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W dohie masowego powolywania szkól zawodowych, takze o profilu psychologi-

cznym, warto przypomniec losy Wyzszej Szkoly Higieny Psychicznej i jej ahsolwentów

chocby z dwu, narzucajacych sie powodów. Po pierwsze dlatego, ze losy WSHP sta-

nowia bardzo wymowna karte z historii Polski, przypominajaca, ze wrogiem ustrojowym

mógl hyc nie tylko kazdy jej obywatel, lecz równiez kazda "nieprawomyslna" instytu-

cja, o wrogosci której przesadzal fakt, iz byla finansowana przez "burzuazyjny rezim".

A po drugie dlatego, ze karta ta stanowi wazki argument na rzecz nieprawomocnosci

rozdzielania - wszak niepodzielnej - psychologii i na tej bazie tworzenia sztucznego

tworu, pozorujacego jakoby psychologia (ukryta pod pojeciem higieny psychicznej)

mogla istniec wylacznie w sensie praktycznych zastosowan.

Poniewaz Wyzsza Szkola Higieny Psychicznej powstala w specyficLnym kontek-

scie historycznym, mianowicie w zwiazku z bujnym rozwojem w Polsce lat trzydzies-

tych ruchu higieny psychicznej, najpierw kilka slów o ideach i celach oraz dziedzinach

aktywnosci owego, tak nowoczesnego, ruchu.

Poczatki ruchu higieny psychicznej

Ruch higieny psychicznej I zostal w Polsce zapoczatkowany okolo 1930 roku, kie-
dy w Warszawie powolano Tymczasowy Komitet Higieny Psychicznej, a w 1932 roku

zostal uruchomiony oddzial Neuropsychiatrii Dzieciecej w Szpitalu Miejskim w War-

szawie. Nie ulega watpliwosci, iz te instytucjonalne dzialania lacza sie bezpo-

srednio z naukowa aktywnoscia Kazimierza Dabrowskiego (1902- ) 980), psychiatry

i psychologa, inicjatora i organizatora ruchu higieny psychicznej w Polsce. Z ruchem

zetknal sie on podczas swych licznych stypendiów i stazy zagranicznych, np. W In-

I Por ilwyll/I HiKieny P.{Jcl1i£"ZlIej. Warszawa 1937. Wyd. ..Kola Przyjaciól Instytutu Higieny Psychicznej".
Wszystkie materialy i dokumenty. do których odwoluje sie w niniejszym artykule. stanowi:i wlasnosc

rodziny D:ibrowskich. Otrzymalam je dzieki uprzejmosci Prof. dra hab. Jerzego Kulczyckiego oraz grona
absolwentów WSHP. Wszystkim tym osobom skladam serdeczne podziekowanie.
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stytucie Aktywnej Psychoanalizy w Wiedniu (pod kierunkiem W. StekI a), w Klinice

Neuropsychiatrii Dlieciecej (u H. Heyera). czy tez w Instytucie Profilaktyki i Psycho-
,

logii Stosowancj (u J. Lahy'cgo)-. Do najbardliej w tym wzgledzie efektywnych

i znaczacych nale.i.y zaliczyc dwuletnie (1933-1934) stypendium Fundacji Rockefellera.

kied) Dabrowski zetknal sie juz bezposrednio nie tylko z ideami, lecz z ruchem higieny

psychicznej. podczas stazu w Uniwersytecie Harvarda.

Jak mozna sadzic, glównie dzieki zabiegom Dabrowskiego. w 1933 roku w Mi-

nisterstwie Opieki Spolecznej utworzono referat higieny psychicznej, a kilka miesiecy

pói.niej - Sekcje Higieny Psychicznej Panstwowej Naczelnej Rady Zdrowia. W 1935

roku powstala Polska Liga Higieny Psychicznej, której glównym celem bylo: "zapobie-

ganie chorobom psychicznym i ich zwalczanie, lachowanie i potegowanie zdrowia lud-

nosci oraz dostosowanie osób uposledzonych do wymagan zycia spolecznego,,3.
Sekretar/em Ligi zostal Kazimierz Dabrowski, który nastepujaco nakreslil istote

higieny psychicznej: ,.Higiena psychiczna jest to nauka o zdrowiu psychicznym indy-

widualnym lub grupy spolecznej. Mozna mówic równiez o higienie psychicznej jako

umiejetnosci. ugruntowanej na poznaniu warunków zdrowia psychicznego jednostki lub

grupy, i da.i.acej do zachowania tego zdrowia, zapobiegania mozliwym zaburzeniom lub

pogorszeniu zaburzen juz istniejacych. Jest to zatem w pierwszym rzedzie umiejetnosc

i'apobicgania laburzeniom psychicznym. Azeby móc zapobiegac, trzeba przede wszy-

stkim wszechstronnie znac warunki zdrowia i warunki choroby. Dlatego tez higiena

psychiczna musi opierac sie na dorobku szeregu takich nauk, jak: biologia, fizjologia,

psychologia. eugenika. psychopatologia itp.. oraz na medycynie, pedagogice i psycho-

technice itd.. jako naukach stosowanych,,4.
Higiena psychiczna - z zalozenia - zajmuje sie tzw. czlowiekiem normalnym we

wszystkich okresach jego rozwoju lub czlowiekiem z tzw. lzejszymi formami zaburzen,

by odkryc, jakic zmiany w jego usposobieniu i zachowaniu sa mozliwe i konieczne

w celu ograniczenia do minimum ewentualnych trudnosci zyciowych w kazdej sferze

aktywnosci ludzkiej. Zakres dzialalnosci higienisty psychicznego, kreslony przez lidera

ruchu. byl latcm wprost nieograniczony: ,,[...] higiena psychiczna jest nauka i sztuka

lekarsko-psychologiczna i spoleczna. Stad wobec problemu typologii osobnika normal-

nego. problemu trudnosci wychowawczych dziecka. sprawy takiego lub innego zabu-

r/cnia psychicznego. przestepstwa itd., higienista psychiczny nie ogranicza sie do po-

stawienia diagnozy i udzielenia wskazówek. ale stawia pytanie, jak sprawa ta musi byc

postawiona z punktu widzenia caloksztaltu spraw zyciowych danego osobnika i jego

otocJ.:enia. jak dane zjawisko wyglada ilosciowo, jaka jest waga jego dla zycia grupy

2 K. Ostrowska. Da!mm..{ki KlI:imier:. W: SllIwllik p.{.\'(:ho!IIKtln' Pll/.{kich. red. E. Kosnarewicz. T. Rzepa.
R. Stachowski, Poznan 1992. s. 54-57; oraz Dabrow.{ki KlI:.imier:� W: ubyktlll pJychilllri'. red. S. Pu-

zYliski. WarSl..awa 1993. s. 80-81.

� !II.{(\"IIII.... cyt. wyd.. s. 9.

-l Tamze, s. J.
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spolccl.ncj i calego spoleczenstwa. jakie sa przyczyny i jakie tend�encje rozwojowe tego
I.jawiska i jak nalczy sie do tego wszechstronnie ustosunkowac"'.

Te niezwykle nosne. choc bardzo ogólnikowe i trudno dajace sie pr.lclozyc na

j«;/yk konkretnych zadan stawianych przed higienistami. idee legly u podstaw decyzji

o utwOfLeniu. zgodnie z zarzadzeniem Ministerstwa Opieki Spolecznej z 17 lipca 1935

roku. Instytutu Higieny Psychicznej w Warszawie. Na dyrektora placówki zostal powo-

lany Kazimierz Dabrowski. Nie jest przy tym zadna tajemnica. iz to wlasnie on zdobyl

fundus7e na zorganizowanie Instytutu i na jego prace w ciagu pierwszych dwu lat

dlialalnosci. Fundacja Rockefellera bowiem dotowala poczatki istnienia Instytutu. po-

dohnie jak jego wyposazenie w droga aparature specjalistyczna. jak m.in.: fotopoligraf.

aparat Roentgena. aparat do jonizacji. chronaksji. diatennii 6 .
Zasadniczym celem IHP hylo prowadzenie badan naukowych w zakresie higieny

psychicznej i krzewienie jej idei poprzez praktyczne stosowanie wyników tych badan.

Ich ,akres dotyczyl nastepujacych zagadnien: I) ustalenie "typów nerwowosci" dzieci

i mlodziezy: 2) dokonanie charakterystyki zmian fizjologicznych, przejawiajacych sie

w róinych "stanach wzruszeniowych"; 3) okreslenie stopnia pobudliwosci za pomoca

hadan chronaksymetrycznych; 4) ustalenie roli czynników socjalnych w genezie hipcr-

kinc, i tików?

OpróC7 tego. Instytut prowadzil dlialalnosc poradniana. w ramach nastepujacych

placówek: I) poradni dla dzieci i mlod,iezy z zaburleniami nerwowymi i psychicznymi;

�) poradni dla doroslych , 7aburzeniami nerwowymi psychicznymi; 3) poradni

Jla dzieci z zahurzeniami mowy i sluchu: 4) poradni dla epileptyków; 4) poradni 73-

wodowej8. Dzialalnosci tej towarzyszyla praca s7koleniowa w zakresie higieny psychi-
cznej. adresowana do srodowiska medycznego. psychologicznego i pedagogicznego: jak

równiez - aktywnosc popularyzatorska, kierowana do rodziców i wychowawców. Pra-

cownicy Instytutu prowadzili cykle stosowanych wykladów tematycznych nie tylko w

macierzystym budynku (przy ul. Pulawskiej 9 I). lecz takie chetnie goscili w szkolach.

poradniach psychologicznych. pedagogicznych, w zakladach wychowawczych. Dzialal-

nosc szkoleniowa byla wzmacniana praca wydawnicza w formie popularno-naukowych

hroszurek. wydawnictw naukowych i kwartalnika. poswieconego higienie psychicznej

d,ieci i doroslych. psychiatrii dzieciecej i pedagogice lecl.niczej9.
W ramach Instytutu istnialo hogato - jak na owe czasy - wyposazone laborato-

rium psychotechnicLne i kilka medycznych pracowni specjalistycznych (np. pracownia

rcntgenowska. chemiczno-baktcriologicwa, elektroterapcutyczna. fonologiczna).

� Tamie. s. 7.

" PlIIi.{lWtI".Y bUlyll/I Hi,t:ieIlY P.{ycllic:llej. Warszawa 1947. broszura infonnacYJna. s. J.

7 Tamie. s. 4.

" Tamze.

'J Tamze. s. 6; oraz: bwyl",.... cyt. wyd.. s. 14-l5. Np do 1937 r. ukal.alo sie l l broszur. przygotowanych
(m.in.) przez A. POlnansk:i. W. Ptaszynsk:i. R. Uzdansk:i. L. Gorynskiego.
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W 1938 roku Instytut ro7s7erzyl swa dzialalnosc poprLeL utworzenie filii (poradnie

lekarsko-psychologiczne) w Lodzi, Gdyni, Luhlinie i Stanislawowie. Trwaly prace nad

powolaniem kolejnych filii w Krakowie, Wilnie i Cieszynie.

To zro7umiale, ze tak licznym formom aktywnosci i tak ekspansywnemu rozwo-

jowi ruchu higieny psychicznej musial towarzyszyc wzrost zapotrzehowania na odpo-

wiednio wykwalifikowana kadre. Najpierw. w ramach d7ialalnosci popularyzujacej idee

higieny psychicznej, zorganizowano (na przelomie 1937/1938 roku) cykliczne kursy do-

ksztalcajace. adresowane do lekarzy, pielegniarek. wychowawców, pedagogów i psycho-

logów. kh celem hylo pr.lygotowanie do pracy "na polu higieny psychicznej", np.

\\ tworLOnych poradniach lekarsko-psychologicznych (jako filiach Instytutu Higieny Psy-

chicznej). Programy kursów byly hardzo sLeroko zakrojone i przewidywaly zajecia teo-

rctyczne (m.in.) l. ogólnych podstaw wychowania, psychologii dziecka, pedagogiki spe-

cjalnej. psychopatologii ogólnej, psychiatrii szczególowej i sadowej, neuropsychiatrii

d/ieciecej; jak równiez zajecia o charakterze praktycznym, np.: zasady prowadzenia

l.ajec l. dziecmi, najwazniejsze kierunki psychoterapiii i terapii pracy, zagadnienia al-

koholiw1U itp. Zajecia w ramach dwu i pólmiesiecznego kursu obejmowaly 275 godzin

wykladów i cwiczen oraz dwutygodniowa praktyke w wybranej placówce IHP: w po-

radni. od/iale psychiatrycznym. szkole specjalnej 10.
Jcdnakl.e ciagle hrakowalo wysoko wyspecjalizowanej kadry. Zwlaszcza laS bra-

kowalo psychologów, których nieliczne grupy Opuszclaly mury zaledwie czterech uni-

wersytetów (Jagiellonski. Warszawski, Jana KaLimierza, Poznanski). W srodowisku hi-

gienistów panowalo jednak i co do nich przekonanie, iz sa "przeteoretyzowani" i maja

wyraJnr braki w zakresie umiejetnosci praktycznych. Logicznym i rozsadnym -

w swietle /aistnialej sytuacji ekspansywnego rozwoju ruchu higieny psychicznej i jego

instytucji - ro/wia7aniem stala sie koncepcja szkolenia zawodowego wlasnej kadry.

w specjalnie do tego celu powolanej placówce dydaktycznej, Wyzszej Szkole Higieny

Psychicznej.

Krótka historia Wyzszej Szkoly Higieny Psychicznej

Zasadniczy motyw powolania Szkoly zostal bardzo jasno sformulowany w artykule

Henryka Osinskiego l I: "Aby moi.liwa byla realizacja nowego programu sLkolenia me-
dyczno-psychologicznego, który nie mógl sie zmiescic w ustalonych formach szkolenia

uniwersyteckiego, nalÓalo stworzyc nowa uczelnie".

Tak sie wlasnie stalo. Najpierw 27 lipca 1937 roku zostalo zarejestrowane stowa-

rzyszenie o nal.wie Kolo PrLyjaciól Instytutu Higieny Psychicznej, którego wiodacym

III Oprac. na podstawic: Kserokopie dokumenlów (z grudnia 19.'1 r. oraz z 13 lipca 1938 rJ. dotycz:icych
oglo!.zcnia kursu lI/II IIJ.\TIIII/OJ.:(;II.. Pie1eKllil,,.ek i II..'.("//tIII'lI".I":'."'i(Ct;W' \I' :'lIk,.e.{ie ',iKit'llY p.{yd'iC:"t'j.

II H Osiliski. PllIhlll"tHm WY:J:'lI S:.kll/t, HiKit'IIY P.{Yl"lIic:'lIej (/941-/952'. ..Zdrowie Psychicznc" 1973.
nr :!. 5. 99.
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celem bylo wspieranie dzialan podejmowanych przez Instytut 12. W 1939 roku Kolo
Puyjaciól zakupilo 50-hektarowy majatek lesny w Zagórzu, polozonym 18 km od War-

sl.awy. Najpierw planowano wybudowac tam nowoczesne sanatorium dla chorych ner-
. h 13Wtcowyc .

Tymczasem. po odehraniu puez Niemców (w 1939 r.) Instytutowi Higieny Psy-

chic/ncj hudynków, uf/ad7en i aparatury. prl.cniesiono pozostaly majatek (biblioteke,

dokumentacje. materialy naukowe itp.) do Zagórza. Wyhudowano tam dwa hudynki

go�rodarc:te, hudynek mieszkalny "dla slu;hy" a w 1943 roku zaczeto wznosic pawilon

dla naukowców, tzw. "Zameczek" oraz pawilon dla dzieci nerwicowychl-l. Pracownicy
Instytutu zorganizowali w Zagórzu oraz w sasiednich miejscowosciach (Józefów. Mie-

dl.esl.yn) prace czterech zakladów leczniczo-wychowawczych. które naj hardziej wymow-

nie ..prl.ypomnialy" nada10hraku odpowiednio wyszkolonej kadry.

Tak wiec mozna powiedLiec. ze to w Zagórzu ostatecznie wykrystalizowal sie

pomysl powolania swoistej "kuzni" psychohigienistów. Wedle niejednoznacznych da-

nych 15 pri'yjmuje. Le jesienia 1942 roku 70stalo powolane i zarejestrowane u pod7ie-
mnych wlad7 polskich tajne Studium Higieny Psychicznej i Psychologii Stosowanej.

Trudno powiedziec. ile czasu uplynelo od tej. zalazkowej fonny istnienia placówki dy-

daktycznej ksztalcacej psychohigienistów. howiem wedle jednych zródel rzecz miala

miejsce jeszcze podczas okupacji, a nowa Szkola zostala zarejestrowana ..w odpowied-

niej instytucji polskich wladz podziemnych" 16; nawet - wedlug innego zródla I7 - juz
w 1942 roku ..stworwno tajna Wyzsza Szkole Higieny Psychicznej"; zas wedle innych

- stalo sil,. to dopiero w stycwiu 1945 roku: "Z chwila wkroczenia do Warszawy wlad7

polskich I...] Szkola ujawnila sie. przybrala nazwe Panstwowej Wyzszej Szkoly Higieny

PsychiClnej. przeniosla sie do Warszawy. zostala - wraz z Instytutem - poddana I.wie-
I M . . Zd .. l . l . ,,18rzc 1ntctwu InJsterstwa roWJa I og OSI a WPiSY .

Wiadomo. ze w czasie okupacji w SLkole wykladalo 9 osób. a studiowalo w niej

okolo 30-40 studentów. Nauka trwala do sierpnia 1944 roku. zatem - do wyhuchu

powstania warszawskiego. Nauke wznowiono w marcu 1945 roku jeszcze w Zagórzu.

lecz nowy rok akademicki 1945/46 zainaugurowano dla 230 studentów 5 listopada. jU7

I� Pmi.{IIl'IIwy.... cyt.wyd.. s. 21.

13 H_ Osinski. PlIIi.{twOl\'tl.... cyt.wyd.. s. 99.

1.\ Ptll/Jlwowy.... cYl.wyd.. s. t8.

15 Encyklopedie i slowniki psychiatryczne podaj:i 1943 r. jako date powolania WSHP. Maria Grzywak-Ka-
czynska (Ro/a Wy:..{�ej S:.koly HiKie"y PJychic:lIej ". .{:.e,:.ellilI :'lI.md higimy p.{ychic:'lIej " Po/.\ce. kse-

rokopia maszynopisu. datowancgo na 1974 r.: opublikowanego pod tym samym tytulem w: ..Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychicznc" 1974. R. X. nr 6. s. 32) podaje 1942 r. Te sam:i date podaj:i
cytowani: H. Osinski i K. Ostrowska, jak równiez ta data widnieje w: PlIIi.{IWOll'y.... cYl.wyd.. s. 7. Zatem te date uznaje za wiarygodn:i.

II> H. Osinskl. Pmi.Hw(l\\'{/.... cYl.wyd.. s. 99.

17 Pmullumy.... cYl.wyd.. s. 7.

III W\":':ClI S:.kola HiKiellY PJychiallej. maszynopis (bez jakichkolwiek danych nI. autora i roku przygotowania
pracy). s. 8-9.
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w gmachu Panstwowego (zgodnie z ówczesna maniera nazewnictwa) Instytutu Higieny
P h . .19syc ICl.nej .

Model S7koly byl akadcmicki. Na jej czelc stal rektor senat. Rektorem niemal

przez caly nas iSlntenia S7koly (do 1952 roku). za wyjatkiem przcjsciowych kadencji

Adolfa Falkowskiego i Kazimierza Dahrowskiego. hyl Miecl.yslaw Michalowicz. Szkola

d7ielila siC; na trzy wydzialy: Podstawowy (dzickan: Maria Grzywak-Kaczynska), Psy-

chologii Klinicznej (dziekan: Henryk Zajaczkowski) i Psychologii Pracy (dziekan: Bro-

nislaw Biegeleisen-Zclazowski). Przejsciowo, w roku akademickim 1948/49, zaistnial

Wydl.ial Psychologii Spolecznc/O.
W szkole pracowalo okolo 30 wykladowców, m.m. (oprócz osób wymienionych

powyiej): Stefan Baley, JÓ7cf Borowiec, Marian Gieysztor, Hilary Hartwig, Zdzislaw

Jaroszcwski, Jan Jaroszynski. Tadeusz Klimowicz. Franciszek Krajewski, Edward Lipin-

ski. Wlod7imierz Missiuro, Stefan Szuman, Bogdan Suchodolski 2 I .
Styl zycia w Szkole hyl równiez akademicki. Zajecia odbywaly sie w fonnach

obowiazujacych w szkolnictwie wyzszym. Studenci zdawali egzaminy zgodnie z po-

wszechnie wówczas obowiazujacym podzialem roku akademickiego na trymestry, po-

dohnie - lalic7ali praktyki w poradniach. szkolach, zlobkach i w szpitalach.

Najbardziej niepokojaca byla sytuacja braku prawnych uregulowan istnienia i fun-

\...cjonowania S/\...oly. Projekt statutu Szkoly nie hyl zatwierdzony przez wladze mini-

stcrialnc. ..Chod/ilo glównic o dwie sprawy: czy S7kola ma ksztalcic raczej psychohi-

gicnistów w rol.umieniu ruchu. czy tez raczej fachowych pracowników sluzby zdrowia.

i czy ma hyc samodl.iclna. czy tez w jakis sposóh zwiazana 7 Uniwersytetem. Szkola

hronila pierwszego stanowiska. Uniwersytet Warszawski - drugiego, Ministerstwo Zdro-
')')

wia - wahalo sie"--. Natomiast Ministerstwo Oswiaty gromadLilo opinie i dane, po-

zwalajace na podjecie decyzji w sprawie PWSHp2J.
Taki tok postepowania stanowi posredni dowód na to, iz sprawa istnienia i fun-

kcjonowania Szkoly. wszak ksztalcacej tak brakujacych fachowców, pozostawala zawie-

Slona pr7c7 caly CZaS jej powojennego istnienia. Sytuacja ta ma swój zarówno pozy-

tywny, jak i negatywny aspekt. Aspekt negatywny polega na tym, ze brak decyzji

ministerialnych w odpowiednim czasie wyraznie przekreslil szanse przetrwania Szkoly

puez naj hardzIej mroczny, stalinowski okres. Wydzwiek pozytywny zas polega na tym,

ie - mimo permanentnie negatywnych opinii ze strony liczacych sie au tory-

l'} Tamie. s. l}; oraz Pmi.ww(/u:'..... cyt.wyd.. s. 24.

11/ W\"::.�::a.... cyt.wyd.. s. 9.

11 Podanc przykladowo nazwiska lnajduj:i sie w 4 dokumentach. pt. S/1i.{ a(fabelyc:'IIY u'.d:lad(}un;1\" �,'::.{zej
S::/.;o,-," Higie",' P.{ycl!ic."ej. w tym - J bez daty spor�dzenia. zas I - datowany na 28 lutego 1950 r.
i podpisany: Kiemwllik admi"i.{Imcji i .{t!b"eW,.illIU PWSHP. M. A/b,.edlltJll"ll.

11 W,.:,{:lI.... cyt.wyd.. s. 10.

23 Np. S. Baley. Kserokopia pisma skierowanego do prof. dra S. Arnolda (dyrektora dcpartamentu w Mini-
sterstwie Oswiaty I. z dn. 13 pazdziernika 1946 roku.



94

tctow. a nawet ze strony pracowników Szkoly (np. Stefana Baleya 24 ) - jednak tak
s/yhko Jej nie zamknieto.

Bcz watpienia. brak konkretnych decyzji ministerialnych byl nieuczciwoscia zwla-

szc;.ra wobec studentów Szkoly, gdyz w tym czasie co najmniej kilka osób z pierwszego

rocznika pragnelo uzyskac stopien magistra. Ten problem byl jednym z wielu, poru-

szonych II lutego 1947 roku podczas konferencji, która miala miejsce w PIHp 25 . Po
hurzliwej dyskusji, jaka toczyla sie miedzy wysokiej rangi urzednikami ministerialnymi.

rektorem i wykladowcami PWSHP oraz ówczesnym rektorem Uniwersytetu Poznanskie-

go - Stefanem Blachowskim, urzednicy arbitralnie przedstawili wyraznie wczesniej

pr/ygotowane ..rozwiazanie". Mozna je ujac w dwóch zasadniczych punktach: I) szkoly

wyis7e d/iela sie na akademickie i nieakademickie; pierwszym z nich przysluguje pra-

wo nadawania "tytulów naukowych", drugim zas - tylko "zawodowych"; 2) PWSHP

jest szkola zawodowa i "ma ksztalcic przede wszystkim pracowników zawodowych dla
b k h ,,26potr7e pra tycznyc .

Bylo to jakies wyjscie z palacej sytuacji, poniewaz zblizal sie moment promocji

(1949 r.) rocznika studentów, którzy zapisali sie do WSHP tuz po wojnie. Nie byl to

rocznik liczny, lecz tuz 7a nim postepowaly nastepne, liczace nawet po przeszlo stu

sluchaczy27. Tymczasem, jak enigmatycznie, lecz zgodnie, podaja autorzy cytowanych
opracowan dotYCZ<lcych WSHP. od 1948 roku wladze ministerialne zaczely odnosic sie

do Sl.koly i Instytutu z wyrazn.. niecheci.. i dezaprohata. Wiosna 1949 roku hylo jui

7nane, ze los Szkoly i innych placówek zwiazanych z ruchem higieny psychicmej.

wstal ostatecznie przesadzony. Jak mozna przypuszczac, te jednoznacznie negatywne

postawy pojawily sie w wyraznym zwiazku z nasileniem tendencji zimnowojennych

oraz niecheci wobec "burzuazyjnych mocarstw" (przez które ruch wszak byl finanso-

wany).

Faktem jest. ze Rada Ministrów rozporzadzeniem z 22 grudnia 1949 roku posta-

nowila:!!!. ze ..Szkola Panstwowego Instytutu Higieny Psychicznej przeksl.talca sie
w Panstwowa Wyzsza Szkole Zawodowa pod nazwa Wyzsza Szkola Higieny Psychi-

cmej w Warszawie". W rozporzadzeniu zapisano takze, iz bezposredni zar7ad i nadzór

nad WSHP sprawuje Ministerstwo Zdrowia, jak równiez to, ze rektor ma prawo wydac

(równiez wczesniejszym absolwentom) dyplomy ukonczenia Szkoly, lecz nie - dyplomy

mag i sterskie.

!-l Por. T Rzepa. Wy:.{:.a 5:./("la Higiel/Y P.{Yl.hic:'I/ej: lep.{:.a c:.y g"r.{:.a ("l,rka p.{yche, w druku.

!5 Kserokopia maszynopisu. pt. K"I/Jerel/cja 'l" PlII;.{tln""ym /tUlYIlll.ie HiKie"y P.{ychi/"ZI/ej. datowana na I I

lutego 1947.

!t> Tamze. s. 10.

!7 Kserokopie maszynopisów lisI absolwentów PWSHP. ss. 12: z lata 1945-1946. wedlug SpiSU alfabetycznego
- 12 osób; 1946-1947 - 26 osób; 1947-1948 - 102 osoby; 1948-1949 - 115 osób.

!/I Kserokopia maszynopisu: RII:p"rzlld:.ellie Rady MiI/i.{ln,w :. dl/. 2 XII /949 r. w .{pnm.ie W)'i..{:.ej 5:.k"ly
Higiel/" PJychil.:.nej w WarJ:awie.
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Jeszcze przed grudniem 1949 roku wladze ministerialne nakazaly wstrzymanie za-

pisów kandydatów na pierwszy rok studiów 29 . Mozna zatem poczatek schylkowego
okresu funkcjonowania WSHP datowac na przelom lat 1949/1950. Zmalala liczba stu-

dentów. a spora ich grupa zaczela ubiegac sie o przyjecie na koncowe lata studiów

medycznych lub humanistycznych w celu uzyskania odpowiedniego tytulu, uprawniaja-

cego do podjecia pracy, zgodne z kierunkiem i ranga wyksztalcenia.
W 1950 roku zlikwidowano PIHP. Przyjeto i wlaczono do pionu psychiatrycznego

placówki lec7nictwa otwartego i zamknietego, pracujace zgodnie z ideami i programem
ruchu higieny psychicznej. Piec l.akladów leczniczo-wychowawczych Instytutu nazwano

..sanatoriami neuropsychiatrii dzieciecej" i powiazano z regionalnymi osrodkami psy-

chiatrYC7nymi. Poradnie Instytutu przeksztalcono w "przychodnie ldrowia psychiczne-

go", a poradnictwo zawodowe, po kolejnych przeksztalceniach, zaistnialo ostatecznie w

formie "poradni wychowawczo-zawodowych" Wobec tych ruchów, studenci WSHP utra-

cili miejsca odbywania praktyk. Ponadto, Szkola musiala opuscic teren (przejetego -

podobnie jak caly majatek ruchomy - przez Ministerstwo Zdrowia) Instytutu i przeniesc

sie do pomieszczen warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie "wegetowala" do kran- cowego. 1952 roku J o.
Warto dodac. ze inspirator ruchu. Kazimierz Dabrowski. zostal przeniesiony sluz-

bowo do Swiecia (w 1950 r.), a nastepme - wral. z zona - aresztowany. Po 18 mie-

si..l cach pobytu w wiezieniu zostal zwolniony, a po pazdzierniku 1956 roku - zrehabi-

litowany.

Model ksztalcenia psychohigienisty

Koncepcja programu ksztalcenia byla oparta na trzech zasadniczych zalozeniach,
ktÓre dadza sie zrekonstruowac na bazie analizy zachowanych materialów archiwalnych.

Po pierwsze. program musial obejmowac wszelkie przedmioty, lezace u podstaw ruchu

higieny psychicznej tak. by zapewnic mozliwosc postulowanej wszechstronnosci podej-

scia do diagnozy i projektowania leczenia osób, zglaszajacych sie do poradni IHP. Po

drugie. program S7koly musial swym poziomem odpowiadac poziomowi ksztalcenia

uniwersyteckiego. Po trzecie wreszcie, program mial byc tak skonstruowany. by wy-

kraczal poza propozycje teoretyczne i obejmowal swym zakresem tresci. bezposrednio

zwiazane z praktyka psychohigieniczna. W konsekwencji mialo to gwarantowac rozlegle

przygotowanie do wykonywania zawodu. a takze stwarzac szanse na doksztalcanie sie

fachowcom l. innych dziedzin (glównie chodzilo o lekarzy i psychologów).

W mysl tych I.alozen. zaprojektowano czteroletni. dwustopniowy program ksztal-

cenia psychohigienistów JI . Stopien nizszy. podstawowy. obejmowal dwa lata studiów,

!'J WyfJ:.lI..., cyt. wyd., s. I I.

�n w. Drath. D:';lIll1/t/o.{(: PClli.{IWOl,'eKII 11I.{Iyll/ll/ H;K;eIlY P.{.\'cll;c:Jlej, kserokopia maszynoptsu. z dopisan:i

dlugopisem dat:i - 1974.

�I H. Osinski. PlII;.{IWml'll.... s. 99.
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o wspólnym dla wSLystkich programie. zlozonym glównie z przedmiotów biologiczno-

medycznych (anatomia. biologia. antropologia, patologia. psychopatologia i psychiatria,

higiena ogólna, biometria. patologia ukladu nerwowcgo, patofizjologia wicku dzieciece-

go. alkoholi7m i narkomania) oraz kanonu przedmiotów humanistycznych (filozofia, so-

cjologia. psychologia. psychologia dziecka. pedagogika, logika), jak równiez - z kilku

prLedmiotów mctodologic70ych (cwiczenia testowe, metody badan testowych).

Stopien wyzszy, specjalistyc70Y, obejmowal równiez dwa lata studiów, które mogli

podj...c studenci i absolwcnci innych kierunków pod warunkiem zaliczenia przedmiotów

z nizs/cgo stopnia. Projekt przewidywal odpowiednio sprofilowane programy kSltakenia

w /akresie:

- psychologii klinicznej (wiodace przedmioty: higiena psychicLna, neuropsychiatria

wicku dzieciecego, metody psychologii klinicznej, psychologia charakteru. psychonerwi-

ce. teoretyczne podstawy psychoterapii i metody psychoterapii, terapia grupowa, orga-

nizacja opieki spolcCLnej i poradnictwa wychowawczego itp.)�

- psychohigieny pracy (wiodace przedmioty: higiena psychiczna. fizjologia pracy.

medycyna pracy, poradnictwo lawodowe. zawodoznawstwo, organizacja pracy, bezpie-

Clenstwo pracy, psychologia spoleczna, psychologia przemyslowa, prawna ochrona pra-

cy, rynek i posrednictwo pracy, teoretyczne podstawy psychoterapii, organizacja opieki

spolecznej itp.)�

- psychohigieny spolecznej (wiodace przedmioty: higiena psychiczna, polityka spo-

leczna i ustawodawstwo spoleczne, metody badan psychologii klinicznej, psychologia

spoleczna, . patosocjologia. organizacja i technika poradnictwa wychowawczego, opieki

spolecznej. opieki pozazakladowej dla psychicznie chorych itp.).

W istocie funkcjonowaly dwie pierwsze sciezki dydaktyczne (i odpowiadajace im

wyd.l.ialy). trzecia zas - pojawila sie tylko przejsciowo. Kazdy absolwent zobowiazany

byl do odbycia rocznej praktyki zawodowej i przystapienia do egzaminu dyplomowego.

Egzamin ten skladal sie z czesci teoretycznej, polegajacej na obronie przygotowancj

pracy dyplomowej (np.: Przyczynek do badali nad jed.:Wlactwem i trudnosciami wycho-

wawczymi spotykanymi u jedynaków; Rola ucieczek i wagarów w trudnosciach wJcho-

lmwczych; Postepowanie rehabilitac.\jne po Heine-Medina; Wplyw srodowiska na utrzy-

manie Jie przy f.yciu chorych psychicznie; Doswiadczenia nad leczeniem psychonerwic

dwutlenkiem wegla; Analiza pracy odmiesniacza skór; Analiza metod pracy przy s::./i-

fmmniu emalii nadwozia; Ubytki sprawnosci intelektualnej w alkoholizmie przewleklym.

badane metoda Wechsler-Belle\'lle 32 ; a takzc - z czesci praktycznej, opartej na samo-
dllelnym opracowaniu trzech studiów prLYpadków Vwiazanych z wybranym kierunkiem

ksztalcenia specjalistycznego). Po dopelnieniu tych wymogów, absolwent otrzymywal

dyplom ukonc7cnia Szkoly.

Z analizy materialów archiwalnych wynika, ze przedstawiony program ksztalcenia

byl kreslony stopniowo. na balie doswiadczen nabywanych od momentu pojawienia sie

.\2 Wy:..{:.lI.... cyt. wyd. s. 3-4.
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pomyslu zalozenia Szkoly. Naj prawdopodobniej , byly one krok po kroku modyfikowane
ze wzgledu na roLlnaite przyczyny, do których mozna np. zaliczyc: posiadane mozli-

wosci kadrowe, zasoby finansowe, sytuacje formalno-prawna Szkoly, zapotrzebowanie

spolecznc itp.

Nic tei. dziwnego. i.e ów program - I. racji hraku podstaw do wyróznienia higieny

psychicznej jako odrebnej dyscypliny naukowej oraz ze wzgledu na nieodpowiedniosc

programu w stosunku do sformulowanych zalozen, z racji niejasnosci, wielorakosci i

zakrcsowych róznic poszczególnych przedmiotów i (traktowanych jako przedmioty) za-

gadnien. jak równiez z uwagi na stopien swego skomplikowania z perspektywy obsady

personalnej - od momentu ogloszenia zostal poddany ostrej krytyce, glównie ze strony

srodowiska Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Oswiaty i Ministerstwa Zdro-

wia: U . Nie kwestionowano przy tym samej potrzeby ksztalcenia zawodowego.
Poniewaz w innym miejscu J4 szczególowo omówilam wszelkie tresci, zawarte we

wspomnianej opinii Stefana Balcya dotyczace sensu istnienia Szkoly, tutaj skupie sie tylko na danych odnoszacych sie do programu studiów psychohigienicznych J5 . Ten U7-
naje Baley La nieadekwatny wohec idei higieny psychicznej. Krytykuje proponowane

w nim zestawy przedmiotów (socjologia, antropologia, logika, anatomia, filozofia, psy-

chologia), które wcale nie naleza do zakresu higieny psychicznej. Zreszta, jak zauwaza,

reprezentujace ja przedmioty (higiena psychiczna, higiena psychiczna pracy) bardzo ubo-

go przedstawiaja sie na tle owych zestawów. Pominieta zostala, nie wiadomo dlaczego,

profilaktyka. scisle mieszczaca sie w zakresie higieny psychicznej, czy chociazby jej

historia lub tCL podzial przedmiotu ,,higiena psychiczna" na przedmioty szczególowe.

Istotnie. trudno to wyjasnic przy uwzglednieniu faktu, iz inne przedmioty, np.

psychologia. /.Ostaly w programie o wiele bardziej dokladnie opracowane. Tak, ze pro-

gram studiów psychohigienicznych odpowiada wlasciwie programowi uniwersyteckich

studiów psychologicznych, jedynie z niewielkimi modyfikacjami. Tymczasem, jak slu-

slOie zauwaza Baley, wiodacym przedmiotem w placówce dydaktycznej o nazwie: Wy-

zsza Szkola Higieny Psychicznej, nie jest i nie powinna byc psychologia, lecz wlasnie

- pOlraktowana w programie zaiste "po macoszemu" - higiena psychiczna.

Dlatego Baley zastanawia sie, czy na podstawie recesywnej reprezentacji (w pro-

gramie nauczania WSHP) przedmiotów fundamentalnie zwiazanych z ideami higieny

psychicznej, moze absolwent Szkoly mienic sie ..higienista psychicznym"? Podkresla

przy tym. iz wszak nadal sprawa wielce sporna jest, czy higiena psychiczna moze byc

prawomocnie uznana za odrebna dyscypline nauki. I w konkluzji dotyczacej programu

studiów stwierdza 36 : ..[...] program nie moze byc zadna miara uznany za program hi-
gieny psychicznej. Szkola dzialajaca wedlug tego programu nie ma prawa nazywac sie

szkola higieny psychicznej, a jej absolwenci nie moga miec prawa do tytulu magistrów

.\.\ Talll7e. s. 4-5: oraz S. Baley. Kserokopia pisma.... cyt wyd

_\.1 T Rlepa. Wy:.{:lI.... cyt. wyd.

.'5 S Baley. Kserokopia pisma.... cyt. wyd.. s. J-5.

3(, Tamze, s. 5.
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higicny psychicznej". Zdaniem Baleya, trzeba wyraznie powiedziec, ze Wyzsza Szkola

Higieny Psychicznej - dublujac program uniwersyteckiego ksztalcenia psychologów i

dodaj'lc kilka przedmiotów - nastawiona jest przede wszystkim na ksztalcenie psycho-

logów, nie las - psychohigienistów. l
Konkluzja ta jest zbiezna z oficjalnie przedstawionymi (przez wladze Szkoly- 7)

�clami ksztalcenia, z których glównym pozostaje przygotowanie "pracowników facho-

wych", po czym na pierwszych miejscach wymienia sie: "psychologów klinicznych",

..pedagogów klinicznych", "psychologów szkolnych", "doradców zawodowych (psycho-

Icchników", ,.organizatorów i inspektorów pracy (psychologów pracy)". W ramach "pra-

co\\mków fachowych" wymienia sie ponadto: "lekarzy szkolnych", "lekarzy-higienistów

spolecznych" (jako zawody typowe medyczne i istotnie scisle zwiazane z ksztalceniem

w ramach akademii medycznych) oraz "psychohigienistów spolecznych (asystentów spo-

lecl.nych)". Wlasciwie latem jedynie ta ostatnia nazwa zawodu bezposrednio laczy sie

L projektowanym - zgodnie z ideami higieny psychicznej - profilem Szkoly i jej ab-
solwenta.

Wracajac do opinii Stefana Baleya trzeba stwierdzic, ze nie negowal on krzewienia

idei ruchu higieny psychicznej. Postulowal by to Instytut Higieny Psychicznej, po zrze-

czeniu si� ,.pretensji do tworzenia szkoly", podjal prace wokól zorganizowania syste-

malycznych kursów. ..I...] na których zarówno absolwenci studiów psychologicznych na

Wydziale Humanistycznym (juz po magisterium), jak i absolwenci medycyny mogliby
swoja wiedz� w tym zakresie w razie potrzeby zdobywac i poglebiac,,3H.

Z dzisiejszej perspektywy mozna powiedziec, ze Baley bardzo nowoczesnie pro-

jektowal Instytutowi role, jaka obecnie pelnia pracownie i laboratoria ksztalcace psy-
chologów (po ukonczonych studiach), a powolane np. przez Polskie Towarzystwo Psy-
chologiczne: badz tez - osrodki ksztalcenia uniwersyteckiego, prowadzace studia pody-
plomowe w 7akresie psychologii. Teraz mozna równiez wyrazic zal, iz ówczesne spory
wokól WSHP poszly w nicwlasciwym kierunku, a zaistnialy na ich tle konflikt srodo-

wiskowy. przeniesiony na szczebel ministerialny, nie zostal wtedy rozstrzygniety pozy-
tywnie na drodze kompromisu ustanowionego przez reprezentantów srodowiska psy-
chologicznego i psychohigienicznego. Moim zdaniem, kompromis byl tym bardziej po-
Ir zebny, im bardziej podloze sporu mialo charakter polityczny.

Cokolwiek by na ten temat sadzic, nie ulega watpliwosci, ze wszelkie negatywne
strony sporu wokól WSHP najbardziej dramatycznie dotknely studentów i absolwentów
Si'koly.

37 Plll;.wWfJlI:'..... cyt. wyd., s. 26-37.

_IM S. Baley. Kserokopia pisma.... cyt. wyd.. s. B.
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Co zrobili pozbawieni magisterium absolwenci WSHP?

Pt7cd zaplanowanym w 1997 roku spotkaniem absolwentów WSHP. Tymczasowy

Komitct Organizacyjny (Eugenia Dabrowska. Zofia Liedtke i Jadwiga Zajaczkowska)

,-wrócil sie do nich z prosba o wypelnienie bardzo prostej. kilkupytaniowej ankietl 9 .
Jej celem bylo zdobycie orientacji co do losów absolwentów WSHP.

Na ankiete (wszak niemal po piecdziesieciu latach od czasów studiowania

w WSHP) odpowiedzialo 78 osób. Z odpowiedzi tych wynika. iz jedynie 9 osób

(11.Yk) nic podjelo dalszych studiów i nic uzyskalo zadnego stopnia czy tytulu na-

ukowcgo. Natomiast az 46 osób (niemal 59%) ukonczylo uniwersytcty (najczesciej -

Warszawski i Poznanski). 7dobywajac dyplomy magisterskie w zakresie zwlaszcza

psychologii. a nastepnie - pedagogiki i filozofii. Dwie osoby sa doktorami nauk huma-

nistycznych. jedna zas - docentem.

Sposród pozostalych osób - 20 (25.6%) ukonczylo akademie medyczne. pracujac

nastepnie jako lekarze (20.5%). W grupie osób konczacych akademie medyczne znalazly

sie dwie, które uzyskaly stopien naukowy doktora nauk medycznych, jedna zas - tytul

profesora w tej dziedzinie.

Dwie osoby ukonczyly innc uczelnie wyzsze, tj. jedna - Akademie Sztuk Piast y-

Clnych. a druga - ..Wieczorowa Szkole Inzynierska". Ponadto, jedna osoba skonczyla

dwuletnte ..Studium Pedagogiczne" przy Uniwersytecie Warszawskim.

Tylko 5 osób (6,4%) przyznalo, ze podjeta przez nich praca nie byla zgodna

z kierunkiem studiów w WSHP. Pozostale osoby stwierdzaly. iz ich praca zawodowa

czesciowo lub w pelni byla zgodna z kierunkiem studiów i wykladanymi w WSHP

prLedmiotami. Sposród nich, generalnie. najwyzej oceniono - ze wzgledu na przydat-

nosc 7awodowa - pr Ledmioty psychologiczne.

NajClestszym miejscem pracy absolwentów WSHP. po uzupelnieniu wyksztalcenia

i u7yskaniu (co najmniej) magisterium byly poradnie zdrowia psychicznego. poradnie

lawodowo-wychowawcze. kliniki psychiatryczne. szkoly i przedsiebiorstwa przemyslo-
wc.

Zatem nalezy stwierdzic. iz absolwenci Szkoly poradzili sobie z trudnosciami

zwiazanymi ze zdobyciem dyplomu magisterskiego (i nie tylko). którego nie gwaran-

towala im macierzysta uczelnia. Mozna wiec zadawac sobie pytania - czy jasno

i wyraznie prLcjawione: zaradnosc i samodzielnosc sa efektem studiowania wlasnie w

tcj placówce dydaktYC7nej. czy tez - po prostu - przynaleza studentom i absolwentom

WSHP jako cechy ich osobowosci'! A moze aktywnosc. majaca na celu zdobycie dy-

plomu ukonczenia którejkolwiek ..honorowanej'" wówczas uczelni. wymusily okoliczno-

sci zewnetrzne? Aby odpowiedziec na te pytania. nalezaloby przeprowadzic poglebione
badania wsród absolwentów WSHP.

.w Kserokopia listu z 16 grudnia 1996 r.. podpisanego przez wymienione osoby
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Autorki prezentowanej tu ankiety usilowaly zdobyc materialy. pozwalajace - jak

sadze - udzielic odpowiedzi na tak interesujace pytania. Jednak ich prosba o swobodne

wypowiedzi wspomnieniowe nt. Szkoly, pozostala niemal bez echa. Z tej mozliwosci

skorzystalo bowiem niewiele sposród ankietowanych osób. Jednak niektóre z wynoto-

wanych opinii na temat Szkoly warto przytoczyc ze wzgledu na ich sugestywna wartosc

odnosnie kierunku mozliwych odpowiedzi na sfonnulowane powyzej pytania 4o .
- "O szkole dowiedzialam sie z ogloszenia przylepionego na slupie [...]. Wpadlam w

zachwyt! Ogloszenie zawieralo równiez zarys programu. który obiecywal szeroka wic-

dze o czlowieku i spolec7cnstwie. Te rozlepione ogloszenia staly sie powodem kpinek

studentów (i nie tylko) Uniwerku. Stosunek tego srodowiska do PWSHP byl bardzo

negatywny nawet ze strony niektórych pracowników Poradni Higieny Psychicznej. Za-

dawano mi pytanie: - "A czegoz was tam ucza w tej szkole'!"

- "PWSHP nie pasowalo do PRL-u".

- "Ta szkola byla "przechowalnia" dla wielu osób. które ze wzgledu na tzw. "Numerus

Klasowy" wówczas obowiazujacy. nie dostaly sie na inne, wymarzone studia".

- "Szkola wówczas wielu z nas dawala poczucie nonnalnosci i twórczych perspektyw"

(Byla wazna - dop. TR) ,,[...] dla mlodych ludzi. uwiklanych w powojenne konflikty".

- "Przewidziany program nie byl w pelni realizowany - byl zbyt ohszerny i chyba
hrakowalo specjalistów".

- "Uczelnia oprócz wiedzy dawala przygotowanie praktyczne. które dopiero po 1956 r.

mozna bylo w pelni wykorzystac do wykonywania zawodu".

- [Szkola - dop. TR] "Fonnalnie nie przetrwala czasów stalinowskich. ale duch jcj
przetrwal w absolwentach".

- ,,[...] mam przeswiadczenie. ze jakos zostalam wierna w pracy tym wartosciom jakie
ona (szkola - dop. TR) nam wpajala".

Minelo wiele lat, ze - jak mozna przypuszczac - wspomnienia o WSHP istmeJa
w pamieci jej absolwentów w "skondensowanej" fonnie, z okreslonym zabarwieniem

emocjonalnym, jako wrecz zdefiniowany epizod na ich drodze zyciowej. A zaistniale

wówczas trudnosci i przykre akcenty zostaly (przypuszczalnie) zracjonalizowane, uspra-

wiedliwione, zapomniane. Nie bez znaczenia dla tego procesu psychicznego jest - da-
jaca sie sfonnulowac z duzym stopniem prawdopodobienstwa - hipoteza o wystapieniu
silnej wiezi laczacej studentów i pracowników Szkoly. Wiezi, zaistnialej chocby dlatego,
l.e stanowili oni odizolowana (i czesto, z racji np. nieodpowiedniosci klasowej, odrzu-
cana) grupe, o jasno okreslonym celu (walka o istnienie Szkoly) i wyraznie zdefinio-

wanym "wrogu". To gwarantowalo znaczna integracje wewnetrzna i spoistosc grupy
osób, skupionych wokól WSHP. Zrozumiale jest zatem, iz uczestnictwo w tego rodzaju
grupie spolecznej jest - mimo uplywu czasu - nie tylko dalece nobilitujacym wspo-
mnieniem, ale i wspomnieniem znaczacym dla oceny biegu wlasnego zycia.

.\I) Wypowiedzi nie S:i anonimowe. zatem nie podaje szczególowych zródel. Wszystkie odpowiedzi na ankiete
stanowi:} wlasnosc rodziny D:}browskich.


