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1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie kultury? 

- Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury założone w budżecie na 2012 rok? 

- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 

- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 

- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 

 

2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 

- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 

- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe? 

- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 

- Jakie zmiany zostały poczynione w nakładach na kulturę w porównaniu do budżetów z poprzednich lat? 

Jaka była przyczyna tych zmian? 

 
Ad. 1  
Zaplanowane na rok 2012 zadania w dziedzinie kultury realizowane przez Miasto Katowice udało się w pełni 

zrealizować biorąc pod uwagę zarówno działalność podmiotów instytucjonalnych (miejskie instytucje kultury), jak 

również w ramach szeroko zakrojonej współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami artystycznymi średniego i 

wyższego stopnia oraz środowiskiem kulturalnym. 

Do najważniejszych  wydarzeń artystycznych realizowanych w Katowicach w 2012 roku zaliczyć należy w 

szczególności: 

− Biennale Plakatu Polskiego, organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA; 

− Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, Śląski Festiwal Jazzowy, Dyktando, Katowickie 

Spotkania Opery, Baletu i Operetki organizowane przez Centrum Kultury Katowice im.K. Bochenek; 

− Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, Ogólnopolski Festiwal Promocyjny pn. 

„Sierpień Talentów”, a także Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej organizowany przez 

Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; 

− Noc Muzeów organizowaną przez miejskie instytucje kultury; 

− Jazz Art Festival zorganizowany przez Instytucję Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” w ramach zainicjowania 

starań Miasta Katowice o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki,  

− imprezy współorganizowane przez Instytucję Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” wraz z pomysłodawcami 

przedsięwzięć tj. OFF Festiwal, Rawa Blues, Międzynarodowy Festiwal Teatrów A'PART, Art Naif Festiwal, 

Tauron Nowa Muzyka;  

− Festiwal Organowy „Muzyka w Katedrze”; 

− Śląskie Dni Muzyki Współczesnej; 

− Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny; 

− Letni Ogród Teatralny; 

− Katowicki Karnawał Komedii; 

− Festiwal Filmów Kultowych; 

− Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego; 
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− Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”; 

− Festiwal „Ars Cameralis”; 

− Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekosong. 

Rok 2012 obfitował w bardzo wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, które odbywały się w Katowicach lub przy 

współudziale Miasta Katowice. Na szczególną uwagę zasługują: 

− projekt Pasja w reżyserii Grzegorza Jarzyny zrealizowany w Alvernia Studios pod Krakowem związany z 

oficjalnym zakończeniem Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dwa 

koncerty – 31 marca oraz 1 kwietnia zostały zarejestrowane w technologii Full HD przez Narodowy Instytut 

Audiowizualny, który był głównym organizatorem wydarzenia. Projekt stanowił sceniczną wersję Pasji wg św. 

Łukasza Krzysztofa Pendereckiego, w której oprócz powiększonego składu chóru wystąpili znakomici polscy i 

zagraniczni artyści: Leszek Łatocki, Iwona Hossa, Thomas Bauer, Piotr Nowacki, Chór Pueri Cantores St. Nicolai, 

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy „Aukso” oraz statyści z krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. 

Całością dyrygował sam kompozytor. Organizatorami spektaklu byli: Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto 

Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Miasto Katowice – Instytucja Kultury „Katowice – Miasto 

Ogrodów”. Projektowi towarzyszyły obchody 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego; 

− Noc Kilara czyli obchody 80. rocznicy urodzin Wojciecha Kilara – kompozytora związanego z Katowicami – 

realizowane przez Miasto Katowice, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Akademię 

Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Instytucję Filmową – Silesia Film. W ramach projektu zorganizowano 

koncerty, wystawy i pokazy filmów; 

− Targi Książki w Katowicach realizowane w katowickim Spodku przez Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski oraz 

Expo Silesia. W roku 2012 odbyła się II edycja Targów, zatytułowana: „Czytanie jest modne”. Stanowiły one jedno 

z wielu przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach obchodów 147. rocznicy urodzin Miasta; 

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach organizowany w Katowicach po 

raz 9 przez Filharmonię Śląską im. H. Góreckiego w Katowicach i Fundację Muzyczną Międzynarodowego 

Konkursu Dyrygentów im. 
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Grzegorza Fitelberga w Katowicach przy wsparciu m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Instytutu Muzyki i Tańca, Województwa Śląskiego oraz Miasta Katowice.  

 Bogata oferta inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez różne podmioty działające w obszarze kultury, na które 

znaczący wpływ miało przystąpienie Miasta Katowice do starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 

2016, a także sprzyjająca atmosfera dla podejmowania nowych wyzwań spowodowały to, iż gdyby istniała realna 

możliwość zwiększenia środków na dofinansowanie projektów kulturalnych, środki te byłyby znakomicie 

wykorzystane z korzyścią dla mieszkańców jak i wizerunku miasta w jego transformacji z miasta 

poprzemysłowego w miasto kultury i nauki. 

Jednakże decyzje dotyczące zwiększenia, w stosunku do planowanych środków finansowych, muszą być 

podejmowane w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną miasta i państwa. 

 

Ad.2 

Polityka kulturalna Miasta Katowice jest realizowana przede wszystkim poprzez szeroko pojętą współpracę ze 

środowiskiem artystyczno-kulturalnym polegającą na wspieraniu inicjatyw tego środowiska głównie w zakresie 



finansowym. 

Bardzo ważnym elementem polityki kulturalnej miasta jest realizacja projektu Katowice Miasto Ogrodów zgłoszonego 

do konkursu Europejska Stolica Kultury 2016. Projekt ten, pomimo przegranej Katowic w konkursie, ma swoją 

kontynuację. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i oddolne inicjatywy podejmowane w trakcie starań o 

tytuł ESK 2016. Projekt stale się rozwija, obejmując swym zakresem kolejne inicjatywy jakimi są starania Katowic o 

tytuł : Europejskiej Stolicy Młodzieży, Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie muzyki, Miasto Marzeń i inne. 

Kładziemy również bardzo duży nacisk na wspólne działania prowadzone z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, 

Akademią Muzyczną w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim. 

Kolejnym priorytetowym zadaniem jest dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i artystycznego miasta, którego 

przejawem jest uruchomienie w 2011 roku Galerii MAGIEL  
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w dzielnicy Nikiszowiec oraz Pracowni Teatralno-Filmowej Barbary i Stanisława Ptaków w mieszkaniu artystów, przy 

bardzo aktywnym udziale i stałej współpracy z Panią Barbarą Ptak, wybitnym kostiumologiem filmowym i teatralnym. 

Te dwa obiekty funkcjonują jako 

oddziały Muzeum Historii Katowic. 

Najważniejszą inwestycją dla Miasta Katowice w dziedzinie kultury jest budowa siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 235mln zł Ta inwestycja powstaje w 

bezpośrednim sąsiedztwie budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

oraz istniejącego już SPODKA. Wśród nowo powstających inwestycji kulturalnych wymienić należy także budowę 

obiektu Filii Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w dzielnicy Dąb, której całkowity koszt  wyniesie: 6mln 687tys. zł 

oraz modernizację Pałacu Młodzieży w Katowicach wraz z salą teatralną. Całkowity koszt prac modernizacyjnych tego 

obiektu wyniesie ponad 37mln zł. Tak więc centrum miasta, które skupia wiele innych obiektów kulturalnych, coraz 

bardziej antycypuje swą funkcję kulturalną.. 

Każdy rok wykazuje progres w stosunku do poprzedniego jeżeli chodzi o nakłady na kulturę. Jednakże przede 

wszystkim staramy się reagować na potrzeby w odniesieniu do możliwości wynikających z pozyskiwania środków 

zewnętrznych, sprzyjającej sytuacji ekonomicznej miasta i kraju , a także potrzeb społecznych. 

 

 


