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E D U K A C JA  M U Z YC Z NA  

P R O B L E M Y,  W Y Z WA N I A ,  
K I E RU N K I  R O Z WO J U
—   —   —
—   —   —
—   —   —

U w a g i  w s t ´ p n e
—   —   —
Zachowania muzyczne sà na ogó∏ zachowaniami wyuczonymi. Majàc to na
wzgl´dzie, trudno sobie wyobraziç jakàkolwiek g∏´bszà analiz´ wydarzeƒ 
na muzycznej scenie bez odwo∏ania si´ do jej kontekstów edukacyjnych.
Odwo∏aƒ takich nie mo˝e zabraknàç tak˝e w niniejszym „Raporcie o stanie
muzyki w Polsce”, przy czym winny one obejmowaç zarówno dzia∏anie w sferze
oÊwiaty publicznej (powszechnà edukacj´ muzycznà), szkolnictwie artystycznym,
jak i inne, relatywnie nowe zjawiska w tym zakresie. Dwóm pierwszym ze
wskazanych tu kwestii poÊwi´cimy – ze zrozumia∏ych, jak si´ wydaje, wzgl´dów –
nieco wi´cej uwagi.
—   —   —
Byç mo˝e najproÊciej b´dzie rozpoczàç badanie podj´tego tu zagadnienia od
przywo∏ania paradoksu, z którym mamy dziÊ do czynienia w przestrzeni kultury
muzycznej. Polega on na tym, i˝ rozwojowi i intensywnemu ró˝nicowaniu si´
„instrumentarium, powiàzanych ze sobà praktyk i zale˝noÊci”–1 sk∏adajàcych si´
na Êwiat muzyki towarzyszy dziÊ wyraêne narastanie kryzysu muzycznej edukacji.
Dotyczy on w zasadzie wszystkich jej obszarów. Na jego wy∏anianie si´ wskazy-
wano ju˝ w latach 80. XX wieku. Akcentowano wówczas, i˝ nie jest to wy∏àcznie
kryzys finansowy wynikajàcy z nieuzasadnionego „d∏awienia” rozwoju powiàza-
nych z nià instytucji czy ograniczania Êrodków przeznaczonych na bezpoÊrednie
dzia∏ania w tym zakresie, choç z pewnoÊcià nie by∏y one i w dalszym ciàgu sà
nie wystarczajàce. W swoich najg∏´bszych pok∏adach jest to kryzys to˝samoÊci
wynikajàcy z inercji i zachowawczego myÊlenia utrudniajàcego elastyczne 
dostosowywanie edukacyjnych praktyk oraz edukacyjnych instytucji do zmian, 

288 .



z którymi mamy dziÊ do czynienia w kulturze. Mam tu na myÊli takie zjawiska,
jak globalizacja, rozwój technologiczny – którego kolejne przejawy zasadniczo
zmieni∏y Êwiat muzyki w sferze twórczoÊci, wykonawstwa, dystrybucji oraz
odbioru – rozwój mediów tradycyjnych i nowych mediów, a tak˝e g∏´bokie 
zmiany w ca∏ej sferze socjokultury b´dàce rezultatem wskazanych tu faktów 
i procesów. Reakcjà na to sà niestety – jak zauwa˝y∏a kiedyÊ Estelle Jorgensen,
jedna z najwybitniejszych w skali Êwiatowej specjalistek w tej dziedzinie –
jedynie „dostrzegalne przejawy »manipulowania« na marginesie”. Nurt g∏ówny
praktyki edukacyjnej, a w znacznym stopniu tak˝e uprawiana w tym obszarze
refleksja teoretyczna „przypomina w dalszym ciàgu swà poprzedniczk´ z minio-
nego pokolenia” –2. Trudno si´ wi´c dziwiç pojawieniu si´ wokó∏ tej problematyki
narastajàcej fali krytyki. Jest rzeczà charakterystycznà, ˝e w kràg debaty
w∏àczajà si´ tu nie tylko specjaliÊci zwiàzani profesjonalnie z nauczaniem muzyki,
ale tak˝e Êrodowiska artystyczne, medialne, polityczne i inne.
—   —   —
Przyglàdajàc si´ debacie toczonej dziÊ w Polsce wokó∏ zagadnieƒ edukacji 
muzycznej, nietrudno zauwa˝yç, ˝e jest to w znacznym stopniu debata jedno-
wymiarowa. Jej nurt g∏ówny tworzy praktyka odmieniania przez ró˝ne przypadki
poj´cia „narodowe niepowodzenie”, a czasami nawet „narodowa kl´ska”. 
Przywo∏ujàc rozmaite argumenty i analizy, dowodzi si´, ˝e z edukacjà muzycznà
(zw∏aszcza powszechnà) dzieje si´ w Polsce êle, roÊnie w sposób zastraszajàcy
dystans pomi´dzy elità twórczà a odbiorcami muzyki, zw∏aszcza m∏odymi, ˝e
m∏odzie˝ nie interesuje si´ „muzykà artystycznà”, nie jest te˝ wyposa˝ona 
w kompetencje muzyczne niezb´dne do dokonywania racjonalnych wyborów
muzycznych, co w Êwiecie „nadmiaru muzyki” i dominacji mediów jest
okolicznoÊcià szczególnie dotkliwà. Zdecydowanie ∏agodniej obchodzà si´ krytycy
edukacji muzycznej z tzw. szkolnictwem muzycznym. Choç przekonanie, i˝ jest
ono obszarem wymagajàcym reform (ma si´ tu na myÊli zw∏aszcza szkolnictwo
muzyczne I stopnia) jest dziÊ w Polsce powszechne, uwa˝a si´, i˝ winny to byç
jedynie reformy usprawniajàce jego funkcjonowanie, a nie zmieniajàce w sposób
zasadniczy jego funkcj´ i struktur´.
—   —   —
Nie wdajàc si´ w polemik´ z przywo∏anymi tu diagnozami, zw∏aszcza i˝ wi´kszoÊç
z nich znajdzie swoje odniesienie w analizach, które zaprezentujemy w dalszej
cz´Êci raportu, wypada wskazaç tu przynajmniej niektóre przyczyny ujawnia-
nego w nich stanu rzeczy. WÊród szczególnie istotnych z dzisiejszej perspektywy
wymieniç nale˝y:
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—   1. Brak spójnej polityki kulturalnej paƒstwa utrudniajàcy uzgodnienia 
i racjonalnà koordynacj´ dzia∏aƒ realizowanych przez podmioty dzia∏ajàce na
polu edukacji muzycznej. Sà to cz´sto podmioty, których dzia∏ania koordynowane
sà przez ró˝ne resorty. Niedostatek odpowiednich narz´dzi i procedur stanowi
istotnà barier´ ich harmonijnego rozwoju i w znacznym stopniu przyczynia si´
do obni˝enia efektywnoÊci dzia∏aƒ. Ostatnie lata przynios∏y pewnà popraw´ 
w tym zakresie. Mam tutaj na myÊli porozumienie pomi´dzy Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej 
w sprawie edukacji kulturalnej. Jego praktyczne efekty sà jednak niewystarcza-
jàce – sta∏o si´ ono bardziej wskazaniem w∏aÊciwego kierunku ni˝ poprawà 
sytuacji w tym zakresie.
—   2. Rzeczywisty brak wspó∏pracy pomi´dzy podmiotami i instytucjami 
dzia∏ajàcymi w obszarze edukacji muzycznej. Jest on (poza wskazanymi powy˝ej
niedostatkami wynikajàcymi z braku narz´dzi i procedur) w znacznym stopniu
spowodowany nieumiej´tnoÊcià przezwyci´˝enia dziedzictwa lat 70. i 80., które
utrwali∏y w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej mit edukacji muzycznej (w szerokim tego
s∏owa znaczeniu) jako systemu. DziÊ, gdy poszczególne jego elementy stajà si´ 
w coraz wi´kszym stopniu autonomiczne, dà˝àc do odr´bnoÊci zarówno w zakresie
celów, jak i metod dzia∏ania, umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania odgrywajà rol´ 
pierwszoplanowà. Przyczyniajà si´ one przede wszystkim do zwi´kszenia ró˝no-
rodnoÊci oferty zaj´ç muzycznych dla dzieci i m∏odzie˝y na szczeblu lokalnym,
gdzie dzia∏ania szkó∏ mogà byç wzbogacane o edukacyjnà ofert´ instytucji kultury
oraz cenne inicjatywy animatorów dzia∏ajàcych w sferze edukacji nieformalnej.
Warunkiem efektywnego wspó∏dzia∏ania na tym polu sà kompetencje, które
winny zostaç wsparte odpowiednimi systemami szkoleƒ. W Polsce niestety
nale˝à one do rzadkoÊci.
—   3. Niewystarczajàca atrakcyjnoÊç, a przede wszystkim ró˝norodnoÊç oferty
zaj´ç muzycznych proponowanych przez szkolnictwo ogólnokszta∏càce oraz brak
umiej´tnoÊci wykorzystania dobrodziejstw rewolucji technologicznej ostatnich
kilkudziesi´ciu lat do podniesienia jakoÊci i efektywnoÊci nauczania. Wydaje
si´, ˝e to, co szko∏a proponuje dziÊ m∏odzie˝y, nie przyczynia si´ w znaczàcym
stopniu do zasypania przepaÊci pomi´dzy Êwiatem iPodów, komputerów, multi-
mediów, mediów i internetu, gdzie m∏odzie˝ realizuje na ogó∏ swoje pasje 
muzyczne, a – parafrazujàc powiedzenie Ryszarda KapuÊciƒskiego – „tradycyjnym
i znanym od dawna pado∏em ∏ez”, gdzie pozostaje wi´kszoÊç doros∏ych odbiorców.
W tym znaczeniu nie jest ona na ogó∏ dostatecznie motywujàca do bardziej
intensywnego zag∏´biania si´ w tajniki Êwiata muzyki.
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Wymienione tu obszary zaniedbaƒ i niewystarczajàcej ofensywnoÊci dzia∏aƒ nie
stanowià oczywiÊcie pe∏nego katalogu problemów, które winny byç przywo∏ane
dla w miar´ wyczerpujàcego omówienia interesujàcego nas tu zagadnienia.
WskazaliÊmy tu jedynie kwestie najbardziej ogólne, pozostawiajàc zagadnienia
bardziej szczegó∏owe do odr´bnego omówienia w analizach szczegó∏owych.
—   —   —

E d u k a c j a  m u z yc z n a  w  s y s t e m i e  o Ê w i a t y
—   —   —
Powszechne dziÊ narzekanie na stan muzycznego wyedukowania spo∏eczeƒstwa
polskiego, a zw∏aszcza m∏odzie˝y, ∏àczy si´ na ogó∏ z przekonaniem o niewydol-
noÊci systemu oÊwiaty w tym zakresie oraz marginalizowaniu roli edukacji
artystycznej w szkolnych programach nauczania. Pojawiajà si´ te˝ argumenty 
o znaczàcej „nieprzystawalnoÊci” wykorzystywanych u nas rozwiàzaƒ w stosunku
do tego, co proponujà inne kraje Unii Europejskiej. Warto zbadaç te argumenty.
Jako punkt wyjÊcia do analizy pos∏u˝à tu: raport „Arts and Cultural Education
at School in Europe” –3 przygotowany przez sieç informacji o edukacji 
w Europie „Euridice”, statystyki Systemu Informacji OÊwiatowej oraz inne
dokumenty Ministerstwa Edukacji Narodowej. Skoncentrujemy si´ tu g∏ównie
na pi´ciu problemach, które pozwolà zrekonstruowaç podstawowe obszary 
i mechanizmy funkcjonowania edukacji muzycznej w systemie oÊwiaty oraz
dokonaç niezb´dnych porównaƒ w tym zakresie.
—   —   —
Usytuowanie edukacji muzycznej w systemie oÊwiaty
Filarem powszechnej edukacji muzycznej w Polsce sà lekcje muzyki oferowane
wszystkim uczniom. Zgodnie z obowiàzujàcà podstawà programowà kszta∏cenia
ogólnego oraz ramowym planem nauczania w szko∏ach publicznych sà one
obowiàzkowe na I (nauczanie zintegrowane), II (klasy IV–VI) i III etapie
nauczania (gimnazjum). Dodatkowo nowa podstawa programowa wprowadzi∏a
przedmiot „zaj´cia artystyczne” na III (zaj´cia sà obowiàzkowe) i IV (zaj´cia sà
fakultatywne) poziomie nauczania, a formà ich realizacji mogà byç zaj´cia
muzyczne. Niezale˝nie od tego niektóre szko∏y oferujà te˝ uczniom pozalekcyjne
zaj´cia muzyczne o ró˝nym charakterze.
—   —   —
ObligatoryjnoÊç zaj´ç muzycznych charakterystyczna jest dla systemów oÊwiato-
wych krajów Unii Europejskiej–4. Wyjàtek stanowià tu: Irlandia, Islandia, Dania 
i Portugalia, gdzie zaj´cia muzyczne sà oferowane fakultatywnie na poziomie
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ISCED 2 (odpowiednik polskiego gimnazjum), oraz Holandia, gdzie zaj´cia
artystyczne sà obowiàzkowe, ale decyzje dotyczàce rodzaju zaj´ç podejmowane
sà na poziomie poszczególnych szkó∏. W praktyce mo˝e wi´c to oznaczaç, 
˝e na terenie niektórych szkó∏ zaj´cia muzyczne nie odbywajà si´ w ogóle
(sà to jednak przypadki incydentalne).
—   —   —
Liczba godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne
Istnieje doÊç powszechne przekonanie, ˝e liczba godzin przeznaczonych na 
zaj´cia muzyczne w szko∏ach ogólnokszta∏càcych jest niewystarczajàca i ˝e stanowi
to jeden z g∏ównych powodów niskiej efektywnoÊci dzia∏aƒ edukacyjnych 
w tym zakresie. Warto przyjrzeç si´ temu zagadnieniu w sposób szczegó∏owy.
Z Rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 
w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych–5 oraz Rozporzà-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 marca 2009 zmieniajàcego rozporzà-
dzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko∏ach publicznych–6 wynika,
˝e obowiàzujà w Polsce nast´pujàce wymiary godzin zaj´ç muzycznych: 
na I poziomie nauczania (nauczanie zintegrowane) nie mniej ni˝ 95 godzin, 
na II poziomie nauczania (klasy IV–VI) 60 godzin, a po wejÊciu do klas IV–VI
nowej podstawy programowej ich liczba wzroÊnie do 90, na III poziomie 
nauczania (gimnazjum) 30 godzin. Poza tym na III i IV poziomie nauczania
realizowany jest przedmiot „zaj´cia artystyczne”, gdzie wymiar godzin wynosi
odpowiednio 60 (gimnazjum, gdzie przedmiot jest obowiàzkowy) i 30 (liceum,
gdzie przedmiot jest fakultatywny). Dane te wskazujà na dwie niekorzystne 
tendencje: po pierwsze – niepe∏ny cykl kszta∏cenia na poziomie gimnazjum, 
po drugie – ogólne zmniejszanie si´ liczby godzin przeznaczonych na 
zaj´cia muzyczne.
—   —   —
Porównanie przytoczonych tu danych z sytuacjà w innych krajach Unii Euro-
pejskiej nastr´cza pewne problemy, gdy˝ dysponujemy tu na ogó∏ danymi
prezentujàcymi liczb´ godzin przeznaczonych na zaj´cia artystyczne ∏àcznie.
Danymi takimi pos∏uguje si´ te˝ wykorzystywany przez nas raport „Arts and
Cultural Education at School in Europe” –7. Wynika z niego, ˝e w poszczególnych
krajach istniejà znaczàce ró˝nice w zakresie oferowanej uczniom liczby godzin
zaj´ç. Ogólnie wydaje si´ jednak, i˝ sytuacja w tym zakresie nie jest korzystna.
Zaobserwowaç mo˝na m.in. – tak jak w Polsce – tendencj´ do zmniejszania si´
liczby godzin na wy˝szych poziomach nauczania. Wyjàtek stanowià tu Cypr,
Rumunia i Islandia, gdzie ta liczba utrzymuje si´ na podobnym poziomie, oraz
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Hiszpania, Luksemburg i Austria, gdzie liczba godzin wzrasta. Statystyki
wykazujà te˝, ˝e w blisko po∏owie paƒstw europejskich na poziomie ISCED 1
(odpowiednik polskiej szko∏y podstawowej) przeznacza si´ na edukacj´ artystycznà
od 50 do 100 godzin rocznie, a na poziomie ISCED 2 – od 25 do 75 godzin.
W Polsce – w porównaniu do innych paƒstw europejskich – liczba godzin 
przeznaczonych na zaj´cia artystyczne nie jest zbyt du˝a. Mo˝na tu przytoczyç
nast´pujàce dane porównawcze: na poziomie klas IV–VI przeznacza si´ na nie
∏àcznie (muzyka + plastyka) 120 godzin (wykorzystywany przez nas raport
„Arts and Cultural Education at School in Europe” podaje tu liczb´ 107
godzin, która nie jest poprawna), tymczasem w Estonii – 240 godzin, 
w Niemczech – 330, w Austrii – 510, a w Danii – 670. Dysproporcje sà tu 
a˝ nadto oczywiste.
—   —   — 
Warto jednak zauwa˝yç, i˝ wprowadzenie nowej podstawy programowej
przynios∏o w Polsce nieznacznà popraw´ sytuacji przedmiotów artystycznych, 
a w tym i muzyki. Mam tu na myÊli zwi´kszenie liczby godzin na II etapie
nauczania (klasy IV–VI) o 30 oraz wprowadzenie przedmiotu „zaj´cia artysty-
czne”. Potencjalnie mo˝e si´ to przyczyniç do prze∏amania jednej z najbardziej
niekorzystnych tendencji powszechnej edukacji muzycznej w Polsce – ma∏ej
ró˝norodnoÊci i atrakcyjnoÊci oferowanych uczniom zaj´ç.
—   —   —
Artystyczne zaj´cia pozalekcyjne
System Informacji OÊwiatowej nie zbiera danych dotyczàcych liczby pozalekcyj-
nych zaj´ç muzycznych realizowanych w szko∏ach podstawowych i gimnazjach.
Trudno wi´c precyzyjnie zdiagnozowaç istniejàcy w tym zakresie stan rzeczy.
Dysponujemy jedynie danymi dotyczàcymi ogólnej liczby zaj´ç artystycznych.
Wynika z nich, ˝e wed∏ug stanu na 30 wrzeÊnia 2010 pozalekcyjnymi zaj´ciami
artystycznymi obj´tych by∏o 397 181 uczniów szkó∏ podstawowych (18,19%
ogó∏u uczàcych si´ w szko∏ach podstawowych) i 130 067 uczniów gimnazjów
(10,19%). Szacuje si´, ˝e zaj´ciami muzycznymi obj´ta jest w przybli˝eniu
po∏owa uczniów wymienionych w zestawieniu. Nie jest to liczba zbyt wysoka.
—   —   —
Kwalifikacje kadry prowadzàcej lekcje muzyki w szko∏ach
Polska nale˝y do krajów, w których istniejà szczegó∏owe uregulowania w zakresie
kwalifikacji nauczycieli realizujàcych zaj´cia z muzyki w szko∏ach ogólno-
kszta∏càcych. Na I etapie nauczania prowadzenie zaj´ç muzycznych powierza si´
nauczycielom nauczania zintegrowanego (mo˝e byç tak˝e powierzone specjaliÊcie;
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decyzj´ w tym zakresie podejmuje dyrektor szko∏y). Z podobnà sytuacjà mamy
do czynienia w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej. Jedynie w Danii, Niemczech
i na ¸otwie nauczanie muzyki powierza si´ wy∏àcznie specjalistom (tak˝e na
poziomie nauczania zintegrowanego).
—   —   —
Na II i III etapie zaj´cia z przedmiotu „muzyka” powinni prowadziç, zgodnie 
z obowiàzujàcym w Polsce ustawodawstwem, specjaliÊci. Jest to praktyka
stosowana w wi´kszoÊci krajów Europy (wyjàtek stanowi tu Belgia, Bu∏garia,
Szwecja i Norwegia, które nie uregulowa∏y sytuacji w tym zakresie).
Niezale˝nie od doÊç korzystnych uwarunkowaƒ ogólnych sytuacja, z jakà mamy
do czynienia w Polsce, nie jest w pe∏ni zadowalajàca. Z danych pochodzàcych 
z raportów „Nauczyciele we wrzeÊniu 2006 roku” –8 i „Nauczyciele we wrzeÊniu
2008 roku”–9 oraz danych Systemu Informacji OÊwiatowej (SIO) ukazujàcych
stan na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2010 roku wynika, ˝e nauczycieli muzyki i muzyki 
z rytmikà uczàcych w szko∏ach podstawowych i gimnazjach zgodnie ze swojà
specjalnoÊcià (nauczycieli wykwalifikowanych) by∏o w Polsce: w roku 2006 –
8204 (58,26%), w roku 2008 – 8914 (61,80%) i w roku 2010 – 9724 (64,58%).
Jak widaç, sytuacja w zakresie kwalifikacji kadry nauczajàcej muzyki w Polsce
poprawia si´.
—   —   —
Zgromadzone dla potrzeb przygotowania tego raportu dane pochodzàce z SIO
wskazujà jeszcze jednà zastanawiajàcà tendencj´, którà warto tu przywo∏aç.
Wynika z nich, ˝e na ogólnà liczb´ nauczycieli muzyki zatrudnionych w szko∏ach
podstawowych (12 700) 1276 nauczycieli to osoby, które majà kwalifikacje do
nauczania muzyki, ale jej nie uczà. WÊród zatrudnionych w gimnazjach (6891
osób) liczba ta wynosi 693. Z analogicznych danych zebranych w roku 2007 
dla potrzeb przygotowania raportu „Edukacja muzyczna w Polsce” wynika, i˝
nauczycieli takich by∏o 1251 w szko∏ach podstawowych i 978 w gimnazjach.
Odr´bnym zagadnieniem, o którym nie dysponujemy w Polsce precyzyjnymi
danymi, sà kwalifikacje prowadzàcych zaj´cia z muzyki nauczycieli nauczania
zintegrowanego. W nowej podstawie programowej treÊci muzyczne zosta∏y 
w specjalny sposób wyodr´bnione. Starano si´ zwróciç uwag´ nauczycieli na
istotne znaczenie wczesnej edukacji artystycznej zarówno dla rozwoju muzycz-
nego, jak i ogólnego uczniów. Prowadzone dotychczas, niestety jedynie
czàstkowe, badania wskazujà, i˝ nauczyciele nauczania zintegrowanego nie sà
przygotowani do realizacji zaj´ç muzycznych.
—   —   —
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Uregulowania w zakresie tworzenia programów nauczania muzyki
W Polsce mamy do czynienia ze stosunkowo nowoczesnymi rozwiàzaniami 
w zakresie tworzenia programów nauczania. Sposób post´powania w tym zakresie
okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 
w sprawie dopuszczenia do u˝ytku szkolnego programów wychowania przed-
szkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do u˝ytku szkolnego
podr´czników–10. Stanowi ono, ˝e program nauczania dopuszcza do u˝ytku
dyrektor szko∏y na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, przy czym program
musi byç zgodny z opracowanà na szczeblu centralnym oÊwiaty podstawà 
programowà. Jedynym doÊç ∏atwo zauwa˝alnym mankamentem wskazanego 
tu rozporzàdzenia jest nieprecyzyjne okreÊlenie samego programu nauczania, 
co w znaczny sposób utrudnia jego tworzenie oraz póêniejszà ocen´.
—   —   —
Nale˝y tu zwróciç uwag´, i˝ ze zbli˝onymi rozwiàzaniami w zakresie tworzenia
programów nauczania przedmiotów artystycznych (w tym muzyki) mamy do
czynienia w wielu krajach Europy. Jak wynika z zestawieƒ zawartych w przywo-
∏ywanym ju˝ tu raporcie „Arts and Cultural Education…”–11, we wszystkich
krajach Unii Europejskiej z wyjàtkiem Holandii uregulowania zwiàzane 
z programami nauczania w ca∏oÊci lub cz´Êci ∏àczone sà z decyzjami podejmo-
wanymi na szczeblu centralnym oÊwiaty. Dodatkowo w Bu∏garii, Hiszpanii,
Norwegii i na Litwie w proces tworzenia programu nauczania w∏àczane sà tak˝e
decyzje podejmowane na szczeblu regionalnym, a w Belgii, na Litwie, w S∏owenii,
Finlandii i Norwegii tak˝e na szczeblu lokalnym. Niezale˝nie od tego a˝ 13 
krajów (Bu∏garia, Dania, Estonia, Irlandia, W∏ochy, Luksemburg, W∏ochy,
Holandia, Polska, Portugalia, S∏owenia, Finlandia i Norwegia) uwzgl´dnia tu
równie˝ decyzje podejmowane na poziomie szko∏y. Najbardziej rozbudowane
rozwiàzania w zakresie tworzenia programów nauczania wyst´pujà w Norwegii
(uwzgl´dniajà one w procesie podejmowania decyzji szczebel centralny, regionalny,
lokalny oraz szko∏y), w Bu∏garii (poziom centralny, regionalny i poziom szko∏y),
na Litwie (poziom centralny, regionalny i lokalny), w S∏owenii i Finlandii
(poziom centralny, lokalny i poziom szkolny). OczywiÊcie sam proces tworzenia
programu nauczania, niezale˝nie od wskazanych tu uwarunkowaƒ, zwiàzany 
jest bezpoÊrednio z regulacjami prawnymi i tradycjami oÊwiaty funkcjonujàcymi
w poszczególnych krajach.
—   —   —
Odr´bnym zagadnieniem wartym wyeksponowania sà treÊci i sposób ukszta∏to-
wania podstawy programowej z przedmiotu „muzyka” wprowadzone Rozporzà-
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dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkó∏.–12 W doÊç powszechnej opinii nie jest to doku-
ment nowoczesny i odpowiadajàcy potrzebom wspó∏czesnego rynku eduka-
cyjnego. Choç w porównaniu z poprzednià podstawà programowà stanowi
niewàtpliwy post´p, jego nazbyt tradycyjne podejÊcie do muzyki i jej nauczania,
lekcewa˝enie nowych kontekstów tworzenia i odbioru muzyki oraz marginali-
zowanie roli mediów budzi niepokój wielu Êrodowisk zainteresowanych rozwo-
jem edukacji muzycznej w Polsce.
—   —   —

EfektywnoÊç nauczania muzyki w polskich szko∏ach ogólnokszta∏càcych
—   —   —
Kompleksowe badania efektywnoÊci nauczania muzyki w szko∏ach podejmo-
wane sà doÊç rzadko. Dotyczy to nie tylko Polski, ale tak˝e wi´kszoÊci krajów
europejskich. Stàd wiedza w tym zakresie jest doÊç uboga. Do sporzàdzenia
choçby wst´pnego szkicu pos∏u˝ymy si´ wynikami zrealizowanego w roku 2007
pod patronatem Polskiej Rady Muzycznej projektu „Edukacja muzyczna 
w Polsce. Stan – uwarunkowania – po˝àdane obszary zmiany”–13. Badania zreali-
zowane zosta∏y na terenie 7 województw i obj´∏y dzieci i m∏odzie˝ uczàcà si´ 
na I, II i III poziomie nauczania. Ogó∏em przebadano 1353 uczniów klas I–III,
1687 uczniów klas IV–IV i 1549 uczniów gimnazjów. G∏ównymi narz´dziami
stosowanymi w badaniach by∏y testy kompetencji muzycznych opracowane
specjalnie dla potrzeb projektu na podstawie analizy obowiàzujàcej podstawy
programowej.
—   —   —
Uzyskane rezultaty wskaza∏y w sposób doÊç jednoznaczny, ˝e efektywnoÊç zaj´ç
muzycznych w polskich szko∏ach jest na ogó∏ niska. Na I poziomie nauczania
ogólna rozwiàzywalnoÊç testów wynios∏a 53,9%. Zaobserwowano te˝ bardzo
znaczàce ró˝nice pomi´dzy szko∏ami obj´tymi programem badaƒ. 
Wyniki wykaza∏y, ˝e uczniowie relatywnie lepiej radzà sobie z zadaniami wyma-
gajàcymi wiedzy muzycznej (rozpoznawanie instrumentów, nazw dêwi´ków itp.)
ni˝ z zadaniami „nasyconymi” w wi´kszym stopniu muzycznymi umiej´tnoÊciami.
Przyk∏adowo zadania polegajàce na zapami´taniu i odtworzeniu rytmu rozwiàza∏o
poprawnie jedynie 22,9% uczniów. Uwzgl´dniajàc to, i˝ zaj´cia na I poziomie
nauczania realizujà na ogó∏ nauczyciele nauczania zintegrowanego, trudno 
si´ tym rezultatom dziwiç. Atrakcyjne doÊwiadczenia muzyczne prowadzàce do 
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utrwalenia umiej´tnoÊci muzycznych sà w stanie zaoferowaç jedynie nauczyciele
o najwy˝szym poziomie muzycznych kompetencji.
—   —   —
EfektywnoÊç nauczania na II poziomie nauczania okaza∏a si´ jeszcze ni˝sza.
Ogólna rozwiàzywalnoÊç testów kompetencyjnych wynios∏a tu jedynie 45%.
Rezultaty wykaza∏y, ˝e uczniowie w bardzo niewielkim zakresie nauczyli si´
pos∏ugiwaç zapisem muzycznym, nie opanowali podstawowych poj´ç i symboli
muzycznych, nie znajà wybitnych kompozytorów ani wybitnych dzie∏ muzy-
cznych. Równie powierzchowne okaza∏y si´ w Êwietle przeprowadzonych analiz
ich umiej´tnoÊci percepcyjne. Bioràc pod uwag´, i˝ w klasach IV–VI przez-
nacza si´ na nauczanie muzyki najwi´cej godzin w ca∏ym cyklu nauczania, 
rezultaty te muszà budziç szczególny niepokój.
—   —   —
Rezultaty testów kompetencji muzycznych dla gimnazjalistów okaza∏y si´ niez-
nacznie wy˝sze. Ârednia rozwiàzywalnoÊç zadaƒ wynios∏a tu 49,56%, nie by∏a
wi´c zadowalajàca. Uwag´ zwraca tu g∏ównie ró˝nica pomi´dzy zadaniami wyma-
gajàcymi wiedzy muzycznej, w których gimnazjaliÊci wypadli s∏abo, a zadaniami
zwiàzanymi z umiej´tnoÊciami percepcyjnymi – ich rezultaty okaza∏y si´ znacz-
nie wy˝sze, zw∏aszcza w tych obszarach, które ∏àczà si´ z muzykà popularnà.
Przyk∏adowo, w zadaniach zwiàzanych ze s∏uchowà identyfikacjà gatunków
muzyki popularnej uzyskano rozwiàzywalnoÊç w przedziale 65–92%. Nale˝y
jednak mieç na uwadze, i˝ rezultaty te odzwierciedlajà w znacznym stopniu
doÊwiadczenia uczniów nabyte poza szko∏à.
—   —   —
—   —   —
Podsumowujàc przeprowadzone tu analizy, warto zwróciç uwag´ na dwa obszary
zagadnieƒ. Z jednej strony mamy w polskiej oÊwiacie do czynienia z rozwiàzani-
ami nowoczesnymi na tle europejskim i potencjalnie sprzyjajàcymi rozwojowi
edukacji muzycznej. Mam tutaj na myÊli: obowiàzkowy charakter zaj´ç na I, II 
i III poziomie nauczania, rozwiàzania zwiàzane z tworzeniem programów
nauczania, uregulowania zalecajàce powierzanie zaj´ç muzycznych na wy˝szych
szczeblach nauczania specjalistom, a tak˝e stopniowe poszerzanie oferty 
i ró˝norodnoÊci zaj´ç (m.in. wprowadzenie przedmiotu „zaj´cia artystyczne”). 
Z drugiej jednak strony, efektywnoÊç zaj´ç muzycznych w polskich szko∏ach jest
w dalszym ciàgu niska. WÊród przyczyn tego stanu rzeczy wymieniç nale˝y:
zbyt ma∏à liczb´ godzin przeznaczonych na zaj´cia muzyczne (zwi´kszenie liczby
godzin w klasach IV–VI o jednà, które wprowadzi∏a nowa podstawa programowa,
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jest pozytywnym faktem, który nale˝y odnotowaç), zbyt du˝y odsetek nauczy-
cieli niekwalifikowanych prowadzàcych zaj´cia muzyczne, niski poziom kompe-
tencji muzycznych nauczycieli nauczania zintegrowanego, brak obowiàzkowych 
i systematycznych szkoleƒ dla nauczycieli muzyki. WÊród innych czynników
obni˝ajàcych efektywnoÊç szkolnej edukacji muzycznej wymieniç nale˝y:
niewystarczajàcà ró˝norodnoÊç i atrakcyjnoÊç muzycznych zaj´ç obowiàzkowych
i pozalekcyjnych (do ich realizacji nale˝a∏oby w wi´kszym ni˝ dotychczas 
stopniu zatrudniaç czynnych artystów), brak wspó∏pracy szkó∏ z instytucjami,
oÊrodkami i innymi podmiotami dzia∏ajàcymi na polu upowszechniania kultury
oraz brak zewn´trznych systemów oceny efektywnoÊci nauczania.
—   —   —
—   —   —
—   —   —

S z ko l n i c t wo  m u z yc z n e
—   —   —
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ trójstopniowy system szkolnictwa muzycznego stanowi
jeden z najbardziej trwa∏ych i stabilnych fundamentów edukacji muzycznej 
w Polsce. W opinii niezale˝nych ekspertów jest on uznawany za jedno z wzorco-
wych rozwiàzaƒ w zakresie kszta∏cenia artystycznego w skali europejskiej. W tym
sensie stanowi on rodzaj „polskiej marki” dobrze rozpoznawanej w Êrodowiskach
artystycznych w Europie i na Êwiecie. Nie oznacza to oczywiÊcie, i˝ jego dalszy
harmonijny rozwój nie wymaga nowego spojrzenia i pog∏´bionego namys∏u nad
strategià zmian uwzgl´dniajàcà potrzeb´ zachowania równowagi pomi´dzy jego
tradycyjnymi funkcjami a potrzebami rozwoju zdeterminowanymi w znacznym
stopniu rozwojem technologicznym i przeobra˝eniami w obszarze kultury.
Warto przywo∏aç w tym kontekÊcie opini´ autorów opublikowanego niedawno
„Raportu o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego”. Zwracajà oni
uwag´, ˝e „na szkolnictwo artystyczne mo˝na patrzeç przez pryzmat spoczywa-
jàcego na paƒstwie obowiàzku zapewnienia rozwoju kultury narodowej 
i aktywnego chronienia i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Istnieje 
jednak spojrzenie uzupe∏niajàce (którego waga b´dzie stale ros∏a) – szkolnictwo
artystyczne staje si´ bazà rozwoju wielu obszarów przemys∏u »czasu wolnego« 
i jego stan przek∏ada si´ na tempo rozwoju gospodarczego kraju. W najbli˝szych
kilku latach dojdzie do skokowego rozwoju telewizji i dziedzin pokrewnych 
w zwiàzku z przejÊciem na technologie cyfrowe, co w po∏àczeniu z nieustannym
rozwojem technologii rejestracji obrazu i dêwi´ku i ich zdecydowanym potanie-
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niem spowoduje lawinowy rozwój ró˝norodnych aplikacji. Mo˝na wi´c oczeki-
waç, ˝e nastàpi wyraêny wzrost zapotrzebowania na osoby o zró˝nicowanych
kwalifikacjach artystycznych, zw∏aszcza w muzyce i plastyce”–14.
—   —   —
Kompleksowa ocena stanu szkolnictwa muzycznego wymaga∏aby uwzgl´dnienia
obu wskazanych powy˝ej obszarów. Z jednej strony skupienia si´ na funkcjach 
i zakresach dzia∏ania przypisywanych mu niejako tradycyjnie, z drugiej zaÊ –
oceny jego otwartoÊci i przygotowania na zmiany. W obu wskazanych zakresach
niezb´dne by∏oby oparcie si´ na niezale˝nych ekspertyzach, których niestety 
nie ma w Polsce zbyt wiele (przywo∏any powy˝ej „Raport o stanie kultury 
w obszarze szkolnictwa artystycznego” stanowi wyjàtek). Wydaje si´, i˝ znacznie
bardziej rozleg∏a pod wzgl´dem obszaru edukacja muzyczna w systemie oÊwiaty
publicznej jest lepiej zdiagnozowana ni˝ szkolnictwo muzyczne.
—   —   —
Majàc na wzgl´dzie charakter niniejszego raportu oraz to, i˝ ma on stanowiç
rodzaj fotografii dokumentujàcej „stan na dziÊ”, skupimy si´ tu g∏ównie na
aspektach iloÊciowych zagadnienia, pozostawiajàc bardziej zaawansowane analizy
specjalizujàcym si´ w tej problematyce autorom i instytucjom (byç mo˝e
odpowiednie programy winny byç realizowane przez nowo powo∏any Instytut
Muzyki i Taƒca).
—   —   —
Podstaw´ analiz stanowiç b´dà dane udost´pnione przez Centrum Edukacji
Artystycznej (CEA). Wynika z nich, i˝ wed∏ug stanu na rok 2010 mamy 
w Polsce 614 szkó∏ artystycznych. 250 z nich to szko∏y, dla których organem
za∏o˝ycielskim jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 67 to
szko∏y prowadzone przez jednostki samorzàdu terytorialnego, a 287 to szko∏y
niepubliczne (z tego 123 z uprawnieniami szkó∏ publicznych). Szkolnictwo
muzyczne z 493 placówkami stanowi 80,29% ogó∏u szkó∏ artystycznych w Polsce.
W poszczególnych kategoriach uwzgl´dniajàcych organ prowadzàcy udzia∏ 
szkó∏ muzycznych wynosi: 215 (86%) – szko∏y prowadzone przez MKiDN, 
67 (100%) – szko∏y jednostek samorzàdu terytorialnego i 211 (73,52%) –
szko∏y niepubliczne.
—   —   —
—   —   —

—   —   —
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S z ko ∏ y  m u z yc z n e  I  i  I I  s t .
—   —   —
—   —   —
Rodzaj, liczba i rozmieszczenie szkó∏ muzycznych
Podstawowym dokumentem okreÊlajàcym sposób uformowania podstawowego 
i Êredniego szkolnictwa muzycznego w Polsce jest Rozporzàdzenie Ministra 
Kultury z 29 grudnia 2007 w sprawie typów szkó∏ artystycznych publicznych 
i niepublicznych–15. Wynika z niego podstawowy podzia∏ szkó∏ muzycznych
(publicznych i niepublicznych) na szko∏y realizujàce kszta∏cenie ogólne i artysty-
czne (ogólnokszta∏càce szko∏y muzyczne I st. o szeÊcioletnim cyklu kszta∏cenia 
i ogólnokszta∏càce szko∏y muzyczne II st. o szeÊcioletnim cyklu kszta∏cenia) 
oraz szko∏y realizujàce wy∏àcznie kszta∏cenie artystyczne (szko∏y muzyczne I st.
o szeÊcioletnim lub czteroletnim cyklu kszta∏cenia oraz szko∏y muzyczne II st. 
o szeÊcioletnim lub czteroletnim cyklu kszta∏cenia). Dane dotyczàce rzeczywis-
tej liczby szkó∏ muzycznych poszczególnych typów zestawia tabela.
—   —   —
—   —   —
TABELA 1. Szko∏y muzyczne wed∏ug typów i organu prowadzàcego
—   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   — —   —  

Uwag´ zwracajà tu dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, proporcja szkó∏
muzycznych I i II st., która wydaje si´ w∏aÊciwa i wskazuje na poprawne uksz-
ta∏towanie struktury szkolnictwa muzycznego zarówno w obszarze szkó∏ pub-
licznych, jak i prywatnych. Po drugie, wzrost znaczenia szkó∏ prywatnych, które
pojawi∏y si´ w Polsce na poczàtku lat 90., uzupe∏niajàc ofert´ kszta∏cenia muzy-
cznego w obszarach, w których dost´p do szkó∏ publicznych by∏ ograniczony.
Jest to tendencja, która z pewnoÊcià b´dzie si´ utrzymywaç.
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ORGAN
PROWADZÑCY

MKiDN

Jednostki Samo-
rzàdu Terytor.

Szko∏y prywatne

RAZEM

SM 
I st. 

135

38

149

322

SM 
I i II st.

44

6

50

SM 
II st.

2

3

55

60

OSM 
II st.

1

1

3

5

ZSM

26

11

37

OSM 
I st.

1

8

4

13

OSM 
I i II st.

6

6



Analizujàc sieç szkó∏ muzycznych w Polsce, autorzy „Raportu o stanie kultury
w obszarze szkolnictwa artystycznego” wyra˝ajà przekonanie, ˝e „obecna sieç
szkó∏ muzycznych i innych form kszta∏cenia muzycznego jest ju˝ wystarczajàca.
JeÊli nasycenie formami uczenia muzyki by∏oby w Polsce takie jak w Niemczech,
to liczba miejsc w szko∏ach i innych pozaszkolnych formach kszta∏cenia muzy-
cznego powinna wynieÊç 700–800 tys., a wi´c znacznie wi´cej ni˝ obecnie.
Mo˝na zak∏adaç, ˝e w miar´ wzbogacania si´ polskiego spo∏eczeƒstwa i upow-
szechniania si´ dost´pu do kultury wysokiej (lub nawet masowej) liczba 
zainteresowanych naukà gry na instrumencie lub Êpiewu b´dzie ros∏a”–16. 
Niezale˝nie od tego, i˝ konstatacja powy˝sza wydaje si´ s∏uszna, wypada zwróciç
uwag´ na przynajmniej jeden problem zwiàzany ze strukturà szkolnictwa muzy-
cznego niewàtpliwie wymagajàcy rozwiàzania. Mamy tu na myÊli nierówny
dost´p do publicznego szkolnictwa muzycznego na terenie poszczególnych
województw. Jest on oczywiÊcie uwarunkowany historycznie. Przyk∏adowo: 
w województwie kujawsko-pomorskim jest tylko 5 szkó∏ muzycznych, dla
których organem prowadzàcym jest MKiDN, podczas gdy w województwie
mazowieckim – 23, wielkopolskim – 21. Wydaje si´, i˝ fakt ten powinien byç
brany pod uwag´ przy powo∏ywaniu nowych publicznych szkó∏ muzycznych.
—   —   —
Uczniowie podstawowych i Êrednich szkó∏ muzycznych
Z danych CEA pokazujàcych stan na rok 2010 wynika, ˝e do podstawowych 
i Êrednich szkó∏ muzycznych ucz´szcza w Polsce 64 146 uczniów. 
Najwi´cej z nich, bo a˝ 45 992, ucz´szcza do 215 szkó∏ podleg∏ych MKiDN. 
11 156 uczniów uczy si´ w 67 szko∏ach podleg∏ych jednostkom samorzàdu 
terytorialnego i 6998 – w 211 szko∏ach prywatnych. Jak si´ okazuje, mimo ˝e
prywatne szkolnictwo muzyczne stanowi 42,8% wszystkich szkó∏ muzycznych 
w Polsce, kszta∏ci jedynie 10,91% uczniów, podczas gdy szko∏y podleg∏e MKiDN
przy zbli˝onej liczbie placówek (43,61%) a˝ 71,7%. W istocie szkolnictwo 
prywatne nie stanowi wi´c dziÊ rzeczywistej konkurencji dla szkolnictwa pub-
licznego w walce o uczniów, zw∏aszcza ˝e kszta∏cenie jest tu p∏atne, szko∏y cieszà
si´ ni˝szym presti˝em ni˝ posiadajàce na ogó∏ d∏u˝szà tradycj´ i wi´kszà renom´
szko∏y publiczne, sà te˝ cz´sto s∏abiej wyposa˝one i dysponujà gorszà bazà
lokalowà. Warto tu oczywiÊcie zwróciç uwag´, i˝ w ostatnich latach liczba
uczniów w prywatnych szko∏ach muzycznych systematycznie wzrasta, co przy
niezaprzeczalnych walorach tego typu szkolnictwa niewàtpliwie sprawi, ˝e rynek
us∏ug edukacyjnych w tym zakresie zrównowa˝y si´ w przysz∏oÊci na zdecydo-
wanie wy˝szym poziomie ni˝ dziÊ.
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Nauczyciele szkó∏ muzycznych i formy ich doskonalenia
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dobrze na ogó∏ oceniany poziom kszta∏cenia w szko∏ach
muzycznych I i II jest w znacznym stopniu zwiàzany z jakoÊcià kadry naucza-
jàcej oraz mo˝liwoÊciami doskonalenia kompetencji artystycznych i pedagog-
icznych oferowanych nauczycielom przez system. Z danych CEA (z roku 2010)
wynika, ˝e w szko∏ach muzycznych I i II stopnia jest dziÊ zatrudnionych ∏àcznie
12 164 nauczycieli. 8796 z nich to nauczyciele zatrudnieni w placówkach
prowadzonych przez MKiDN, 1650 – w placówkach podleg∏ych jednostkom
samorzàdu terytorialnego i 1718 – w szko∏ach prywatnych.
—   —   —
Nadzór pedagogiczny i doskonalenie zawodowe nauczycieli muzyki koordyno-
wane jest w Polsce przez Centrum Edukacji Artystycznej. Ka˝dego roku tworzy
ono ogólnà strategi´ post´powania w tym zakresie, opracowuje te˝ roczne plany
finansowania szkoleƒ oraz regulaminy. Dzia∏ania o zasi´gu regionalnym 
i makroregionalnym koordynujà terenowi wizytatorzy CEA. Ustalajà oni 
tematyk´ szkoleƒ terenowych w oparciu o plany nadzoru pedagogicznego,
wnioski jurorów z przes∏uchaƒ oraz potrzeby zg∏aszane przez dyrektorów szkó∏.
Dzi´ki temu proponowana tematyka szkoleƒ odzwierciedla w znacznym stopniu
rzeczywiste potrzeby nauczycieli. Dodatkowo dyrektorzy poszczególnych
placówek szkolnych majà mo˝liwoÊç organizowania wewnàtrzszkolnych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w podleg∏ych im
placówkach, w tym tak˝e mo˝liwoÊç zaspokajania indywidualnych potrzeb
szkoleniowych nauczycieli. Na ten cel majà do dyspozycji 0,75% odpisu od
wynagrodzenia dla nauczycieli.
—   —   —
Z danych CEA wynika, ˝e w ró˝nych formach doskonalenia zawodowego uczest-
niczy rocznie ok. 16 000 nauczycieli. Obejmuje to udzia∏ w szkoleniach na
szczeblu regionalnym i makroregionalnym – ok. 160 rocznie, oraz w szkoleniach
na szczeblu ogólnopolskim, których nauczycielom muzyki proponuje si´
rocznie ok. 45. Dodatkowo nauczyciele muzyki mogà te˝ korzystaç ze szkoleƒ
Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego, którego oferta 
programowa jest bogata i ka˝dego roku obejmuje ok. 80 pozycji.
—   —   —
Zewn´trzna kontrola efektywnoÊci nauczania
Jednym z bardziej istotnych aspektów podnoszenia jakoÊci kszta∏cenia w szkol-
nictwie muzycznym I i II st. jest wdro˝enie zewn´trznego systemu kontroli
wyników nauczania. Jego g∏ówny sk∏adnik stanowi system przes∏uchaƒ.
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Przes∏uchania organizowane sà co dwa lata i dotyczà przedmiotu g∏ównego
(instrumentu) oraz zespo∏ów. Odbywajà si´ na poziomie szko∏y, regionu,
makroregionu i na poziomie ogólnopolskim. Obj´ci sà nimi wszyscy uczniowie
klas IV–VI. Systemem kontroli zewn´trznej obj´te jest równie˝ nauczanie
przedmiotów ogólnomuzycznych. Podobnie jak w przypadku przedmiotu
g∏ównego, odbywa si´ ono co dwa lata i dotyczy takich przedmiotów, jak: 
kszta∏cenie s∏uchu, audycje muzyczne i historia muzyki z literaturà.
—   —   —
Wyniki kontroli zewn´trznej stanowià przedmiot analiz ekspertów CEA i sà
podstawà opracowania póêniejszych programów doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz planów kontroli i ewaluacji.
—   —   —
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e szko∏y muzyczne I i II stopnia nie wymagajà dziÊ
radykalnych reform. W dalszym ciàgu oferujà one wysoki poziom kszta∏cenia
artystycznego i stanowià w∏aÊciwà baz´ dla wy˝szych szkó∏ artystycznych. 
Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e ich formu∏a nie powinna byç doskonalona. Dotyczy
to na przyk∏ad koniecznoÊci zwi´kszenia sieci publicznych szkó∏ artystycznych 
w województwach, w których dost´p do nich jest ograniczony, pog∏´bienia 
integracji szkó∏ ze Êrodowiskami lokalnymi, a zw∏aszcza dzia∏ajàcymi w terenie
instytucjami i oÊrodkami upowszechniania muzyki oraz lokalnymi animatorami
kultury muzycznej, zwi´kszenia elastycznoÊci i ró˝norodnoÊci programowej
szkó∏ poprawiajàcego szanse edukacyjne absolwentów oraz dostosowujàcego
szko∏y do zmian, z którymi mamy dziÊ do czynienia w obszarze kultury muzy-
cznej (dotyczy to zw∏aszcza szkó∏ II st.), wypracowania bardziej aktywnych form
wspierania dzieci i m∏odzie˝y szczególnie utalentowanej muzycznie. Wydaje si´,
i˝ przemyÊlenia wymagajà te˝ przynajmniej niektóre aspekty funkcjonowania
szkó∏ muzycznych I st., które winny w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu stanow-
iç oÊrodki powszechnego umuzykalnienia, a co za tym idzie, bardziej elastycznie
traktowaç w∏asnà ofert´ kszta∏cenia.
—   —   —
—   —   —

—   —   —

—   —   —
—   —   —
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Wy ˝ s z e  s z ko l n i c t wo  m u z yc z n e
—   —   —
W odró˝nieniu od relatywnie stabilnej sytuacji w obszarze szkolnictwa muzy-
cznego ni˝szych szczebli, wy˝sze szkolnictwo muzyczne podlega dziÊ w Polsce
procesowi intensywnych zmian. Sà to zmiany g∏´bokie. Wynikajà one zarówno 
z przes∏anek specyficznych dla szkolnictwa artystycznego – chodzi tu zw∏aszcza
o poszerzenie oferty kszta∏cenia i dostosowanie jej do zmian na rynku pracy 
w zawodach artystycznych oraz zawodach wymagajàcych kwalifikacji artysty-
cznych, co wymaga wypracowania ca∏ego szeregu innowacyjnych i nieznanych 
w naszym kraju rozwiàzaƒ organizacyjnych i programowych – a tak˝e
przes∏anek ogólnych, typowych dla ca∏ego systemu szkolnictwa muzycznego 
w Polsce. Mam tu na myÊli zw∏aszcza zmiany wynikajàce z wprowadzenia 
Systemu Boloƒskiego oraz wdra˝ania jego dyrektyw dotyczàcych budowania
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy˝szego, a tak˝e zwiàzane z tym zmiany 
w Prawie o szkolnictwie wy˝szym. Precyzyjna analiza wskazanych tu przes∏anek
zmian w szkolnictwie wy˝szym nie jest jednak celem naszego opracowania.
Poprzestaniemy tu jedynie na sporzàdzeniu doÊç ogólnej jego charakterystyki,
postulujàc potrzeb´ podj´cia problemu w toku bardziej szczegó∏owych 
i pog∏´bionych analiz.
—   —   —

Szko∏y artystyczne oraz kierunki artystyczne w szko∏ach nieartystycznych–17

Mówiàc o wy˝szym szkolnictwie muzycznym w Polsce, mamy na ogó∏ na myÊli
szkolnictwo podleg∏e Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie 
z aktualnym stanem istnieje dziÊ 9 tego typu uczelni (7 Akademii Muzycznych,
1 Akademia Sztuki i 1 Uniwersytet Muzyczny): Akademia Muzyczna im. 
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 
w Gdaƒsku, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
w ¸odzi, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet
Muzyczny F. Chopina w Warszawie (z filià w Bia∏ymstoku), Akademia Muzyczna
im. K. Lipiƒskiego we Wroc∏awiu i Akademia Sztuki w Szczecinie (dawna filia
Akademii Muzycznej w Poznaniu).
—   —   —
Warto tu zauwa˝yç, ˝e tytu∏ magistra sztuki mo˝na równie˝ uzyskaç, studiujàc
w uczelniach podleg∏ych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. Ich inten-
sywny rozwój obserwowaliÊmy w ciàgu ostatnich kilkunastu lat. Mam tu na

304 . E D U K A C JA  M U Z YC Z NA
Andrzej Bia∏kowski



myÊli studia na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”,
które prowadzone sà na 8 uniwersytetach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Uniwersytet Âlàski w Katowicach – wydzia∏ w Cieszynie, Uniwer-
sytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski 
w Olsztynie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – wydzia∏ w Kaliszu,
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet Humanisty-
czno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego w Kielcach), 2 uczelniach pedagogi-
cznych (Akademia im. Jana D∏ugosza w Cz´stochowie i Akademia Pomorska 
w S∏upsku) i 3 Paƒstwowych Wy˝szych Szko∏ach Zawodowych (PWSZ im. 
J.A. Komaƒskiego w Lesznie, PWSZ w Nysie i PWSZ im. J. Grodka w Sanoku).
Dodatkowo na 3 uczelniach prowadzone sà te˝ kierunki „jazz i muzyka 
estradowa” (Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie, Uniwersytet
Zielonogórski i Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie), a na Uniwer-
sytecie Âlàskim w Katowicach (wydzia∏ w Cieszynie) kierunek „sonologia 
i kompozycja”. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw∏a II w Krakowie pro-
wadzone sà studia na kierunku „muzyka koÊcielna”.
—   —   —
Na 5 polskich uczelniach sà te˝ prowadzone studia z zakresu muzykologii 
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloƒski, Uniwersytet Wroc∏awski,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Paw∏a II).
—   —   —
Studenci kierunków artystycznych i kadra nauczajàca
Z danych uzyskanych z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji
Kulturalnej wynika, ˝e liczba studentów ucz´szczajàcych do szkó∏ podleg∏ych
MKiDN wynosi∏a w 2010 roku 5480, przy czym na studiach stacjonarnych
uczy∏o si´ 4487 studentów, a na niestacjonarnych – 993. Warto zwróciç uwag´,
i˝ w ciàgu ostatnich kilku lat liczba studentów wy˝szych szkó∏ muzycznych
waha∏a si´ w sposób nieznaczny. W roku 2004 wynosi∏a 5336, w roku 2006 –
5082, a w roku 2008 – 5387 –18.
—   —   —
W uczelniach artystycznych zatrudnionych jest (dane na rok 2009) 1584
nauczycieli akademickich, w tym 497 profesorów, 739 adiunktów i starszych
wyk∏adowców oraz 348 asystentów, wyk∏adowców, lektorów i instruktorów. 
W ciàgu ostatnich lat struktura kwalifikacji kadry nauczajàcej w wy˝szych
szko∏ach artystycznych niewàtpliwie si´ poprawia. W roku 2000 zatrudnionych
by∏o w szkolnictwie muzycznym 391 profesorów, dzisiaj – 497. W analogicznym
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okresie nieznacznie spad∏a te˝ liczba zatrudnionych adiunktów i starszych
wyk∏adowców – z 379 do 348 – oraz asystentów, wyk∏adowców i lektorów – 
z 379 do 348. 
—   —   —
Danymi dotyczàcymi szkó∏ podleg∏ych Ministerstwu Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego niestety nie dysponujemy. Dlatego zagadnienia 
te zostanà pomini´te.
—   —   —

Problemy i wyzwania stojàce przed wy˝szym szkolnictwem artystycznym
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ wy˝sze szkolnictwo muzyczne w Polsce mo˝e si´
poszczyciç wieloma wybitnymi osiàgni´ciami artystycznymi i organizacyjnymi
swoich profesorów, studentów i absolwentów. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci, ˝e 
boryka si´ ono dziÊ z wieloma z∏o˝onymi problemami natury finansowej,
prawnej, technicznej, organizacyjnej, programowej itp. Warto jednak spojrzeç
na jego funkcjonowanie z perspektywy niejako zewn´trznej, a zw∏aszcza przez
pryzmat oczekiwaƒ studentów i absolwentów, którzy poszukujà w szkole nie
tylko szansy realizacji w∏asnych potrzeb i aspiracji artystycznych, ale tak˝e real-
nych kompetencji przydatnych w przysz∏ej pracy zawodowej. Dobrym punktem
wyjÊcia mogà tu byç rezultaty badaƒ zrealizowanych dla potrzeb „Raportu 
o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego”. Bioràcy w nich udzia∏
respondenci zwrócili uwag´, ˝e „uczelnie nastawione sà g∏ównie na kszta∏cenie
wirtuozów i wielkich artystów (a to sà jednostki), nie zastanawiajà si´ nad 
praktycznà stronà zawodu, którego uczà. […] skar˝à si´, ˝e uczelnia nie przygo-
towa∏a ich do wykorzystywania umiej´tnoÊci w praktyce. Nie byli oni uczeni
j´zyków na wystarczajàcym poziomie, nie dowiedzieli si´ rzeczy u∏atwiajàcych
funkcjonowanie, jak na przyk∏ad organizowaç prac´ chóru, jak korzystaç 
z popularnych na Êwiecie programów komputerowych. W opinii ankietowanych
zabrak∏o konkretnych zaj´ç, które w polskiej rzeczywistoÊci wiele by u∏atwi∏y.
Problemem jest nieprzygotowywanie absolwentów w kwestiach formalnych 
do samodzielnej pracy zawodowej – tym bardziej, ˝e polskie prawo premiuje
zatrudnienie etatowe. Studenci nie dowiadujà si´, jak dzia∏aç na rynku, jak
wyceniaç swojà prac´, jak pisaç umowy. Nie uzyskujà kompletnej wiedzy 
w kwestiach zwiàzanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi i spo∏ecznymi 
(np. zaopatrzeniem emerytalnym twórców) czy przepisami podatkowymi. 
Na uczelniach nie nast´puje niezb´dna ciàg∏a modernizacja programów naucza-
nia, dostosowujàca je do realiów rynku pracy”.–19
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Niewàtpliwie zdecydowana wi´kszoÊç ze wskazanych tu postulatów winna byç
rozwa˝ona w toku debaty nad rozwojem wy˝szego szkolnictwa artystycznego.
Uczynienie go bardziej ni˝ dotychczas przystawalnym do zmian, z którymi
mamy dziÊ do czynienia na artystycznym rynku pracy, pog∏´bienie elastycznoÊci
programowej oraz zdolnoÊci do szybszego reagowania na pojawiajàce si´ nisze
rynkowe nale˝y do zadaƒ trudnych, do których podj´cia uczelnie artystyczne
nie sà zbyt dobrze przygotowane.
—   —   —

Po d s u m o w a n i e
—   —   —
Dyskusja o stanie edukacji muzycznej w Polsce nasycona jest od lat zbyt du˝à
dozà stereotypów. Przynajmniej z niektórymi z nich staraliÊmy si´ zmierzyç 
w tym raporcie. Podsumowujàc, warto zwróciç uwag´ na nast´pujàce zagadnienia:
—  1. Istotà nowoczesnej edukacji muzycznej w szerokim tego s∏owa znaczeniu
jest funkcjonowanie w jej obszarze i zaanga˝owanie w jej rozwój wielu nieza-
le˝nych podmiotów i instytucji. Mam tutaj na myÊli: edukacj´ w systemie
oÊwiaty, szkolnictwo muzyczne, edukacyjne dzia∏ania oÊrodków i instytucji kul-
tury, aktywnoÊç animatorów czy wreszcie media. Zagro˝eniem dla efektywnoÊci
dzia∏aƒ nie jest tu – jak cz´sto si´ sàdzi – ich autonomia, ale brak woli albo
mo˝liwoÊci wspó∏pracy, a tak˝e brak odpowiednich uwarunkowaƒ i instrumen-
tów prawnych, które takà wspó∏prac´ umo˝liwiajà. W Polsce uwarunkowania
takie dopiero si´ kszta∏tujà.
—  2. W dyskusjach nad niezadowalajàcym stanem umuzykalnienia dzieci 
i m∏odzie˝y w Polsce zbyt pochopnie winà za ten stan rzeczy obarcza si´ niemal
wy∏àcznie szkolnictwo powszechne, tymczasem nale˝a∏oby rozpatrywaç t´ 
kwesti´ w nieco szerszym kontekÊcie, podobnie jak nieco szerzej nale˝a∏oby te˝
kszta∏towaç wizje potencjalnych zmian w tym zakresie. Mam tu na myÊli np.:
potencja∏ szkolnictwa muzycznego I st., który nie jest w pe∏ni wykorzystywany,
czy aktywnoÊç lokalnych animatorów muzycznych, których wsparcie mog∏oby
zaowocowaç inicjatywami cennymi dla Êrodowisk w terenie.
—  3. W ostatnim okresie pojawi∏y si´ w systemie oÊwiaty w Polsce dostrze-
galne przes∏anki wskazujàce na mo˝liwoÊç poprawy stanu powszechnej edukacji
muzycznej dzieci i m∏odzie˝y. Mam tutaj na myÊli: wyodr´bnienie treÊci muzy-
cznych w podstawie programowej dla nauczania zintegrowanego, zwi´kszenie
liczby godzin muzyki w szko∏ach podstawowych, pojawienie si´ przedmiotu
„zaj´cia artystyczne” w gimnazjum i liceum. Tendencje te muszà jednak byç
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wsparte zmianami w zakresie kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Bez wysoko wykwalifikowanych i w∏aÊciwie zmotywowanych do dzia∏ania
muzyków pedagogów szanse na post´p sà niewielkie.
—  4. System szkolnictwa muzycznego w Polsce – w wielu obszarach – mo˝e
byç uznany za wzorcowy. Jego dalszy harmonijny rozwój wymaga jednak 
przemyÊlanych i konsekwentnych reform. Dotyczy to zw∏aszcza szkolnictwa 
I st., które w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu s∏u˝yç winno powszechnemu
umuzykalnieniu, oraz szkolnictwa wy˝szego, które musi dostosowaç si´ 
do wyzwaƒ nowoczesnego rynku pracy.
—   —   —
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