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Potrzeby estetyczne to- 
warzysz¹ cz³owiekowi 
ju¿ od zarania dziejów. 
Malowid³a naskalne 
sprzed kilkudziesiêciu 
tysiêcy lat œwiadcz¹ o 
tym, ¿e ju¿ wtedy istota 
ludzka potrzebowa³a 
czegoœ wiêcej ni¿ upo-
lowanego mamuta i za-
cisznej jaskini. Kto wie, 
mo¿e w³aœnie tamci twórcy, 
realizuj¹cy w œwietle pochod-
ni swoje potrzeby estetyczne 
byli najwiêkszymi geniusza-
mi – artystami wszystkich 
czasów?

Z biegiem lat pojêcia este-
tyki ulega³y zmianom, ka¿dy 
trend w sztuce przechodzi³ 
przez powtarzalne etapy 
rozwoju - od awangardy po 
okres schy³ku. Przeciêtny 
cz³owiek jednak zawsze in-
stynktownie niejako potrafi³ 
zdefiniowaæ pojêcie estetyki 
– ka¿dy przecie¿ lubi rzeczy 
„³adne”. 

K³opoty 
zaczynaj¹ siê 
natomiast, 
gdy przychodzi 
zmierzyæ siê z 
problemem es-
tetyki tak zwa-
nej przestrzeni 
publicznej.
Najczêœciej okazuje siê 
wtedy, ¿e urzêdniczy tryb 
podejmowania decyzji, spra- 
wdzaj¹cy siê dobrze w przy-
padku kwestii remontów in-
stalacji wodnych czy kanali-
zacyjnych, niekoniecznie jest 
trafny gdy chodzi o poprawê 
wygl¹du miasta. 

Drobnym, ale charaktery-

stycznym  tego  przy-
k³adem jest omawia-
na ju¿ na ³amach tygo-
dnika sprawa wymia-
ny kiosku „Ruchu” 
przy alei Jana Paw³a 
II. Sta³ tam bowiem 
obiekt pochodz¹cy 
– po kszta³tach 

mo¿na wnosiæ – jeszcze z lat 
szeœædziesi¹tych. 
W ostatnim czasie coraz 
bardziej niszcza³, a¿ prosz¹c 
siê o podjêcie jakiejkolwiek 
decyzji. I rzeczywiœcie, nie-
dawno kiosk ten rozebrano 
stawiaj¹c w jego miejsce 
nowy. I to w zasadzie jest 
wszystko, co pozytywnego 
o nowym obiekcie mo¿na 
powiedzieæ. 
Rzeczywiœcie, jest nowy.       
Z estetyk¹ ju¿ ma znacznie 
mniej wspólnego. Da³y siê 
nawet s³yszeæ g³osy, ¿e ten 
stary, po wyremontowaniu 
prezentowa³by siê znacz-
nie lepiej! A¿ chcia³oby siê 
zapytaæ, czy ktoœ podejmuj¹c 
decyzjê wspomaga³ siê 
jakimœ katalogiem podob-
nych budek? Czy mo¿e         
w ramach przetargu wybra-
no dostawcê – oczywiœcie 
najtañszego – takich prefa-
brykowanych koszmarków?

Ktoœ móg³by wzruszyæ ra-
mionami i zapytaæ, czy po-
ruszanie takiego tematu nie 
jest strzelaniem z armaty do 
muchy? Chyba nie, problem 
nie jest tak b³ahy, jak komuœ 
mog³oby siê wydawaæ, skoro 
ju¿ dziesi¹tki lat temu (¿eby 
kolejny raz nie u¿ywaæ nud-
nego „przed wojn¹”) spra-
wami takimi zajmowa³y siê, 
obecne w ka¿dym grodzie, 
towarzystwa upiêkszania 
miasta. 
Przykro by³oby przecie¿, gdy-
by okaza³o siê, ¿e nasze 
obecne potrzeby estetyczne 
s¹ mniejsze ni¿ mieli je nasi 
pra-pra-pra-przodkowie!

Felieton na marginesie

£adne 
rzeczy!

- W tym roku przed 
szko³ami staj¹ du¿e 
wyzwania. Minister-
stwo wprowadza wiele 
istotnych zmian do 
systemu edukacji. Któ-
re z nich Pani zdaniem 
mo¿na uznaæ za najbar-
dziej istotne?

- Zmiany w edukacji dotykaj¹ 
uczniów na ka¿dym pozio-
mie kszta³cenia. Dla liceali-
stów najwa¿niejsza zmiana 
to obowi¹zkowa matura z 
matematyki. Po raz pierwszy 
odbêdzie siê w 2010 roku. Dla 
gimnazjalistów nowa podsta-
wa programowa, obowi¹zkowy 
drugi jêzyk obcy – do tej pory 
tylko w niektórych gimnazjach 
oraz zmiana organizacji zajêæ 
wychowania fizycznego. Teraz 
2 godziny bêd¹ mog³y byæ or-
ganizowane w innych formach. 
W szko³ach podstawowych 
pojawi¹ siê szeœciolatki oraz 
nowa podstawa programowa 
i zajêcia komputerowe dla 
najm³odszych dzieci. 
Zmienia siê te¿ sporo w przed-
szkolach ale najwa¿niejsze, ¿e 
dzieci 5 - letnie maj¹ prawo do 
wychowania przedszkolnego 
– czyli dla ka¿dego zg³oszonego 
dziecka musi siê znaleŸæ miej-
sce. 

- Jakie s¹ szanse 
na to by ambitne 
plany ministerstwa 
dotycz¹ce netbooków 
dla uczniów czy szafek 
w szko³ach sta³y siê 
rzeczywistoœci¹?
 
- Przede wszystkim myœlimy 
o obni¿eniu wagi tornistrów. 
St¹d pomys³ by ka¿da szko³a 
mia³a obowi¹zek zapewnienia 
miejsca na przechowywanie 
podrêczników i przyborów. Nie 
wszystko musi byæ bowiem no-
szone przez uczniów z domu 
do szko³y. Ta zmiana bêdzie 
obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia w 
tych klasach, które zaczynaj¹ 
now¹ podstawê programow¹ 

- Dlaczego tak niewie-
lu rodziców 6-latków 
zdecydowa³o siê na 
pos³anie dzieci do 
szko³y?

– Na Œl¹sku mamy bardzo do-
brze rozwiniêt¹ sieæ przedszko-
li. Z wychowania przedszkolne-
go korzysta tu zdecydowanie 
wiêcej dzieci ni¿ w innych regio-
nach kraju. Przedszkole oprócz 
tego komponentu zwi¹zanego z 
edukacj¹, daje jeszcze opiekê, 
co nie zawsze by³o mo¿liwe w 
szkole. 
St¹d pewnie decyzja rodziców 
¿eby jeszcze na rok dzieci 
pozostawiæ w placówce przed-
szkolnej. 

Z Krystyn¹ Szumilas, wiceminister Edukacji Narodowej 
rozmawia Nina Drzewiecka

czyli 1 klasy szko³y podsta-
wowej i gimnazjum. W kolej-
nych latach bêdzie ona suk-
cesywnie wchodzi³a w ¿ycie i 
obowi¹zywa³a  nastêpne klasy. 
Chcia³abym podkreœliæ ¿e miej-
sce na podrêczniki nie musi 
byæ klasyczn¹ szafka na koryta-
rzu. W m³odszych klasach, któ-
re maj¹ swoje pomieszczenia, 
mo¿na wykorzystaæ do pozosta-
wiania ksi¹¿ek i przyborów inne 
meble. 

- Czy mo¿na siê ju¿ 
pokusiæ o ocenê nowej 
matury? Czy jest ona 
Pani zdaniem lepsza 
ni¿ ta stara czy nie?

- Rodzice i uczniowie chwal¹ 
now¹ maturê z tego wzglêdu, 
¿e daje ona wszystkim równe 
szanse.
Wszyscy uczniowie w Polsce 
zdaj¹ ten sam egzamin i s¹ 
jasne, czytelne mechanizmy 
rekrutacji na studia. Przy starej 
maturze uczniowie dodatkowo 
musieli zdawaæ egzamin na 
wy¿sz¹ uczelniê – ten sposób 
rekrutacji by³ du¿o trudniejszy. 
Dlatego uwa¿am, ¿e ze wzglêdu 
na jej wartoœæ rekrutacyjn¹ na 
studia, jest du¿o lepszym me-
chanizmem sprawdzania wia- 
domoœci uczniów ni¿ ta stara.

GLIWICE. Dom 
Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej zmieni³ swoj¹ 
dotychczasow¹ siedzibê. 
Po 11 latach z zabytko-
wej willi Atrhura Neuman-
na organizacja przenios³a 
siê do ,,Nowych Gliwic”.

Przeprowadzka by³a koniecz-
na, poniewa¿ zabytkowy budy-
nek musi przejœæ gruntown¹ 
modernizacjê, a organizacji nie 
staæ na tak kosztowny wyda-
tek. Remontem obiektu zajmie 
siê wiêc Politechnika Œl¹ska, 
w³aœciciel budynku.
 
Czy po remoncie organizacja 
wróci do willi przy ul. Rybnic-
kiej 27, jeszcze nie wiadomo. 
Swoich planów co do budyn-
ku nie chce równie¿ zdradzaæ 
uczelnia. Jedno jest pewne, 
Dom Wspó³pracy Polsko – Nie-
mieckiej podpisa³ z nowym 
wynajmuj¹cym umowê na 5 
najbli¿szych lat. Przez ten czas 
organizacja bêdzie wiêc dzia³aæ 
w nowej siedzibie, czyli w Cen-
trum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice”, a dok³adniej – w bu-
dynku dawnej Cechowni przy ul. 
Bojkowskiej 37.

Nowa lokalizacja Domu to miej-
sce bardzo atrakcyjne, idealnie 

GLIWICE. Przez 
kilka dni kierowcy 
musz¹ liczyæ siê z 
utrudnieniami w ruchu 
na autostradzie A4 
w Gliwicach. Jest to 
zwi¹zane z trwaj¹c¹ 
obecnie przebudow¹ 
autostradowego wêz³a 
„Gliwice – Soœnica”, 
a konkretnie z 
koniecznoœci¹ spraw-
nego i bezpiecznego 
przeprowadzenia robót 
na jednym z mostów. 

Jak informuje GDDKiA,  
utrudnienia obejm¹ oby-
dwie jezdnie – zarów-
no prowadz¹ce w stronê 

Wroc³awia, jak i Katowic. 
Bêd¹ polega³y na wstrzymy-
waniu ruchu na oko³o 15 
minut. W kolejnych dniach 
zaplanowano 1 wrzeœnia 
– kierunek Katowice (10 
zamkniêæ po 15 minut),
2 wrzeœnia – kierunek 
Wroc³aw (7 zamkniêæ po 15 
minut), 3 wrzeœnia – kieru-
nek Katowice (7 zamkniêæ 
po 15 minut). 

wpisuj¹ce siê w edukacyjny 
charakter organizacji. Siedziba 
jest jednak mniejsza – w willi 
Neumanna by³o do dyspozycji 
ok. 700 m2, teraz ³¹cznie z 
magazynem – 200 m2.
 
Jak zapewnia dyrektor Domu 
Wspó³pracy Polsko – Niemiec-
kiej, Rafa³ Bartek, ¿mudna 
przeprowadzka nie wp³ynê³a 

na dzia³alnoœæ organizacji: - Nie 
zawiesiliœmy dzia³alnoœci nawet 
na chwilê, wrêcz przeciwnie. 
Ju¿ nied³ugo, bo 18 wrzeœnia 
do Gliwic przyjedzie by³y 
Przewodnicz¹cy Parlamentu 
Europejskiego Hans-Gert Pöt-
tering. Spotkanie odbêdzie siê 
w ramach cyklu spotkañ pod 
has³em „10 rozmów o Europie” 
organizowanych przez Centrum 

Europejskie, dzia³aj¹ce przy 
Domu Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej. Poprzednio goœciem 
rozmów by³ Jerzy Buzek.
 
Zainteresowani dzia³alnoœci¹ 
Domu Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej znajd¹ informacjê na 
temat dzia³alnoœci organizacji 
na stronie: www.haus.pl


