Informacja nt. bieżącej współpracy Miasta
Cieszyna z uczelniami wyższymi.

Cieszyn, kwiecień 2016

Miejskie jednostki organizacyjne współpracują od wielu lat z uczelniami wyższymi
działającymi zarówno w Cieszynie, jak i w najbliższym otoczeniu Cieszyna. Formy
współpracy są bardzo różnorodne i opierają się na osiąganiu wzajemnie korzystnych
rezultatów. Niektóre z form współdziałania mają wieloletnią tradycję, inne pojawiły się
niedawno i są przejawem aktywności zarówno ze strony uczelni jak i pracowników miejskich
jednostek organizacyjnych.
Burmistrz Cieszyna zawarł w dniu 30 lipca 2015 roku z Rektorem Uniwersytetu
Śląskiego prof. Wiesławem Banysiem „Porozumienie o współpracy”. Dokument ten
precyzuje obszary współpracy między Uniwersytetem i Miastem, ustalając w 9 punktach
konkretne działania. Strony porozumienia deklarują również możliwość podejmowania
innych, poza wymienionymi 9 obszarami, rodzaje współpracy.
W mniejszym zakresie, nie ujętym w ramy prawne, odbywa się współpraca z innymi
uczelniami – Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej, Wyższą Szkołą Administracji
w Bielsku-Białej, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Akademią
Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
Poniżej przedstawiono krótki opis współpracy Cieszyna z uczelniami wyższymi w 2015 r.
oraz działania planowane na 2016 rok.

I. WYDZIAŁ KULTURY I TURYSTYKI UM W CIESZYNIE
Uniwersytet Śląski:
1.

Współorganizacja od 2005 roku Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu
Folklorystycznego. W roku 2015 rozszerzenie współpracy – wsparcie finansowe
55.000 zł (plus dochód ze sprzedaży biletów w kwocie 5.000 zł), praca pracowników
Wydziału Kultury i Turystyki.

2.

Wsparcie finansowe i organizacyjne Wieczoru Narodów w ramach Letniej Szkoły Języka
i Kultury Polskiej UŚ – 1.000 zł (grant), wsparcie techniczne – scena miejska i ławki,
promocja imprezy. Zaplanowana współpraca w podobnym zakresie na rok 2016, w tym
wsparcie finansowe 3.000 zł. (grant).

3.

Wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy „Gala rozdania OskarUSiów” - 2.000 zł;
praca pracowników Wydziału Kultury i Turystyki.

4.

Zatrudnianie absolwentów i pracowników Wydziału Artystycznego w charakterze
projektantów miejskich wydawnictw promocyjnych.

5.

Korzystanie z oferty artystycznej Wydziału Artystycznego podczas imprez kulturalnych
organizowanych w miejskiej przestrzeni publicznej (Chór Uniwersytetu Śląskiego
Harmonia, zespoły muzyczne i muzycy Instytutu Muzyki, udostępnienie wyodrębnionego
pasma czasowego w ramach Święta Trzech Braci dla prezentacji artystycznej UŚ od
2015).

6.

Wspieranie finansowe, promocyjne i organizacyjne wybranych imprez realizowanych
przez Samorząd Studencki w klubie Panopticum (m.in. Wampiriada – wsparcie
promocyjne, Pojedynek rocka – od 2.000 do 4.000 zł w zależności od edycji, Otrzęsiny –
2.000 zł, Cieszynalia – 7.700 zł oraz wsparcie organizacyjne pracowników Wydziału

7.

KT).
Wsparcie finansowe poprzez granty przyznawane dla stowarzyszeń działających na
rzecz wydziałów UŚ (m.in. Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof.
J. Szczepańskiego – 4.000 zł rocznie, Biennale w Cieszyńskiej Wenecji – od 1.000 do
3.000 – w zależności od edycji).

8.

Współpraca z Instytutem Sztuki w ramach Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych
i Twórczości Kręgi Sztuki – udostępnianie pomieszczeń na warsztaty specjalistyczne,
wystawy, projekcje filmowe; organizowanie wystaw plastycznych z udziałem studentów
i pracowników UŚ w ramach programu festiwalowego w Cieszynie, czeskim Cieszynie,
Budapeszcie, Katowicach.

9.

Udział pedagogów UŚ w jury miejskich konkursów artystycznych.

10. Promowanie uniwersyteckich przedsięwzięć artystycznych w miejskich materiałach
promocyjnych.
11. Wsparcie finansowe (1.000 zł) dla wydawnictwa pokonferencyjnego –
IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Szkoła – Kultura – Środowisko Lokalne
w 2015 r.
12. Zrealizowano wspólny z UŚ oraz Filharmonią Śląską koncert z okazji 100-lecia urodzin
Karola Stryji oraz 1 rocznicy śmierci Józefa Świdra (24 maja 2015 r.) – dofinansowanie
8.000 zł. Plan na rok 2016 – cykliczny Koncert Stryja in Memoriam – dofinansowanie
9.000 zł.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej :
1.
2.
3.

Cieszyński Uniwersytet Dzieci – wsparcie finansowe 4.000 zł rocznie.
Festiwal Nauki WSB – wsparcie finansowe poprzednich edycji, wsparcie promocyjne
wydarzenia.
Konferencje naukowe WSB - udział pracowników UM w konferencjach.

Cieszyński Uniwersytet III wieku :
Wsparcie finansowe – 2.500 zł rocznie (grant).

II. BIURO PROMOCJI INFORMACJI I TURYSTYKI UM W CIESZYNIE
Uniwersytet Śląski:
1.

Zorganizowanie uroczystości podpisania umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta
Cieszyna i Uniwersytetem Śląskim (wydatki: opracowanie i projekt graficzny
porozumienia pomiędzy Miastem Cieszyn a Uniwersytetem Śląskim – 400 zł, zakup tortu
specjalnego na uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Miastem Cieszyn
a Uniwersytetem Śląskim – 177,6 zł).

2.

Tłumaczenie na język niemiecki tekstu do katalogu wystawy Cieszyn gibt ACHT!,
prezentacji twórczości 8 absolwentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

3.

w Cieszynie – 142 zł.
Zlecenie promocji miasta Cieszyna podczas XXV letniej szkoły języka, literatury
i kultury polskiej – 3.000 zł.

4.

Wsparcie publikacji pokonferencyjnej 1.000 zł.

5.

Materiały promocyjne i gadżety przekazywane UŚ na potrzeby konferencji przez nich
organizowanych:
* 17.04.2015 – wymiana studencka
* 15.06.2015 – Konferencja „Wspólnota dążeń, czy konflikt podmiotów”
* 18.09.2015 – II Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana
Szczepańskiego
* 23.09.2015 – Instytut Nauk o Edukacji, konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty
nauczania na odległość”
* 06.10.2015 – Rozpoczęcie roku akademickiego
* 05.10.2015 – Wydział Etnologii, konferencja „Edukacja małego dziecka”
* 12.10.2015 – Wydział Etnologii, III Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego
* 20.11.2015 – Wydział Etnologii, konferencja naukowa
* 30.11.2015 – Wydział Etnologii, II Seminarium Metodologii
* Korzystanie z usług grafików – absolwentów i studentów UŚ (indywidualne umowy).

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej :
Przekazanie materiałów promocyjnych na III Międzynarodową Konferencję Naukową
„Współczesne problemy zarzadzania i marketingu w instytucjach kultury” (27.10.2015 r.).

III.

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA

W 2014 r. Książnica Cieszyńska oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarły formalne
pisemne porozumienie o współpracy w obszarach edukacyjnym, badawczym
i popularyzatorskim. Niestety, porozumienie to nie zaowocowało dotąd żadną inicjatywą
zmierzającą do wykorzystania zasobów Książnicy w naukowej lub dydaktycznej działalności
UŚ, czy tym bardziej nawiązania pomiędzy obu placówkami bliższej, merytorycznej
współpracy. Współpraca pomiędzy Książnica Cieszyńską a Uniwersytetem Śląskim w
Cieszynie tradycyjnie sprowadzała się do udziału przedstawiciela UŚ (prof. UŚ dr hab. Jan
Kajfosz) w pracach Rady Programowej Książnicy oraz wzajemnym uczestnictwie w
imprezach kulturalnych organizowanych przez obie placówki.

IV.

BIBLIOTEKA MIEJSKA

Formy współpracy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie z uczelniami w 2015 r.:
1. Organizowanie praktyk dla studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego;
2. Współpraca z UŚ w organizacji konferencji „Szkoła – kultura – środowisko lokalne”;
3. Opublikowanie artykułu pt. „Działania Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na rzecz
aktywizacji społecznej i kulturalnej dzieci i młodzieży” (autor: Izabela Kula) w tomie
wydanym przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu

Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach „Szkoła – kultura – środowisko lokalne” pod red. Alina
Szczurek – Boruta, Barbara Chojnacka Synaszko;
4. Partnerstwo w projekcie aniBAJKI na podstawie porozumienia z dnia 22.04.2015 r. –
nakręcenie i montaż 5 bajek, przygotowanie zwiastuna projektu, udział studentów
w happeningu czytelniczym w dniu 18 maja 2015 r. przed siedzibą Biblioteki Miejskiej
w Cieszynie, stworzenie FANPAGE projektu);
5. Udział wykładowców UŚ w organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie
konferencjach szkoleniowych dla bibliotekarzy powiatu cieszyńskiego;
6. Pomoc dr hab. Bogdana Dziadzi Uniwersytetu Śląskiego w projekcie „Strefy Innowacji”,
realizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie ze środków FRSI i PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (nabór uczestników projektu, konsultacje i in.);
7. Udział studentów UŚ w imprezach (spotkaniach literackich i podróżniczych)
organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie.
Działania planowane na rok 2016:
1. Organizowanie praktyk dla studentów cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego;
2. Przygotowanie gry miejskiej z okazji 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie ze
studentami Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie;
3. Przeprowadzenie warsztatów tematycznych "Nauczyciel w przestrzeni IT" dla studentów
kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Śląskiego;
4. Kontynuacja realizacji projektu aniBAJKI w partnerstwie z UŚ w wykorzystaniem
nowych technologii i narzędzi promocji;
5. Zorganizowanie współpracy ze studentami w ramach prowadzenia zajęć w pracowni
multimedialnej (umożliwienie przyszłym pedagogom/nauczycielom – rzeczywistego
prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii);
6. „70 lat Biblioteki Miejskiej w Cieszynie” – wykład dla studentów Uniwersytetu III
Wieku, działającego przy UŚ zaplanowany na dzień 5 maja 2016 r.

V. CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY „DOM NARODOWY”
Przy współpracy w 2015 roku zrealizowano:


Karol Stryja „IN MEMORIAN” - koncert w 100 rocznicę urodzin Mistrza
w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej i Chóru „Harmonia” z Uniwersytetu
Śląskiego



Prelekcja dr Miry Pindur (UŚ) - „Teatr Narodowy znaczy Polski”



Prelekcja ks. dr Andrzeja Kozubskiego: „Nieprzewodnikowa Europa” (Uniwersytet III
Wieku)



Prelekcja dr Łukasza Wróblewskiego: „Historia muzyki” (Uniwersytet III Wieku)



Prelekcja J. Raclavskiej: „Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim” (Uniwersytet III
Wieku)



Prelekcja multimedialna dr Anny Drożdż
i zwyczaje wielkanocne”



„130 rocznica powstania Macierzy Ziemi Cieszyńskiej” (Uniwersytet III Wieku)



Wystawa prac dyplomowych z pracowni dr Katarzyny Pyki (UŚ) - „Dyplomy Witraż”.

(UŚ) - „Nie tylko kulinarne tradycje

Plan współpracy na 2016 r.:
Odbyły się rozmowy o wspólnej organizacji imprez z UŚ w oparciu o inicjatywy studenckie.
Pojawiła się wola nawiązania szerszej współpracy.
W kalendarz na 2106 wpisano:
1. Noc Muzeów 20 maja 2016 r. – w przestrzeni COK Dom Narodowy:
- występ zespołu tanecznego ”Kurtynka” i Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiaczek” projekt
- wystawa połączona z projekcją filmu
to projekty przygotowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Etnologii
i Nauk o Edukacji


"Festival of Art and Independent Games LAG" – współorganizacja imprezy
1-4 lipca 2016 r. (w tym kompleksowa organizacja imprezy masowej na Hali
Widowiskowo- Sportowej w Cieszynie).



Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
2016 r.) - współorganizacja niektórych wydarzeń, koncertów.



XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny (20 sierpnia do
28 sierpnia 2016 r.) - współpraca organizacyjna. Międzynarodowy Studencki
Festiwal
Folklorystyczny,
jako
jedna
z
300
światowych
imprez
folklorystycznych, od wielu lat ma stałe miejsce w kalendarzu CIOFF
(Międzynarodowa
Rada
Organizatorów
Festiwali
Folkloru
i
Sztuki
Tradycyjnej, działająca pod auspicjami UNESCO), ale jako jedyny
przygotowywany jest przez środowisko akademickie. Od ubiegłego roku Festiwal
obrał na swoją "bazę" Cieszyn.



Uruchomienie pracowni witrażu – efekt współpracy pomiędzy pracowniami COK
Dom Narodowy oraz pracowni UŚ.



W ramach współpracy przyjmowani są studenci na praktyki w naszej instytucji.

(1-28

sierpnia

VI.

ZAMEK CIESZYN

Uniwersytet Śląski:
1. Wydział Artystyczny – Instytut Sztuki
W czerwcu i lipcu 2015 r. w Zamku gościła wystawa „Rozmowa” - wystawa prac studentów
Pracowni Ceramiki Instytutu Sztuki w Cieszynie
W grudniu - współpraca z artystami - pracownikami Instytutu, przy akcji „Bomba dla
Hospicjum”. Artyści malowali bombki sprzedane na rzecz hospicjum w Cieszynie.
2. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
W drugiej połowie 2015 r. - współpraca z pracownikami Instytutu przy opracowaniu
wytycznych na konkurs pamiątek dla Cieszyna, którego inicjatorem jest Urząd Miasta.
W marcu 2016 r. Zamek współpracował przy opracowaniu koncepcji warsztatów dla
studentów pn. „Postindustrialny Śląsk”.
Wyższa Szkoła Biznesu :
Anna Kańska-Górniak, pracownica Klubu Przedsiębiorcy Zamku Cieszyn, jest od 4 lat
członkiem Rady Ekspertów tej uczelni. W 2015r. nie podejmowano innych wspólnych
działań.
Studenci obu wydziałów UŚ oraz WSB są stałymi uczestnikami wydarzeń organizowanych
przez Zamek, m.in.: 10. i 11. Urodzin Zamku Cieszyn, konferencji „Dizajn w Przestrzeni
publicznej”, wystawy i wykładów pn. „Nie tylko Chińczyk – czyli gry planszowe na Zamku”,
„Dizajn u źródeł”, spotkań „ABC Przedsiębiorczości”, Światowego tygodnia
Przedsiębiorczości i innych.
W 2016 r. planowana jest dalsza współpraca z obydwoma wydziałami UŚ . W kwietniu
odbędą się dedykowane studentom Instytutu Sztuki kuratorskie oprowadzenia po
Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych. Podczas Nocy Muzeów na Zamku odbędą się
warsztaty raku prowadzone przez pracowników Wydziału Artystycznego. Pracownicy Zamku
będą także współpracowali przy koncepcji i prowadzeniu warsztatów poświęconych
kreatywnemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla studentów etnologii UŚ.
Do studentów i pracowników uczelni wyższych kierowane będą zaproszenia udziału
w organizowanych przez Zamek wydarzeniach.

VII.

ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I PLACÓWKI
OŚWIATOWE GMINY CIESZYN

Publiczne placówki oświatowe, których działanie koordynuje ZOJO, współpracują
z uczelniami wyższymi w wielu obszarach, miedzy innymi:


w organizacji pedagogicznych praktyk studenckich UŚ w placówkach oświatowych,
prowadzenia lekcji dyplomowych dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Praktyki są
organizowane przez następujące jednostki oświatowe: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa
nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 1 Przedszkole nr
2, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 16, Przedszkole
nr 17, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 20.









umożliwiając prowadzenie badań do prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych
przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, na terenie jednostek oświatowych (Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 4,
Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 17, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4),
umożliwiając udział dzieci w zajęciach muzyczno-rytmicznych, w pokazach,
w warsztatach plastycznych, graficznych,
w spotkaniach teatralnych, zajęciach
socjoterapeutycznych i artystycznych oraz edukacji o folklorze organizowanych na
terenie uczelni (Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20, Szkoła
Podstawowa nr 4).
uczestnicząc aktywnie w konferencjach naukowych organizowanych przez wydziały
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Akademię Techniczno–Humanistyczną w Bielsku–
Białej i Wyższą Szkołę Biznesu (referaty wygłosili nauczyciele z Gimnazjum nr 2
i Gimnazjum nr 3),
uczestnicząc w formach doskonalenia nauczycieli organizowanych przez uczelnie – kursy
kwalifikacyjne, warsztaty, studia podyplomowe.

W roku 2016 planuje się kontynuowanie dotychczasowych form współpracy z uczelniami
wyższymi przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

VIII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. MOPS w 2015 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna,
kontynuował realizację usługi badawczej pod nazwą: „Monitorowanie skali problemów
uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy” (w roku
2014 przekazano UŚ na ten cel z budżetu miasta 15.000,00 zł, w roku 2015 przekazano
5.000,00 zł).
Współpraca w tym zakresie zakończyła się w grudniu 2015 roku, a jej efektem jest raport
końcowy z badań zawierający analizę danych oraz wnioski końcowe.
2. Pracownicy MOPS brali udział w konferencji zamykającej realizację diagnozy
problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym.
3. MOPS zorganizował praktyki dla studentów następujących uczelni wyższych:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
4. Ponadto, MOPS organizował staż dla studentów z Obchodní akademie a Vyšši odborna
škola sociálni w Ostrawie, w ramach projektu: „Zahraniční zkušenost jako prostředek
zkvalitnění sociální práce”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (listopad
2015).

IX.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CIESZYNIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie współpracował w 2015 r.
z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie na zasadzie wynajmu obiektów sportowych: basenu
i hali sportowej na imprezy i zajęcia sportowe. Na takich samych zasadach planowana
i realizowana jest przez MOSiR współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie w 2016 r.

