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Z wiceburmistrz Rozalią Oliwą o zamieszaniu wokół szkoły 

muzycznej rozmawia Anna Witalis–Zdrzenicka

Nie wchodzi w rachubę akcyjność

 – zwłaszcza gdy mowa o szkołach
– Przez dwie ostatnie niedziele księ-
ża czytali w kościołach ogłoszenia 
o naborze do szkoły muzycznej w 
Czasławiu i zapisach do niej prowa-
dzonych w naszym ośrodku kultury. 
Z kolei na plakacie zapraszającym 
na koncert szkoły muzycznej z Cza-
sławia jest informacja, że GOK pro-
wadzi nabór do sułkowickiej filii tej 
szkoły. Ludzie są zdezorientowani. 
U dyrektorów w szkołach telefo-
ny się urywają z pytaniami, kiedy 
i gdzie można zapisywać dzieci do 
gminnej szkoły muzycznej. Czy my 
tworzymy szkołę, czy filię? Czy ktoś 
nam tworzy filię? 
Rozalia Oliwa: Jedyne, co wiem 
w tej sprawie z całą pewnością, to że 
„zapisy” te nie mają nic wspólnego 
z naszymi przygotowaniami do otwar-
cia naszej własnej gminnej szko-
ły muzycznej. Działania odnośnie 
ewentualnego tworzenia na naszym 
terenie filii szkoły muzycznej w Cza-
sławiu prowadzone są poza naszymi 
plecami. Nikt z nami na ten temat nie 
rozmawiał i niczego nie uzgadniał, 
nikt nie firmuje tego własną twarzą. 
Pod krążącymi po mieście ulotkami 
i plakatami nikt się nie podpisał. Przy-
pomina to trochę wkroczenie Putina 
na Ukrainę – każdy widzi, że są jakieś 
formacje, ale nikt nie wie, czyje.

– Czy w związku z ogłoszonym za-
miarem powołania tej filii nasza 
gmina podtrzyma zamiar utworze-
nia własnej szkoły?
– Ależ oczywiście, że ją stworzymy. 
Powtarzam – nic nie wiemy formal-
nie o żadnej filii. Docierają do nas 
tylko takie same plotki, jak do reszty 
mieszkańców. Do otwarcia gminnej 
szkoły muzycznej I stopnia przygo-
towujemy się w sposób merytorycz-
ny i systematyczny. To jest poważne 
przedsięwzięcie programowe, jeżeli 
ma to być szkoła z prawdziwego zda-
rzenia, do której ludzie będą chcieli 
posyłać swoje dzieci, której zaufają 
tak, jak ufają innym szkołom prowa-
dzonym przez gminę. Nie jesteśmy 
zainteresowani tworzeniem czego-
kolwiek na chybcika, tylko dlatego, 
że ktoś chce nas uprzedzić. Mamy 
zamiar uruchomić tę szkołę od roku 
szkolnego 2015/2016.

– A może to nie ma sensu, skoro już ktoś 
inny chce to zrobić? Mniej kłopotu dla 
gminy, a szkoła byłaby i tak.

– To przecież nie byłaby szkoła, tylko 
filia na naszym terenie szkoły prowa-
dzonej przez gminę Raciechowice. 
Ta szkoła może sobie być nawet naj-
lepsza, ale jakby tu była filia, to wia-
domo, że bliższa ciału koszula. Już 
widzę, jak urzędnicy odpowiedzialni 
za oświatę w gminie Raciechowice 
i komisje rady tamtej gminy jeżdżą 
na posiedzenia wyjazdowe do Sułko-
wic, żeby przyglądać się pracy pla-
cówki prowadzonej u nas przez ich 
gminę! To w ogóle jakieś kuriozum 
– filia szkoły gminnej na obcym tere-
nie. Podobnie jak kuriozalne jest pro-
wadzenie zapisów do nieistniejącej 

naszych uczniów. Poza tym własna 
szkoła muzyczna ma silne oddziały-
wanie kulturotwórcze. Z tego też nie 
zamierzamy rezygnować.

– Część radnych twierdzi, że gmina 
podjęła akcję tworzenia szkoły mu-
zycznej po ogłoszeniu zamiaru  two-
rzenia filii szkoły z Czasławia przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
na sesji w kwietniu.
– Pani jest na każdej sesji rady. Czy 
słyszała pani coś wiążącego na ten 
temat? Bo ja słyszałam tylko, jak 
pan przewodniczący Wiesław Moroń 
w informacji o działaniach między-
sesyjnych powiedział, że na zapro-
szenie posłanki Joanny Bobowskiej 
brał udział w rozmowach dotyczących 
utworzenia szkoły muzycznej w in-
ternacie ZSZiO. Poinformował też, że 
w rozmowach tych uczestniczyli rad-
ni Artur Grabczyk i Waldemar Wolski 
oraz dyrektor GOK. Nie było mowy ani 
o Czasławiu, ani o filii. Była za to mowa 
o zamiarze prowadzenia w maju nabo-
ru do jakiejś szkoły muzycznej. Moż-
na sprawdzić w protokole. Tylko niby 
do czego miałby być prowadzony ten 
nabór?, do jakiej szkoły muzycznej? 
Mogliśmy się spodziewać, że do jakiejś 
prywatnej, bo przecież u nas żadnej 
szkoły muzycznej jeszcze nie ma. 
A było to w czasie, gdy my – odpowia-
dając na zapotrzebowanie zgłaszane 
przez rodziców – już wtedy byliśmy 
po rozmowach z dyrektorami szkół, 
mieliśmy już gotową opracowaną 
ankietę i rozsyłaliśmy ją właśnie do 
szkół, by zorientować się co do liczby 
potencjalnych chętnych. Nie kryli-
śmy zamiaru utworzenia gminnej 
szkoły muzycznej I stopnia.  To wła-
śnie nam ktoś próbuje pomieszać 
szyki. Bardzo pachnie mi tu akcją 
okołowyborczą. Ale tak nie robi się 
szkole. To niegodne i krótkowzrocz-
ne. Zresztą mogę spróbować uwie-
rzyć, że pewne pomysły powstają 
w tym samym czasie. Ale pojąć nie 
potrafię, dlaczego więc tego typu 
działania prowadzi się poza bur-

...swoje działania firmujemy swo-
imi nazwiskami i własną twarzą

filii szkoły. A co będzie z zapisanymi 
dziećmi, jeśli ta filia nie powstanie? 
Rodzice będą dowozić dzieci na zaję-
cia do Czasławia? Oczywiście samo-
chodami, bo przecież z Czasławiem 
nie mamy bezpośredniego połącze-
nia autobusowego. A może gmina 
Raciechowice zorganizuje im dowóz? 
Ale jak by go miała rozliczać, skoro to 
dzieci spoza ich gminy?
Nie ma co spekulować. Chcemy stwo-
rzyć własną szkołę, w której gmina 
będzie czuwała nad poziomem na-
uczania i bezpieczeństwem uczniów, 
i która da pracę naszym absolwentom 
akademii muzycznych. To są młodzi, 
zdolni, ambitni ludzie, którzy chęt-
nie podejmą pracę w swoim za-
wodzie bez uciążliwych dojazdów. 
Mamy chętnych uczniów i własną 
wykształconą kadrę – czego chcieć 
więcej. A jak wiele potrafią zdzia-
łać pasjonaci, to widać chociażby po 
szkolnych chórach, orkiestrach, ze-
społach i sukcesach artystycznych 
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mistrzem, który jest w końcu od-
powiedzialny za kształcenie dzieci 
w gminie. My nie możemy żwi-
ru wybrać z rzeki przepływającej 
przez nasz teren bez zgody admini-
stratora rzeki, a nam na terenie, za 
który my jesteśmy odpowiedzialni, 
próbuje się robić, co się chce, bez 
informowania nawet o tym burmi-
strza. I to kto? Wójt z wieloletnim 
doświadczeniem samorządowym, 
posłanka (podobno – bo przecież 
kojarzenie rozmów, o których infor-
mował pan przewodniczący Rady 
Miejskiej z potencjalną filią szkoły 
w Czasławiu to tylko domysły)  i oso-
by będące radnymi naszej gminy. To 
przecież jakaś paranoja. 

– Kto ma w tym interes?

– Mogę się tylko domyślać, choć pew-
nie we własnym interesie nie powin-
nam. Zapewne organ prowadzący 
szkołę w Czasławiu chętnie miałby 
filię, która pozwoliłaby jej rozbudo-
wać działalność. A może też chodzi 
o taki myk, żeby uzyskać zwięk-
szoną subwencję na „ucznia szkoły 
w Czasławiu uczącego się w internacie 
w Sułkowicach” i podreperować sobie 
w ten oto nowatorski sposób finanse 
własnej gminy? Albo jest to taki „kre-
atywny” sposób rekrutacji do własnej 
szkoły? Kto to wie? Kto poza tym 
może mieć w tym interes? Pewnie 
dyrektor ZSZiO chętnie w ten sposób 
pozbyłby się problemu z zagospoda-
rowaniem pustej części internatu. 
Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, 
jakie nakłady są potrzebne na remont 
i wyciszenie pomieszczeń na szkołę 
muzyczną w tym akurat miejscu – z po-
tężnym hałasem maszyn pracujących 
w hali fabryki Kuźnia (nawet jeśli hale 
„Kuźni” już zostały trochę wyciszone, 
za co należy się uznanie dyrekcji Fa-
bryki), przy bardzo ruchliwej drodze 
wojewódzkiej. My w budynku gim-
nazjum też pewnie będziemy musieli 
wyciszać sale przeznaczone na szkołę 
muzyczną, ale tutaj za oknami szu-
mią drzewa, potok i śpiewają ptasz-
ki – można spokojnie ćwiczyć nawet 
przy otwartym oknie. Poza tym da-
leko jest do ludzkich mieszkań, więc 
ćwiczenia uczniów nie będą nikomu 
przeszkadzały, a do budynku jest wy-
godny dojazd i bezpieczny parking. 
A poza tym ma też zapewne swój wy-
borczy interes parę osób. Nie potrafię 
jednak zobaczyć tu interesu gminy 
i jej mieszkańców. Nie potrafię tu zo-
baczyć interesu dzieci.

– Państwa przeciwnicy zapewne ze-
chcą odbić piłeczkę, twierdząc, że to 
Państwo robią sobie kampanię wy-
borczą tworząc tę szkołę.

– A to niby w jaki sposób? Przecież 
my sobie właśnie wzięliśmy na głowę 

solidny kawał roboty do końca ka-
dencji, a jej efekty będzie zbierał już 
nowo wybrany samorząd. Nikt odpo-
wiedzialny nie będzie otwierał nowej 
szkoły artystycznej w dwa miesiące. 
Powtarzam – szkoła zostanie urucho-
miona nie w najbliższym, ale w na-
stępnym roku szkolnym – 2015/2016, 
a otwarcia dokonają burmistrz i rada 
wybrani w wyborach w listopadzie 
tego roku. Nie wchodzi w rachubę 
akcyjność, gdy mowa o szkołach, bo 
szkoły to rzetelność, odpowiedzial-
ność i bezpieczeństwo uczniów, to 
jasne i czytelne reguły gry. 

– Swoją drogą  – zapisy do sułko-
wickiej filii szkoły muzycznej z Cza-
sławia prowadzi nasz gminny ośro-
dek kultury. Ludzie mogą się więc 
spodziewać, że jest to inicjatywa 
popierana przez gminę?

– Wie pani co, Prima Aprilis był już 
kilka miesięcy temu...
Ale poważnie mówiąc: wszystkim 
potencjalnym zainteresowanym od-
powiadam, że Urząd Miejski nie ma 
nic wspólnego z „filią szkoły muzycz-
nej w Czasławiu w internacie w Suł-
kowicach”. Rodzice mogą oczywiście 
zapisywać dzieci, gdzie chcą, ale ro-
bią to na własną odpowiedzialność.

–  W dalszym ciągu nie rozumiem, 
jak miałaby powstać u nas szkoła 
prowadzona przez inną gminę bez 
zgody naszej gminy, która odpowia-
da przecież za oświatę na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym? Czy 
szkoły muzyczne prowadzone przez 
gminy nie podlegają takim samym 
prawom, jak szkoły powszechne?

– Szkoły muzyczne I stopnia mogą być 
prowadzone przez gminę i w większo-
ści są. Mamy ich wiele w okolicy. Szko-
ły te podlegają prawu oświatowemu 
i co do zasady traktowane są na takich 
samych prawach, jak szkoły podstawo-
we. A prawo to stanowi, że gmina może 
tworzyć szkoły i ich ewentualne filie na 
własnym terenie, a nie u sąsiadów. Ale 
nie zgłębiałam tego zagadnienia bliżej, 
bo mi się ono na razie wydaje do głę-
bi absurdalne. Nie wyobrażam sobie, 
żeby jakikolwiek rozsądny człowiek, 
a szczególnie radny, dążył do powoła-
nia czyjejś filii w sytuacji, gdy może 
mieć własną szkołę, nad którą bezpo-
średnią  pieczę sprawują jego własna 
gmina i kuratorium.

Gminne szkoły muzyczne powstają w Małopolsce 
jak grzyby po deszczu, m.in:  
Wieliczka – 2006, Gddów – 2008, 
Dobczyce, Czasław – 2009,
Sucha Beskidzka, Świątniki Górne – 2012,
Skawina, Kalwaria Zebrzydowska – 2013
W tym roku szkołę muzyczną uruchamia np. Maków 
Podhalański.

W przedszkolu nr 3 w Sułko-
wicach, w ramach „Roku Szkoły 
w Ruchu" ogłoszonego przez Ministra 
Edukacji Narodowej, prowadzona 
była akcja „Ćwiczyć każdy może”. 
Ministerstwo chciało w ten sposób 
zachęcić szkoły i przedszkola do ak-
tywnego wypełniania czasu uczniów 
nie tylko podczas lekcji wychowania 
fizycznego i zajęć sportowych, ale 
również podczas innych codziennych 
zajęć. Akcja w „Trójce” cieszyła się 
dużym zainteresowaniem nie tylko 
dzieci, ale także ich rodziców, którzy 
wspierali działania i prace wykony-
wane podczas projektu. 

Jak przebiegała ta akcja? Opo-
wiada dyrektor Alicja Temple, pod-
kreślając, że „trójka” jako jedyne 
przedszkole w naszej gminie nosi 
tytuł „Przedszkola w ruchu”. – Na-
sze dzieci wykonywały przybory do 
ćwiczeń gimnastycznych z surowców 
wtórnych, które następnie wykorzy-
stywały podczas codziennej gimnasty-
ki. Poznały różne sposoby aktywnego 
spędzania czasu zarówno w pomiesz-
czeniach, jak i na zewnątrz. Z radością 
brały udział w zawodach i zabawach 
ruchowych na świeżym powietrzu, 
zarówno jesienią, zimą, jak i wiosną. 
W ramach tej akcji zorganizowaliśmy 
też warsztaty dla dzieci i rodziców pt. 
„Jak poprzez ruch wzmacniać więź 
z dzieckiem" z wykorzystaniem meto-
dy ruchu rozwijającego W. Sherbor-
ne’a. Wychowawczynie brały udział 
w szkoleniach na temat rozwijania 
aktywności ruchowej dziecka, m.in. 
wg metody C. Orffa oraz pedagogiki 
zabawy Klanza. Poznawały w ten spo-
sób nowe, aktywne metody rozwijania 
sprawności fizycznej dzieci. 

Chociaż coraz więcej ludzi w róż-
nym wieku nie podejmuje aktywności 
ruchowej,  powszechnie wiadomo, że 
w połączeniu ze zdrowym odżywia-
niem jest ona warunkiem zdrowia, 
harmonijnego rozwoju człowieka i po-
godnego usposobienia. 

Przedszkolaki 

w ruchu

W „Trójce” w Sułkowicach

Zabawa ruchowa w sali przedszkolnej
fot z arch. przedszkola 

(red.)


