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NOWE MUZEUM 
ŚLĄSKIE W KATOWICACH 
– ZATRACONA IDEA, 
ROZMYTA MISJA  
THE NEW SILESIAN MUSEUM IN KATOWICE: 
DISSIPATED IDEA, BLURRED MISSION

Marcin Wądołowski 
Akademia Ignatianum w Krakowie 

Abstract: A critical assessment of the contemporary state 
of the new Silesian Museum in Katowice has been presented. 
In the Author’s view, the institution has currently reached 
an organizational crisis resulting from the process of losing 
its genuine idea rooted in its new seat and from the gradual 
blurring of the concept of its new mission. 

The reflections presented in the paper are based on data 
analysis: the official documents produced by the Silesian 
Museum in Katowice, media materials which comment on 
its activity, as well as on the participant observation from 
the perspective of an insider: of the Silesian community and 
of an institution’s academic affiliate. 

The ambitious and modern vision of the new Silesian 
Museum basing on the rehabilitation of the post-industrial 
area of the former ‘Katowice’ Coal Mine constitutes a chan-
ce to enjoy the ‘second life’ by the post-mining sites. The 
Katowice institution undertook the mission of creating 
space for the dialogue with the past and accomplishments 

of the present in order to better know Silesia, Poland, and 
Europe. Regrettably, inept actions of the decision-makers, 
chaos related to the position of the Museum’s Director, fa-
iled attempts to merge the Museum with the Upper Silesian 
Museum in Bytom, lack of understanding for the supranatio-
nal, universal message related to the region’s history, have 
led to losing the genuine idea and blurring of the selected 
mission. The crisis that the Silesian Museum has been su-
ffering is politically underpinned, and results from the use 
of museum institutions instrumentally by the authorities in 
order to fulfill their short-term goals.

The decision makers of the Silesian Museum will in the 
near future have to choose between two operating formu-
las: they can either follow the conservative way, implying 
stagnation and becoming a closed ‘shrine-like museum’, or 
aspire to be a venue for the Silesian dialogue, turning into 
an open ‘museum-forum’.

Keywords: Silesian Museum, Katowice, idea of a museum, museum mission, critical museum, ‘shrine-like museum’, 
‘museum-forum’.
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muzea i kolekcje

Wprowadzenie

Przemysłowa część Górnego Śląska to obecnie obszar wielu 
kontrastów – miejsce dynamicznie zmieniających się prze-
strzeni. Muzea jako instytucje zakorzenione w lokalnej sieci 
znaczeń, oddziaływań i wpływów stanowią konstrukt spo-
łeczny, który narażony jest na instrumentalne wykorzysty-
wanie przez wszystkich aktorów lokalnej sceny politycznej. 
Muzeum Śląskie w Katowicach to przykład instytucji, na 
którą na przestrzeni ostatnich dziewięćdziesięciu lat wpływ 
miało wiele procesów, które odbiły swe piętno na jej charak-
terze. Oblicze katowickiej placówki wynikało zawsze z kon-
tekstu historyczno-kulturowego jej funkcjonowania, a ten 
w ostatnich latach ulegał istotnym przewartościowaniom.

Muzeum jako nośnik idei stanowi osobliwy fenomen kul-
turowy, który bywa rozmaicie wykorzystywany w działaniach 
o charakterze publicznym. Każde muzeum posiada własną 
specyfikę, niemniej jednak wszystkie placówki muzealne od-
wołują się do wspólnego sensu, który pozwala daną insty-
tucję postrzegać jako „muzeum”1. Charakterystyczną cechą 
muzeów jest ich zakorzenienie wśród określonej społecz-
ności, do której odwołuje się ich funkcjonowanie. Relacja 
danej społeczności i jej muzeum ma charakter wzajemnej 
interakcji, w której nici powiązań dostosowują się do bieżą-
cych sytuacji. Instytucje muzealne wytwarzają i przekazują 
określone wartości, które kreowane są poprzez przechowy-
wane i aktualnie prezentowane dobra wraz ze schematami 
ich ekspozycji. Powyższe procesy podlegają stałej aktuali-
zacji – muzea nieuchronnie stają się tym samym członkami 
dziejowej „sztafety” pokoleń.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza aktual-
nej sytuacji Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zgodnie  
z prezentowaną tezą, placówka ta jest obecnie w kryzysie 

organizacyjnym związanym z kilkuletnim procesem zatraca-
nia pierwotnej idei wyrosłej wokół nowej siedziby oraz stop-
niowego rozmycia koncepcji nowej misji. Nieudolność kolej-
nych decydentów, łamanie zapisów Kodeksu Etyki ICOM dla 
Muzeów oraz coraz silniejsze upolitycznienie działań wokół 
śląskiej placówki doprowadziły do sytuacji, w której zszarga-
ny został wizerunek i dobre imię największej i najważniejszej 
instytucji muzealnej województwa śląskiego.

Materiały i metody
W zbadaniu procesu stopniowego zatracania idei nowego 
Muzeum Śląskiego użyto dwóch metod badawczych: desk 
research – analizy danych zastanych, a także obserwacji 
uczestniczącej – autor rozważa problem z perspektywy in-
sidera społeczności śląskiej oraz zewnętrznego współpra-
cownika naukowego placówki. Zakorzenienie badacza w kli-
macie kulturowym regionu oraz codzienne doświadczanie 
rzeczywistości społecznej, w której funkcjonuje instytucja, 
ułatwiają zrozumienie wielu zawiłych śląskich problemów. 
Osoba spoza województwa śląskiego, bez znajomości lokal-
nych realiów, przy ocenie zastanych danych, naraża się na 
błąd fragmentarycznego potraktowania rozważanych kwe-
stii, bez znajomości klucza interpretacyjnego umożliwiające-
go wyciągnięcie konstruktywnych wniosków2.

Materiałem badawczym – obok oficjalnych dokumentów 
udostępnianych przez Muzeum Śląskie – są rozmaite źródła 
doniesień medialnych (telewizja, radio, prasa) oraz doświad-
czenia autora, który od 2014 r. zajmuje się tematyką funk-
cjonowania placówki i współpracował z nią przy pracach nad 
historyczną monografią opisującą jej dzieje.

W odróżnieniu od dotychczasowych, faktograficz-
nych opracowań niniejszy tekst ma charakter krytyczny  

1. Nowe Muzeum Śląskie – zrewitalizowane poprzemysłowe tereny po Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”

1. New Silesian Museum, revitalized post-industrial site of the ‘Katowice’ Coal Mine
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– opierając się na zebranych materiałach, negatywnie oce-
nia kierunki zmian następujących wokół Muzeum Śląskiego 
w Katowicach.

Nowe Muzeum Śląskie – nowe wyzwania
Celem artykułu nie jest zagłębianie się w ponad 90-letniej 
historii istnienia i nieistnienia katowickiej instytucji. Wywody 
na ten temat autor zaprezentował w pokonferencyjnej pub-
likacji pt. Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia 
w muzeum 2, wydanej w 2019 r. przez Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy we współpracy  
z NIMOZ3. Aby płynnie przejść do teraźniejszości i skupić się 
na aktualnych problemach, przypomnijmy, iż dzieje katowi-
ckiej placówki podzielić można na cztery zasadnicze etapy:

1. Międzywojenne Muzeum Śląskie, kształtowane i funk-
cjonujące w latach 1924–1939 (zniszczone w czasie II 
wojny światowej);

2. Powojenny okres surogatów, obejmujący czas fizyczne-
go nieistnienia placówki w latach 1945–1984;

3. Pestytucja i działalność w nowej rzeczywistości poli-
tyczno-ustrojowej w latach 1984–2004;

4. Nowe Muzeum Śląskie, kształtowane od 2004 r. w no-
wej siedzibie na terenie dawnej kopalni „Katowice”.

Punktem wyjścia dla niniejszych analiz jest początek 
ostatniego etapu funkcjonowania muzeum. 30 grudnia 
2004 r. podpisano akt notarialny, na mocy którego Muzeum 
Śląskie wymieniło się działkami z Katowickim Holdingiem 
Węglowym, w wyniku czego otrzymało tereny o powierzchni 
ok. 13,8 ha położone w ścisłym centrum Katowic, na terenie 
dawnej kopalni „Katowice” wraz z ponad 20 obiektami po-
przemysłowymi. W skład kompleksu wchodziły między inny-
mi: wieża wyciągowa szybu „Warszawa II”, zespół budynków 

szybu „Bartosz”, budynek łaźni „Gwarek”, budynki stolarni  
i warsztatu elektrycznego, łaźnia pracowników dozoru, budy-
nek magazynu odzieżowego oraz wieża ciśnień. Nowa loka-
lizacja dawała podstawy pod stworzenie koncepcji nowego 
Muzeum Śląskiego4.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” była zakładem 
górniczym funkcjonującym pod różnymi nazwami nieprze-
rwanie od 1823 r. aż do likwidacji w 1999 roku. Pomysł zbu-
dowania na jej terenach nowego gmachu Muzeum Śląskiego 
stanowił dla dawnej kopalni szansę na „drugie życie”  
– nowego ducha tego miejsca. Ulokowanie placówki muze-
alnej w przestrzeni pokopalnianej było okazją do pochylenia 
się nad wielopokoleniową tradycją górniczą całego regio-
nu. Świadoma kreacja terenów pogórniczych, konsultowana  
z ciągle żyjącymi pracownikami dawnego zakładu – świad-
kami historii – dawała szansę na zachowanie przynajmniej 
części spuścizny kulturowej, która przez blisko dwa stulecia 
wyznaczała rytm życia społeczności śląskiej. Leszek Jodliński, 
były dyrektor Muzeum Śląskiego w znacznej mierze od-
powiedzialny za budowę nowego gmachu, podkreślał, iż  
– Powiązanie idei Muzeum Śląskiego z dawną kopalnią opie-
ra się na zasadzie kreatywnego dialogu – nie jest to tylko i 
wyłącznie pogórniczy skansen, a raczej żywa przestrzeń, na-
wiązująca do szerszej koncepcji urbanistycznej, gdzie „stare” 
spotyka się z „nowym”, tworząc przy tym nieznaną dotąd 
jakość5.

Postindustrialny charakter nowej siedziby rzutował na 
treść misji muzeum, sformułowanej jako – Zobowiązane 
dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokultu-
rowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uzna-
niu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum 
Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dia-
logu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu 

2. Nowe Muzeum Śląskie – tereny czekające na rewitalizację

2. New Silesian Museum, site prior to the rehabilitation
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głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy6.
W wyłonionej w wyniku międzynarodowego konkursu  

– którego wyniki ogłoszono 15 czerwca 2007 r. – koncepcji 
architektonicznej przyszłego gmachu zdecydowano się na 
ulokowanie większości przestrzeni muzeum pod powierzch-
nią ziemi7. Był to świadomy wybór decydentów, którzy  
w ten sposób symbolicznie starali się nawiązywać do dzie-
dzictwa górniczego. Zwycięski projekt opracowany został 
przez austriacką pracownię architektoniczną Riegler Riewe 
Architekten z Grazu. Wybór podziemnej konstrukcji wiązał 
się jednak z wieloma utrudnieniami technologicznymi, po-
ciągającymi za sobą większe koszty budowy, a także później-
sze wyższe koszty eksploatacji. Z perspektywy czasu ten krok 
uznać można za błąd – liczne niedociągnięcia budowlane 
stały się obecnie przedmiotem wielomilionowych roszczeń 
Muzeum Śląskiego względem wykonawcy i do dziś pozostają 
nierozstrzygniętym problemem instytucji. Wśród zgłoszo-
nych projektów konkursowych były również propozycje za-
kładające wybudowanie większości budynków muzealnych 
na powierzchni ziemi, jednak w ostatecznym rozrachunku 
nie zdecydowano się na nie. Przykładem takiej koncepcji 
był projekt krakowskiej pracowni architektonicznej Artur 
Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne sp. z o.o., który 
w konkursie zdobył III nagrodę.

5 lipca 2011 r. oficjalnie rozpoczęto budowę nowej sie-
dziby. W czerwcu 2013 r. generalny wykonawca robót  
– polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA  
z Warszawy i Ferrovial Agroman SA z Madrytu, zgłosiły obiekt 
do odbiorów technicznych, zaś w styczniu 2014 r. nastąpi-
ło jego przejęcie do użytkowania przez Muzeum Śląskie. 
Rozpoczęto wówczas proces przenoszenia zbiorów i wypo-
sażania wnętrz. Oficjalne otwarcie nowej siedziby dla zwie-
dzających dokonało się 26 czerwca 2015 roku.

Proces zatracenia idei i rozmycia misji

Sprawa budowy nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach 
od początku wzbudzała spore emocje wśród społeczeństwa 
śląskiego. Klimat wokół inwestycji pokazał, iż dzisiejszych 
Ślązaków zaliczyć można do grona „gorących” wspólnot. 
Określenie to nawiązuje do teorii Claude’a Lévi-Straussa, 
który dzieli społeczeństwa na „zimne” oraz „gorące”. Według 
jej założeń społeczeństwa uznawane za „zimne” zacierają 
skutki czynników historycznych, broniąc tym samym równo-
wagi i ciągłości. W opozycji do nich, społeczności określane 
jako „gorące” odważnie interpretują własną historię, dążąc 
do swego rozwoju, nie bojąc się przy tym zmian8.

Proces stopniowego psucia atmosfery wokół placówki 
zapoczątkowany został przy okazji tworzenia stałej wysta-
wy historii Górnego Śląska, która w ostatecznym kształcie 
przyjęła tytuł „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni 
dziejów”. Liberalny klimat społeczny i poszukiwania włas-
nej tożsamości, które kształtowały społeczeństwo śląskie  
w początkach XXI w. uwzględniały w debatach głosy alterna-
tywne (tłamszone przez lata komunizmu) względem narracji 
dominujących. Fikcja monokulturalizmu pamięci regionalnej 
– będąca rezultatem polityki historycznej PRL-u uznającej za 
wartościowe jedynie propolskie elementy skomplikowanej 
historii Górnego Śląska – miała zostać tym samym zakwe-
stionowana w przestrzeni muzeum. 

Historyk Marek Czapliński wyróżnia cztery podstawowe 
kultury pamięci występujące wśród Ślązaków:

5. Pamięć „wypędzonych”, która odnosi się przede 
wszystkim do społeczności śląskich Niemców, którzy 
musieli opuścić tereny Śląska bezpośrednio po II woj-
nie światowej;

6. Pamięć „polskich Ślązaków”, która dotyczy rdzennych 

3. Wejście na wystawę stałą pt. „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”

3. Entry to the permanent exhibition titled ‘The Light of History. Upper Silesia Over the Ages’
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mieszkańców, identyfikujących się z tożsamością i tra-
dycją polską;

7. Pamięć imigrantów, którzy napłynęli na teren Śląska 
po II wojnie światowej;

8. Pamięć „śląskich Ślązaków”, która dotyczy rdzennych 
mieszkańców, identyfikujących się przede wszystkim  
z tożsamością lokalną i regionalną9.

Poszczególne pamięci kulturowe społeczności śląskiej  
– dzięki realizacji historycznej wystawy stałej w ramach 
nowego Muzeum Śląskiego – mogły się ze sobą zetrzeć  
w ramach dyskursu ekspozycji muzealnej. Oficjalna narra-
cja historyczna, narzucana przez wizję powszechnej edu-
kacji szkolnej, zyskiwała tym samym okazję do weryfikacji  
w odniesieniu do narracji opowiadającej o heterogeniczno-
ści społeczeństwa śląskiego – weryfikacji niełatwej, ale jak-
że cennej z punktu widzenia prawdy historycznej. Co cieka-
we, w pierwotnych założeniach strukturalnych nie planowano 
tworzenia wystawy historycznej. Decydenci z początków XXI w. 
przewidywali, że osobna ekspozycja historii regionu znaj-
dzie swoje miejsce w późniejszych fazach rozbudowy muze-
um10. W 2008 r., z inicjatywy ówczesnego nowego dyrekto-
ra, Leszka Jodlińskiego, wpisano wystawę historii Górnego 
Śląska w program funkcjonalny placówki oraz rozpoczęto 
działania organizacyjne wokół realizacji tego zamierzenia.

W grudniu 2010 r., po zakończeniu wielu działań for-
malno-organizacyjnych, Muzeum Śląskie rozpoczęło kon-
sultacje z ekspertami z zakresu problemów historii Śląska 
oraz teoretykami ekspozycji muzealnych. Wśród tego gro-
na znaleźli się: prof. Barbara Bazielich, prof. Ewa Chojecka, 
prof. Sylwester Czopek, dr hab. Adam Dziurok, prof. Ryszard 
Kaczmarek, dr hab. Irma Kozina, dr Łucja Marek, prof. Jerzy 
Myszor, dr hab. Maria Popczyk, Sebastian Rosenbaum, prof. 
Barbara Szczypka-Gwiazda, prof. Zygmunt Woźniczka i prof. 
Jan Wrabec. Temat przyszłej ekspozycji konsultowano rów-
nież z muzealnikami z innych polskich ośrodków, w tym 
m.in. z Muzeum Chopina w Warszawie, Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku czy Muzeum Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie, wymieniając się uwagami i doświadczeniami. 
W wyniku długotrwałego procesu konsultacji wypracowano 
koncepcję wytycznych do przyszłej ekspozycji i w czerwcu 
2012 r. ogłoszono międzynarodowy konkurs na opracowa-
nie scenariusza wystawy. Ekspozycja miała się koncentrować 
głównie na okresie pomiędzy rokiem 1790 a 1989, zaś jej 
naczelną oś narracji stanowił proces industrializacji regionu. 
Zgodnie z zapisem regulaminowym konkursu – Wystawa hi-
storii Górnego Śląska w swoim zamyśle będzie nawiązywać 
do ekspozycji powstających współcześnie, traktowanych 
jako wiodące, nowatorskie w Polsce, Europie i na świecie. 
Będzie zatem interaktywna, korzystająca możliwie obficie  
z nowoczesnych metod przekazu, multimedialna, bogato wy-
posażona w materiał dźwiękowy oraz filmowy. W swoich 
założeniach opowie dzieje regionu koncentrujące się wokół 
kluczowych momentów historii Górnego Śląska, wybijające-
go się na własną tożsamość duchową, artystyczną i społecz-
ną, w pewnym stopniu językową (fragmenty wystawy będą 
opisywane w mowie śląskiej, zgodnie z zasadami chronienia 
przez muzeum także niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego), gdzie pojawienie się przemysłu wpłynęło na kształ-
towanie się historii tego regionu11.

Konkurs rozstrzygnięto w październiku 2012 r. – I nagrodę 
otrzymała koncepcja pt. Światło ze Śląska, zaproponowana 

przez firmę AdVenture z Katowic. W międzyczasie jednak 
projektem przyszłej wystawy zainteresowali się politycy, 
zarzucający wytycznym do niej wydźwięk antypolski i pro-
niemiecki. Ówczesny marszałek województwa śląskiego, 
Adam Matusiewicz (pełniący urząd z ramienia Platformy 
Obywatelskiej), po zapoznaniu się z zaproponowanymi su-
gestiami do przyszłej wystawy na łamach prasy komento-
wał – Dotarł do mnie dokument, który zawierał sugestie dla 
organizatorów wystawy stałej historii Górnego Śląska. Po 
jego przeczytaniu – pierwszy raz, jak tu pracuję od półtora 
roku, w ogóle jak sprawuję jakąkolwiek funkcję publiczną  
– zostałem wyprowadzony z równowagi, wpadłem w szew-
ską pasję. Ten materiał był skrajnie proniemiecki, tak go ode-
brałem. Przyznaję, że w związku z tym byłem bardzo bliski 
stosownych decyzji kadrowych12.

Sprawie wystawy stałej dotyczącej historii Górnego Śląska 
w powstającym wówczas nowym Muzeum Śląskim poświę-
cono jeden z odcinków programu Jan Pospieszalski: Bliżej, 
nadawany 17 stycznia 2013 r. na ogólnopolskiej antenie 
TVP Info. W programie skonfrontowano ze sobą stanowi-
ska: Leszka Jodlińskiego (ówczesnego dyrektora Muzeum 
Śląskiego), dr. Jerzego Gorzelika (ówczesnego członka za-
rządu województwa śląskiego), Michała Wójcika (ówczes-
nego radnego sejmiku województwa śląskiego z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości), Piotra Semki (ówczesnego re-
daktora tygodnika „Do Rzeczy”) i dr. Andrzeja Krzystyniaka  
(występującego jako historyk i pełnomocnik marszałka 
Adama Matusiewicza). Debata miała chaotyczny charak-
ter, prowadzący program nie potrafił w sposób klarowny  
i merytoryczny zaprezentować sedna problemu. Wysuwane 
argumenty miały najczęściej charakter populistyczny  
(m.in. Michał Wójcik przywoływał, abstrakcyjny wobec 
kwestii wystawy, polityczny problem działalności Ruchu 
Autonomii Śląska, zaś dr Andrzej Krzystyniak nie potrafił 
odróżnić koncepcji wytycznych do przyszłej wystawy od 
realnych elementów tworzących ją w przyszłości). Przekaz 
programu jednoznacznie zaszkodził wizerunkowi powstają-
cej instytucji.

W zaistniały spór zaangażowały się również inne media, 
które zaogniły atmosferę, co uniemożliwiało sprawną reali-
zację projektu. W wyniku postępującego konfliktu z posadą 
dyrektora muzeum pożegnał się Leszek Jodliński.

Liczne zawirowania organizacyjne zaistniałe wokół kształ-
tu wystawy historii Górnego Śląska opóźniły realizację inwe-
stycji, a także doprowadziły do modyfikacji jej ostatecznego 
kształtu. Historia Śląska widziana przez pryzmat ponadna-
rodowej industrializacji regionu nie znalazła należytego zro-
zumienia wśród decydentów politycznych i musiała zostać 
zweryfikowana. Mimo trudności, prace nad przyszłą ekspo-
zycją trwały nadal. Umowę na wykonanie projektu wystawy 
stałej dotyczącej historii Górnego Śląska z firmą AdVenture 
podpisano w sierpniu 2013 r., zaś prace projektowe trwały 
do czerwca roku 2014. Następnie przystąpiono do realizacji 
wystawy, którą w ostatecznym kształcie zaprezentowano na 
otwarciu nowego Muzeum Śląskiego 26 czerwca 2015 roku.

Wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni 
dziejów”, będąca największą ekspozycją w nowym Muzeum 
Śląskim w Katowicach, to efekt pracy dużego sztabu ludzi. Jej 
koncepcja zmieniała się, ulegała licznym modyfikacjom, któ-
re poszczególne środowiska rozmaicie oceniały. Liczne kon-
trowersje, które towarzyszyły jej powstaniu, odzwierciedlają 
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aktualne problemy tożsamościowe społeczności śląskiej. 
Dzieje wystawy ukazały, iż rywalizacja śląskich kultur pa-
mięci jest aktualnym problemem, żywym wśród dzisiejszych 
mieszkańców regionu. Muzeum Śląskie jako instytucja pub-
liczna, o narzuconej odpowiedzialności społecznej, jest ak-
tywnym uczestnikiem tej rywalizacji.

Kolejną sprawą, przez którą narosło wokół Muzeum 
Śląskiego w Katowicach wiele napięć i kontrowersji, była 
stale powracająca kwestia planów połączenia placówki  
z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Stanowiło to następ-
ną z odsłon wieloletnich trudnych wzajemnych relacji tych 
instytucji. Oba muzea prowadzone są przez samorząd woje-
wództwa śląskiego, dlatego też w 2010 r. pojawiła się idea, 
aby połączyć je w jeden organizm, co miało usprawnić zarzą-
dzanie i wzmocnić pozycję śląskiego muzealnictwa na arenie 
ogólnopolskiej. Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, celem lepszego rozeznania możli-
wości połączenia, poprosił o ekspertyzę dr hab. Irmę Kozinę 
oraz dr hab. Dorotę Folgę-Januszewską.

Obie zamówione opinie były przychylne zamiarom po-
łączenia. Zgodnie z analizą dr hab. Irmy Koziny datowaną 
na 31 sierpnia 2011 r., za scaleniem instytucji przemawia-
ły argumenty, które odwoływały się do względów admini-
stracyjno-ekonomicznych, przesłanek historycznych, kwestii 
merytorycznej pracy muzealnej oraz rangi i prestiżu głów-
nej instytucji muzealnej województwa śląskiego. Zdaniem 
autorki najlepszym rozwiązaniem byłoby profilowanie by-
tomskiej placówki jako oddziału Muzeum Śląskiego na 
„Muzeum Migracji i Zmian Biocenozy”, które dałoby szan-
sę miastu Bytom na rewitalizację społeczno-kulturową13.  
W ekspertyzie dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej z 30 wrześ-
nia 2011 r. autorka wyraziła opinię, iż pomysł połączenia 

pozwoli zwiększyć efektywność społecznej działalności obu 
muzeów, a także na wielu polach usprawni działalność mu-
zealną – poprawi sytuację finansową, zwiększy możliwości 
organizacyjne wystaw stałych i czasowych, a także polepszy 
opiekę nad zbiorami14.

Wobec uzyskania pozytywnych opinii eksperckich wła-
dze samorządowe województwa śląskiego podjęły działa-
nia zmierzające ku połączeniu placówek. Kwestia potencjal-
nego scalenia wywoływała jednak sprzeciw pracowników 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, którzy obawiali się 
utraty własnej podmiotowości. Została także silnie upoli-
tyczniona, w związku z tym nastąpiły rotacje na stanowi-
skach dyrektorów obu placówek. Od sierpnia 2013 r. oba 
muzea zarządzane były przez tę samą osobę, wybieraną  
z nominacji marszałka województwa śląskiego, bez procedu-
ry konkursowej, co stanowiło złamanie zasad Kodeksu Etyki 
ICOM dla Muzeów. Dokonano w ten sposób unii personalnej 
obu placówek, bez ich formalnego połączenia. Osobą pia-
stującą oba stanowiska dyrektorskie był najpierw Dominik 
Abłamowicz, zaś po jego odwołaniu w czerwcu 2014 r., rolę 
tę przejęła Alicja Knast.

W lutym 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego poinformowało, iż negatywnie odnosi się do 
pomysłu scalenia obu placówek. Wobec ministerialnego 
sprzeciwu, 21 marca 2016 r. Sejmik Województwa Śląskiego 
Uchwałą nr V/20/11/2016 uchylił wcześniejszą decyzję do-
tyczącą zamiarów połączenia15. Jednocześnie ponownie 
rozdzielono oba stanowiska dyrektorskie – Alicja Knast po-
została dyrektorem Muzeum Śląskiego w Katowicach, zaś  
6 kwietnia 2016 r. funkcję dyrektora Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu objął Leszek Jodliński, który w latach 2008 
–2013 zajmował stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego 

4. Fragment wystawy stałej historii Górnego Śląska

4. Fragment of the permanent exhibition on the history of Upper Silesia
(Wszystkie fot. – M. Wądołowski)
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w Katowicach.
Nie był to jednak koniec zawirowań, związanych z obsadą 

stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego. W styczniu 2020 r. 
zarząd województwa śląskiego odwołał Alicję Knast z peł-
nionej roli. Jej miejsce zajął pełniący obowiązki dyrektora 
Marcin Gwoździewicz, nieposiadający żadnego doświad-
czenia w pracy muzealnej – stanowiło to kolejne jawne zła-
manie zasad „dobrych praktyk” zarządzania muzeami zapi-
sanych w Kodeksie Etyki ICOM dla Muzeów16. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwicach w czerwcu 2020 r. stwier-
dził nieważność tej decyzji zarządu województwa śląskie-
go, jednak kolejne instancje i dalsza degrengolada etyczna 
związana z tą sprawą pozostają kwestią otwartą.

 W obecnej sytuacji Muzeum Śląskie postrzegane jest jako 
narzędzie propagandowe lokalnej władzy (kierownictwo 
powierzono zaufanym osobom władzy, zaś przestrzeń kon-
ferencyjna muzeum służy do organizacji spotkań polityczno-
-propagandowych obozu rządzącego). Z placówki odchodzą 
kolejni fachowcy, zaś ich miejsce zajmują osoby niegwaran-
tujące odpowiedniej jakości pracy muzealnej. Stanowiska  
w placówce obsadzane są z nadania politycznego, co pro-
wadzi do zaniżania standardów merytorycznych i etycznych 
oraz upadku autorytetu instytucji. 

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. wybuchła głośna 
medialna sprawa wokół ekspozycji, w przestrzeni Muzeum 
Śląskiego, dziedzictwa po śląskim reżyserze Kazimierzu 
Kutzu. Od śmierci twórcy w grudniu 2018 r. placówka nie-
udolnie przygotowywała się do ekspozycji jego spuścizny. 
Iwona Świętochowska, wdowa po artyście, skomentowa-
ła spotkanie z dyrekcją instytucji słowami – Bareja przy 
tym odpada. To było żenujące…, dając wyraźny sygnał, iż 
współpraca z placówką nie przebiegała w odpowiednim 
kierunku17. Muzeum wprawdzie nadal deklaruje otwartość 
na upamiętnienie wybitnego reżysera18, jednak nie spo-
sób nie zauważyć, iż jest to działanie pozorowane. Autor 
niniejszego tekstu, na znak protestu wobec postępującego 
rozkładu najważniejszego muzeum województwa śląskiego, 
również postanowił zerwać wszelką współpracę naukową 
z placówką.

Co dalej?
Losy Muzeum Śląskiego w Katowicach odzwierciedlają spe-
cyfikę i dramatyzm sytuacji całego Górnego Śląska i jego 
mieszkańców. Społeczne zakorzenienie naczelnej śląskiej 
instytucji muzealnej splata jej funkcjonowanie z całą siecią 

znaczeń obecnych wśród śląskiej społeczności, co nada-
je placówce stale aktualizowanej żywotności i wyznacza 
ramy jej bieżącej działalności19. Nowe Muzeum Śląskie w 
Katowicach, podobnie jak wszystkie dzisiejsze instytucje 
muzealne, staje przed zadaniem znalezienia równowagi 
między polityką a rzetelną działalnością placówki muze-
alnej. Pamiętać należy, iż każda władza kiedyś może ulec 
zmianie, w związku z czym należy być przygotowanym na 
kolejne muzealne rewolucje w Katowicach.

Problem, przed którym stoi dzisiaj katowicka placówka, 
polega na wyborze drogi dalszego rozwoju. Z jednej stro-
ny przyjąć ona może formę „muzeum świątyni”20. Wybór 
takiej koncepcji wiązałby się z gloryfikacją subiektywnie 
przyjętej kultury pamięci. To z kolei pociągałoby za sobą 
prezentowanie jedynej słusznej i podniosłej wizji dziejów 
Śląska, która nie pozostawiałaby miejsca na indywidualne 
interpretacje u odbiorców21.

Drugim możliwym scenariuszem jest przyjęcie koncepcji 
„muzeum forum”, czy też – jak określa to Piotr Piotrowski  
– „muzeum krytycznego”. Przy takim założeniu muzeum 
traktowane jest jako instytucja – podejmująca ważne,  
a często także kontrowersyjne problemy, jakimi żyje dana 
społeczność, dotyczące zarówno jego historii, jak i współ-
czesności. Muzeum krytyczne to instytucja pracująca na 
rzecz demokracji opartej na sporze, ale także instytucja 
autokrytyczna, rewidująca własną tradycję, mierząca się 
z własnym autorytetem oraz ukształtowanym przez siebie 
kanonem historycznoartystycznym22.

Stając się „muzeum forum”, Muzeum Śląskie pełniłoby 
rolę ważnej instytucji opiniotwórczej śląskiego środowi-
ska. Byłoby jednocześnie przestrzenią, która prezentowa-
łaby różne wizje i sposoby myślenia o Śląsku, co skłania-
łoby zwiedzających ku własnej refleksji na temat regionu. 
Promowałoby tym samym wolność myślenia, która wyma-
ga nie tylko braku ograniczeń prawnych – warunkiem jesz-
cze ważniejszym jest dostęp do konkurencyjnych myśli23.

Niestety, jak pokazała rzeczywistość ostatnich kilku lat, 
ostateczny klimat współczesnego Muzeum Śląskiego zależy 
od decyzji polityków, którzy nie zważają na standardy etycz-
ne muzealników i jakość pracy muzealnej, a jedynie na włas-
ny interes polityczny. Tym samym na naszych oczach doko-
nało się zatracenie idei nowoczesnego muzeum dbającego  
o regionalne dziedzictwo poprzemysłowe, a także rozmycie 
misji muzealnej, która podporządkowana została doraźnym 
decyzjom władzy. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej 
kryzys działalności instytucji będzie postępował.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano krytyczną 
ocenę współczesnej kondycji nowego Muzeum Śląskiego  
w Katowicach. Zdaniem autora placówka ta jest obecnie  
w kryzysie organizacyjnym, związanym z kilkuletnim procesem 
zatracania pierwotnej idei wyrosłej wokół nowej siedziby oraz 
stopniowego rozmycia koncepcji nowej misji.

Refleksje zaprezentowane w artykule oparte zostały na 
analizie danych – na oficjalnych dokumentach wytworzo-
nych przez Muzeum Śląskie w Katowicach oraz materiałach 
medialnych komentujących działalność placówki, a także ob-
serwacji uczestniczącej, prowadzonej z perspektywy insidera 
społeczności śląskiej i współpracownika naukowego instytucji.

Ambitna i nowoczesna wizja nowego Muzeum Śląskiego, 
bazująca na rewitalizacji poprzemysłowych terenów po 
Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, stanowi szansę 
na „drugie życie” terenów pokopalnianych. Katowicka pla-
cówka muzealna podjęła się misji kreowania przestrzeni dla 
dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu 
głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy. Niestety, nie-
udolne działania decydentów politycznych, zawirowania na 
stanowisku dyrektora muzeum, nieudane próby połączenia 
z bytomskim Muzeum Górnośląskim, brak zrozumienia dla 
ponadnarodowego, uniwersalnego przekazu historycznego 
dotyczącego dziejów regionu, doprowadziły do zatracenia 
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pierwotnej idei i rozmycia obranej misji. Kryzys, w jakim zna-
lazło się obecnie Muzeum Śląskie, ma podłoże polityczne  

i wynika z wykorzystywania instytucji muzealnej do instru-
mentalnych doraźnych działań władzy.

Słowa kluczowe: Muzeum Śląskie, Katowice, idea muzealna, misja muzeum, muzeum krytyczne, „muzeum świąty-
nia”, „muzeum forum”.
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