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In Memoriam Adama Szymusika

Szanowna pani Szymusik,
drodzy goście z Polski,
szanowne Panie i Panowie,
podczas przygotowań do tego XI Sympozjum
Polsko-Niemieckiego Tow arzystw a Zdrowia
Psychicznego w lipcu tego roku my w Związku
Krajowym W estfalen-Lippe zostaliśmy zasko
czeni i głęboko poruszeni niespodziewaną tra
giczną śm iercią pana profesora Szymusika.
Przygotowywaliśmy się właśnie do uczczenia
pana Szymusika poprzez osobiste wręczenie
mu medalu Związku Krajowego W estfalen-Lip
pe im. Barona von Stein w srebrze.
Po nagłej śmierci pana Szymusika chciał
bym w tym miejscu w imieniu Związku Krajo
wego złożyć pani, szanowna pani Szymusik oraz
Polsko-Niemieckiemu Towarzystwu Zdrowia
Psychicznego nasze kondolencje z powodu
utraty polskiego honorowego przewodniczące
go.
Dziękuję pani, pani Szymusik, że po śmierci
Pani męża przybyła pani do Münster na to jubi
leuszowe sympozjum niemiecko - polskie. Dzię
ki temu umożliwia mi Pani przekazanie Pani w
miejsce Pani zmarłego męża medalu im. Baro
na von Stein w srebrze.
Od połowy lat osiemdziesiątych pan profe
sor aktywnie angażował się w nieistniejącą jesz
cze wtedy współpracę niemiecko - polską w
dziedzinie zdrowia psychicznego i opieki psy-
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Wystąpienie na XI Sympozjum PNTZP, Munster,
październik 2000

chiatrycznej. W latach 1990 -1 9 9 6 był przewod
niczącym Polsko-Niemieckiego Towarzystwa
Zdrowia Psychicznego, a później wspólnie z pa
nem profesorem Klausem Dörnerem, byłym kie
rownikiem naszej Kliniki Westfalskiej w Güter
sloh, honorowym przewodniczącym Towarzy
stw a. P ocząw szy od lat osie m d ziesią tych
uczestnicząc w sympozjach i konferencjach oka
zywał duże zainteresowanie rozwojem konstruk
tyw nych sto sun ków pom iędzy niem iecką i
polską psychiatrią. Przyjmował niemieckich go
ści, delegował własnych pracowników, z zaan
gażowaniem wspierał rozmaite inicjatywy i dzia
łania.
Ponadto jako przewodniczący Krakowskie
go T ow a rzystw a O św ięcim skiego profesor
Adam Szymusik wspólnie ze swoim sekreta
rzem, byłym więźniem Oświęcimia, panem Ta
deuszem Zaleskim, oprowadzał liczne grupy
niem ieckie po obozie koncentracyjnym A u
schwitz, wywierając w ten sposób szczególny
wpływ na rozwój Towarzystwa Polsko-Niemiec
kiego.
Działalność pana Szymusika miała szcze
gólnie doniosłe znaczenie dla rozwoju polskiej
psychiatrii i stosunków niemiecko - polskich.
Tym samym pan Szymusik w interesie partner
skiego dialogu w Europie wyświadczył wiele
dobrego także i Krajowemu Związkowi Westfa
len-Lippe, jako instytucji odpowiadającej za szpi
tale psychiatryczne i przyczynił się do poprawy
stosunków niemiecko - polskich. Te jego osią
gnięcia zostały uhonorowane już w roku 1990
przez ówczesną przewodniczącą Krajowego

Zgromadzenia Związku Krajowego WestfalenLippe, panią Ursulę Bolte, w wygłoszonej przez
nią mowie powitalnej inicjującej działalność
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa.
W swojej działalności jako kierownik Kliniki
Psychiatrii i profesor psychiatrii w Katedrze Psy
chiatrii Uniwersytetu w Krakowie pan Szymusik
nieustannie angażował się we wspieranie mo
delu opieki psychiatrycznej opartego na wykwa
lifikowanym personelu i dostosowanego do po
trzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Rów
nież i Krajowy Związek Westfalen-Lippe realizuje
już koncepcję opieki psychiatrycznej zlokalizowa
nej możliwie blisko miejsca zamieszkania pa
cjentów psychiatrycznych, z której mogliby sko
rzystać wszyscy chorzy. Ponadto chorzy psychia
tryczni korzystają z “oferty leczniczej skrojonej

na miarę” ich potrzeb, zgodnie z koniecznym
zróżnicowaniem i specjalizacją. Nowe uregulo
wania prawne powstałe w 2000 roku mają po
prawić jeszcze przewidzianą koncepcję “opieki
integracyjnej”, a to poprzez instytucjonalne po
łączenie stacjonarnej i ambulatoryjnej terapii sta
nów ostrych, opieki i innych świadczeń, np. re
habilitacja lub oddziały dzienne.
Tym samym dzieło jego życia poświęcone
było podstawowej sprawie, o której urzeczywist
nienie niejako już tradycyjnie staramy się także
my jako Krajowy Związek W estfalen-Lippe.
Niech mi więc będzie wolno, szanowna pani
Szymusik, w zastępstwie Pani zmarłego męża
w pośmiertnym uznaniu jego zasług, wręczyć
Pani medal im. Barona von Stein w srebrze, przy
znany przez Związek Krajowy Westfalen-Lippe.

