
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Szanowni Państwo Radni!
Drodzy przyjaciele, ludzie którym na sercu leży dobro Gimnazjum nr 15 w Katowicach!

Przemawiam w imieniu mieszkańców Giszowca, osób związanych z gimnazjami 15 i 16, w imieniu
absolwentów obu tych placówek a także rodziców uczniów klas VI SP51.1
W żadnym stopniu nie reprezentuję stanowiska. pracowników G 15. Nigdy tego nie robiłem, gdyż nie mam
takich uprawnień. Proszę zatem nie łączyć nauczycieli z - jak to zostało ujęte - nierówną walką na
Facebook'u.
Nam, mieszkańcom Giszowcajest przykro, że zostaliśmy z problemem sami, bez wsparcia naszych radnych.

Szanowna Rado Miasta!
Czytając uzasadnienie do projektu uchwały, faktycznie, można dojść do wniosku, że likwidacja Gimnazjum
nr 15 jest bardzo dobrą decyzją. Niestety, Szanowni Państwo, ktoś - mniej lub bardziej celowo - wprowadza
Państwa w błąd. Poziom treści uzasadnienia, brak merytorycznych argumentów, powoływanie się na dziwne
dane ekonomiczne, jawne mijanie się z prawdą w wielu punktach czy wreszcie dążenie pod z góry założoną
tezę kompromituje osoby odpowiedzialne za przygotowanie treści uzasadnienia.

włqczenie obwodu Gimnazjum nr 15do obwodu Gimnazjum nr 16[ ... j jest działaniem [której przede
wSl.ystkim korl.ystnie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na poziomie szkoły gimnatialnej w
dzielnicy Giszowiec.
Takim stwierdzeniem obrażeni mogą się poczuć wszyscy ludzie związani obecnie z dwoma giszowieckimi
gimnazjami, a także absolwenci obu szkół. Osobiście czuję się urażony.

Szanowni Państwo!
Gimnazjum nr 15 uzyskało wiele tytułów, prowadzi szereg zajęć pozalekcyjnych, bierze udział w wielu
akcjach społecznych, projektach. Odnosi sukcesy w wielu konkursach i zawodach sportowych, współpracuje
z różnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Absolwenci G15 podejmują dalsze kształcenie ~ swoich wymarzonych szkołach średnich, a następnie
rozpoczynają studia na upragnionych kierunkach. Sam jestem obecnie studentem najlepszej uczelni wyższej
w kraju i nigdy nie kryłem, że największa w tym zasługa szkoły przy ul. Karliczka 15 w Katowicach.

Przytoczone dane demograficzne wskazują wyraźnie, że w ciągu 6-7 lat liczba uczniów wzrośnie o
kilkanaście procent. Kompletnie niezrozumiałe jest zatem zdanie rozpoczynające się od słów - cytat -
"Spadek liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole obwodowej( ... )".

Poza tym, przy tego typu wyliczeniach, po pierwsze posługujemy się wyłącznie prognozami, a po drugie -
zapominamy o tym, że nie każdy uczeń idzie do szkoły obwodowej. 015 cieszy się tak dobrą opinią, że
chętnych - także spoza Giszowca - nigdy nie brakowało. Sam byłem uczniem spoza rejonu.

Powołując się na małą ilość klas w piętnastce, zapomniano najwyraźniej, że to nie dyrekcja decyduje o ilości
otwartych oddziałów. Przecież to miasto musi wyrazić zgodę. Stąd nie wszyscy chętni mogą podejmować
naukę przy Karliczka.

Zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy w żadnym stopniu nie utrudnia realizacji
zadań statutowych gimnal.jum.

Połączenie placówek nie pozwoli na lepszą realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno -
pedagogicznej. Etat pedagoga i psychologa w szkole liczącej 14 lub 16 oddziałów (prognozy Urzędu
Miasta) jest dokładnie taki sam jak w mniejszej placówce i wynosi 20 godzin. Z tego faktu wynika prosty
wniosek - poziom realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej zostanie obniżony.

Zaletą 016 ma być nowa hala sportowa, oficjalnie otwarta we wrześniu 2014 roku. Chciałbym
przypomnieć, że miejscy urzędnicy wyraźnie mówili o hali dla uczniów giszowieckich szkół, nie szkoły!
Bez łączenia obu placówek, nowy obiekt może być wykorzystywany przez UKS Mikrus Katowice, klub



istniejący przy GIS, w ramach zajęć poza lekcyjnych.
Mimo dużo skromniejszej bazy sportowej to GIS osiąga bardzo dobre wyniki w rywalizacji sportowej
wśród katowickich gimnazjów, zawsze zajmując czołowe miejsca. Klub wychował wielu zawodników z
Mileną Sadurek-Radecką - reprezentantką Polski w siatkówce, olimpijką z Pekinu i brązową medalistką
Mistrzostw Europy na czele.
Atutem G 15 jest boisko do siatkówki plażowej a także dużo boisko trawiaste do piłki nożnej, które dzięki
inicjatywie lokalnej (w ramach budżetu obywatelskiego) zostanie wyremontowane. Do kogo będzie
należeć odświeżone ze środków publicznych boisko po likwidacji szkoły?

Zapytałem 20 mieszkańców Giszowca o to, którego gimnazjum - ich zdaniem - dotyczy opis: "dobrze
zlokalizowana, w bezpiecznej okolicy, w pobliżu terenów zielonych".
Szanowni Państwo!
Aż 18 ankietowanych było przekonanych, że mowa o G 15, dwóch nie potrafiło udzielić odpowiedzi.
Zadziwiające, że autorzy uzasadnienia w ten właśnie sposób opisali drugie giszowieckie gimnazjum.
Od 18 lat mieszkam na osiedlu, na którym znajduje się G16 i szczerze przyznam, że nigdy po opisie nie
poznałbym okolic rodzinnego domu.

Chętnie zaproszę Szanownych Radnych na mecz tenisa, który rozegramy na boisku mieszczącym się -
wedle uzasadnienia - przy G16. Kiedy zgłodniejemy, zjemy obiad przygotowany w G16. Wszak szkoła
podobno posiada sprawny i używany pion kuchenny.
Niestety, boisko nie istnieje, a posiłki dowożone są do G16 ze SP51. Sprawny i odnowiony pion kuchenny
ma za to GIS, niestety, w zabranej przez miasto połowie budynku.

Uczniowie w G1S czują się bezpiecznie, mimo iż w środowisku dzielnicy od wielu lat istnieją silne
antagonizmy klubowe. Połączenie gimnazjów może skutkować nasileniem powyższego problemu. Faktem
tym są poważnie zaniepokojeni również rodzice dzieci z klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 51. Ciężko
też przypuszczać, by uczniowie dwóch różnych szkół, na mocy jednej decyzji, stworzyli jednolitą
wspólnotę. Czy ktoś o tym w ogóle pomyślał?! Czy Urząd Miasta przedkłada zysk ekonomiczny nad
bezpieczeństwo dzieci?

W roku szkolnym 2013/2014 część budynku szkolnego - tuż po odświeżeniu - zarządzeniem Prezydenta
Miasta Katowice została przekazana Stowarzyszeniu" W ęllielek", co miało skutkować obniżeniem
kosztów utrzymania szkoły i stworzyć perspektywy daIszello funkcjonowania Ilimnazjum.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę Szanownych Radnych na dwie kwestie: po pierwsze - mówimy o
BEZPŁATNYM użyczeniu. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na powiązania personalne. Wiceprezesem
Stowarzyszenia Węgielek do grudnia był obecny'wiceprezydent miasta,
Jawny konflikt interesów i łączenie' .dwóch tak ważnych stanowisk w kontekście
omawianego projektu uchwały, budzi uzasadnione kontrowersje i obawy. Ku naszej uciesze, tematem tym
mocno zainteresowały się media. Dziękujemy Za wsparcie stowarzyszeniu Bona Fides.

Istnieje już gotowy projekt niepublicznej szkoły podstawowej w części budynku opuszczonej przez GIS.

Jako mieszkańcy Giszowca stanowczo sprzeciwiamy się temu, by prywatny interes i prywatny biznes
wiceprezydenta pozbawił naszej młodzieży szkoły.
Nie zgadzamy się, by placówka, która przez lata pracowała na swoją pozycję i stopniowo budowała renomę
oraz - co najważniejsze - nadal utrzymuje naj~ższy poziom, została zamknięta.

Niezależnie od wyników dzisiejszego głosowania, my absolutnie nie złożymy broni! Jeżeli zajdzie taka
konieczność, będziemy jak Rejtan, własną piersią bronić dostępu do świętości. Dostępu do szkoły, która
absolutnie nie zasłużyła na likwidację.

Szanowna Rado Miasta!
W imieniu lokalnej społeczności wysyłam jasny komunikat: ŁAPY PRECZ OD GIMNAZJUM NR 15!!!


