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„Eutanazja chorych psychicznie w szpitalu 
psychiatrycznym w Obrzycach – specyfika, 

przebieg i memento na dziś”
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Szpital Psychiatryczny w Obrzycach 
przejawem humanitarnego podejścia do 

chorych psychicznie w Niemczech w 
pierwszych 30 latach XX wieku.



Obrzyce w pierwszych 30 latach XX wieku.



Obrzyce w pierwszych 30 latach XX wieku.



Obrzyce w pierwszych 30 latach XX wieku.



Obrzyce



Pomnik



Oddział nr 5



Wieża cisnień



Oddział nr 6



Kaplica Szpitalna



Przebieg akcji T-4 w Obrzycach

Dyrektor Dr Vollheim mówi Nein.  - To hańba kulturowa Europy! 
Odmawia wystawiania akt zgonów.

W 1940 zostaje odwołany ze stanowiska dyrektora. Pracuje nadal jako 
psychiatra



Walter Grabowski – nie lekarz - powołany na 
stanowisko dyrektora. Obrzyce stają się 
głównym ośrodkiem tajnego unicestwiania 
chorych. 

Wykonawcami są lekarze Mootz i Wernicke oraz personel 
pielęgniarski.

Rok 1942 



Co musi się stać żeby lekarz będący opiekunem i 
orędownikiem swoich chorych

zaczął ich zabijać

PYTANIE



„MILCZENIE JEST WSPÓŁWINĄ”

„Na tej równi pochyłej nie można się zatrzymać”.

W którym miejscu eutanazyjnej „równi pochyłej” 
znajduje się aktualna świadomość społeczna w 
Polsce?



„To nie jest kraj dla starych ludzi”

Belgia - kraj dopuszczalnej eutanazji - krajem o najwyższym 
wskaźniku śmiertelności około-koronawirusowej w Europie.

Czy przypadkowa zbieżność czy skutek mentalności społecznej 
akceptującej eutanazję?



Co musi się stać żeby lekarz będący opiekunem i 
orędownikiem swoich chorych zaczął  ich zabijać

PYTANIE



Totalitaryzm pseudoliberalny



CZY DOSTATECZNIE KORZYSTAMY Z ROZWOJU i 
DOBREJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ

Wysoki poziom materialno-cywilizacyjny skutkuje wysokim 
poziomem zadufania społecznego.

To samozadowolenie nie skłania do korekcyjnej refleksji, a do 
poczucia wielkiej mocy stanowienia każdego prawa. 

Nasila to nacisk na upowszechnienie eutanazji.



ZAGROŻENIE

Wiedza – błędnie utożsamiana z mądrością 
nie chroni przed eutanazją

Częściej daje naukowe i etyczne jej 
uzasadnienia.



ZAGROŻENIA

!!!! UWAGA !!!!
Samowystarczające „ Bańki informacyjno-

światopoglądowe” największym zagrożeniem dla 
dyskusji etycznej o eutanazji



Ludzie poszukujący wartości największym 
potencjalnym sojusznikiem w przeciwdziałaniu 

mentalności eutanazyjnej.

Nawet jeśli ich wartości nie są przez nas akceptowane.

Światełko nadziei



Wspierać tych, którzy potrafią atrakcyjnie 
komunikować się między „bańkami informacyjnymi” 
nie porzucając przy tym humanistycznego systemu 

wartości

WNIOSKI



Samodzielny Publiczny Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

i
Centrum Zdrowia Psychicznego

w Międzyrzeczu
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