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Piotr Kowolik

„NAUCZYCIEL I SZKOŁA” ma pięć lat

Pierwszy numer półrocznika „NAUCZYCIEL I SZKOŁA” ukazał się w 1996 
roku z in icjatyw y pierw szego R ektora prof. zw. dr hab. H enryka M O ROZA  
i pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dawniej Wyższej 
Szkoły Edukacji W czesnoszkolnej) z siedzibą w Mysłowicach. Pierwszym w y
daw cą było Wydawnictwo „Śląsk” Sp. z o.o. w Katowicach przy Al. Wojciecha 
Korfantego nr 51, a od numeru 5 jest nim Oficyna Wydawnicza „IM PULS” z Kra
kowa. Funkcją redaktora naczelnego czasopisma powierzono dr. Piotrowi KOW O
LIKOWI, ponadto powołano sekretarza redakcji, Kolegium Redakcyjne oraz Radę 
Redakcyjną, w skład której weszli profesorowie pedagogiki z jedenastu uczelni 
w Polsce. Nad całością czuwa Przewodniczący Rady Wydawniczej Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej — jej obecny Rektor —  prof. zw. dr hab. Wojciech 
KOJS. W szystkie te gremia funkcjonują do dziś.

Miniony okres to praca nad krystalizowaniem formuły czasopisma, mimo iż 
została ona jasno określona w pierwszym numerze, tzn. że odbiorcami będą nauczy
ciele klas początkowych, nauczyciele przedszkoli, studenci uczelni wyższych przy
sposabiający się do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III, nauczyciele dorad
cy, konsultanci, wizytatorzy różnych szczebli, pracownicy naukowi i rodzice.

Osiągnięciu tych założeń służyły w szystkie działania redakcji nakreślone 
w „Słowie wstępnym” Redaktora Naczelnego, otwierającym pierwszy numer —  
objaśniającym  sens podjęcia w ydawania półrocznika: „Obecna rzeczyw istość 
oświatowo-wychowawcza, złożona i trudna, wymaga nowych inicjatyw redakcyj
nych, nowych form pracy redakcji, a także w ielu inicjatyw we w spółpracy ze 
wszystkimi Czytelnikami” .

Sądzę, że cel ten został osiągnięty przynajmniej częściowo. W  przekonaniu, 
że tak było, że nasza inicjatywa wydawania „NAUCZYCIELA I SZKOŁY” tra
fiła w społeczne oczekiwania, utw ierdzają nas przysłane do redakcji opinie na
szych czytelników z całej Polski. Nadmienić należy, że każdy numer jest recenzo
wany przez utytułowanych profesorów.

Z okazji tego skromnego jubileuszu pragnę podziękować wszystkim, których 
praca sprawiła, iż nasz półrocznik stał się trwałym elementem rynku wydawnicze
go czasopism pedagogicznych. Serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej, K ole
gium Redakcyjnemu i Przewodniczącemu Rady Wydawniczej oraz Dyrektorowi
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Uczelni Panu mgr. inż. Mirosławowi CZAPCE za finansowanie czasopisma.
Szczególne wyrazy podziękowania należą się wszystkim Autorom tekstów, 

którzy bezinteresownie przekazywali swoje artykuły do druku w „Nauczycielu 
i Szkole” .

Dziękuję w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego Wam, Drogim Czy
telnikom, bez życzliwości których nasz półrocznik by nie istniał.

Pięć lat m ija również od powołania do życia na terenie M ysłowic wyższej 
uczelni. Była nią Wyższa Szkoła Edukacji W czesnoszkolnej, obecnie Górnośląska 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Czy Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna je s t  potrzebna Mysłowicom, 
i co je j  istnienie oznacza dla społeczności naszego miasta ?

Oto odpowiedzi, jakie w ostatnich dniach zebrała nasza redakcja.

m gr inż. Z B IG N IE W  A UGUSTYN —  Prezydent M ysłowic
Śląsk to region, który od dawna związany był z silnymi ośrodkami edukacji 

akademickiej. W łaśnie na Śląsku rozpoczynało karierę wiele wybitnych postaci 
nauki, wśród których są osoby, których osiągnięcia zwieńczyła Nagroda Nobla. 
Rozwój gospodarczy naukowy i technologiczny Górnego Śląska związany był 
z „rew olucją przem ysłową” XIX wieku. Aktywność gospodarcza oparta była na 
odkrytych tu bogactwach naturalnych. Właśnie wtedy powstały i rozwinęły się także 
kopalnie węgla i huty w Mysłowicach, pozytywnie oddziałując na rozwój miasta.

O becnie żyjemy ju ż  w epoce postindustrialnej. Wysoko kw alifikow ana ka
dra fachowców to niejednokrotnie podstawowy czynnik lokalizacyjny zakładów 
pracy końca XX w ieku. W tym kontekście  edukacja  nab iera  szczególnego  
znaczenia. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, która pow stała kilka lat 
tem u w M ysłow icach, je s t kolejnym  w ażnym  ośrodkiem  naukow ym  naszego 
regionu. Oczywiście nie jest ona jeszcze „potentatem nauki” podobnym do U ni
wersytetu Śląskiego czy Politechniki Śląskiej, tym niemniej jes t to szkoła w y
ższa, która od początku swojego istnienia miała charakter ponadlokalny. Obec
nie jes t to placówka, w której studiują studenci także i spoza naszego regionu. 
W sumie jest to liczba kilku tysięcy osób. Jako uczelnia niepaństwowa działa ona 
w warunkach nieco trudniejszych, bardziej rynkowych. Sukces jak i osiągnęła 
dotychczas GWSP świadczy o tym, że program nauczania, choć ograniczony do 
niewielu dyscyplin naukowych, spełnia wymogi i oczekiwania wielu osób czy 
środowisk. Należy przy tym zauważyć, że Szkoła działa w regionie, gdzie w y
bór szkół wyższych jes t duży. Widać więc w sposób oczywisty, że U czelnia ta 
jes t placów ką potrzebną. Jej działalność w pewnej perspektyw ie czasu pow in
na zaznaczyć się jeszcze wyraźniej w M ysłowicach poprzez rozwój środowiska 
akademickiego i jego udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta, jak  rów 
nież poprzez silniejszą w spółpracę z naszym sam orządem . Przydałaby się też
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bardziej wygodna i eksponowana siedziba, która pozwoliłaby na dalszy rozwój 
Szkoły.

Osobiście bardzo się cieszę, że istnieje w Mysłowicach młoda, ale już znaczą
ca wyższa uczelnia humanistyczna. Powstała nowa jakość w naszej lokalnej edu
kacji. Być może w  naszym mieście rozkwitnie także ciekawe życie studenckie, roz
w inie się studencka kultura. W szystko to korzystn ie w płynie na w izerunek 
i prestiż naszego miasta.

DANUTA S Ł O W IK  —  Kierownik Biura Uczelni
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna jest jedną z wyższych szkół niepu

blicznych w naszym regionie w zakresie pedagogiki, która kształci przyszłych pe
dagogów na studiach dziennych i zaocznych oraz podnosi kwalifikacje zawodo
we czynnych zawodowo nauczycieli. Poziom nauczania, różnorodność specjalno
ści oraz wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja dużemu zainteresowa
niu naszą Uczelnią. Obecna liczba studentów 2200 mówi sama za siebie. GWSP 
odgrywa dużą rolę w rozwoju miasta Mysłowic szczególnie w dziedzinie kultural- 
no-oświatowej. Daje też zatrudnienie wielu osobom.

W IO L E T T A  R O Z M U S —  Główny specjalista ds. Kadr GWSP
Górnośląska WSP odgrywa ważną rolę w życiu i rozwoju Mysłowic, które dzię

ki niej sąjednym  z miast mogących szczycić się posiadaniem wyższej uczelni.
Społeczność naszego miasta ma teraz możliwość zdobycia odpowiedniego 

wykształcenia, a także podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych —  dzięki 
studiom podyplomowym. Czy GWSP jest potrzebna M ysłowicom ?

Jak najbardziej. Przemawia za tym fakt, iż na Śląsku nie ma wielu wyższych 
uczelni, a te, które istnieją, są tylko w dużych miastach.

To właśnie GWSP z siedzibą w Mysłowicach kształci przyszłych pedagogów, 
a dodatkowe specjalności oferowane przez Uczelnię umożliwiają zdobycie wyso
kich kwalifikacji i podjęcie w przyszłości pracy w innych, równie potrzebnych za
wodach.

Poza tym zainteresowanie naszą U czelnią jes t bardzo duże i w ciąż rośnie,
o czym świadczy wzrastająca z roku na rok liczba kandydatów ubiegających się
o miejsce w Górnośląskiej WSP. Warto także dodać, że studiują tutaj osoby z od
ległych miast, również i takich, w których istnieją wyższe uczelnie o kierunku pe
dagogicznym. Świadczy to o renomie i konkurencyjności naszej Szkoły.

M A R ZEN A  SOBOTA —  pracownik Działu Planowania GWSP
Dla mnie i wielu osób, które od urodzenia związane są z Mysłowicami, utwo

rzenie uczelni wyższej jest niewątpliwie dużym wydarzeniem. Sam fakt, że każ
dego roku akademickiego liczba studentów jest większa od poprzedniego, świad
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czy o tym, że Uczelnia zdobywa większe zainteresowanie i liczy się na Śląsku. 
Mnie osobiście Szkoła dała miejsce pracy, którą zawsze chciałam wykonywać. 
Praca ta pozwala mi się spełnić zawodowo, a myśl, że jestem  komuś potrzebna, 
daje mi dużo satysfakcji. Uczelnia to jes t takie środowisko, gdzie spotykają się 
wielkie osobowości świata nauki z kraju, jak i z zagranicy, więc miałam możliwość 
poznania ich i współpracy z nimi. Mieszkańcy Mysłowic powinni być dumni z na
szej Uczelni.

ANNA PTASIŃSK A  —  Kierownik Biblioteki Uczelnianej
Biblioteka działa w środowisku ludzi potrzebujących stałego dostępu do ak

tualnych informacji, dlatego jest ona niezbędnym warunkiem sprawnego funkcjo
nowania każdej uczelni. W ostatnich latach powstało w Polsce wiele uczelni nie
państwowych i w związku z tym słyszy się sporo opinii, że w szkołach tego typu 
brakuje bibliotek, a studenci zmuszeni są do korzystania z księgozbiorów biblio
tek wyższych szkół państwowych. Na ogół są to jednak sądy nieprawdziwe, a na
wet krzywdzące.

Do rozpoczęcia tworzenia Biblioteki Górnośląskiej WSP przyczynił się inten
sywny rozwój tej Uczelni, polegający zarówno na zwiększeniu liczby specjaliza
cji, jak  i wzroście liczby słuchaczy. Zaczątek dzisiejszego zbioru, liczącego pra
wie 4,5 tys. woluminów, stanowił dar ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Edu
kacji Wczesnoszkolnej (dawna nazwa) —  prof. zw. dr. hab. Henryka Moroza, prze
kazany w 1997 roku. Hojnymi darczyńcami byli także m.in. : prof. W. Bobrowska- 
Nowak, prof. A. Łukawska, prof. К. Czarnecki, prof. M. Pindera i dr P. Kowolik.

9 stycznia 1998 roku próg biblioteki przekroczył pierwszy Czytelnik. Od tego 
dnia notujemy stały i szybki wzrost liczby korzystających z księgozbioru, a Czy
telnicy nasi to nie tylko studenci, ale także pracow nicy naukow i, nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół P.U.H. „Derrata” oraz wszyscy zainteresowani.

Profil gromadzonego księgozbioru jest zgodny z potrzebami Uczelni. Domi
nujące działy obejm ują książki o tematyce pedagogicznej, dydaktycznej, psycho
logicznej, filozoficznej, socjologicznej, pozycje związane z terapią osób upośle
dzonych i nieprzystosowanych oraz logopedią. Stale uzupełniany jest księgozbiór 
podręczny, zawierający różnego typu słowniki, leksykony, encyklopedie, atlasy, 
inform atory i bibliografie. B iblioteka grom adzi również czasopism a zw iązane 
z kształceniem przyszłych pedagogów (np.: „Nauczyciel i Szkoła”, „Życie Szko
ły”, „Wychowanie Na Co Dzień” —  łącznie około 25 tytułów). Posiadamy zbiór 
kaset wideo (ponad 200) z nagranymi zajęciami w przedszkolu i lekcjami w szkole 
oraz innymi uroczystościami, darowany przez dr P. Kowolika, a także kasety magne
tofonowe.

Podstawowym źródłem przyrostu księgozbioru obecnie jes t zakup, dlatego od 
stycznia 1999 r. bibliotece przydzielono stały budżet.
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Nasza biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem 
literatury niezbędnej do realizacji procesu dydaktycznego. Zapewniamy Czytelni
kom pomoc w wyszukiwaniu materiałów na konkretny temat i w wyborze lektu
ry. Oferujemy także pomoc w korzystaniu z warsztatu informacyjnego Biblioteki 
i źródeł informacji. Oprócz tego promujemy Uczelnię poprzez udział w konferen
cjach Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych, wysyłanie czasopism prenume
ratorom i rozpowszechnianie dorobku naukowego Uczelni.

Istnienie tak dynamicznie rozwijającej się Uczelni jest swego rodzaju nobilitacją 
dla każdego miasta, w którym ma ona swą siedzibę. Dlatego uważam, że wyższa 
uczelnia podnosi prestiż Mysłowic do rangi takich miast, jak Katowice czy Często
chowa. Daje mieszkańcom szansę studiowania, zdobywania wyższego wykształce
nia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Promując Uczelnię poprzez jej udział 
na targach edukacyjnych, reklamach prasowych „FORUM KSIĄŻKI”, ogłoszeniach 
w ogólnopolskich informatorach (np. „Informator Nauki Polskiej”), promując wy
dawnictwa uczelniane w bibliotekach na terenie całej Polski, a także poprzez samych 
studentów zjeżdżających zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości —  
podnosi się też zauważalność naszego miasta w regionie. Społeczność miasta może 
być dumna, że dzięki naszej Uczelni —  Mysłowice mogą gościć wybitnych profe
sorów z Polski i z zagranicy. Ich udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych 
promuje nie tylko Uczelnię, ale także miasto, w którym się ona znajduje.

lic. BEATA N IE C H C IA Ł  —  absolwentka pierwszego rocznika studiów 
dziennych

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna jest jedyną w yższą szkołąpedago- 
giczną w Mysłowicach, a ściślej mówiąc, jedyną taką szkołą niepubliczną w na
szym regionie.

Jest alternatywną dla młodzieży, która staje przed wyborem kierunku dalszego 
kształcenia. Daje również możliwość doskonalenia zawodowego nauczycielom 
czynnym, pracującym w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświato
wych.

Przy ogromnej konkurencji i ilości chętnych zdających na Wydział Pedago
giki i Psychologii przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, daje ona możliwość 
kształcenia w tym samym kierunku i na takim, a może nawet wyższym poziomie.

Jako była studentka tej uczelni zapewniam, że może być ona dumą dla m ia
sta Mysłowic. Przy coraz większej ilości studentów dziennych i zaocznych staje 
się ona bardzo popularna i zyskuje coraz większą renomę wśród potencjalnych stu
dentów i społeczności naszego regionu.
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M A R IA  L. —  Emerytka
Jestem osobą samotną. Dzięki GWSP mogę przyjmować studentów na kw a

terę. Nie ukrywam, że przy mojej niskiej emeryturze jest to dodatkowe źródło do
chodu. Ale najważniejsze jest chyba to, że po prostu mam z kim porozmawiać. Od 
dwóch lat mieszka u mnie ta sama studentka. Wiem, że jeśli zajdzie taka potrze
ba, zawsze mogę liczyć na jej pomoc.

PIOTR KOW OLIK
Redaktor Naczelny


