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LAUDACJA 

Z okazji nadania tytułu Członka Honorowego 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej 

Profesorowi Frankowi Häßlerowi 

Szanowni zebrani, 

Lieber Herr Professor Häßler, 

spotkał mnie zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć Profesora Franka Häßlera, w związku z przyznaniem 

mu Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Nie sposób, w ograniczonym 

czasie, przedstawić i przybliżyć zebranym sylwetkę Profesora. Jest to oczywiście niemożliwe. Służy temu 

niniejsza prezentacja, którą uczestnicy konferencji otrzymali na pendrivach, jak i zamieszczona będzie na 

stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. 

Przypomnę tutaj tylko, iż profesor Häßler studiował w latach 1976-1980 medycynę w Pomorskiej 

Akademii Medycznej w Szczecinie, w latach 1980-1982 kontynuował studia na Uniwersytecie w Rostocku 

uzyskując dyplom lekarza. Następnie pracował jako lekarz w Neubrandenburgu i Ueckermünde. W 1986 

roku uzyskał specjalizację z neurologii i psychiatrii, a w 1990 roku z psychiatrii dzieci i młodzieży. W 1988 

roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy „Symptomatyka neurologiczna w sarkoidozie”. W 1992 

roku został dyrektorek Kliniki Dzieci i Młodzieży i Psychoterapii na Uniwersytecie w Rostocku. W 1995 

roku przeprowadził habilitację na podstawie pracy „Zaburzenia hiperkinetyczne”. W 2001 roku został 

zatrudniony na etacie profesora Uniwersytetu w Rostocku, a w 2003 roku został profesorem.  

Od 2005 roku profesor Häßler pełnił funkcję w Niemieckim Towarzystwie Psychiatrii Dzieci i 

Młodzieży i Psychoterapii. Od 2007 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu 

Międzynarodowej Akademii Prawa i Zdrowia Psychicznego w Paryżu. W latach 2010-2011 był Prezesem 

Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Psychoterapii. Jest członkiem Niemieckiego 

Towarzystwa Psychiatrii, Psychoterapii i Neurologii i członkiem Europejskiego Towarzystwa Psychiatrii i 

Psychologii Sądowej Dzieci i Młodzieży oraz Międzynarodowej Akademii Prawa i Zdrowia Psychicznego.  

Profesor Häßler posiada certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Neurologicznego w 

zakresie psychiatrii sądowej.  

Obecnie pracuje jako Ordynator Dzieci i Młodzieży Towarzystwa Zdrowia i Edukacji w Dziennej Klinice 

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Psychosomatyki i Psychoterapii w Rostocku. 



Prof. Hassler jest autorem lub współautorem 20 książek z zakresu psychiatrii klinicznej i psychiatrii 

dzieci i młodzieży oraz autorem lub współautorem 71 pracy, które ukazały się w monografiach oraz 75 prac, 

które ukazały się w czasopismach niemieckich i światowych z zakresu psychiatrii i psychiatrii sądowej.  

Z inicjatywy prof. F. Häßlera od 2002 roku odbywają się niemiecko-polskie konferencje z psychiatrii 

sądowej, są to jedyne tak systematycznie odbywające się konferencje lekarzy obu krajów. W trakcie tych 

konferencji prof. wygłosił 16 referatów jak i zapewnił udział najlepszych profesorów i psychologów z 

Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Bez inicjatywy prof. Häßlera nigdy takie konferencje by się nie odbyły. Prof. 

Häßler od czasów studiów w Polsce jest wielkim przyjacielem Polski i Polaków co wielokrotnie 

demonstrował w trakcie ww. konferencji, które odbywają się naprzemiennie w Niemczech i w Polsce.  

Postawa prof. Häßlera w stosunku do Polski, Polaków, polskich psychiatrów sądowych jest wzorcowym 

przykładem międzynarodowej, efektywnej, pragmatycznej, naukowej współpracy psychiatrów Niemiec i 

Polski. Dzięki odbytym już 13 konferencjom polscy psychiatrzy sądowi mogli uzyskać wiedzę i 

doświadczenia niemieckiej psychiatrii sądowej, która jest wysoko oceniana w świecie. Prof. Häßler z racji 

swoich studiów w Pomorskiej Akademii Medycznej zna biegle język polski, co znakomicie ułatwia kontakty 

i współpracę z nim, pozwala na wygłoszenie referatu również w języku polskim. Profesor Häßler jest 

wzorem do naśladowania w rozwijaniu przyjaznych naukowych i towarzyskich kontaktów między 

obywatelem Niemiec a Polakami. Dlatego też Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej wystąpiło do 

Prezydenta RP o przyznanie profesorowi Häßlerowi odznaczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Panie Profesorze, przedstawiając Pana dorobek naukowy w dziedzinie psychiatrii klinicznej i 

sądowej, możemy zapoznać z nim polskich psychiatrów sądowych dla podniesienia jakości opiniowania 

sądowo-psychiatrycznego w Polsce. 

Panie Profesorze, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej nadając Panu tytuł Członka 

Honorowego uznaje Pana za jednego z najwybitniejszych specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży i 

psychiatrii sądowej. Pana osiągnięcia naukowe, których spis przedstawiliśmy w dniu dzisiejszym zapisały 

się na trwale w dorobku światowej psychiatrii. Dziękujemy za dotychczasową, niezwykle owocną 

współpracę. 

Życzymy Panu Profesorowi również i z okazji sześćdziesiątych urodzin wszystkiego najlepszego w 

życiu naukowym, zawodowym oraz osobistym i dalszych osiągnięć. 

 

 

 

 

Szczecin, 8 września 2017 roku 


