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POCZĄTKI  KSZTAŁCENIA  PEDAGOGÓW 
MUZYCZNYCH  W  SYSTEMIE  STUDIÓW 
WIECZOROWYCH  W  PAŃSTWOWYCH 

WYŻSZYCH  SZKOŁACH  MUZYCZNYCH  W PRL  

Główną postacią stanowiącą o szkolnictwie muzycznym w pierwszym 
okresie po roku 1945 był ministerialny wizytator szkół muzycznych Janusz 
Miketta. To on poddał pod dyskusję projekt ustroju szkolnictwa muzycznego 
polegający na podziale szkolnictwa muzycznego na trzy stopnie: niższy, średni 
i wyższy – przy czym szkoła wyższa miała otrzymać organizację i uprawnienia 
szkoły akademickiej, a zapożyczony z przemyśleń Komisji Opiniodawczej 
Ministerstwa WRiOP z lat 1928–1929 (Miketta 1945). Projekt ten w okresie 
II Rzeczypospolitej upadł1, ale w 1945 r. odżył na nowo, tyle że wyższe uczel-
nie muzyczne miały być pozbawione uprawnień akademickich. Już na wstępie 
rozważań należy przy tym podkreślić, że rozwiązania przyjęte w założeniach 
projektu reformy polskiego szkolnictwa muzycznego były porównywalne 
z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami systemów kształcenia artystycz-
nego zachodniej Europy2. 

Do tego typu szkolnictwa J. Miketta przekonał się jesienią 1939 roku, 
kiedy został w Stanisławowie profesorem sowieckiej średniej szkoły muzycz-
nej i tzw. wieczorowej szkoły muzycznej dla robotników – prowadzonej bez 
odrywania ich od pracy zarobkowej (inaczej zwanej szkołą umuzykalnienia) 
oraz podczas wizytacji w Kijowskim Konserwatorium Muzycznym. Tam 
utrwaliły się jego przekonania, że kierunek, jaki usiłował nadać szkolnictwu 
muzycznemu w Polsce, był trafny i celowy. Miał w codziennej praktyce na-

                                                           
1 W. Świętosławski – ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego w dniu 1 czerwca 1937 r.   wydał  Rozporządzenie o ustroju szkół artystycz-
nych muzyki, w którym – na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 1932 
roku o ustroju szkolnictwa (Dz. U. RP Nr 38, poz. 389) – zarządził ostatecznie o po-
dziale szkół artystycznych muzyki na konserwatoria muzyczne, instytuty muzyczne 
i szkoły muzyczne, nie uwzględniając tym samym propozycji Komisji Opiniodawczej 
MWRiOP z lat 1928–1929. 

2 Np. projekt nie znalazł swoich równie nowoczesnych odpowiedników nawet we 
Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki, zdając się o wiele lat wyprzedzać rozwią-
zania przyjęte w tych krajach. W „bloku wschodnim” tak nowatorskich złożeń pro-
gramowych i strukturalnych nie mieli zaś nawet Czesi i Niemcy (chociaż ci ostatni 
posiadali pewne odpowiedniki w postaci Musikgymnasium, a więc szkół łączących 
nauczanie muzyki z ogólnym wykształceniem w jednej szkole). 
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uczycielskiej, kierując jako dziekan całym działem przedmiotów teoretycz-
nych dowód, jak takie właśnie upostaciowanie szkoły muzycznej wpływa na 
osiągane rezultaty. Miał dowód na to, że w zespole uczniów nieróżniących się 
przede wszystkim wiekiem, można dopiero realizować założenia dydaktyczne 
i metodyczne. Wizje z lat 1928–1929 odnalazł w realnych kształtach w Kijo-
wie, gdzie olbrzymi zespół szkolny składał się z 7-letniej niższej szkoły mu-
zycznej, 6-letniej szkoły średniej i wyższej szkoły muzycznej (nazywanej 
konserwatorium) wyposażonej w pełen aparat naukowy (Miketta 1945).  

Rewolucyjną – jak twierdził – obserwację poczynił w wieczorowych 
szkołach umuzykalniania robotników, gdzie ludzie w różnym wieku poddawa-
ni byli najrozmaitszym zabiegom, by rozbudzić i rozwinąć swoją muzykal-
ność. W referacie wygłoszonym podczas warszawskiej konferencji dyrektorów 
polskich szkół muzycznych, odbytej w dniu 29 kwietnia 1945 r. w Minister-
stwie Kultury i Sztuki mówił: Metodyka nauczania w tych szkołach to wzór 
niesłychanie twórczego wysiłku nauczycieli radzieckich, rezultat głębokiego 
przemyślenia tej prawdy, że każdego ucznia właściwie należy inaczej uczyć, 
podchodzić do niego z wciąż zmiennymi sposobami podania mu tej samej 
programowo treści. Krótko – pozbyłem się przez to doświadczenie i obserwa-
cje jakiejkolwiek chwiejności, że droga obierana przeze mnie w punkcie wyj-
ścia całej mej pracy, była wyznaczona trafnie i dążyła do właściwego celu 
(Miketta 1945). 

Referat Miketty, z którego pochodzi powyższy cytat, należy traktować 
jako pierwszy pomysł programowy na organizację systemu szkolnictwa mu-
zycznego w Polsce zgłoszony po II wojnie światowej – tym bardziej, że 
w końcowej jego części znalazła się też propozycja rozporządzenia o ustroju 
szkolnictwa muzycznego, którego rozwinięcie znaleźć można następnie w rze-
czywiście wydanym w dniu 7 grudnia 1945 r. przez Ministra Kultury i Sztuki 
Władysława Kowalskiego rozporządzeniu w sprawie ustroju specjalnego 
szkolnictwa muzycznego (MKiS, 07-12-1945). 

W projekcie rozporządzenia przedstawionym przez wizytatora Mikettę 
uwidoczniono wyraźnie ową postaciowość3 poprzez zaproponowanie różnych 
typów szkół muzycznych. Miało to na celu przeciwstawienie się przedwojenne-
mu konserwatorium muzycznemu, któremu zarzucano bezkształtność i bliżej 
nieokreśloną pozycję wśród szkół polskich w ogóle (Miketta 1945). Postacio-
wość polegała na tym, że szkoły muzyczne podzielono na zawodowe i umuzy-
kalniające. Szkoły muzyczne zawodowe miały się dzielić, według projektu, na:  
1.  Na stopniu niższym – niższe szkoły muzyczne. 
2.   Na stopniu średnim: 

a)   średnie szkoły muzyczne, 
b)   gimnazja muzyczne, 
c)   licea muzyczne. 

3. Na stopniu wyższym – wyższe szkoły muzyczne. 
                                                           

3 Wyrażenie samego Janusza Miketty użyte w kwietniowym referacie. 
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Szkoły umuzykalniające miały – poprzez wykłady przedmiotów teore-
tycznych oraz naukę gry na instrumentach umuzykalniać osoby bez ogranicze-
nia wieku. Uczniowie szkół umuzykalniających mogli być dopuszczeni do 
egzaminów końcowych w szkołach muzycznych zawodowych wszystkich 
stopni. Po złożeniu egzaminu przysługiwały im te same prawa, jakie przysłu-
giwały osobom kończącym szkoły muzyczne zawodowe. 

Cele wymienionych wyżej szkół były zróżnicowane (Miketta 1945): 
1.  Celem niższej szkoły muzycznej było przygotowanie dzieci pomiędzy 7 

a 14 rokiem życia do dalszego, zawodowego kształcenia się w muzyce po-
przez: 
a)  pogłębianie i rozwijanie ich wrażliwości muzycznej, 
b)  podanie im elementarnych, teoretycznych wiadomości z muzyki,  
c)  naukę gry na jednym lub kilku instrumentach. 

2. Celem średniej szkoły muzycznej było zawodowe kształcenie młodzieży 
między 14. a 20. rokiem życia przez podanie jej wiadomości teoretycznych 
i naukę gry na instrumentach w takim zakresie, jaki umożliwia wykonywa-
nie zawodu muzyka. 

3. Celem gimnazjum i liceum muzycznego było połączenie średniego wy-
kształcenia muzycznego z wykształceniem ogólnokształcącym, przy czym 
zakres przedmiotów ogólnokształcących w obu szkołach miał określić Mi-
nister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Oświaty. 

4. Celem wyższej szkoły muzycznej było podanie całokształtu twórczej  
i odtwórczej wiedzy muzycznej. 

Projekt był zatem bardzo konkretną propozycją dla Ministerstwa, które 
skorzystało z owych planów. Efektem tego było wspomniane rozporządzenie 
Ministra Kultury i Sztuki Władysława Kowalskiego (MKiS, 07.12.1945), 
które zastąpiło rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 1 czerwca 1937 roku 
(MWRiOP, 01.06.1937).  

Różnice między projektem a rozporządzeniem ministra są niewielkie, 
jednak stanowią albo łagodzenie stanowiska pomysłodawcy, albo są rozsze-
rzeniem jego zamysłu. W niektórych zaś przypadkach – rozmydleniem jasne-
go stanowiska. Przykładem tego może być propozycja czasu trwania nauki 
w niższej szkole muzycznej: Miketta proponował 7 lat (jak w szkole ogólno-
kształcącej) natomiast w zarządzeniu zapisano kurs pięcioletni. Podobnie 
w średnim szkolnictwie muzycznym: projekt zakładał czas trwania nauki jako 
równoległy do czasu trwania nauki w szkole średniej ogólnokształcącej, nato-
miast zarządzenie Ministra wytyczyło dla średnich szkół muzycznych kurs 
sześcioletni (Miketta 1945, s. 3). Inne, budzące wątpliwość nieprawidłowości 
powodujące chwiejność systemu kształcenia, to zapis o wieku kandydatów: 
szkoła niższa muzyczna szkoliła uczniów między 7 a 14 rokiem życia, nato-
miast średnia między 12 a 20 (MKiS, 07-12-1945). 

Cenne natomiast – wydaje się – było dodanie do projektu nowej specjal-
ności w średniej szkole muzycznej: nauczanie śpiewu i muzyki w szkołach 
ogólnokształcących. Rozporządzenie również w sposób zdecydowany mówi 
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o równym traktowaniu absolwentów szkół zawodowych muzycznych i szkół 
umuzykalniających, podczas gdy Miketta w swojej propozycji dzielił absol-
wentów szkół zawodowych i umuzykalniających na producentów i konsumen-
tów. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 grudnia 1945 roku 
w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego należy uznać za 
pierwszy całościowy akt prawny dotyczący systemu oświaty muzycznej w Pol-
sce po II wojnie światowej. 

Wprawdzie już wcześniej przyjęto Dekret o organizacji szkolnictwa w o-
kresie przejściowym, ale nie odnosił się on bezpośrednio do szkolnictwa mu-
zycznego i – jak się wydaje – miał on na celu ogarnięcie deklaracją prawną 
chaosu w oświacie, jaki zapanował we wczesnym okresie powojennym (Mi-
ketta 1945, s. 2). 

Tak jak niższe i średnie szkolnictwo muzyczne powiązane było ze szkol-
nictwem ogólnokształcącym, tak i wyższe zależne było od ogólnych postano-
wień. Organizację szkolnictwa wyższego poprzedzał dekret (Dekret 17.05.1946),  
a później ustawa (Ustawa 23.09.1946) o utworzeniu Rady Szkół Wyższych. 

Ustawa głosiła utworzenie przy Prezesie Rady Ministrów Rady Szkół 
Wyższych, której zadaniem było: 
–  usprawnienie pracy szkół wyższych i zapewnienie prawidłowego toku ich 

funkcjonowania; 
– czuwanie nad pogłębieniem demokratycznego charakteru szkół wyższych; 
– troska o poprawę bytu materialnego młodzieży akademickiej. 

Rada miała w ciągu dwóch miesięcy złożyć rządowi wnioski w sprawie 
usprawnienia pracy szkół wyższych, dostosowania ich organizacji i nauczania 
w tych szkołach do potrzeb demokratycznego państwa oraz w sprawie popra-
wy bytu młodzieży akademickiej. Została też zobligowana do powołania spe-
cjalnej komisji do orzekania przewinień dyscyplinarnych studentów4.  

Przytoczone tu pokrótce dekret i ustawa były przesłankami do pracy Ra-
dy Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Sztuki. Nie 
inaczej było ze szczegółowymi wytycznymi do organizacji wyższego szkolnic-
twa muzycznego. Regulował je dekret z października 1947 r. o organizacji 
nauki i szkolnictwa wyższego (Dekret 28.10.1947), podpisany przez ówcze-
snego Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta, Prezesa Rady Mini-
strów Józefa Cyrankiewicza i wszystkich jego ministrów, w tym Ministra 
Kultury i Sztuki Stefana Dybowskiego. Ów dekret miał ogromne znaczenie dla 
organizacji szkolnictwa wyższego, ponieważ zmieniał rzeczywistość prawną 

                                                           
4 Specjalne komisje dyscyplinarne miały stosować kary dyscyplinarne jeszcze 

w oparciu o art. 50 ust. 4 Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich 
(według tekstu jednolitego z dn. 8 listopada 1937 r. – por.: Dz. U. RP z 1938 r., nr 1, 
poz. 6). 
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dla wielu przedwojennych postanowień rządowych i ministerialnych5. Mimo 
że jeden z artykułów owego dekretu stanowił, że jego postanowienia nie doty-
czą szkół artystycznych (Dekret 28.10.1947, art. 116), to wiadomo było, iż 
ogólne jego założenia przejmie też szkolnictwo artystyczne, stąd podpis pod 
nim również S. Dybowskiego – ówczesnego ministra Kultury i Sztuki. 

Szkolnictwo ogólnokształcące i muzyczne były zatem bardzo silnie zwią-
zane różnymi aktami prawnymi. Nic więc dziwnego, że w sytuacji, kiedy na 
rynku pracy we wczesnych latach 50. w PRL zabrakło w szkolnictwie ogólno-
kształcącym pedagogów muzyki, ówczesny Minister Oświaty zwrócił się do 
Ministra Kultury i Sztuki o pomoc.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Ministerstwa Oświaty na nauczycieli 
śpiewu w podstawowych i średnich szkołach ogólnokształcących, wyższe 
szkolnictwo muzyczne, jako jedyne w pionie szkolnictwa artystycznego, w ro-
ku 1957 zorganizowało dla pracujących nauczycieli formę studiów wieczoro-
wych, tzw. sekcję B przy wydziałach IV Nauczycielsko-Instruktorskich.  

Pierwotne wymagania co do kwalifikacji kandydatów na studia wieczo-
rowe zostały zmodyfikowane (MKiS, 15-05-1959) i kandydaci na I rok stu-
diów na sekcji B, zamiast dyplomu państwowej średniej szkoły muzycznej 
mogli wykazać się posiadaniem dyplomu egzaminu uproszczonego w zakresie 
muzyki i śpiewu lub świadectwem ukończenia Studium Nauczycielskiego 
w tym zakresie. Z konieczności posiadania dyplomu średniej szkoły muzycz-
nej, jako warunku dopuszczenia do studiów, zostali również zwolnieni ci kan-
dydaci na sekcję B, którzy byli niewykwalifikowanymi nauczycielami śpiewu 
w podstawowych szkołach ogólnokształcących, ale wykazywali się dobrą 
oceną w pracy zawodowej.  

Jednak wszyscy kandydaci musieli spełniać dodatkowe warunki:  
1) musieli być zatrudnieni w szkołach ogólnokształcących (podstawowych 

lub licealnych) względnie w zakładach kształcenia nauczycieli jako czynni 
nauczyciele, 

2) powinni posiadać co najmniej dwa lata praktyki nauczycielskiej w zakresie 
nauczania przedmiotów muzyki lub śpiewu, 

3) nie powinni, idąc na studia, mieć przekroczonego 40. roku życia. 

                                                           
5 W związku z wejściem w życie postanowień Dekretu, straciły moc: Ustawa  

z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. RP z 1938 r., nr 1, poz. 6) 
wraz z późn.zm.; art. 51, 52 i 53 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa  
(Dz. U. RP z 1932 r., nr 30, poz. 389) wraz z późn. zm.; Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. 
o prywatnych szkołach wyższych (Dz. U. RP z 1937 r., nr 13, poz. 89); Dekret z dnia 
24 maja 1945 r. o utworzeniu wstępnego roku studiów w szkołach wyższych (Dz. U. 
RP z 1945 r., nr 21, poz. 1229; art. 2 pkt 4 i art. 5 Dekretu z dnia 16 listopada 1945 
roku o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego 
profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół (Dz. U. RP z 1946 r., nr 56,  
poz. 313) oraz wszelkie inne przepisy prawa polskiego w sprawach unormowanych 
dekretem.    
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Zakres egzaminu obejmował materiał, który obowiązywał kandydatów 
w szkołach, które kończyli. Pozostałe warunki przyjęcia na wydział IV były 
podobne do tych, jakie obowiązywały kandydatów, którzy ukończyli średnie 
szkoły muzyczne. 

Wyraźna różnica w warunkach dopuszczenia do egzaminu wstępnego 
oraz samego egzaminu, powodowała oczywiste różnice programowe (tab. 1):  
–  Studenci Wydziału IV sekcji A (nauczycielsko-instruktorskiej) odbywali 

na I roku tygodniowo 27,5 godz. zajęć, na II roku – 26,5, na III – 24, a na 
IV roku – 13,5.  

–  Studenci Wydziału IV sekcji B (studia wieczorowe dla pracujących na-
uczycieli) odbywali odpowiednio: 14, 23, 21,5, 19,5 oraz na piątym roku – 
12,5 godzin. Dodatkowy, piąty rok nauki na sekcji B miał na celu wyrów-
nanie ilości godzin pracy studenta oraz – przede wszystkim – realizację 
szerokiego programu pedagogiczno-artystycznego. Z drugiej strony stu-
denci z sekcji B mieli przewagę w praktyce szkolnej i taki przedmiot, jak 
metodyka wychowania muzycznego – przewidziany został do realizacji 
w mniejszej ilości godzin. 

Absolwenci pełnego toku szkolenia artystycznego kończyli przed podję-
ciem studiów muzycznych dwie szkoły muzyczne: państwową podstawową 
szkołę muzyczną (7 lat) oraz państwowe liceum muzyczne (4 lata). Program 
nauczania dla nich (sekcji A) przewidywał naukę przedmiotów, których ab-
solwent tej specjalizacji mógł nauczać w szkołach muzycznych I i II stopnia. 
Takimi przedmiotami były Metodyka nauczania zasad muzyki i instrumento-
znawstwa, Chór i orkiestra ogólnoszkolna, Metodyka kształcenia słuchu, 
Literatura szkolna (AAM-Wr, sygn. 43, 68). Przedmiotów tych nie studiowali 
studenci sekcji B. Mimo ogromnej różnicy w przygotowaniu do podjęcia stu-
diów, jak i w samym programie nauczania, zdecydowano, że absolwenci Wy-
działu IV Nauczycielsko-Instruktorskiego sekcji B otrzymają po wypełnieniu 
wszystkich wymaganych rygorów przewidzianych planem studiów dyplomy 
równoznaczne z dyplomami zwyczajnych studiów w wyższych szkołach mu-
zycznych na Wydziale IV Nauczycielsko-Instruktorskim. Dyplomy te upraw-
niały do nauczania muzyki i śpiewu w średnich szkołach ogólnokształcących 
i zawodowych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz w szkołach średnich 
i liceach muzycznych (pomimo braku praktyk w szkołach muzycznych II stop-
nia), w zakresie objętym zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki.  

Warto tu przypomnieć okoliczności, które doprowadziły do utworzenia 
sekcji B.  

Z powodu braku nauczycieli śpiewu w szkołach ogólnokształcących Mi-
nisterstwo Oświaty wyszło z inicjatywą poszerzenia Wydziału IV o sekcję dla 
pracujących nauczycieli. Zakładano zatem co innego, niż w rzeczywistości 
otrzymano. Absolwent sekcji B (pracujący nauczyciel) nie był w stanie nadro-
bić zaległości 11. lat nauki, które odbyli studenci sekcji A w szkołach mu-
zycznych I i II stopnia. W ciągu ponad 90-letniej tradycji (założone przez 
Stanisława Kazurę w 1927 r. – do dnia dzisiejszego – 2009 r.) wydziały wy-
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chowania muzycznego nosiły różne nazwy, lecz zawsze kształciły najwyższej 
klasy nauczycieli muzyki dla amatorskiego ruchu muzycznego oraz różnego 
rodzaju kształcenia muzycznego. 

Podobną sytuację zauważyła Zofia Konaszkiewicz, badając 30 lat później 
działalność wydziałów IV wychowania muzycznego. W dokonanej analizie 
systemu kształcenia muzyków-pedagogów poddała krytyce pomysł powielania 
pracy wydziałów IV akademii muzycznych przez podobne jednostki na Uni-
wersytetach czy Wyższych Szkołach Pedagogicznych, a także zacierania róż-
nic między dyplomami i uprawnieniami zawodowymi. W Raporcie tym czy-
tamy: Nowym zjawiskiem w polskim kształceniu nauczycieli muzyki stała się 
niespodziewana konfrontacja Wydziałów Wychowania Muzycznego istnieją-
cych w Akademiach Muzycznych z analogicznymi Wydziałami istniejącymi 
w Uniwersytetach i Wyższych Szkołach Pedagogicznych. Te ostatnie powstały 
z myślą przygotowania w miarę licznej kadry nauczycielskiej dla szkolnictwa 
ogólnokształcącego. Faktycznie jednak z różnych przyczyn zaczęły powielać 
model kształcenia istniejący w Akademiach Muzycznych, a nie wypracowały 
własnego, odpowiadającego celom, dla których zostały powołane. Doprowa-
dziło to do swoistej patologizacji kształcenia muzycznego w naszym kra-
ju…Nie należy zacierać różnic pomiędzy dyplomami. Nie powinno dojść do 
tego, aby Wydziały o charakterze pedagogicznym innych Uczelni mogły wy-
dawać dyplomy magistra sztuki. Są to bowiem inne drogi kształcenia pedago-
gicznego. Rozróżnienie takie nie jest wartościujące, lecz porządkujące, wpro-
wadzające ład do posiadanych przez absolwenta kwalifikacji (Konaszkiewicz 
1999, s. 6, 68). Dokonany tu celowy skok w przyszłość jest potwierdzeniem 
podobnych, przedstawianych wydarzeń, które rozegrały się pod koniec lat 50. 
XX wieku. Czym bowiem dla wydziałów IV akademii muzycznych są obecnie 
podobne kształcące na uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, 
tym dla wydziałów IV państwowych wyższych szkół muzycznych w roku 
1957 były sekcje B wydziałów IV – studia wieczorowe dla pracujących na-
uczycieli pozbawionych praktycznie kwalifikacji. 

Niewątpliwie osiągnięto cel w postaci ilości wydanych dyplomów 
uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela muzyki. Liczne 
szkoły ogólnokształcące pozyskały nauczycieli śpiewu, domy kultury cenio-
nych animatorów sztuki, ogniska muzyczne nauczycieli muzyki, lecz szkoły 
muzyczne I i II stopnia wątpliwej klasy pedagogów. Zakładano bowiem, że 
wystarczy sama chęć nauczyciela do poszerzenia swoich kwalifikacji o wiedzę 
muzyczną, aby nauczać muzyki w szkole ogólnokształcącej. Zapomniano 
jednocześnie o tym, że teren sztuki był zawsze osobliwością polegającą na 
owym niezwykłym darze talentu, który nigdy nie podlegał żadnej filozofii 
politycznej, zmianom ustrojowym państwa czy wahaniom rynku pracy peda-
gogów. Nic zatem dziwnego, że założenia były różne od otrzymanych wyni-
ków.  
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Tab. 1.  Porównawcza siatka godzin wydziału IV sekcji A i sekcji B (wieczorowej) 
w polskich wyższych szkołach muzycznych w 1959 roku 

 
Wydział IV sekcja A Wydział IV sekcja B 

Rok nauki Rok nauki 
Przedmiot 

I II III IV 
Rodzaj 
zajęć I II III IV V 

Rodzaj 
zajęć 

Dyrygowanie1 0,5 0,5 0,5 1 Indywi-
dualne 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indywidual-
ne 

Fortepian 1 1 1 1 Indywi-
dualne 

1 1 1 1 1 Indywidual-
ne 

Drugi  
instrument 
muzyczny 

1 1 1 1 Indywi-
dualne 

1 1 1 1 1 Indywidual-
ne 

Emisja głosu  
z dykcją 

0,5 0,5 0,5 - Indywi-
dualne 

0,5 0,5 0,5 - - Indywidual-
ne 

Kształcenie 
słuchu 

2 2 2 - Grupy do 
10 osób 

2 2 2 2 - Grupy do 10 
osób 

Harmonia 2 - - - Grupy do 
10 osób 

2 2 24 - - Grupy do 10 
osób 

Ćwiczenia  
z harmonii 

1 2 - - Grupy do 
3 osób 

- 1 1 - - Grupy do 4 
osób 

Kontrapunkt 2 2 - - Grupy do 
5 osób  

- - - 2 2 Grupy do 6 
osób 

Instrumentacja 
na różne 
zespoły 

- - 0,5 0,5 Indywi-
dualne 

- - - 0,5 0,5 Indywidual-
ne 

Czytanie 
partytur 

0,5 0,5 0,5 - Indywi-
dualne 

- - 0,5 0,5 0,5 Indywidual-
ne 

Literatura 
muzyczna 

2 2 2 - Zbiorowe 2 2 2 2 - Zbiorowe 

Literatura 
szkolna 

- - 1 - Zbiorowe - - - - - - 

Formy mu-
zyczne3 

- - - - - - 2 - - - Zbiorowe 

Psychologia 2 - - - Zbiorowe - 25 - - - Zbiorowe 
Pedagogika - 2 - - Zbiorowe - - 256 - - Zbiorowe 
Historia 
wychowania 

- - 1 - Zbiorowe - - - 1 - Zbiorowe 

Metodyka 
wych. mu-
zycznego 

- - 1 1 Zbiorowe - - - 1 - Zbiorowe 

Metodyka 
umuzykalnie-
nia 

- - 1 - Zbiorowe - - - - 1 Zbiorowe 

Metodyka 
prowadz. 
zespołów 
wok.-instr. 

- - - 2 Zbiorowe - - - 1 - Zbiorowe 

Metodyka 
kształcenia 
słuchu 

- - - 1 Zbiorowe - - - - - - 
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Metodyka 
nauczania 
zasad muzyki  
i instrumento-
znawstwa 

- - 1 - Zbiorowe - - - - - - 

Zagadnienia 
popularyzacji 
muzyki i 
seminarium 
prelekcji 

- - 1 1 Zbiorowe - - - 1 1 Zbiorowe 

Seminarium 
dyplom. pracy 
pisemnej 

- - 1 - Zbiorowe - - - 1 - Zbiorowe 

Chór lub 
orkiestra 
ogólnoszkolna 

2 2 2 - Zbiorowe - - - - - - 

Zespoły 
wokalne 

2 2 2 2 Zbiorowe - 2 2 2 2 Zbiorowe 

Zespoły 
instrumentalne 

2 2 2 2 Zbiorowe - 2 2 2 2 Zbiorowe 

Zajęcia 
ogólnowydzia-
łowe 

1 1 12 1 Zbiorowe 1 1 12 1 1 Zbiorowe 

Główne 
zagadnienia  
i kierunki 
filozofii 

2 2 - - Zbiorowe 26 26 - - - Zbiorowe 

Język obcy 2 2 2 - Grupy do 
16 osób 

2 2 2 - - Zbiorowe 

Wychowania 
fizyczne 

2 2 - - Zbiorowe - - - - - - 

Studium 
wojskowe 

Według obowiązującego programu 

Razem 27,5 26,5 24 13,5 - 14 23 21,5 19,5 12,5 - 
 

1 – Z udziałem stałego akompaniatora na wszystkich zajęciach. 
2 – Od II semestru prowadzono wykłady z higieny szkolnej w wymiarze 1 godz./tyg. 
3 – Z udziałem ilustratora. 
4 – Grupy do 6 osób. 
5 – Absolwenci SN mogli być zwolnieni. 
6 – Nie obowiązywało absolwentów SN.                       

 

Źródło: Załączniki do zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nr 89 z dnia 15 maja 1959 r., 
zmieniające zarządzenie z dnia 15 maja 1957 r., w sprawie trybu naboru kan-
dydatów na I rok studiów oraz warunków dopuszczania do studiów w wyż-
szych szkołach artystycznych, podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. 

  
W związku z różnicami w planie nauczania oraz z doświadczeniami na-

bytymi w pracy zawodowej przez czynnych nauczycieli praktyki studenckie 
odbywały się na innych zasadach. Sekcja A zaliczała praktyki na III i IV roku, 
natomiast sekcja B tylko na V roku. Studentów III roku sekcji A obowiązywa-
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ły praktyki w szkołach muzycznych I stopnia (10 hospitacji i 3 lekcje próbne) 
oraz w szkołach ogólnokształcących (6 hospitacji i 2 lekcje próbne). Na IV ro-
ku studiów wprowadzano praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych 
II stopnia (10 hospitacji i 6 lekcji próbnych), dwutygodniową praktykę w za-
kładach kształcenia nauczycieli lub liceach ogólnokształcących (4 hospitacje 
i 2 lekcje próbne) oraz prowadzenie zespołu amatorskiego przez 6 miesięcy. 

Tymczasem studentów sekcji B na V roku obowiązywały praktyki stu-
denckie w szkołach muzycznych I stopnia (4 hospitacje i 2 lekcje próbne), 
w zakładach kształcenia nauczycieli lub liceach ogólnokształcących (4 hospi-
tacje i 2 lekcje próbne) oraz prowadzenie i hospitacja zespołu amatorskiego 
przez okres 6 miesięcy.       

Dla nauczycieli śpiewu i muzyki szkół ogólnokształcących i zawodo-
wych, celem umożliwienia odbycia przez nich studiów zdecydowano, że zaję-
cia będą odbywały się w zasadzie w godzinach popołudniowych 2–3 razy 
w tygodniu. Pierwszy rok sekcji B, według założeń, miał charakter wyrów-
nawczy i uzupełniający, aby przygotować słuchaczy do przejścia na studia 
czteroletnie według programu studiów artystycznych na wydziale IV Nauczy-
cielsko-Instruktorskim. Analiza siatki godzin nie potwierdziła prawdziwości 
tych założeń (Załączniki [w:] MKiS, 15.05.1959).                                   

Udana akcja wprowadzenia studiów wieczorowych na IV wydziały 
w państwowych wyższych szkołach muzycznych w 1957 r. (w Warszawie, 
Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie) była zachętą 
do wdrożenia – w późniejszych latach – pomysłu otwarcia tam studiów zaocz-
nych.   
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Summary 

The beginnings of music teachers’ training within the system of extra 
mural studies in public music schools in the people’s republic of poland 

 
Key words: extra mural studies, advanced music schooling, syllabuses in 

artistic higher education 
 
 Basing on the analysis of documents and deeds the author of this work 

depicts efforts of the Ministry of Education to meet the demand for elementary 
and general high school music teachers in the years 1950-1960. This challenge 
was taken up by the public advanced music schooling in cooperation with the 
Ministry of Culture and Art. In 1957 they organized a B section for working 
teachers, at IV Teachers’ Training Faculties of advanced music schools and 
Academies.  

The beginnings of music teachers’ training in the system of extra mural 
studies has been presented in terms of the goals which were set and achieved 
and conflicts resulting from inconsistence of syllabuses as well as from 
preferential approach to music teachers who both worked and studied. All of 
the presentation has been supported by  experiences gained  by the advanced 
music schooling  in the years after 1945. 

 
 
 
 


