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Nie mogło zabraknąć tych 
studiów również w Lub-
linie, zwłaszcza, że po-

ważną rolę odgrywał rozwijający 
się Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej. Przygotowany przez Mi-
nisterstwo Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego Projekt Sieci WSN z dnia 
6 czerwca 1970 r. przewidywał ot-
warcie na Lubelszczyźnie kilku 
punktów kształcenia nauczycieli:

1. w Białej Podlaskiej – od roku 
szkolnego 17/71 w Wyższej Szkole 
Wychowania Fizycznego jako fi lii 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie,

2. w Lublinie – od roku szkolnego 
171/72 – w formie Wyższego Stu-
dium Nauczycielskiego w ramach 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło-
dowskiej /po przyjęciu bazy loka-
lowej dotychczasowego I Studium 
Nauczycielskiego w Lublinie, przy 
ul. Narutowicza 12 i nowego Domu 
Studenta tego studium/,

3. w Zamościu – od roku szkol-
nego 172/73 – w formie Wyższego 
Studium Nauczycielskiego stano-
wiącego fi lię Uniwersytetu im. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
jeżeli zapotrzebowanie szkolnictwa 
będzie wymagało zorganizowania 
w woj. lubelskim trzeciego punktu 
o programie WSN1.

Wydawałoby się, że punkt pierw-
szy nie odnosi się do UMCS. Jed-
nak najwcześniejsze wzmianki 
z 1969 r. dotyczą właśnie dzia-
łalności Wyższego Studium Na-
uczycielskiego w Białej Podla-
skiej, które na mocy zarządzenia 
Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 czerwca 1969 r. 
stało się fi lią UMCS. Według ba-
zowych założeń tegoż Minister-
stwa dotyczących ogółu wyż-
szych studiów nauczycielskich, 
WSN w Białej miał przygotowy-
wać nauczycieli do pracy w szko-
łach podstawowych i zasadniczych 
zawodowych, ale umożliwić też 
prowadzenie prac naukowo-ba-
dawczych dotyczących zagad-
nień dydaktycznych2. Organiza-
cją fi lii zajął się doc. dr Władysław 
Romanowski3.

W ramach Studium utworzone 
zostały dwie sekcje. Kierowni-
kiem sekcji nauczania początko-
wego z kierunkami: wychowanie 
fi zyczne oraz zajęcia praktyczno-
-techniczne został dr Kazimierz 
Czajkowski. Kierownictwo sekcji 
wychowania fi zycznego z jednym 
kierunkiem – nauczanie począt-
kowe objął dr Czesław Borejsza. 
W ramach poszczególnych sek-
cji utworzono również zakłady. 

W przypadku sekcji wychowa-
nia fizycznego były to Zakłady: 
Teorii i Metodyki Wychowania 
Fizycznego i Sportów, Sportów 
Przestrzennych i Obozownictwa, 
Anatomii i Fizjologii. Natomiast 
w sekcji nauczania początkowego: 
Teorii Nauczania i Wychowania, 
Psychologii, Metodyki Naucza-
nia Początkowego, Metodyki Za-
jęć Praktyczno- Technicznych oraz 
Praktyk Pedagogicznych. Nauka 
w Studium trwała trzy lata. W roku 
1969 przyjęto do WSN ogółem 
120 osób. Kadra liczyła wówczas 
21 pracowników naukowo-dydak-

Niniejszym tekstem rozpoczynamy w „Wiadomościach 
Uniwersyteckich” cykl artykułów z okazji 70-lecia istnienia naszego 
Uniwersytetu, w ramach którego będziemy przypominać historię 
Uczelni oraz ludzi z nią związanych. Zachęcamy wszystkich 
do lektury, a także do tworzenia tego cyklu i nadsyłania 
tekstów (wraz z materiałem ilustracyjnym). Redakcja

Wyższe Studium Nauczycielskie 
UMCS – dwa lata istnienia
Po zakończeniu II wojny światowej silnie odczuwano brak kadry pedagogicznej. Starano 
się temu zaradzić przez powołanie w 1954 r. dwuletnich studiów nauczycielskich, 
znanych jako SN-y. Były one najpowszechniejszą, chociaż nie jedyną, formą tej 
działalności. Jednakże pełniejsze wykształcenie zapewniać miały przyszłym 
nauczycielom nauczania podstawowego trzyletnie wyższe studia nauczycielskie (WSN-y). 

Rektor prof. Zbigniew Lorkiewicz dokonuje immatryku-
lacji studentów pierwszego roku UMCS, 191 r. Źródło: 
Archiwum UMCS, Wycinki prasowe, sygn. S 4/84
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tycznych oraz dwóch pracowni-
ków bibliotecznych4. Opiekę nad 
Filią sprawował doc. dr Stanisław  
Krzykała.

Problemy organizacyjno-kadrowe 
(m.in. brak specjalistów mogących 
kształcić kandydatów na studia czy 
też zrozumiałe nieuwzględnie-
nie potrzeb finansowych nowopo-
wstałego WSN w preliminarzu bu-
dżetowym uczelni) spowodowały, 
że ówczesny rektor UMCS prof. 
dr Zbigniew Lorkiewicz zwrócił 
się o pomoc do prof. dr. Stefana 
Wołoszyna, rektora warszawskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego. 
Zajęcia w Studium rozpoczęły się 
8 września 1969 r., albowiem do 
siódmego dnia tego miesiąca stu-
denci byli zatrudnieni przy pra-
cach społecznych. Inauguracja 
roku akademickiego miała miej-
sce 10 października.

Mimo planów dalszej rozbudowy 
oraz opracowania projektu rozwoju 
na następne lata, po dwusemestral-
nym okresie istnienia Wyższego 
Studium Nauczycielskiego w Białej 
Podlaskiej jako filii UMCS, zarzą-
dzeniem Ministra Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego 29 czerwca 1970 r. 
zostało z dniem 1 sierpnia 1970 r. 
przekazane Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie5.

W 1969 r. omawiano też wstępne 
koncepcje utworzenia Wyższego 
Studium Nauczycielskiego w Za-
mościu. Uruchomienie tamtejszego 
WSN-u przewidziano na rok akade-
micki 1972/1973 wraz z kierunkami: 
język rosyjski, wychowanie oby-
watelskie, wychowanie muzyczne 
z zajęciami technicznymi, mate-
matyka z fizyką i nauczanie począt-
kowe6. Organizatorem punktu zo-
stał doc. dr Bohdan Komorowski7. 
Senat przyjął wprawdzie wniosek 
utworzenia Studium w Zamościu 
do zatwierdzenia, jednakże z braku 
jakichkolwiek innych śladów w za-
chowanych dokumentach archi-
walnych można wysnuć hipotezę, 
że ośrodek ten ostatecznie nie po-
wstał, zaś jego zadanie realizowało 
Studium Zaoczne.

Wyższe Studium Nauczyciel-
skie utworzone w ramach UMCS 

w Lublinie zostało powołane 1 maja 
1971 r. W oficjalnym dokumencie  
czytamy:

§2. Zadaniem Studium jest kształ-
cenie nauczycieli dla potrzeb szkół 
podstawowych i zasadniczych szkół 
zawodowych oraz prowadzenie prac 
naukowo-badawczych w zakresie dy-
daktyk szczegółowych.

§3. Pracą Studium kieruje kie-
rownik Studium powoływany przez 
rektora spośród profesorów lub do-
centów szkoły, w trybie określonym 
ustawą o szkolnictwie wyższym.

§4. W ramach Studium tworzy 
się sekcje

1/ humanistyczno-pedagogiczną 
i 2/ matematyczno-przyrodniczą.

§5. 1. Nauka w Studium trwa 
3 lata i prowadzona jest systemem 
studiów dziennych lub zaocznych 
wg planów studiów i ramowych pro-
gramów nauczania, zatwierdzonych 
przez Ministra Oświaty i Szkolni-
ctwa Wyższego. Szczegółowe pro-
gramy nauczania ustala rektor.

2. Dopuszczanie do studiów od-
bywa się zgodnie z ogólnymi wa-
runkami i trybem przyjęć na stu-
dia w szkołach wyższych (…)

§6. 1. Zajęcia dydaktyczne w Stu-
dium prowadzą pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni zatrudnieni 
na etatach przydzielonych Studium 
oraz pracownicy naukowo-dydak-
tyczni innych jednostek Uniwer-
sytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie skierowani przez rektora 
do pracy w Studium (…)

§7. Absolwenci Studium otrzy-
mują dyplomy ukończenia wyższych 
studiów zawodowych8.

Niebagatelną rolę w tworzeniu 
WSN na UMCS odegrał jego kie-
rownik – doc. dr hab. Karol Po-
znański9. Zastępcą kierownika zo-
stał doc. dr hab. Leon Koj10. Personel 
sekretariatu stanowiły: Alina Ku-
licka, Bożena Markowska i Beata 
Wysocka. Nauka w Studium miała 
się odbywać zarówno systemem 
stacjonarnym (nauka miała trwać 
trzy lata), jak i zaocznym. W tym 
ostatnim przypadku były to trzy 
semestry (a więc 1,5 roku), a stu-
dia te przeznaczone były dla ab-
solwentów Studiów Nauczyciel-

skich z minimum rocznym stażem  
pracy. 

W roku akademickim 1971/1972 
na studiach stacjonarnych w ramach 
sekcji humanistyczno-pedagogicz-
nej powołano następujące kierunki: 
filologia rosyjska, wychowanie mu-
zyczne oraz nauczanie początkowe 
z wychowaniem muzycznym, zaś na 
zaocznych: filologia rosyjska i na-
uczanie początkowe. Na sekcji ma-
tematyczno-przyrodniczej z kolei 
utworzono kierunki: matematyka 
z fizyką i zajęcia praktyczno-tech-
niczne na studiach stacjonarnych 
oraz matematyka i fizyka na stu-
diach zaocznych. 

Ogólna liczba studentów WSN, 
według stanu na dzień 23 września 
1971 r., wynosiła na studiach sta-
cjonarnych 167 osób, na zaocznych 
– 13211. W grudniu liczba ta wzro-
sła do 174 studentów na studiach 
stacjonarnych oraz 134 na zaocz-
nych. Warto jednak wspomnieć, 
że w wyniku pierwszej serii egza-
minów wstępnych przeprowadzo-
nej w lipcu, spośród 148 kandyda-
tów na studia zakwalifikowało się 
tylko 88. Limit przyjęć wynosił 180 
osób, z czego na kierunek filolo-
gia rosyjska – 40 (przyjętych 31), 
matematyka z fizyką – 40 (przy-
jętych 12), zajęcia praktyczno-
-techniczne – 40 (zakwalifikowało 
się 6), wychowanie muzyczne – 
30 miejsc (24 osoby przyjęte) oraz 
nauczanie początkowe z wycho-
waniem muzycznym – również 
30 miejsc (egzamin zdało 15 osób). 
W celu uzupełnienia list studen-
tów przeprowadzono dodatkowy  
nabór12.

Formalnie Wyższe Studium Na-
uczycielskie, jako integralna część 
składowa UMCS w Lublinie, rozpo-
częło działalność 1 września 1971 r. 
Uroczysta immatrykulacja odbyła 
się 2 października w Chatce Żaka. 
Bazę WSN-u tworzyły dwa budynki 
przy ul. Zana przeznaczone na domy 
studenckie oraz budynek przy ul. 
Narutowicza 12. W ich ramach roz-
porządzano następującymi loka-
lami: aulą na 200 osób, 8 salami 
wykładowymi (40–60 osób), 15 sa-
lami mniejszymi, 7 pracowniami 
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specjalistycznymi, gabinetem le-
karskim, 5 pomieszczeniami biblio-
tecznymi, 8 pomieszczeniami po 
szkole ćwiczeń, salą gimnastyczną, 
6 pokojami noclegowymi (w sumie 
na około 60 osób). Do efektywnej 
realizacji programów nauczania 
potrzebowano: 4 techników, 4 bi-
bliotekarzy, 4 pracowników admi-
nistracyjnych, 39 pracowników dy-
daktycznych oraz dodatkowych 5 sal 
dydaktycznych, 2 sal dla Studium 
Wojskowego, 7 sal na wychowanie 
muzyczne, 3 sal do zajęć z ekono-
mii i 3 pomieszczeń dla admini-
stracji. Potrzeby te były tematem 
czynnej dyskusji na posiedzeniach 
Senatu13.

Opracowany w 1972 r. „Program 
Rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej na lata 1972–1975” 
zakładał, że Studium przejmie 
budynek przy ul Zana 11, zarzą-
dzany dotychczas przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego. Planowano też 
przejęcie budynku Agrotechniki po 
przeniesieniu się Wyższej Szkoły 
Rolniczej na Felin. W programie 
przewidywano wzrost liczby stu-
dentów WSN do 6000 osób. Na 
rok 1975 planowano kolejny wzrost, 
tym razem do poziomu 6500 osób, 
w 1980 r. do 7340, zaś w 1990 r. już 
do 8700 studentów. Brak odpo-
wiedniej liczby pomieszczeń spra-
wiał jednak, że nie można było tego 
osiągnąć, najwyższy poziom, jaki 
można było uzyskać to 3250 stu-
dentów dziennych i 1000 zaocz-
nych. W planach była też budowa 
domu studenckiego przy ul. Zana, 
stołówki, kolejnych akademików, 
mieszkań dla pracowników, hali 
sportowej i innych.14

W 1972 r. dało się zaobserwować 
wzrost liczby studentów. Studium 
kształciło wówczas 871 osób, z czego 
401 na studiach stacjonarnych, zaś 
na zaocznych 47015. 

Żywot Wyższego Studium Na-
uczycielskiego UMCS nie był długi. 
Już w styczniu 1972 r. zaczął kry-
stalizować się zamiar jego prze-
kształcenia. Idea ta padła na po-
datny grunt i w połowie 1973 r. WSN 
został połączony z Zakładem Peda-
gogiki i Psychologii wchodzącym 

dotychczas w skład Wydziału Hu-
manistycznego UMCS, a następnie 
przekształcony w Wydział Peda-
gogiki i Psychologii. Jego pierw-
szym dziekanem został znany już 
nam doc. dr hab. Karol Poznański, 
który pełnił tę funkcję nieprzerwa-
nie do 1984 r.

W związku z utworzeniem no-
wego Wydziału, dotychczasowi 
studenci WSN na kierunku fi lo-
logia rosyjska zostali przeniesieni 
do Instytutu Filologii Rosyjskiej 
i Słowiańskiej Wydziału Humani-
stycznego, zaś studenci kierunku 
matematyka z fi zyką na Wydział 
Matematyki, Fizyki i Chemii. Po-
nadto Wydział Pedagogiki i Psy-
chologii przejął z WSN-u wszystkie 
kierunki kształcenia na obu rodza-
jach studiów oraz jego pomieszcze-
nia dydaktyczne.

Michał Kuchciak
Archiwum UMCS
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