CHORZÓW STAJE SIĘ REGIONALNYM OŚRODKIEM EDUKACYJNYM
Rozmowa z dr inż. Joachimem Otte – Zastępcą Prezydenta Miasta Chorzowa
Przez wszystkie lata powojenne Chorzów rozwijał się jako miasto przemysłu
ciężkiego – miasto węgla, stali i chemii. Roczniki statystyczne podają, że w latach
siedemdziesiątych Chorzów liczył 150 tys. mieszkańców. Funkcjonowały wtedy cztery
kopalnie, dwie duże huty i dwa duże zakłady chemiczne. Początek lat 90-tych to dla
Chorzowa okres intensywnych procesów restrukturyzacyjnych przemysłu ciężkiego, co w
rezultacie spowodowało upadek dużych zakładów przemysłowych oraz pojawienie się
bezrobocia, a także częściowe wyludnienie miasta. Pojawił się zatem problem wyboru
kierunków dalszego rozwoju miasta. Patrząc z dzisiejszej perspektywy można śmiało
stwierdzić, że miasto z powodzeniem zmienia swój wizerunek z miasta przemysłowego w
miasto o charakterze usługowym, w tym w widoczny sposób w miasto usług edukacyjnych.
Pytamy Zastępcę Prezydenta Miasta dr inż. Joachima Otte, który między innymi jest
odpowiedzialny za sferę edukacji, jak do tego doszło?
J.O: Rzeczywiście skutecznie dążymy do tego by Chorzów stał się regionalnym ośrodkiem
edukacyjnym. Podstawą tej koncepcji jest rozwinięta infrastruktura szkół średnich –
ponadgimnazjalnych. W Chorzowie dysponujemy wieloma miejscami kształcenia na
różnorodnych kierunkach zawodowych. Znane są też w regionie nasze renomowane ogólniaki.
Od paru już lat mniej więcej 45% uczniów szkół średnich stanowią uczniowie spoza naszego
miasta.
A.N: Czy chorzowskie szkoły mogą pochwalić się wysokim poziomem nauczania?
J.O: Myślę, że tak. Obiektywnym potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w
chorzowskich szkołach są wyniki ostatnich matur. W Chorzowie maturę zdało 93%
absolwentów, podczas gdy w woj. śląskim, które przypomnę – zajęło drugie miejsce w kraju,
średnia wyniosła 88,6%. Te rezultaty mówią same za siebie.
A.N: O tym, że miasto pretenduje do rangi regionalnego ośrodka edukacyjnego decyduje
liczba szkół wyższych i ilość studentów studiujących w danym mieście. Czym może
pochwalić się Chorzów?
J.O: W ostatnich dziesięciu latach z widocznym skutkiem stworzyliśmy warunki do powstania
pięciu szkół wyższych w których studiuje ponad 8800 studentów. To daje obraz skali zmian
jakie zaszły w Chorzowie. Chorzów stał się niepostrzeżenie miastem akademickim.
A.N: Czy Pan sam będąc nauczycielem akademickim odczuwa dużą satysfakcję z
osiągniętych rezultatów?

J.O: Osobiście zostałem wybrany do samorządu w 1994r. z mocnym postanowieniem
inicjowania i wspierania szkół wyższych, gdyż w niskim stopniu wykształcenia naszych
mieszkańców upatrywałem jedną z głównych barier rozwoju naszego miasta.
Jeszcze w1995r.,w sytuacji gdy w mieście nie było jeszcze żadnej wyższej szkoły, redagując –
PROGRAM EDUKACYJNY MIASTA CHORZÓW zaproponowałem bardzo umiarkowany
zapis, że: ”miasto podejmie inicjatywę ulokowania w Chorzowie szkoły wyższej, stosownie do
potrzeb i możliwości w tym zakresie”. Po dziesięciu latach efekty przerosły najśmielsze
oczekiwania.
A.N: W 2005r. rozpoczęły działalność dwie nowe szkoły wyższe. Jakie kierunki będzie
można na nich studiować?
J.O: Do Chorzowa na ul. Sportową przeniosła się z Katowic Śląska Wyższa Szkoła
Informatyki oferująca atrakcyjne kierunki studiowania, szczególnie na kierunkach informatyki
i grafiki komputerowej. Natomiast od 2006r. na ul. Metalowców rozpocznie funkcjonowanie
pierwsze na Śląsku Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Po ukończeniu tego kolegium
otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata, zaś absolwenci tego kierunku są bardzo
poszukiwani.
A.N: Należy więc życzyć konsekwencji w dalszym rozwoju bazy edukacyjnej tych uczelni.
J.O: Pragnę podkreślić, iż władze miasta będą nadal wspierać w każdy możliwy sposób dalszy
rozwój szkół wyższych.

Uczelnie wyższe w Chorzowie:
 Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego





– ul. 75 Pułku Piechoty 1
studiuje 737 studentów
Wyższa Szkoła Bankowa
– ul. Wandy 66 , ul. Sportowa 25
studiuje 5.860 studentów
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – ul. Racławicka 23
studiuje 1.923 studentów
Śląska Wyższa Szkoła Informatyki
- ul. Sportowa 21
- studiuje 322 studentów
Kolegium pracowników Służb Społecznych
- ul. Metalowców 7
Szkoła rozpoczyna funkcjonowanie od 15 lutego 2006r.

