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BRM.0012.5.1.2017.PS    
Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu 
 

Data posiedzenia: 9.01.2017 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia:   13.00 
Godzina zakończenia posiedzenia:  15.50 
 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu -Tomasz Szpyrka. 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki/Łukasz Koźlik. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem). 
 

Radny nieobecny: Bartosz Wydra. 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
1. Wiceprezydent Miasta Katowice – Waldemar  Bojarun, 
2. Dyrektor Muzeum Historii Katowic – Jacek Siebel, 
3. Dyrektor BWA – Marek Kuś, 
4. Galeria Szyb Wilson – Prezes Fundacji Eko-Art Silesia-Monika Paca-Bros, 
5. Galeria Szyb Wilson – Agnieszka Nowak, 
6. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu -Sławomir  Witek, 
7. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji -Marcin  Stańczyk, 
8. Przedstawiciel Wydziału Kultury –Jowita  Hercig, 
9. Radny Rady Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka; MSZS - Włodzimierz  Zarodkiewicz,  
10. Manager -oh! Orkiestry Historycznej – Artur Malke, 
Media:  
11. Katowice 24 info- Szymon Kosek. 

 
 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka powitał zgromadzonych radnych oraz  gości obecnych na 
posiedzeniu. Następnie przedstawił zebranym porządek obrad. Z przyczyn organizacyjnych 
zaproponował procedowanie punktu pn.: „Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie 
kultury i sportu” jako 4 w kolejności;  po wyczerpaniu punktu pn.: „Działalność i plany: MHK, 
Galeria Szyb Wilson, BWA”.  
Komisja Kultury, Promocji i Sportu, jednogłośnie - 7 głosów „za”, przyjęła porządek posiedzenia 
przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji: 
 

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Działalność i plany: MHK, Galeria Szyb Wilson, BWA. 
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4. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za rok 2016. 
6.  Opiniowanie projektów uchwał. 
7. Sprawy różne: 

1) Prezentacja multimedialna dot. działań, dokonań i dalszych planów {oh!} Orkiestry 
Historycznej. -dw. Komisji. 

2) Informacja dotycząca oddania do użytku budynku C4. -dw. Komisji. 
3) Informacja dotycząca działań podjętych w sprawie uruchomienia lodowiska JANTOR II. -dw. 

Komisji. 
4) Informacja dotycząca lodowiska JANTOR II i lodowiska przy ul. Bielskiej 1a. -dw. Komisji. 

8. Wolne wnioski. 
 
 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod 
głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja Kultury, Promocji  
i Sportu, jednogłośnie: 7 głosów „za”, przyjęła protokół nr 11/2016 (BRM.0012.5.11.2016)  
z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 5.12.2016 r. 
 
 
 

Punkt 3. 
Działalność i plany MHK, Galeria Szyb Wilson, BWA. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił o zabranie głosu przedstawicieli poszczególnych 
instytucji. 
 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic, Pan J. Siebel przedstawił kompleksowe informacje dotyczące 
działalności kierowanej przez siebie placówki.  
Nadmienił, iż w mijającym roku miało miejsce 150 wydarzeń, w tym m.in.: 29 wystaw czasowych, 
22 spotkania promujące ekspozycje oraz 15 wykładów promujących historię miasta. Wydarzenia 
spotkały się z zainteresowaniem ok. 46 tys. uczestników.  
Ponadto wskazał na wydane w 2016 roku publikacje i powstały projekt elektronicznej encyklopedii 
Katowic oraz przyznane dla MHK, wyróżnienia marszałka woj. śląskiego za publikację książkową: 
Anna Chojnacka –Fotografie i wystawę Witkacy i kobiety. Nienasycenie.  
Plan działań MHK na kolejne lata to m.in.: kontynuacja kluczowych wydarzeń cyklicznych takich jak  
Noc Muzeów, Industriada, a także 17 konferencja naukowa.  
Pan Dyrektor dodał, że priorytetami na rok 2017 są: opracowanie wniosku do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie II etapu wystawy Z dziejów Katowic, która jest 
szacowana na ok. 1 400 000 zł netto; uruchomienie pracowni digitalizacji zbiorów oraz 
opracowanie wniosku na rewitalizację siedziby MHK, przy ul. Szafranka.  
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/MHK sprawozdanie.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/MHK plan.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/wilson.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/bwa.pdf
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Odnosząc się do kwestii rewitalizacji siedziby, Pan Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność 
„otworzenia” MHK od strony południowej, m.in. w celu uzyskania większej przestrzeni oraz  
ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Na koniec wspomniał również o planach kontynuacji cyklu 
wydawniczego monografii poszczególnych dzielnic Katowic. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny A. Zydorowicz na wstępie stwierdził, iż wysoko ceni działania podejmowane przez 
Muzeum Historii Katowic, które są prężne i spotykają się z szerokim, pozytywnym odbiorem 
społecznym. Odnosząc się do kwestii planów rewitalizacji siedziby przy ul. Szafranka, zapytał  
o możliwości i ewentualne perspektywy pozyskania dla potrzeb MHK, budynku Muzeum Śląskiego, 
przy al. Korfantego. Zwrócił uwagę na szerokie możliwości promocyjne, które pojawiłyby się po 
ewentualnym pozyskaniu ww. budynku. 
 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic, Pan J. Siebel odpowiedział, że wspomniany przez Pana 
Radnego budynek to „idealne miejsce dla kultury i muzealników”. Wskazał, że jego właścicielem 
jest marszałek województwa śląskiego. Losy budynku zależą od jego decyzji, aktualnie jest on 
zasiedlony przez Muzeum Śląskie.   
 

Pan Radny B. Pronobis dopytał o koszty modernizacji budynku przy ul. Szafranka (ok. 5 mln euro), 
zwrócił także uwagę, iż budynek przy al. Korfantego, miasto przekazało marszałkowi woj. śląskiego, 
nieodpłatnie. W jego ocenie, być może warto zastanowić się nad opcją zamiany budynków, mając 
również na uwadze, iż ul. Szafranka jest bliżej siedziby marszałka. 
 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic, Pan J. Siebel nadmienił, że sytuacja lokalowa MHK jest nieco 
bardziej złożona. Jednym z jego atutów jest to, iż jest to muzeum in cito. Np. wystawa wnętrz 
mieszczańskich jest naturalna, gdyż znajduje się w kamienicy mieszczańskiej.  
Przeniesienie niektórych ekspozycji do innego budynku, spowoduje utratę tego waloru. Dodał, że 
niektóre działy MHK np. dział grafiki można by przenieść, natomiast z siedzibą główną, byłoby 
trudniej.   
 

Pan Radny B. Pronobis odnosząc się do planów wydania monografii poszczególnych dzielnic 
miasta, zapytał o losy monografii Osiedla Tysiąclecia, która była przygotowywana, ale ostatecznie 
nie powstała. Zapytał także o ewentualną możliwość powtórzenia wystawy pn.: „W okupowanym 
mieście”, w tym dodruku katalogu towarzyszącego tej wystawie.   
 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic, Pan J. Siebel odpowiedział, że autorem monografii Osiedla 
Tysiąclecia, która nie doszła do skutku, miał być Pan dr Lech  Szaraniec-emerytowany Dyrektor MŚl. 
Niestety z przyczyn osobistych Pan Dyrektor był zmuszony wycofać się z tego projektu. Temat 
jednak jest wciąż aktualny. 1 lutego b.r. ma być dostarczony tekst monografii autorstwa Pana dr 
Jacka Kurka. Jeśli autor dotrzyma terminu i pozwoli na to budżet, monografia Os. Tysiąclecia 
powstanie.  
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Odnosząc się do pytania dotyczącego wystawy pn.: „W okupowanym mieście”,  oznajmił, że  jest 
taki zwyczaj, iż wystaw, co do zasady, się nie powtarza; nie ma takiego precedensu. Można by 
jednak rozważyć powstanie nowej wystawy lub na tyle zmienionej, by nie nosiła cech autoplagiatu. 
Dodał, że dodruk katalogu nie został ujęty w planie  na 2017 rok. 
 

Pan Radny A. Godlewski zapytał, czy były podejmowane działania w sprawie przejęcia na potrzeby 
MHK budynku przy al. Korfantego i zaproponował wystosowanie wniosku Komisji w tej sprawie do 
Prezydenta Miasta Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przychylił się do propozycji Pana Radnego A. Godlewskiego. 
Dodał, że wniosek zostanie sformułowany i przegłosowany w punkcie 8 porządku posiedzenia 
(wolne wnioski). Wobec braku innych pytań, zamknął temat dotyczący Muzeum Historii Katowic i 
poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Galerii Szyb Wilson. 
  
Prezes Fundacji Eko-Art Silesia Pani M. Paca-Bros (Galeria Szyb Wilson) przedstawiła informacje 
dotyczące prowadzonej przez siebie instytucji. Jej powstanie w 2001 roku związane było m.in.  
z pomysłem rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych przez kulturę. Galeria zajmuje się głównie 
promocją sztuki współczesnej.  
Pani Prezes wspomniała także o koncertach jakie miały miejsce w Galerii (m.in. Al Di Meola, SBB, 
Leszek Możdżer, orkiestra AUKSO, koncert w ramach cyklu Męskie Granie i inne) oraz spektaklach 
teatralnych, takich jak „Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci” oraz „Morfina” w reż. Eweliny 
Marciniak. 
Zwróciła uwagę na odbywający się w Galerii, największy w Europie festiwal sztuki naiwnej Art Naif, 
na który składają się m.in. wystawy malarstwa z różnych kontynentów. X edycja Art Naif, która 
odbędzie się w 2017 roku, będzie poświęcona kulturze francuskiej. 
W dalszej części wypowiedzi Pani Prezes wspomniała o nagrodach przyznanych dla Instytucji: 
nagroda Prezydenta Miasta Katowice za działalność kulturalną (2015 r.) i  złoty medal marszałka 
woj. śląskiego za wkład w rozwój województwa, a także  zaapelowała do UM Katowice o większe 
wsparcie promocyjne dla działań Galerii. 
Plany Galerii na najbliższą przyszłość obejmują m.in. wystawę Wydziału Radia i TV Uniwersytetu 
Śląskiego, w tym projekcje filmów krótkometrażowych, video-instalacje; a także przegląd młodej 
sztuki współczesnej oraz mnóstwo innych  mniejszych wydarzeń. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku 
pytań i uwag, poprosił Pana Marka Kusia-Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 
o zabranie głosu. 
 

Dyrektor BWA- Pan M. Kuś przedstawił podstawowe informacje dotyczące kierowanej przez siebie 
instytucji. Zwrócił w sposób szczególny uwagę na konieczność organizacji wystaw problemowych i 
tworzenie środowiska artystycznego wokół galerii.  
Wspomniał m.in. o wernisażu pn. „Rysa na powiece” i zbliżających się obchodach 100-lecia 
awangardy w Polsce. Wskazał także na niebagatelne znaczenie sztuki w wychowaniu ludzi młodych 
i prowadzonych przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA programach edukacyjnych. 
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny A. Zydorowicz wyraził uznanie dla działań  i  inicjatyw podejmowanych przez instytucje, 
których przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniu. Wyraził satysfakcję, iż placówkami tymi kierują 
ludzie dynamiczni i z pomysłami. Następnie zapytał Pana Dyrektora M. Kusia o komfort pracy  
w Galerii BWA,  biorąc pod uwagę niedawne „widmo likwidacji pawilonu BWA”. 
 

Dyrektor BWA Pan M. Kuś wskazał, że Galeria BWA to miejsce z największą tradycją jeśli chodzi  
o sztukę, na Śląsku. Potwierdził, iż był taki czas, że ludzie bali się o swoją pracę, ponieważ powstał 
pomysł przeniesienia placówki w inne miejsce, a wiadomo, że „jeśli się zlikwiduje miejsce to nie 
wiadomo czy ludzie przyjdą na inne”.     
 

Prezes Fundacji Eko-Art Silesia Pani M. Paca-Bros (Galeria Szyb Wilson) zaapelowała o wsparcie 
działalności instytucji kultury. Stwierdziła także, iż sztuki wizualne to wspaniałe medium, które ma 
kolosalny wpływ na wychowanie młodych ludzi.  
Na koniec podziękowała za możliwość wypowiedzi i przedstawienia działalności oraz  planów 
podległej placówki. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, pogratulował osiągnięć  
i podziękował zaproszonym gościom za codzienną pracę, jaką wykonują w kierowanych przez siebie 
placówkach, a następnie stwierdził wyczerpanie punktu 3 porządku posiedzenia. 
 
 
 

Punkt 4. 
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu -Pana S. 
Witka o zabranie głosu. 
 

Pan Naczelnik S. Witek omówił najistotniejsze imprezy sportowe, jakie odbyły się w okresie między 
posiedzeniami Komisji, a także nadchodzące wydarzenia sportowe. Wskazał m.in. na trwającą 
aktualnie ostatnią fazę konkursu dotacyjnego, który w tym roku przebiega wcześniej z uwagi na 
zbliżające się  ferie zimowe (Akcja Zima). 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka w związku z rozpoczętymi młodzieżowymi MŚ kobiet w 
hokeju na lodzie, zapytał o kwestie związane z promocją, w tym frekwencję na meczach. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun  oznajmił, że  miała miejsce akcja promocyjno-informacyjna w szkołach. 
Z uwagi na fakt, iż mistrzostwa dopiero się rozpoczęły się, skalę zainteresowania będzie można 
ocenić w terminie późniejszym.  
Podkreślił, że ta impreza była jednym z powodów, dla których miastu zależało na jak najszybszym 
uruchomieniu tafli lodowej w hali Jantor II.  Dodał, że obiekt nie jest jeszcze gotowy w 100%,  
a dalsze prace adaptacyjne (w tym zaplecze szatniowe) będą kontynuowane.  

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/kultura 9.01.2017.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU/sport 9.1.2017.pdf
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Najistotniejszy element, czyli lód funkcjonuje i wszystkie kluby które korzystają z Jantor I, na czas 
mistrzostw mają możliwość prowadzenia zajęć na Jantor II. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał o kwestię miejsc parkingowych przy hali Jantor II 
oraz o szczegóły dotyczące posadowienia płyty lodowiska w Murckach. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun odpowiedział, że po zakończeniu prac adaptacyjnych, teren będzie 
przeorganizowany. Na chwilę obecną, po drugiej stronie jezdni funkcjonuje parking obok szpitala, 
który stanowi pewne zaplecze parkingowe. 
Odnosząc się do pytania dot. lodowiska w Murckach, Pan Prezydent oznajmił, że pozyskano nowy 
obiekt (lodowisko przenośne) dzięki współpracy z AWF w Katowicach. Ma ono mniejsze gabaryty 
niż klasyczna płyta. To rozwiązanie da szansę tej dzielnicy na nowy obiekt, tym bardziej, że wnioski  
pojawiały się w tej sprawie od wielu lat. W chwili obecnej oczekuje się na montaż instalacji 
energetycznej i na ferie płyta powinna już funkcjonować.  
Dodał, że lokalizacja lodowiska jest korzystna z uwagi na ukształtowanie terenu. Miejsce jest 
osłonięte z trzech stron i zadrzewione, zatem jest łatwiej utrzymać płytę we właściwym stanie. 
 

Pan Radny A. Zydorowicz zapytał, czy lodowisko będzie zlokalizowane na stałe w Murckach. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun odpowiedział, że płyta lodowiska jest przenośna, a co do dalszych jej 
losów decyzje będą podjęte po zakończeniu sezonu.  
 

Pan Radny B. Pronobis stwierdził, iż lodowisko przenośne lokalizowane w różnych dzielnicach, być 
może byłoby dobrym pomysłem. Zapytał ponadto o koszty modernizacji hali Jantor II. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun oznajmił, że pomysł zasygnalizowany przez Pana Radnego B. Pronobisa 
jest możliwy do rozważenia. Wskazał jednak na możliwe trudności logistyczne, głównie związane  
z podłączeniem zasilania. Dalsze decyzje co do lodowiska, zależeć będą od tego, czy sprawdzi się 
ono w Murckach.  
Pan Prezydent dodał, że pełne koszty modernizacji Jantor  II zostaną przedstawione po zakończeniu 
wszystkich prac. Na chwilę obecną zaangażowanie finansowe miasta jest  na poziomie kilkuset 
tysięcy złotych. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na oświetlenie, przygotowanie płyty  
i wyburzenie boksów,  ścianek itd.  
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał o szczegóły zaplanowanych na 21.01.2017 r. III Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w zimowym pływaniu. Dodał, że warto informację o tych mistrzostwach przesłać 
do katowickich klubów. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun odpowiedział, że mistrzostwa odbędą się na akwenie otwartym  
w Dolinie Trzech Stawów. Nadmienił, że jest to ciekawa i widowiskowa dyscyplina sportu,  
a zainteresowanie nią przerosło oczekiwania organizatorów.  
 

Pan Naczelnik S. Witek dodał, że są to oficjalne mistrzostwa organizowane przez Polski Związek 
Pływacki, na których spodziewani są także uczestnicy z zagranicy. 
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Pan Radny T. Maśnica zapytał o szczegóły dot. oświetlenia zamontowanego na Jantor II oraz  czy  
w hali w Szopienicach montaż oświetlenia został zakończony, czy jeszcze będzie ono uzupełniane. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że początkowe założenie było takie, iż całe oświetlenie 
dla hali Jantor II miało być przeniesione z hali w Szopienicach, w której zamontowano nowe 
oświetlenie w związku z wymogami transmisji telewizyjnych. Jednak później okazało się, że są inne 
parametry techniczne tych lamp.  
W związku z tym, w Jantor II zamontowano oświetlenie ledowe. Natomiast część oświetlenia z hali 
w Szopienicach będzie wykorzystana na obiekcie: w hali sportowej oraz przyziemiu, w którym być 
może powstanie siłownia z elementami specjalnego przygotowania dla hokeistów.  
Pan Prezydent odnosząc się do pytania, czy montaż oświetlenia hali w Szopienicach został już 
zakończony, zapowiedział, iż zweryfikuje tą informację. 
 

Pan W. Zarodkiewicz po wyrażeniu przez Komisję zgody na zabranie głosu, na wstępie wyraził 
zadowolenie, iż władze miasta zapowiedziały działania mające na celu rozwiązanie kwestii 
parkingów przy obiektach sportowych. Wskazał, że osoby które przyjeżdżają samochodem na 
mecze lub na ślizgawkę, powoli zaczynają parkować w podwórkach, co buduje niepotrzebne 
napięcie pomiędzy nimi, a mieszkańcami pobliskich posesji.   
Ponadto zapytał o ewentualne plany połączenia obiektów Jantor poprzez budowę np. wiaty. 
Wskazał także na problem braku właściwego oznaczenia pobliskiego terenu, co skutkuje tym,  
iż zaparkowane samochody blokują wyjazd karetek pogotowia, a także konieczność oznaczenia 
kolejnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  
Zapytał na koniec, czy w związku z planami, aby obszar w rejonie hal Jantor stał się w przyszłości 
„swego rodzaju centrum sportów zimowych”, są plany włączenia w tą infrastrukturę obiektów 
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 53. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun oznajmił, że zostanie zwrócona uwaga na kwestie związane z parkingiem 
i właściwym oznaczeniem postoju karetek oraz miejscami dla osób niepełnosprawnych.  
Odnosząc się do pozostałych problemów podniesionych przez Pana W. Zarodkiewicza stwierdził,  
że nie ma jeszcze ostatecznego rozwiązania dotyczącego adaptacji pomieszczeń, w tym połączenia 
obiektów Jantor.  
Dodał także, że w chwili obecnej temat dotyczący Szkoły Podstawowej nr 53 w kontekście 
przedstawionym przez Pana Zarodkiewicza, nie jest to przedmiotem rozważań władz miasta.  
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i wobec braku 
innych pytań, poprosił o zabranie głosu Panią J. Hercig (Wydział Kultury). 
 

Pani J. Hercig oznajmiła, iż wykaz najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce oraz 
planowanych w najbliższym czasie, został przekazany Komisji.  
Zwróciła uwagę na trwające obchody 50 rocznicy śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Z tej okazji 
zaplanowano spotkanie wspomnieniowe w Kinoteatrze Rialto m.in. z udziałem aktorów, przyjaciół  
i  współpracowników Artysty. Ponadto w kinie Kosmos będą wyświetlane filmy z jego udziałem. 
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Inne planowane wydarzenia to koncerty kolęd: m.in. koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia w willi Goldsteinów, koncerty kolędowe w Miejskich Domach Kultury, a także  X 
edycja Katowickiego Karnawału Komedii 2017, która odbędzie się w dniach od 27 stycznia do 5 
lutego b.r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje. Następnie 
pogratulował władzom miasta organizacji imprezy sylwestrowej, która miała miejsce przy Spodku  
i okazała się dużym sukcesem medialnym oraz frekwencyjnym.  
Podziękował także służbom miejskim za sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Następnie 
wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie punktu 4 porządku posiedzenia. 
 
 
 

Punkt 5. 
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za 2016 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka  wobec braku uwag, poddał pod głosowanie sprawozdanie 
z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice za 2016 rok. Komisja Kultury, 
Promocji i Sportu jednogłośnie: 8 głosów „za” przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, 
Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice za 2016 rok. 
 
 
 
 

Punkt 6.  
Opiniowanie projektów uchwał. 
BRAK   PROJEKTÓW  UCHWAŁ. 
 
 
 
 

Punkt 7.  
Sprawy różne. 

1. Prezentacja multimedialna dot. działań, dokonań i dalszych planów {oh!} Orkiestry 
Historycznej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka przekazał głos Panu A. Malke, Managerowi -oh! Orkiestry 
Historycznej. 
 

Pan A. Malke przedstawił zebranym dokonania i plany Orkiestry, która obchodzi w tym roku 5-lecie 
działalności i zajmuje się wykonywaniem muzyki dawnej przy wykorzystaniu instrumentów 
historycznych. Skład w liczbie 10-12 osób, oparty został wokół stabilnej grupy profesjonalnych  
i doświadczonych muzyków. 
W trakcie minionych 5 lat, Orkiestra zagrała 78 koncertów, z czego 24 zagraniczne (m.in. Czechy, 
Niemcy, Turcja) oraz  uczestniczyła w  ok. 20 festiwalach. 
Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu Orkiestry było opracowanie opery „Didone abbandonata”, 
autorstwa D. Sarriego (8 spektakli w m.in. w Brnie, Katowicach i Gliwicach), a także opracowanie 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA KULTURY%2c PROMOCJI I SPORTU/sprawozdanie RMK 2016.pdf
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opery „Arminio”- autorstwa J.A. Hasse oraz nawiązanie stałej współpracy z  NOSPR w Katowicach. 
W planach OH na najbliższe lata znajdują się m.in.: nagranie jako pierwszy zespół muzyczny, zbioru 
odnalezionych w 2000 r. utworów F. Scarlattiego, które zostały napisane w XVIII wieku; 8 koncertów 
w NOSPR oraz koncerty zagraniczne m.in. w Berlinie, Magdeburgu, Hannoverze, Pradze. 
Pan A. Malke w wspomniał także o mankamentach i słabych stronach funkcjonowania zespołu do 
których zaliczył m.in. problemy ze sponsoringiem i promocją wydarzeń oraz  brak stałej siedziby. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka podziękował za przedstawione informacje i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny A Skowron  pogratulował  Panu A. Malke dotychczasowych osiągnięć. Nadmienił, że to 
duży sukces, aby w przeciągu kilku lat zbudować taki projekt, biorąc pod uwagę niewielkie wsparcie 
finansowe jakie Orkiestra otrzymuje. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka zapytał o kwotę przyznanego dofinansowania dla Orkiestry  
w zeszłorocznym konkursie ofert na Inicjatywy kulturalne. Wyraził jednocześnie poparcie dla 
ewentualnych wniosków konkursowych jakie OH będzie składać w przyszłości. 
 

Pan A. Malke w odpowiedzi oznajmił, iż przyznano 10 tys. zł na wydarzenia w Katowicach oraz 30 
tys. zł na wydarzenia poza Katowicami. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych pytań i uwag, stwierdził wyczerpanie 
punktu 7.1. 
 
 

2. Informacja dotycząca oddania do użytku budynku C4. -dw. Komisji. 
 

3. Informacja dotycząca działań podjętych w sprawie uruchomienia lodowiska JANTOR II. -dw. 
Komisji. 

 
4. Informacja dotycząca lodowiska JANTOR II i lodowiska przy ul. Bielskiej 1a. -dw. Komisji. 

 
 
 
 

Punkt 8. 
Wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka sformułował i poddał pod głosowanie wniosek w brzmieniu 
jak poniżej: 
 

Komisja Kultury Promocji i Sportu zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice  
o podjęcie rozmów z Marszałkiem Województwa Śląskiego, dotyczących możliwości przejęcia 
(zaadaptowania) budynku Muzeum Śląskiego przy Al. Korfantego na potrzeby i działalność 
Muzeum Historii Katowic.  
Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję w głosowaniu:  jednogłośnie 6 głosów „za”. 
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Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wyraził ponadto prośbę do władz miasta o większe 
zaangażowanie promocyjne w wydarzenia prowadzone przez instytucje, które przedstawiły na 
posiedzeniu swoje dokonania. 
 

Pan Naczelnik M. Stańczyk oznajmił, że miasto angażuje się w podejmowane inicjatywy kulturalne. 
Organizatorzy  wydarzeń kulturalnych otrzymują środki w ramach dotacji i konkursów, które służą 
m.in. ich promocji. Wskazał dla  przykładu, wspominany wcześniej Festiwal  Art Naif, który co roku 
otrzymuje wsparcie m.in. poprzez produkcję plakatów, banerów i ich ekspozycje w mieście. 
Należy jednak zauważyć, że funkcją Wydziału Promocji UM Katowice nie jest promowanie instytucji 
kultury, tylko promowanie miasta. Dlatego czynione są starania, aby poprzez współfinansowanie 
wydarzeń, promować Katowice i poprawiać ich wizerunek. 
 

Przewodniczący Komisji Pan T. Szpyrka wobec braku innych zgłoszeń, stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad, podziękował radnym oraz gościom za aktywny udział i zakończył posiedzenie 
Komisji Kultury, Promocji i Sportu, Rady Miasta Katowice.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący  Komisji  Kultury,  
 Promocji  i  Sportu 

 

   Tomasz Szpyrka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokołował  
Piotr Sawicki 
 
 
 

 
 
 


