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Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 
(Katowice, 26–27 marca 2019 r.)

26 i 27 marca 2019 r. na antresoli katowickiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej Spodek już po raz dwudziesty pierwszy odbyły się 
Ogólnopolskie Targi EDUKACJA. Głównym celem imprezy było za-
prezentowanie oferty edukacyjnej skierowanej głównie do młodzieży 
chcącej rozwijać swoje pasje i kontynuować naukę w wybranych przez 
siebie uczelniach wyższych. Organizatorem wydarzenia jest katowicka 
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności 
Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS (Fundacja). Zostało ono objęte 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Prezy-
denta Miasta Katowice, Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewody 
Śląskiego.

Każdego dnia trwania targów w godzinach 9.00–16.00 można było 
spotkać się z przedstawicielami prawie 50 placówek dydaktycznych 
oferujących różnorodne programy edukacyjne – od najliczniej prezen-
towanych kilkuletnich programów szkół wyższych, przez kursy, do 
jednodniowych wycieczek edukacyjnych.
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Fot. 1. Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek
Źródło: Fot. Julia Banduch.

Co istotne, wejście na targi było darmowe dla wszystkich zwiedza-
jących, a dla większych grup zorganizowanych, po wcześniejszej reje-
stracji istniała możliwość udziału w VII Salonie Edukacyjnym (XXI). 
W tej części Targów, zaplanowanej w formie warsztatów, można było 
wysłuchać porad ekspertów, jak podejmować dobre decyzje w sferze 
edukacji, jak radzić sobie ze stresem podczas matury i co zrobić, by 
studiować za granicą. 

Drugą imprezą towarzyszącą był XI Salon Funduszy Europejskich 
(XXI), na którym prezentowano informacje na temat możliwości, jakie 
daje Unia Europejska; programu Erasmus+; jak odbyć staż lub praktyki 
w jednej z unijnych instytucji; jak napisać europejskie CV. Dodatkową 
atrakcją były warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci. Jak skutecznie chronić 
się w Internecie?”.

Fot. 2. Stanowisko Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Fot. Julia Banduch.
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W 2019 r. swoją ofertę zaprezentowało 45 wystawców z Polski i je-
den z Wielkiej Brytanii (XXI), głównie z uczelni wyższych. Spośród 
placówek katowickich były to: Uniwersytet Śląski, Śląska Wyższa Szkoła 
Medyczna, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Śląski Uniwer-
sytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Ślą-
ska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny. 
Przedstawiciele znanych ośrodków edukacyjnych spoza naszego regionu 
przyjechali na Targi z: Krakowa (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Akademia Górniczo-
-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki); Wrocła-
wia (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet 
Ekonomiczny); Warszawy (Wojskowa Akademia Techniczna); Opola 
(Uniwersytet Opolski i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodo-
wa); Dęblina (unikatowa w skali kraju Lotnicza Akademia Wojskowa). 
Listę państwowych szkół wyższych uzupełniły: Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Podhalańska Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Wałbrzychu. Ofertę przedstawiły także uczelnie niepaństwowe: 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Katowicach, Wyż-
sza Szkoła Techniczna w Katowicach, Niepubliczna Policealna Szkoła 
Farmaceutyczna „Medan” w Sosnowcu, Wyższa Szkoła HUMANITAS 
w Sosnowcu, Akademia WSB, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsię-
biorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
i Gastronomii oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. 

Fot. 3. Stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego
Źródło: Fot. Julia Banduch.
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W czasie Targów na pytania zwiedzających odpowiadali także  
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. Bardzo 
istotna była obecność przedstawicieli Projektu Przeciwdziałania Handlo-
wi Ludźmi, dzięki któremu młodzi ludzie mogli dowiedzieć się więcej 
o tym przerażającym procederze oraz jak się przed nim ustrzec podczas 
przeglądania ofert pracy wakacyjnej za granicą. 

Fot. 4. Model anatomii człowieka, stanowisko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Źródło: Fot. Julia Banduch.

Z Wysp Brytyjskich przyjechali przedstawiciele University of Brad-
ford, wśród nich Polka Aleksandra Parulska – studentka kryminologii 
stosowanej, wiceprzewodnicząca polskich studentów University of Brad-
ford. A. Parulska zachęcała do podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii, 
przekonując, że to już nie tylko marzenia nielicznych, a całkiem realna 
wizja, którą może zrealizować każdy. Podstawą przyjęcia jest świade-
ctwo maturalne oraz znajomość języka angielskiego na poziomie pozwa-
lającym na swobodną komunikację. Wszystkie szczegółowe informacje 
na temat wymagań znajdują się na stronie uczelni. Studia w Wielkiej 
Brytanii są płatne, jednak studenci z Polski na tych samych zasadach 
co brytyjscy mogą starać się o stypendia, a także o nieoprocentowaną 
pożyczkę na czas trwania studiów. 
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W ofercie Targów nie zabrakło również propozycji dla młodszych 
uczestników – wśród wystawców pojawili się przedstawiciele Śląskie-
go Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
i Energylandii. Wszystkie te miejsca, kojarzone w pierwszej kolejności 
z rozrywką, mają w swojej ofercie także elementy edukacyjne, których 
zakres jest dostosowany do potrzeb zwiedzających. 

Fot. 5. Przedstawicielki Sztolni Królowa Luiza
Źródło: Fot. Julia Banduch.

Beata Drynda i Justyna Dropik z Muzeum Górnictwa Węglowego 
z ogromnym entuzjazmem i pasją przybliżyły ofertę Sztolni Królowa 
Luiza, Parku Techniki Wojskowej oraz Parku 12C. Jednym z najnowo-
cześniejszych trendów w nauczaniu jest pedagogika przeżyć i właśnie na 
taką naukę – przez doświadczenie i działanie – nastawiona jest oferta 
edukacyjna Muzeum Górnictwa Węglowego. To doskonałe miejsce, by 
poznać historię tak istotnego dla Śląska górnictwa węglowego, a dzięki 
zajęciom prowadzonym w Sztolni Królowa Luiza dzieci i młodzież z re-
gionu mogą zyskać wiedzę o własnej tożsamości. W czasie wycieczek 
realizowane są wybrane elementy podstawy programowej z różnych 
przedmiotów szkolnych: geografii, fizyki, chemii, historii, edukacji regio-
nalnej i edukacji dla bezpieczeństwa. Pracownicy Muzeum są świetnie 
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przygotowani na przyjęcie zwiedzających w każdym wieku, a Sztolnia 
Królowa Luiza dostarcza ogromu wiedzy i wrażeń. 

XXI Targi EDUKACJA Katowice 2019 zakończyły się, ale w przy-
szłym roku odbędzie się kolejna edycja i zapewne licznie zgromadzi 
zainteresowaną nauką młodzież. Dla wszystkich wahających się, czy 
wziąć udział w Targach, niech rekomendacją będą słowa Alberta Ein-
steina, które były także mottem tej imprezy: „Jednej rzeczy nauczyłem 
się w moim długim życiu: że cała nasza nauka w konfrontacji z rze-
czywistością wydaje się prymitywna i dziecinna – a jednak jest to 
najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy”.
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