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Pan

Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
Urzad Miasta
ul. Mlyriska 4

40-098 Katowice

Szanowny Panie Prezydencie,

Miqdzynarodowa Rada Muze6w rcoM, kt6rej Muzeum 5lqskie w Katowicach jest czfonkiem
instytucjonalnym przyiqfa w lipcu 2016 roku rezoluciq nr 1 : ,,Odpowiedzialnoii muze6w za pejzai,'

(Responsability

of

Museums Towars Landscape): icom.museum/the-governance/general-

assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/milan-2016 , wzmocnionq
deklaracjq UNESCO z Shenzen (punkt t.3)

Gl6wnq ideq obu tych przyjqtych i wsp6lredagowanych przez stronq polska miqdzynarodowych
dokument6w i uzgodnieri jest przekazanie muzeom kompetencji w zakresie ochrony pejzaiu
kulturowego, w tym ksztaftowania otoczenia. oba dokumenty powstaly jako miqdzynarodowa
reakcja na wielokrotne naruszanie pejzaiu miast iteren6w poprzemyslowych przez przypadkowq (lub
planowanq) ingerencjq w koncepcjq estetycznq widok6w, co niestety mialo miejsce wielokrotnie

takie na terenie G6rneBo

w wieku xx i na poczqtku wieku xxl i doprowadzilo do degradacji
kulturowej wielu obszar6w. z licznych bada 6 i obserwacji, wtym studi6w nad rozwojem turystyki
iedukacji kulturowej wiemy, ie naruszenie pejzaiu wplywa nie tylko na pogorszenie stanu wainych
obszar6w dziedzictwa, ale ma tak2e negatywny wplyw na rozw6j gospodarczy i dobrostan
Slqska

mieszkafc6w.

zaalarmowani przez Muzeum Slqskie w Katowicach oraz opiniq publicznq, zwracamy siq do pana
Prezydenta z apelem o uiycie wszystkich dostqpnych w prawie metod dzialania, w tym prawa do
l2.miesiecznego wstrzymania wydawania warunk6w zabudowy przed uchwaleniem planu
zagospodarowania przestrzennego, co pozwolilby na rozw6j zr6wnowa2ony miasta, o konsultacjq
wszelkich decyzji o planowanych budowach w otoczeniu Muzeum Slqskiego z lokalnq spolecznoSciq

i

ekspertami, a takze

o powolanie

Rady Dziedzictwa Regionu, kt6ra wspierafaby merytorycznie

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

i

zapobiegala podejmowaniu decyzji

degradujqcych wieloletnie wysilki na rzecz ochrony dziedzictwa G6rnego Slqska.
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Nasze najwyzsze zaniepokojenie budzi fakt odrzucenia przez wladze miasta uzgodnien z 2012 roku

zawartych w ,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w rozwoju miasta" okreSlajqcych spos6b
zagospodarowania teren6w sqsiadujqcych z Muzeum 5lqskim, w tym wysoko6ci budynk6w
ograniczonych do szeSciu kondygnacji z mo2liwymi dominantami. Inwestycja firmy TDJ Estate
zaprojektowana przez Medusagroup zawierajqca 12-pietrowe (a docelowo 16wnie2 18-pqtrowe) bloki
niszczqce widok gf6wnych i historycznie wa2nych pozostalo5ci Kopalni Katowice, stanowiacych markq
miasta i znak towarowy Muzeum Slqskiego jest naszym zdaniem przykladem dzialania wbrew

-

dziedzictwu kulturowemu G6rnego Slqska i deprecjonujqcym polskq kulturq. Tym samym apelujemy

o

odstEpienie od tej koncepcji i zintesyfikowanie prac nad planem
zagospodarowania przestrzennego, dziqki czemu Miasto Katowice mogloby utrwalii swojq pozycje
miasta doceniajacego wartoSi kultury idziedzictwa w planowaniu rozwoiu.

do

Pana Prezydenta

Komitet Narodowy ICOM Polska slu2y w takich wypadkach pomoca i konsultacjq uwzglqdniajqc
zar6wno cele dziafari muze6w, jak mieszkaic6w i reprezentujacych lch samorzqd6w. JesteSmy
wiodqcq organizacjq o zasiqgu og6lno6wiatowym fpowofanq jako agenda ONZ ds. muze6w i liczEcA
obecnie 34 tysiqce czlonk6w - wybitnych profesjonalist6w w 124 krajach na 6wieciel dziafajqcq
r6wnie2 na rzecz samorzqdno6ci regionalnej. Nasza organizacja jest partnerem konferencji, kt6ra
odbywa siq cyklicznie ,,Muzea isamorzqd terytorialny" i kt6ra od 2014 roku w znaczqcy spos6b
wspiera oba podmioty w lepszym rozumieniu swojej roli. Mamy nadziejq, 2e casus katowicki stanie
sie takie przykfadem takiego wsp6ldzialania i dojdzie do pelnego dialogu pomiedzy miastem,
inwestorem, lokalnq spoleczno6ciq imuzeum, kt6re r6wnie2 do owej spolecznoSci przynale2y.
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Do wiadomoSci:

1) Prof. dr hab. Piotr Glirlski, Wicepremier
2) Jaroslaw Wieczorek, Wojewoda Slqski
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