
PROTOKÓŁ NR 6/15 

KOMISJI O ŚWIATY 

Gdynia, 23 marca 2015 r. 

wspólne posiedzenie z Komisją Kultury 

miejsce posiedzenia: Muzeum Miasta Gdyni 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RM. 

2. Działalność Muzeum Miasta Gdyni. 

3. Sprawy wniesione. 

 

 

Ad 1. 

Projekty uchwał przedstawił Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.  

 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad RM: 

 

5.11- w spr. załoŜenia Przedszkola Nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93: 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 

 

5.12- w spr. połączenia Przedszkola Nr 53 /…/ i Szkoły Podstawowej Nr 37 …: 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 

 

5.13- w spr. załoŜenia Przedszkola Nr 54 w Gdyni, ul. L. Staffa 10: 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 

 

5.14- w spr. włączenia Przedszkola Nr 54 /…/ do Zespołu Szkół  Nr 10 …: 

 



Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za 

 

Ad 2.  

 

Członków 2. komisji gościli na terenie muzeum Dyrektor Jacek Friedrich i Z-ca Dyrektora, 

pani Barbara Frydrych. 

 

Na wstępie obszernej prezentacji Dyrektor muzeum podkreślił, Ŝe głównym celem obecnej 

kadry jest zapewnienie wysokiej frekwencji odwiedzających placówkę. W muzeum znajdują 

się rzeczy nie tylko ściśle muzealne.  

Z chwilą objęcia funkcji kierowniczych przez nową kadrę przeprowadzone zostały zmiany 

organizacyjne, w tym zmiany personalne, a takŜe zmiany przestrzenne. 

Przyjęto, Ŝe gdyńskie muzeum nie będzie miało charakteru ściśle historycznego, ani ściśle 

artystycznego, choć zwykle muzea są tak określane. Gdyńskie muzeum pełni obie funkcje. 

Jest to wyzwanie, które pozwala jednak na podejmowanie działań z zakresu róŜnych 

dyscyplin (dzisiejsza kultura ma charakter płynny, trudno formalnie zakwalifikować wiele 

form twórczości). Zadania są realizowane przez takie działy jak historyczny, sztuki, 

edukacyjny, czy dział projektów.  

Obecnie istnieje wiele moŜliwości korzystania z róŜnych źródeł finansowania i jest to 

wykorzystywane. Taki stan rzeczy przynosi wiele korzyści. Muzeum otrzymało juŜ 0,5 mln. 

zł. dotacji ministerialnej na tworzenie nowej wystawy stałej. Oczekiwane są odpowiedzi na 

kolejne, złoŜone wnioski.  

DuŜą wagę przywiązuje się do działalności edukacyjnej, oŜywiającej się obecnie po okresie 

stagnacji, w którym następowało przejmowanie obowiązków przez nowych pracowników. 

DuŜym sukcesem okazało się organizowanie na terenie muzeum urodzin. Dzieci dysponują 

obecnie większą, lepiej urządzoną przestrzenią. Nie jest wyłącznym celem tworzenie 

przyszłej publiczności. W działalności tej p. Friedrich upatruje szansę na wypełnienie braków 

w ofercie kulturalnej kierowanej do najmłodszych. Pracownicy próbują zapewniać takŜe 

środki zewnętrzne  na realizację projektów edukacyjnych.  

Muzeum ma stosunkowo niewielkie zbiory, które przede wszystkim są dziełami lokalnej 

sztuki. Nie ma sensu tworzenie w takim mieście jak Gdynia kolekcji np. sztuki dawnej. 

Wyzwaniem jest więc spowodowanie, Ŝe gdyńskie muzeum będzie rozpoznawalne z racji 

swojego charakteru. Chodzi o znalezienie dla placówki właściwej tylko dla niej formuły. 

Temu słuŜy identyfikacja obszarów, w których Gdynia jest wyjątkowa, a jest miastem 



nowoczesnym, miastem modernizmu, od kilku lat z sukcesem zajmuje się designem. Te 

właśnie obszary winno muzeum eksplorować.  

Dyrektor J. Friedrich mówił teŜ o przestrzeni samego muzeum. Schody przed budynkiem 

zajmują 1/3 powierzchni całej działki przypisanej  placówce i stanowią powaŜną barierę. 

Kłóci się to ze światową tendencją do wchłaniania przechodniów „z chodnika” w sensie 

architektonicznym. Muzeum nie dysponuje przestrzenią na urządzenie biblioteki i czytelni. 

Poszerzenie przestrzeni zwiększyłoby szansę na realizowanie nowoczesnych przedsięwzięć.  

- Zdaję sobie sprawę – mówił p. Friedrich – Ŝe na poszerzenie przestrzeni musimy sobie 

zasłuŜyć.  

Odnosząc się do aspektu finansowego funkcjonowania muzeum Dyrektor wyjaśniał, Ŝe 

tendencja na świecie jest taka, Ŝeby do muzeów zwiedzający byli wpuszczani za darmo, 

natomiast zyski powinny przynosić okołomuzealne - imprezy, sklepy, czy gastronomia. 

 

Ze strony członków padły następujące uwagi i pytania: 

 

Przewodnicząca E. Krym wyraziła uznanie, jako nauczycielka,  dla organizowanych na 

terenie muzeum zajęć edukacyjnych (są znakomite) i zorganizowanej w tym celu przestrzeni.  

Jednocześnie radna wskazała na problem w postaci braku bezpiecznego dojścia do muzeum 

(nie ma pasów dla pieszych).  

 

Radni P. Felmet i M. Bełbot wskazali na celowość tworzenia mobilnych aplikacji, jako jednej 

z metod poszerzania zainteresowania działalnością muzeum.  

 

Radni M. Król i  M. Bełbot przyznali, Ŝe chętnie obejrzeliby w muzeum stałą wystawę 

zbiorów starszej daty.  

 

Radny P. Felmet wyraził wątpliwość, czy nastawienie na pozyskiwanie klientów spoza miasta 

jest dobrym rozwiązaniem.  

 

Dyrektor J. Friedrich stwierdził, Ŝe wystawę stałą ogląda się raz. Istnieje bardzo duŜe 

zapotrzebowanie na wystawy czasowe o Gdyni, np. biznes w Gdyni, sport w Gdyni, 

harcerstwo w Gdyni.  

 



Zastępca Dyrektora poinformowała, Ŝe wystawa stała będzie miała moduł wymienny, zaś 

Dyrektor dodał, Ŝe w module przewidywać się będzie aktywizację samych mieszkańców. 

Tym samym gdynianie będą mieli poczucie, Ŝe współtworzą wystawę.  

 

Nawiązując do kwestii przestrzennych radny M. Horała pytał, czy rozwaŜane było 

korzystanie przez muzeum z innych obiektów miejskich, np. Parku Naukowo – 

Technologicznego. 

 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła, Ŝe działalność wystawiennicza poza budynkiem muzeum 

wiązałaby się z ponoszeniem dodatkowych kosztów (np. ubezpieczenie, dozór). KaŜdorazowo 

zgodę musiałby wyraŜać Prezydent Miasta.  

 

Dyrektor zapewnił o staraniach, aby dobrze układała się współpraca z trójmiejskimi muzeami. 

Podjęto juŜ rozmowy z dyrektorami muzeów nt. projektu wystawienniczego dotyczącego 

szkolnej architektury.  

 

Radny M. Horała zwrócił uwagę na fakt, Ŝe odwiedzający muzeum zatrzymują się przy 

modelach budynków, natomiast przechodzą obojętnie obok ich oryginałów i w tym 

kontekście stwierdził, Ŝe brakuje mu takich rozwiązań, jak wkomponowanie w chodnik 

stosownej tablicy informacyjnej.  

 

Dyrektor odpowiadając na powyŜsze stwierdził, Ŝe niestety muzeum nie dysponuje środkami, 

które umoŜliwiłyby realizację takich przedsięwzięć. Muzeum moŜe jedynie przygotować 

stosowny materiał informacyjny. 

 

Ad 3.  

Na prośbę Przewodniczącej komisji Wiceprezydent poinformował o planach organizacyjnych 

dotyczących roku szkolnego 2015/2016 – prawdopodobnie będzie mniej o 7 oddziałów w 

szkołach ponadgimnazjalnych. Ostateczne decyzje muszą być podjęte do 31 maja b.r. Nie jest 

wykluczone przywrócenie oddziałów, jeśli rekrutacja będzie dobrze przebiegała. KaŜda 

likwidacja będzie poprzedzona dogłębną analizą.  

Na pytanie radnej E. Krym o perspektywy pracy nauczycieli w związku z zamierzoną 

likwidacją oddziałów, pan Bartoszewicz stwierdził, Ŝe na pewno będą miały miejsce 



zwolnienia, ale jednocześnie powstanie 12 oddziałów w przedszkolach, więcej będzie teŜ 

oddziałów w gimnazjach.  

 

Na pytanie radnej E. Krym, ilu emerytów pracuje w zawodzie, Wiceprezydent nie umiał 

odpowiedzieć.  

Radna zwróciła uwagę, Ŝe emeryci blokują etaty młodym nauczycielom, którzy mogą stracić 

pracę.  

 

Pan B. Bartoszewicz wyraził przypuszczenie, Ŝe zmiany dosięgną teŜ emerytów zastrzegając, 

Ŝe ostateczne decyzje leŜą w gestii dyrektorów placówek, bo to oni są rozliczani z wyników 

szkół. Do władz miasta naleŜy monitorowanie, czy takie decyzje nie są niekorzystne dla 

Miasta. Oczywiście ingerowanie w sprawy szkoły będzie miało miejsce w przypadku duŜych 

konfliktów pracowniczych.  

 

Przewodnicząca 

Komisji Oświaty 

Ewa Krym 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. 

Odnosząc się do pytania Przewodniczącej E. Krym, dot. planowanej organizacji roku 

szkolnego 2015/2016, Wiceprezydent B. Bartoszewicz oświadczył, Ŝe nie zakłada się 

dokonywania znaczących zmian. Prawdopodobnie będzie mniej o 7 oddziałów w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Nie jest celem władz  gminy likwidacja placówek szkolnych (za 3 lata 

liczba uczniów powinna znacząco się  zwiększyć). Bardzo istotny  jest rozwój szkolnictwa 

zawodowego.  

 

Zapytany przez Przewodniczącą komisji o pracę dla nauczycieli dotkniętych likwidacją 

oddziałów, Wiceprezydent poinformował, Ŝe ostateczne decyzje muszą być podjęte do 31 



maja b.r. Nie jest wykluczone, Ŝe w razie pozytywnego przebiegu rekrutacji typowane do 

likwidacji oddziały ostatecznie zlikwidowane nie będą. Nie jest jednak moŜliwe 

utrzymywanie klas liczących dwudziestu lub dwudziestu paru uczniów. Powstanie 12 

kolejnych oddziałów przedszkolnych, więcej teŜ będzie oddziałów w gimnazjach.  

Wiceprezydent zapewnił, Ŝe likwidacja placówki będzie kaŜdorazowo poprzedzona 

przeprowadzeniem dogłębnej analizy.  

 

Kolejną kwestią poruszoną przez r. Krym było zatrudnianie emerytów. Przewodnicząca 

zwróciła uwagę na blokowanie miejsc pracy przez nauczycieli w wieku emerytalnym.  

 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz wyraził przypuszczenie, Ŝe zmiany dosięgną teŜ tej grupy 

nauczycieli, jednak ostateczne decyzje naleŜeć będą do dyrektorów szkół.  

Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe jego intencją jest przyznanie dyrektorom duŜej decyzyjności, 

poniewaŜ to oni są rozliczani za wyniki. Ingerowanie ze strony urzędu będzie miało przede 

wszystkim miejsce w tych przypadkach, gdy decyzje okaŜą się niekorzystne dla Miasta.  

 

 

 


