow jakie występująw naszych krajach. MyŚlę, ze u wielu osÓb, ktore miały mozliwoŚc wziąc udzia
w wyjazdach _ po obu stronach - doszło do
znacznego przewańościowania pojęc o sobie nawzajem.
RÓwn|ez krakowska psychiatria wspołpra-

cuje z Centrum Psychiatrii i psychoterapii
Kliniki Unlwersyteckiej w Bochum. Dzięki
współpracy Krakow-Bochum i zaang aŻowaniu prof. Theo Payka i dr Wolfganga Vollmoellera kontakty między naszymi ośrodkami
były bardzo zywe. Do wspolnych działań włączyły się rownieŻ pielęgniarki oraz pracownicy administracyjni. Grupy pracownikow ze

szpitala wojewodzkiego, z kliniki psychiatrycznej UJ i pracownicy psychiatriiŚrodowiskowej
z terenu Krakowa zakaŻdym pobytem odwiedzali rÓwniez klinikę w Bochum, zapoznĄąc

się z pracą roznych oddziałÓw ByliŚmy rÓwnieŻ zapraszani na coroczne sympozja orga-

nizowane pzez oŚrodek w Bochum, wygłasza-

jąc referaty, ktore następnie były drukowane
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materiałach zjazdowych. Kilka osÓb z Kra-

<owa odbyło dłuzsze staŻe W Bochum. Mię-

Jzy innymi pzebywałem tam pzez kilkanascie dni. Pobyt ten do dzisiaj wspominam z
:ajwiększą przyjemnoŚcią. Kilkakrotnie w

Krakowie gościłydelegacje klinikiw Bochum,
'v tym dwukrotnie odwiedził nas prof. Theo
Payk' Niemieccy koledzy mieli mozliwośc za:oznania się z roznymi oŚrodkami psychia:ycznymi w Krakowie oraz z rÓznymi forma^:i

opieki nad chorymi. Mam nadzieję, ze

,',zajemna wymiana doświadczeń pzyniosła
satysfakcję obu stronom.

Ukoronowaniem dotychczasowej wspoł-

:'acy było sympozjum Kraków-Bochum w
:riach 7-11 mĄa 1997

r' Mieliśmy mozliwoŚc

zapoznania się z aktualnymi tematami prowadzonych badań i metodami leczniczymi
stosowanymi w obu oŚrodkach. Jednym z
głownych tematÓw była rowniez praca pielęgniarek' ktÓre licznie wzięły udział w tym
sympozjum. Na zakończenie delegacja niemiecka uczestniczyła W corocznej konferen_
cjiw Krynicy. Pozwoliło to gościomzapoznac
się z jednym z najbardzie1 interesujących
uzdrowisk w Polsce azarazem odetchnąc po
bardzo intensywnym pobycie w Krakowie.
Mam nadzieję, ze tego rodzaju konferen-

cje będziemy mieli moŻliwośćorganizowaĆ
częściej i wspÓłpraca Krakowa i Bochum
będzie kontynuowana i wzbogacana o coraz to nowe formy.

