
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 
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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Zarząd Województwa Śląskiego zainicjował przekształcenie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowi-

cach w Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Inicjatywa została przekazana do Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego, który podjął uchwałę w tej sprawie na sesji w dniu 16 grudnia 2019 r. 

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach powstał w 2016 roku w wyniku połączenia Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prowadzi badania sekto-

ra kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także pozyskiwania 

funduszy na działalność kulturalną. Świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, 

warsztatów i projektów Regionalny Instytut Kultury organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz 

angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne przeglądy, festiwale, konkursy 

i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjne odbywające się na terenie województwa śląskiego. 

W 2019 r. RIK był operatorem programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019–

2021” w województwie śląskim. To dzięki niemu udało się zrealizować 14 projektów w zakresie edukacji 

kulturowej, rozdysponowując 75 tysięcy zł. W ramach jednego z nich („Fotoprojektor”) uczniowie Zespołu 

Szkół Budowlano-Drzewnych zyskali możliwość zorganizowania własnej wystawy, a projekt „Tropiciele 

śląskich tradycji” połączył edukację i działania artystyczne, aby zapoznać dzieci ze śląskimi tradycjami. Po-

przez realizację projektu „Tak wiele potrafimy – pomysłowe niteczki i podróże w czasie” 16 uczniów 

i 4 rodziców zapoznało się z historią tkactwa, procesem tkania bransoletek na krośnie oraz nauczyło się pod-

stawowych kroków jednego z regionalnych tańców. W ramach „Bardzo Młodej Kultury” zrealizowano po-

nadto takie projekty jak: „EkoKulturalni”, „Wykuć z niepamięci”, „Anna Frank – losy dzieci w czasie zagła-

dy”, „Masne krzesła”, „Cieszyńskie spotkania z kulturą”, „Obecności nieusprawiedliwione”, „W poszukiwa-

niu świadka historii”, „Wi(y)ry kultury”, „Fajne/Niefajne”, „Ulice i kwartały – poznaj, poczuj, projektuj” 

oraz „Teatr forum w szkole”. 

W ramach obchodów stulecia powstań śląskich 16 grudnia br. RIK zorganizuje zaś lekcję pokazową, któ-

rej celem będzie przybliżenie historii/postaci kobiet żyjących i działających na Górnym Śląsku na przełomie 

XIX i XX wieku. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska w maju br. RIK zorganizował kon-

ferencję „GLAM – dziedzictwo w sieci”, której celem było przedstawienie instytucjom kultury możliwości 

i korzyści, jakie daje udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów na wolnych licencjach, a tym samym zachę-

cenie instytucji kultury do włączenia się w projekty GLAM. Prowadzi również projekt „MobiDIG Mobilne 

Centrum Digitalizacji”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-

skiego na lata 2014–2020, którego założeniem jest nieodpłatnie wspieranie w digitalizacji i udostępnianie, 

przekazywanie do domeny publicznej zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

województwa śląskiego. 

W poprzednich latach swojej działalności Regionalny Instytut Kultury realizował między innymi takie 

projekty, jak „Mapa obrzędowa Górnego Śląska” (prowadząc badania i prace dokumentacyjne dotyczące 

obrzędowości dorocznych), „Ślady ognia” (prowadząc działania dokumentacyjne związane z problematyką 

hutniczą na Górnym Śląsku) oraz „Czarna pamięć” (dokumentując miejsca związane ze śląskim górnictwem). 

Prowadzi również działalność wydawniczą, wydając kwartalnik „Fabryka Silesia”, poświęcony zagadnieniom 

kultury na Górnym Śląsku, a w ramach festiwalu ślonskij godki w 2018 r., w celu jej popularyzacji wśród 

młodszego pokolenia, zorganizował konkurs na bajkę po śląsku. 

Działania podjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego można odczytać jako próbę wstrzymania rozwoju 

tradycji Śląska oraz jego różnorodności. Takie działania są bardzo niepokojące. Są również zaskakujące, 

ponieważ członkowie obecnej koalicji rządzącej w województwie w swoich programach wyborczych mówili 

o stworzeniu Instytutu Śląskiej Mowy i Kultury oraz Rady Języka Śląskiego. 

W związku z tym chciałabym zapytać Pana Ministra, czy wesprze starania o stworzenie wymienionych in-

stytucji rozwijających język i kulturę śląską. Czy zapewni – a jeśli tak, to w jaki sposób – dalszy rozwój kul-



tury i tradycji śląskich? 

Kultura śląska jest ważną częścią naszej tożsamości. Język, tradycja i zwyczaje są wzbogaceniem wspól-

nego dziedzictwa. Liczę na to, że Pan Minister zwróci na to uwagę i swoimi działaniami będzie wspierał róż-

norodność, w ten sposób ograniczając negatywne skutki nieprzemyślanych działań Zarządu Województwa 

Śląskiego. 
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