- PROJEKT BRM.0012.4.11.2015.KJ
Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 14.10.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 13:50
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem).
Radni nieobecni:
1. Magdalena WIECZOREK
2. Barbara WNĘK
Zaproszeni goście:
1. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI
2. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK
3. Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył
1. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy ośrodków kultury
z placówkami oświatowymi w mieście Katowice.
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań Miasta Katowice
w zakresie obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Korespondencja i komunikaty.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
________________________________________________________________________________
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
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- PROJEKT Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON po powitaniu zgromadzonych na
posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.
Komisja, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował zebranych, że projekt
protokołu Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 07.10.2015 r. został zamieszczony na
stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Edukacji.
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt
protokołu pod głosowanie.
Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 07.10.2015 r. został przyjęty
jednogłośnie – 8 głosów „za”.
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy ośrodków kultury
z placówkami oświatowymi w mieście Katowice.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG szczegółowo
omówiła informacje na temat współpracy miejskich instytucji kultury z placówkami oświatowymi
w mieście Katowice. Wśród wspomnianych placówek znalazł się Śląski Tatar Lalki i Aktora
„Ateneum”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów,
Centrum Kultury Katowice, Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, Muzeum
historii Katowic, Miejskie Domy Kultury oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poprosił o wyjaśnienie czy lekcje
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
są prowadzone tylko dla jednej szkoły jednoczesnie czy dla kilku szkół, a co za tym idzie może
z tego korzystać większa ilość dzieci i młodzieży.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
są to z reguły rezerwacje poszczególnych szkół ze względu na miejsca, ponieważ Instytucji
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” organizuje spotkania w placówkach oświatowych.
Zatem przedstawiciele tej instytucji jeżdżą do konkretnych przedszkoli czy szkół.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zapytał czy wówczas jest to
zorganizowane dla jednego rocznika czy dla całej szkoły.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
zależy to od zapotrzebowania szkoły. To szkoły wychodzą bowiem z propozycją. Jest to również
uwarunkowane programem nauczania.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zapytał czy zapotrzebowanie przekracza
możliwości instytucji.
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- PROJEKT Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
są do tego powołani pracownicy z odpowiednim, kierunkowym wykształceniem osoby, które mają
doświadczenie w takiej pracy. Do tej pory nie było jakichkolwiek uwag, że zapotrzebowanie
przerosło możliwości instytucji. Podczas akcji Zima/Lato w mieście są organizowane dodatkowe
zajęcia. Jeśli dzieci czy rodzice mają taką wolę to są tworzone dodatkowe grupy, dla których zajęcia
się odbywają.
Radny Michał LUTY zapytał czy w katowickich szkołach bywają teatry kukiełkowe. Jeśli tak to
czy są to teatry z Katowic czy też z innych miast.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
bardzo często szkoły i przedszkola zapraszają twórców z zewnątrz, niekoniecznie z instytucji
miejskich. Wówczas takie przedstawienia odbywają się na salach gimnastycznych. Różny jest
jednak poziom tego typu występów. Czasami nie warto zapraszać takich nie do końca
sprawdzonych artystów. Lepiej zapraszać sprawdzonych artystów, zaufać tym sprawdzonym
instytucjom, które są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
zaprasza dzieci do swojej galerii, gdzie organizuje spotkania z lalkarzami, twórcami lalek. Dzieci
mogą lalki pooglądać, dotknąć, pobawić się nimi. Przy okazji odbywa się krótka prezentacja.
Oprócz tego Teatr zaprasza do swoich magazynów pokazując rekwizyty. Jest zatem taka
bezpośrednia współpraca z dziećmi i młodzieżą.
Radny Michał LUTY zapytał ile takich przedstawień miesięcznie w Katowicach się odbywa.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
jeśli chodzi o przedstawienia w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” średnio odbywa się
około 30-40 spektakli miesięcznie.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że jeśli chodzi o działanie ośrodków kultury we współpracy
ze szkołami to ocenia to bardzo pozytywnie. Odnosząc się do przygotowanej Informacji na temat
współpracy miejskich instytucji kultury z placówkami oświatowymi w Katowicach stwierdził, że
forma opisowa jest rzetelnie przygotowana, natomiast lepiej w takich przypadkach czyta się liczby.
Dobrze by było, zatem podejść do tego zagadnienia statystycznie. Posiadając takie dane łatwiej jest
też odnieść się do poruszanego zagadnienia na przestrzeni kliku lat, porównując materiały w tym
zakresie. Pan radny, jako przykład wskazał warsztaty lalkarskie w Akademii Pinokia. Nie wiemy ile
dzieci brało w nich udział, ile tych warsztatów się odbyło. Dobrze by było, by przygotowany
materiał był bardziej analityczny. Taki dane pokażą skalę zaangażowania instytucji w życie
społeczne. Ponadto łatwiej się je czyta, łatwiej je porównać i łatwiej się wówczas dyskutuje.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poprosił o przygotowanie uzupełniającej
informacji statystycznej w omawianym zakresie.
Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że w przywołanej informacji mamy wymienione, które
szkoły z tego korzystają i tylko tyle. Nie ma zostało dookreślone jak często odbywają się te zajęcia.
Pan radny przychylił się do propozycji swoich przedmówców by podać konkretne liczby w tym
zakresie. Co do Śląskiego Teatru Lalik i Aktora „Ateneum” to z informacji, jakie Pan radny posiada
wynika, że instytucja ta utrzymuje dobry kontakt z przedszkolami. Zarówno przedszkola są
systematycznie zapraszane do Teatru jak również aktorzy są częstymi gośćmi tych placówek.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że głos w dyskusji
chciałby zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan
Włodzimierz ZARODKIEWICZ. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał wniosek o
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- PROJEKT udzielenie głosu Panu Zarodkiewiczowi pod głosowanie.
Radni, jednogłośnie – 9 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza
ZARODKIEWICZA.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ odnosząc się do poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, podczas której
omawiana była sportowa rywalizacja szkół w Katowicach, stwierdził, że tak jak tam tak i w tym
przypadku są szkoły, które nie są w ogóle zainteresowane uczestnictwem w kulturze. Nie są
biorcami tego, co się im proponuje czy to przedstawień czy koncertów. Pan Zarodkiewicz zapytał
czy jest taka jednostka oświatowa, która nie korzysta z tego typu propozycji?
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
czasami do Wydziału docierają zgłoszenia, że jest problem z wychodzeniem ze szkół w godzinach
lekcyjnych, ze względu na realizację podstawy programowej. Te wyjścia to są dodatkowe zadania.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że podstawa
programowa określa bardzo precyzyjnie minimalną liczbę godzin, która musi zostać zrealizowana
w każdym typie szkoły i w każdym przedmiocie. Jest oczywiście pewna rezerwa, ale ta rezerwa nie
jest wielka. Jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy programowej nie była określona liczba
pojedynczych godzin w cyklu nauczania. Podawało się ile jest godzin danego przedmiotu w cyklu
nauczania, ale w wymiarze tygodniowym. Obecnie policzona jest wręcz każda godzina. Sytuacja
w szkole może być bardzo zróżnicowana. Jeżeli są jakieś święta, które ciągle wypadają w tym
samym dniu to jakieś przedmioty uciekają z realizacji. Z chwilą, gdy weszła nowa podstawa
programowa szkoły coraz mniej chętnie wychodzą na zewnątrz, ponieważ Kuratorium Oświaty
chodzi i dokonuje kontroli godzin nauczania czy zostały zrealizowane czy też nie.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że z każdej sytuacji jest wyjście i rozwiązanie. Jeśli
weźmiemy całą jedną klasę to faktycznie ta godzina umyka. Jeżeli zrobimy z tego samego poziomu
wyjście trzech/czterech klas grupami za zgodą rodziców to ta podstawa programowa jest
realizowana. Zatem jest to kwestia organizacyjna.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że docierają do niego również
niepokojące informacje od nauczycieli szkół podstawowych w klasach I-III, że dosyć mocno
zostały obcięte przy nowym podręczniku zajęcia związane z edukacją muzyczną i plastyczną.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan
Adam SKOWRON zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań Miasta Katowice w zakresie
obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG szczegółowo
omówiła informację na temat obchodów roku Tragedii Górnośląskiej w miejskich jednostkach
kultury. Pani Kierownik szczegółowo przedstawiła program obchodów realizowany przez Muzeum
Historii Katowic, Miejskie Domy Kultury, Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
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- PROJEKT Radny Michał LUTY odnosząc się do przywołanych przez Panią Kierownik publikacji zapytał, kto
te periodyki wydaje?
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
finansowo odpowiada za nie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z racji tego, że są jeszcze
w przygotowaniu nie mamy danych dotyczących wydawnictwa.
Radny Michał LUTY zapytał skąd byli prelegenci na wspomnianej międzynarodowej konferencji
naukowej zorganizowanej w czerwcu br.
Kierownik Referatu Merytorycznego w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że
najprawdopodobniej były to osoby wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej, Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności oraz Muzeum w Gliwicach, czyli organizatorów tego przedsięwzięcia.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan
Adam SKOWRON zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja
przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.
Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że do dnia dzisiejszego nie
wpłynął pod obrady Komisji Edukacji żaden projekt uchwały.
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że na dziejesz posiedzenie
Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Radny Tomasz MAŚNICA poruszył problem dopalaczy. Pan radny stwierdził, że prelekcje
dotyczące tego zagadnienia są bardzo drogie. Godzina wykładu to kwota 120-160 zł. Szkoła może
to oczywiście przeprowadzać we własnym zakresie, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że
nauczyciele, aż tak fachowej wiedzy w tym zakresie nie mają. Pan radny zapytał czy Wydział
Edukacji ma koncepcję tego by na szerszą skalę przeprowadzić w miejskich szkołach taką akcję.
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK wyjaśniła, że
przygotowując taką pogadankę dyrektor szkoły może skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga
szkolnego, ale również Komendy Miejskiej Policji, która ma komórkę zajmującą się zwalczaniem
narkotyków. Były już przeprowadzane takie akcje w szkołach, w których uczestniczyli
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, którzy w profesjonalny sposób prowadzili pogadanki.
Pani Walasek stwierdziła, że inicjatywa w tym zakresie należy do dyrektora szkoły. To kierownik
jednostki wie najlepiej czy jest taka potrzeba czy nie. Wydział może skierować maila z zaleceniem
do wszystkich dyrektorów by, czy to na lekcjach wychowawczych czy podczas innych zajęć takie
prelekcje zorganizować. Komenda Miejska Policji nigdy nie wzbraniała się od współpracy
i przeprowadzania takich pogadanek w szkołach. Chodzi nam o profilaktykę. Policjanci mają
profesjonalną wiedzę. Wiedzą jak pewne rzeczy rozpoznać. To jest temat skierowany zarówno do
młodzieży jak i do rodziców.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że są szkoły, które z tym problemem sobie świetnie radzą,
ale nie wszystkie. Pan radny zapytał czy jest może lista organizacji pozarządowych, które by mogły
5

- PROJEKT wspomóc ten proces edukacyjny.
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK wyjaśniła, że na
dzień dzisiejszy nie ma takiej listy. By pozyskać taką wiedzę musimy skontaktować się
z Wydziałem Polityki Społecznej. Po uzyskaniu odpowiedzi z wydziału merytorycznego będzie
można te dane również przesłać do szkół by mogły z nich skorzystać.
Radna Krystyna PANEK stwierdziła, ze miała okazję uczestniczyć w pokazie zorganizowanym
przez Policję w zakresie wykrywania narkotyków. Pokaz ten wzbudził duże zainteresowanie wśród
młodzieży.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON stwierdził, że z tymi prelekcjami też jest
ten problem, na co zwracają uwagę policjanci, że czasami młodzież uznaje je za szkolenia jak
uniknąć rozpoznania. Zatem należy do tego też podchodzić bardzo ostrożnie. Pan Przewodniczący
poinformował, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona duża akcja Policji przeciwko
dopalaczom w Katowicach.
Radny Tomasz SZPYRKA zapytał czy do Wydziału Edukacji docierają sygnały dotyczące „szarej
strefy” handlu słodyczami w szkołach.
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK wyjaśniła, że
takie informacje do Wydziału nie trafiły. Nie było żadnych sygnałów w tym zakresie od
kierowników jednostek oświatowych.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poinformował, że głos w dyskusji
chciałby zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan
Włodzimierz ZARODKIEWICZ. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał wniosek
o udzielenie głosu Panu Zarodkiewiczowi pod głosowanie.
Radni, jednogłośnie – 9 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza
ZARODKIEWICZA.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ stwierdził, że jeśli chodzi o akcje edukacyjne dla dzieci w zakresie prewencji
czy bezpieczeństwa jest jeszcze Wydział Zarządzania Kryzysowego UM. Zatem można również
z tym Wydziałem współpracować bo przecież też odpowiada za kwestie bezpieczeństwa w mieście.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że chodzi też o jakość tych prelekcji. Pan radny na
przykładzie omówił jak prowadzone są takie prelekcje przez różne organizacje. Zdaniem Pana
radnego przy zapraszaniu takich prelegentów należy patrzeć na to by był to odpowiedni człowiek
by zrobił to w sposób profesjonalny.
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK odnosząc się do
kwestii przygotowania informacji w tym zakresie stwierdziła, że jeśli Wydział już taką informacją
będzie dysponował to zostanie ona przesłana do wiadomości Komisji. Powiadomione zostaną
również szkoły o tym, że konkretna organizacja może je wesprzeć w działaniach profilaktycznych
dotyczących dopalaczy. W przeciągu kilku miesięcy okaże się, jaki będzie odzew dyrektorów i jaki
będzie stopień wykonania zalecenia.
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący
stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.
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- PROJEKT Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON podziękował Radnym za aktywność
podczas obrad Komisji. Przedstawicielom wydziałów merytorycznych za udzielenie
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji

Adam SKOWRON
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