
Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury 

w dniu 17.09.br 

 

 

 

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

obecności. 

Proponowany porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.  

2. Wystąpienie Pana Mirosława Błaszczyka dyrektora Filharmonii Śląskiej w 

Katowicach.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Sejmiku. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 

 

 

Ad 1. 

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

oraz przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 

Wystąpienie Pana Mirosława Błaszczyka stanowi załącznik do protokołu: 

Radny Piotr  Czarnynoga - chciałbym wzmocnić wystąpienie Pana Dyrektora i zrobić to 

mogę z perspektywy 40 -letniej współpracy. Dokonaliśmy w zeszłym roku otwarcia nowej 

Filharmonii był to krok milowy. Jednakże Filharmonia ma pecha bowiem Muzeum Śląskie 

otrzymuje więcej środków oraz w najbliższym otoczeniu powstał NOSPR. Wysiłki dyrektora 

będą bezskuteczne jeśli nie będzie miał  wsparcia Zarządu. Gdybyśmy wyznaczyli 

strategiczne instytucje kultury wtedy byłoby łatwiej kierować strumień pieniędzy. 

Filharmonia pracuje w nowoczesnych warunkach mamy świetne organy ale brakuje środków. 

Dyrektor Filharmonii ma wsparcie Komisji  ale środków jest za mało. Filharmonia nie 

potrzebuje tak wielkich pieniędzy jakie ma Muzeum Śląskie. Konkurs Grzegorza Fitelberga 

odbył się w zeszłym po raz pierwszy przy wsparciu Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert  – nikt nie ma wątpliwości co do poziomu 

jaki prezentuje Filharmonia Śląska ale wszystkie nasze instytucje Kultury cierpią na brak 

środków.  

 

Pan Mirosław Blaszczyk dyrektor Filharmonii -  na początku  muzycy NOSPR-u wywalczyli 

jeden koncert w miesiącu a obecnie  mają  cztery koncerty i cztery poranki. Myśmy poszli w 

kierunku edukacji i wszystkie koncerty są już sprzedane. Jeśli Filharmonia dostane  15.000 zł 

w miesiącu na organizację tych koncertów  to zapotrzebowanie na pewno będzie. 

 

Radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - ja się bardzo cieszę z  kierunku 

obranego przez Filharmonię ponieważ tego  NOSPR na pewno  nie będzie realizował. Poziom 

edukacji muzycznej w szkołach jest bardzo niski i tu upatruję sukcesu Filharmonii. Przyznaję 

że ze trudno konkurować z NOSPR-em, który  ma status instytucji Narodowej i został bardzo 

mocno wypromowany.  Nie są sami bo Wrocław otworzył Narodowe Forum Muzyki i to 

również jest konkurencja dla NOSPR-u. W przyszłości w perspektywie wieloletniej okaże się 

która instytucja przetrwa. .  



Radna Martyna Starc-Jażdżyk -  chciałabym uściślić prośbę Filharmonii, czy chciałby Pan 

dyrektor  rozwijać edukacyjną działalność czy mieć mechanizm finansowy do konkurowania 

z NOSPR-em. Jest już późno na poprawki do budżetu ale może łatwiej będzie znaleźć kwotę 

15.000 zł w budżecie.. Każda z instytucji szuka dodatkowych rozwiązań trzeci rok zgłaszam 

propozycję i zabiegam żeby województwo promować przez kulturę. 

 

Radny Kazimierz Karolczak członek Zarządu Województwa – przeznaczone środki na 

Industriadę to jest promocja województwa poprzez kulturę. 

 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk -   Industriada toczy się swoim życiem. 

 

Radny Bronisław Korfanty-  z zainteresowaniem wysłuchałem o wynagrodzeniach w 

Filharmonii ale zasmucający jest obraz nakładów. Chciałbym zapytać  czy w zakresie 

wydatków bieżących nakłady rosną czy maleją? 

 

Radny Jerzy Gorzelik – Industriada to nasze sztandarowe wydarzenie kulturalne które 

można by wzmocnić poprzez współpracę z instytucjami  kultury . 

 

Radny Michał Czarski -  Pan dyrektorze użył Pan określenia ze jest to jedyna taka placówka 

w Polsce którą nie tylko nazwa  wyróżnia.  

 

Pan Mirosław Blaszczyk dyrektor Filharmonii - posiadamy trzy profesjonalne zespoły w 

żadnym innym mieście nawet w Warszawie nie ma takiego zróżnicowania bowiem inne są 

cele Filharmonii Narodowej. W jednym mieście nie ma orkiestr o podobnym poziomie 

artystycznym i skrajnie dotowanym jeśli chodzi o źródło finansowania ponieważ  Teatr Śląski 

i Narodowy posiadają inne źródła finansowania. My działamy  dwutorowo dajemy trzy 

koncerty symfoniczne i cztery koncerty edukacyjne i tu zwracam się do Państwa z  prośbą o 

dotację w wysokości 50.000zł  na umożliwienie organizacji koncertów edukacyjnych. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – proszę o  doprecyzowanie wniosku abyśmy 

mogli  wystąpić do Zarządu o dodatkowe środki na edukację muzyczną . Komisja 

wnioskowała o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Filharmonii Śląskiej w 

Katowicach środków w wysokości 150.000 złotych na prowadzenie edukacji muzycznej. 

Komisja pozytywnie i jednogłośnie przegłosowała wniosek  

 

Radna Halina Bieda-  należy mieć świadomość że inne jednostki również będą chciały 

wystąpić o dodatkowe środki. Chciałam zapytać o dotację podmiotowa jakimi teraz 

dysponujemy środkami. 

 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury - dotacja jest minimalnie wyższa 

ale i tak nie zabezpiecza kosztów utrzymania budynku. Zostały popełnione dwa błędy przez 

poprzednią dyrekcję jeśli chodzi o projekt kosztów utrzymania budynku. Rok 2012 był to 

najlepszy rok bowiem dotacja była wyższa a obecnie jest o 2 mln niższa.  

 

Ad 4. 

 

Przewodnicząca Komisji Pan Lucyna Ekkert – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach 

połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego w Katowicach (druk V/237). 



 

Radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - tytułem wstępu Województwo 

Śląskie jest organizatorem dla 18 instytucji kultury. Część instytucji jest rozdrobnionych nie 

są rozpoznawalne przez mieszkańców. Moją intencją jest stworzenie grupy instytucji 

strategicznych mających mocne znaczenie regionalne. W samych Katowicach mamy dwie 

niewielkie instytucje zazębiające się i nie uzupełniające się ŚCDK to instytucja ekspercka 

druga ROK monitoruje dokumenty jak Strategia Kultury. Mamy trzy ROK-i te regionalne 

ośrodki zajmują się różnymi działaniami. ROK Katowicki robi rzeczy wykraczające poza 

materię subregionalną. Instytucje powinny ze sobą współpracować. Mają osobne budżety i 

siedziby a współpraca nie jest zadowalająca. Instytucje obie są zlokalizowanie w jedynym 

miejscu w wynajmowanych pomieszczeniach posiadamy obiekt zlokalizowany w pobliżu 

Teatru Śląskiego jest to kamienica w której mogą być zlokalizowane obie instytucje i to 

pozwoli zaoszczędzić środki. Chcemy wykorzystać potencjał instytucji bez redukcji etatów 

pod wspólnym kierownictwem. 

 

Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury - nie działamy po omacku, 

obserwujemy sąsiadów z Małopolski. Instytut Kultury który na bazie wiedzy o dziedzictwie 

regionu tworzy projekty jest koordynatorem na poziomie dziedzictwa na całe województwo, 

posiada swoje programy. My potrzebujemy mieć instytucje rozpoznawalne na poziomie 

regionalnym i jeśli nie doprowadzimy do połączenia to nadal będziemy mieli instytucje nie 

rozpoznawalne.  

 

Radna Martyna Starc-Jażdżyk -  rozumiem że chcemy połączyć dwie nieefektywnie 

instytucje w jedną efektywną. 

 

Radna Krystyna Jasińska- uchwała ma charakter intencyjny mam pytanie czy zrobiliście 

symulacje ilu pracowników straci pracę? Pamiętam, że mówiliśmy o likwidacji 9 kolegiów i 

również nie było mowy o utracie pracy przez osoby zatrudnione w kolegiach. O ile obniżą się 

koszty utrzymania po połączeniu tych instytucji? 

 

Radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - wszystko zostało już 

powiedziane w przypadku kolegiów to inna historia. Łączymy załogi i nie ma mowy o 

zwolnieniach i redukcji etatów chcemy utworzyć silną instytucje. Na razie nie możemy podać 

kwoty bo na razie jest za wcześnie. 

 

Radna Danuta Kożusznik - czy pracownicy są poinformowani o tym zamiarze oraz jak 

potem będzie wyglądał budżet tej instytucji oraz jaki jest termin powołania w ostatecznym 

kształcie tej instytucji. Czy pozostałe ROK-i w Bielsku- Białej i Częstochowie pozostaną? 

 

Radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - pierwsza rozmowa z dyrektorami 

już się odbyła a dyrektorzy odbyli rozmowę z pracownikami. Wszystko s będzie się odbywać 

w sposób naturalny, pionów merytorycznych to nie będziemy ruszać. 

 

Radna Halina Bieda – chciałabym otrzymać dokładne dane oraz jak to będzie wyglądało 

wtedy będziemy mieli pełny obraz.  

 

Radna Krystyna Jasińska – ostatnia moja refleksja- skąd będziemy wiedzieć czy ta 

połączona instytucja będzie lepsza? 



Pan Przemysław Smyczek dyrektor Wydziału Kultury - my badamy bardzo skrupulatnie 

na przestrzeni 15 lat czy jest progres czy zamykają się na nowe działania jaka jest ilość 

działań upowszechniająca wiedzę o zabytkach. 

 

Radny Andrzej Kamiński - mimo wszystko tworzymy Regionalny Instytut Kultury który 

będzie obejmował Bielsko i Częstochowę co z ROK-ami  w Bielsku i Częstochowie? 

 

Radny Henryk Mercik członek Zarządu Województwa - takiego ROK-u w Katowicach 

już nie ma. Pozostałe ROK-i są dalej  centrami dla subregionów. 

 

Radny Jerzy Gorzelik- chcemy stworzyć jedną instytucję i powinniśmy w sposób racjonalny 

zbadać efektywność działań podejmowanych, warto się zastanowić nad Regionalnym 

Obserwatorium Kultury które powinno zająć się badaniami popularyzacji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z druku V/237 następującym stosunkiem 

głosów: 

za -9,  przeciw – 0,  wstrzym.- 2. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Protokół sporządziła Beata Zaczyńska 

Przewodnicząca Komisji  

Edukacji, Nauki i Kultury 

Lucyna Ekkert 

 

 


