
Protokół nr 3 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w Muzeum Śląskim w Katowicach  

z dnia 13.03.2015r. 
 

 

 

 

W posiedzeniu udział radni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączoną listą 

obecności. 

Proponowany porządek Posiedzenia: 

1. Wizyta w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach: 

-wystąpienie pani Alicji Knast dyrektora Muzeum Śląskiego dotyczące bieżącej działalności 

Muzeum oraz planów rozwoju na przyszłość, 

-wystąpienie pana Przemysława Smyczka dyrektora Wydziału Kultury dotyczące prezentacji 

wojewódzkich samorządowych instytucji kultury. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 

Ad 1. 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert - powitała zaproszonych gości, członków Komisji oraz 

przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 

Pani dyrektor Muzeum Alicja Knast - powitała członków Komisji oraz przedstawiła zespół Muzeum; 

Pani Sonia Wilk pełnomocnik do spraw programowych i statutowych, Pan Jarosław Raciński szef działu 

historii oraz szef ze strony Muzeum śląskiego projektu wystawy stałej o Górnym śląsku Pan Jarema 

Szandar właściciel firmy Adventure projektant i wykonawca wystawy Lech Krzyżanowski opiekun 

merytoryczny wystawy o Górnym Śląsku. Pani dyrektor zaproponowała na początek prezentację 

dotyczącą planów Muzeum w czerwcu oraz dokument  na temat misja Muzeum Śląskiego.  

Komisja udała się od sali audytoryjnej celem oglądnięcia prezentacji. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – dziękując za prezentację rozpoczęła dyskusję. 

 

-radna Barbara Dziuk – w związku z tym iż, nie otrzymałam odpowiedzi na zadane pytania dotyczące 

wyników pomiarów stężenia radonu i metanu w pomieszczeniach gmachu Muzeum oraz o podwyższoną 

wilgotność powietrza jak również występowanie zarodników grzybów które są szkodliwe dla ludzi jak i 

mają wpływ na eksponaty zadaję je ponownie?. 

 

Pani dyrektor Muzeum Alicja Knast - za moich czasów badania nie były robione w tych tematach o 

których Pani radna pytała. Jeżeli badania były to na wcześniejszych etapach budowy. Badania dot. 

stężenie grzybów, roztoczy i innych bakterii były podejmowane na okoliczność czy budynek jest 

bezpieczny mikrobiologicznie. Stężenie które występowało zdecydowało iż budynek nie był 

zagospodarowany wcześniej. Po uruchomieniu filtrów powietrze jest wymieniane. Na początku kiedy 

wynotowano niestabilność mikrobiologiczną zwrócono się do Budimexu o wymianę filtrów, był to 

warunek przeprowadzki aby była stabilność mikrobiologiczna. 
1
Jeżeli chodzi o wilgotności w 

pomieszczeniach to na początku etapu półeksploatacji budynek będąc z betonu cały czas oddaje wodę. 

Oczywiście nie moglibyśmy uruchomić Muzeum jeżeli zostałyby zaobserwowane jakieś niepokojące 

zmiany. Wymiana filtrów spowodowała iż, warunki dochodzą do idealnych. 

Do grudnia 2017 roku wiedza nasza będzie pełna bowiem nastąpi pełna eksploatacja, będziemy mogli 

                                                 
 



stwierdzić czy Muzeum jest w pełni stabilne mikrobiologicznie. Dzisiaj nie ma Muzeów o warunkach 

książkowych. Należy się zastanowić czy powinniśmy mieć laboratorium czy Muzeum. Obecnie praca w 

magazynach wymaga zapewnienia tlenu dla ludzi tam pracujących. W przypadku kiedy będziemy mieli 

magazyny uporządkowane zostaną one zamknięte i z punktu widzenia mikrobiologii będzie też inna 

sytuacja. Zbiory na ulicy Korfantego mają się dużo gorzej bowiem ulegają dużemu wysuszeniu.  

 

radny Kazimierz Karolczak Wicemarszałek Województwa – mam pytanie do Pani radnej Dziuk na 

jakich badaniach Pani opiera swoje pytania? Czy jest jakaś opinia naukowa na ten temat.  

 

radny Marian Zembala – jest to bardzo ważny moment bowiem z całym ciężarem dyskusji  

i z nadziejami Muzeum rozpoczyna swoją działalność. Chciałbym żebyśmy nie stygmatyzowali zanim 

dzieło się ukaże. Jeżeli chodzi o występowanie grzybów to chętnie pomogę bowiem ŚCCS ma świetnie 

laboratorium. Grzyby są najbardziej groźnie tam gdzie nie powinny występować np. w klimatyzacjach 

samochodowych. Chciałbym zwrócić uwagę iż, w Muzeum powinno być takie miejsce w którym będzie 

można pokazać portret własny Ślązaka. 

 

radna Barbara Dziuk - w poprzedniej kadencji składałam interpelację dotyczącą wielkości kosztów 

finansowych jakie pochłonie Muzeum oraz czy istnieją procedury ratunkowe na wypadek zalania oraz 

innych nieprzewidzianych zdarzeń? 

 

Pani dyrektor Muzeum Alicja Knast – istnieje plan ochrony budynku przed zalaniem ale to nie jest 

największy problem jakim jest pożar. Od lipiec 2014 do teraz nie było drastycznych zalań. Jak mówiłam 

wcześniej podejmujemy działania usuwania zacieków i wad wykonawczych jak również będziemy 

testować budynek. Na dzień dzisiejszy budynek jest bezpieczny. Co do rozliczenia projektu unijnego to 

do 31 lipca 2015 roku mamy czas na wystawianie faktur a do końca sierpnia mamy czas na rozliczenie 

całego projektu.  

 

radny Jerzy Gorzelik – mam nadzieję że misją muzeum jest stworzenie podwalin dialogu społecznego. 

Moja uwaga to przesunięcie pewnych akcentów w wystawie stałej o historii Górnego Śląska. Pomysł z 

mikroprocesorem idealnie komponowałby się z maszyną parową symbolem otwierającym przygodę z 

industrializacją Śląska. Wyeliminowano sterowiec oraz przesunięto akcenty klamrą są wybory w 89 roku 

to zupełnie inna narracja niż założono. Mam jeszcze pytanie dotyczące depozytów z muzeum 

archidiecezjalnego. Czy Muzeum przejmuje w depozyt tylko te obiekty, które będą elementem stałej 

wystawy czy inne. Kolejną sprawą jest polityka budowania społeczności wokół Muzeum jakie działania 

Muzeum podejmuje oraz co z budynkiem na ul. Korfantego.  

 

Pani dyrektor Muzeum Alicja Knast - nie przewidujemy zwolnienia budynku na ul. Korfantego. 

Chcemy stworzyć tam galerie fotografii oraz wyeliminować bariery architektoniczne wystawiać wystawy 

czasowe. Szukamy inwestora na górne piętra. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga 

remontu. Jeżeli chodzi o budowanie społeczności wokół muzeum to do otwarcia nowego muzeum 

będziemy kontynuatorami długiego procesu otwarcia się na społeczność lokalną jak równie musimy się 

przygotować na przyjęcie 37.000 osób niepełnosprawnych grupa ta jest określona przez UE. Jeżeli chodzi 

o mowę śląską to wystawa o historii Górnego Śląska przygotowywana jest w 4 wersjach językowych w 

tym również w mowie śląskiej. Jeżeli chodzi o zbiory archidiecezjalne to przejęliśmy zbiór tylko w 

części. Jeżeli chodzi o połączenie Muzeum Górnośląskiego z Muzeum Śląskiem to moja praca polega na 

intensywnym rozeznawaniu jak do tego dojść. To połączenie nie jest mile widziane w środowisku 

bytomskim. Uważam iż należy je tak przekształcić aby było tańsze w utrzymaniu obie Rady Muzeów są 

przychylne, bardzo nie przychylne jest środowisko w Bytomiu oraz pracownicy. Pan Prezydent obiecał że 

moje argumenty będą przedstawione na posiedzeniu Rady Miasta na siłę tego połączenia nie da się 

zrobić. 



 

radny Jerzy Gorzelik – zgadzam się z profilowaniem Muzeum Górnośląskiego. Marzy mi się wystawa 

sztuki współczesnej. Wiem również iż, budynek przy Placu Sobieskiego w Bytomiu wymaga kapitalnego 

remontu budżet muzeum to 3mln zł. Miasto Bytom ma bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia. Należałoby 

również  zainwestować w ochronę, kamery.  

radna Barbara Dziuk - czy Pani dyrektor ma umowę na dwie jednostki ? 

 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury UM – Pani dyrektor ma dwie umowy o pracę 

oraz ma wpisane w umowie realizację uchwały dot. polaczeniu. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – dziękuję Pani dyrektor za odpowiedzi na pytania 

przechodzimy teraz do spraw bieżących a następnie Pan dyrektor Przemysław Smyczek zaprezentuje nam 

samorządowe instytucje kultury. 

 

Komisja wytypowała następujących radnych do prac w Komisjach Konkursowych: 

1. otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury 

oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – Pani Halina Bieda, 

2. otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie  

upowszechniania dziedzictwa przemysłowego  – Pan Henryk Mercik. 

3. opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury – Pani Lucyna Ekkert, 

4. do prac w Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego.- Pani Martyna Starc- Jażdżyk, 

5. otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań szczytu 

Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015-2017- Pani Danuta Kożusznik. 

Prezentacja dyrektora Przemysława Smyczka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 2. 

 

radna Danuta Kożusznik – chciałabym się zwrócić z prośbą o wsparcie finansowe Tygodnia Kultury 

Beskidzkiej. 

radny Andrzej Kamiński -  mam nadzieję że, wniosek Komisji w sprawie TKB jest nadal aktualny. 

radny Piotr Czarnynoga - wczoraj na komisji Budżetu przegłosowaliśmy wsparcie Teatru Dzieci 

Zagłębia w Będzinie na kwotę 60.000 zł. 

radny Marian Zembala - chciałbym aby zaistniała nagroda Karoli Goduli dla osób , które bardzo dużo 

zrobiły dla Śląska. 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert - przechodzimy di opiniowania uchwał dotyczących 

Regionalnych Ośrodków Kultury. 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury UM – zmiana dotyczy we wszystkich ROK-ach 

Sejmik podjął apel o gwarach i języka regionalnych. Jest to zadanie które ROK-i muszą mieć 

wprowadzone do statutów. Czwarty paragraf wprowadzona zachowanie tożsamości regionalnej i 

dialektów.  

radny Marian Zembala – czyli również mamy na uwadze język wilamowski. 

radny Jerzy Gorzelik – właśnie nie ma w tej uchwale języków mniejszościowych.  

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – przechodzimy do glosowania:  

1. nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie (Druk V/86) -  

jednogłośnie, 



2. nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach (Druk V/87) – za  

9 , wstrzym  2,  przeciw  0, , 

3. nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielski-Białej (Druk V/88) – 

za  9 , wstrzym  2,  przeciw  0,  

4. udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z 

realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. Filii w Wodzisławiu 

Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku (Druk V/91) – 

jednogłośnie 

5. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej (Druk V/94) –  za  6 , 

wstrzym  5,  przeciw  0, 

6. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu (Druk V/95) –  za  6 , wstrzym  

5,  przeciw  0, 

7. likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej (Druk 

V/96) –  za  6 , wstrzym  5,  przeciw  0, 

8. likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach (Druk V/97) –  

za  6 , wstrzym  5,  przeciw  0, 

9. likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu (Druk V/98) –  

za  6 , wstrzym  5,  przeciw  0, 

10. likwidacji I,II,III, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych wchodzących w 

skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu (Druk 

V/99) –  za  6 , wstrzym  5,  przeciw  0, 

11. likwidacji Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Częstochowie (Druk V/100) –  za  6 , wstrzym  5,  przeciw  0, 

12. przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa 

śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku (Druk 

V/101) – jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – Pan Arkadiusz Godlewski prezes Parku Śląskiego 

zaprasza Komisję do odwiedzenia Parku. 

radny Piotr Czarnynoga - rozdzielone zostało 19 mln złotych nadwyżki z tego do kultury trafiło 

500.000  zł jest to niewielka suma zważywszy potrzeby. 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury UM –  wracając do środków przeznaczonych 

na Teatr Dzieci Zagłębia, ja bym bronił Teatru w Będzinie uważam iż pomoc instytucjom w ich 

infrastrukturę jest potrzebna.  

radny Jerzy Gorzelik – potrzebny jest plan struktury funkcjonowania instytucji kultury i ich 

współfinansowania. Zasada równorzędności powinna obowiązywać dotyczy to min. Katedry w Sosnowcu 

która jest ubezpieczona. 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury UM  -  system finansowania kultury z budżetu 

państwa wymaga uregulowania i poprawy. Centralny rozdzielnik nie działa poprawnie. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Protokół sporządziła ; 
Beata Zaczyńska 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

Lucyna Ekkert 


