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Szanowny Panie Premierze! 

Od ponad roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbywają się w Polsce i na 

świecie różne uroczystości mające na celu przypomnienie i uhonorowanie wydarzeń i osób ważnych dla naszej 

ówczesnej historii. Do najbardziej spektakularnych należą obchody związane z wysiłkiem zbrojnym narodu 

polskiego – z bitwami, z powstaniami, które bezpośrednio skutkowały wyznaczeniem granic naszego państwa. 

Z pewnością można do nich zaliczyć 3 powstania śląskie. Ślązacy przelaną krwią udowodnili swoje przy-

wiązanie do polskiej ojczyzny. W wyniku powstań, a szczególnie trzeciego z nich, przyłączono dużą część 

przemysłowego Śląska do macierzy. Nie dziwi więc rozmach obchodów pierwszego powstania śląskiego 

w ubiegłym, 2019 r. w Katowicach. Spodziewać się można, że przyszłoroczne obchody trzeciego powstania 

śląskiego, 3 maja 2021 r., tj. 100 lat po wybuchu powstania, będą równie okazałe. Naturalnym miejscem ta-

kich obchodów powinna być Góra Świętej Anny na Opolszczyźnie, miejsce największej i najkrwawszej bi-

twy tego powstania. To tam organizowane są coroczne obchody kolejnych rocznic pod Pomnikiem Czynu 

Powstańczego. I tu jest problem. 

Stan tego pomnika i jego najbliższego otoczenia jest wysoce niezadowalający. Właścicielem monumentu 

jest Skarb Państwa, ale zarządza nim miejscowy starosta – starosta strzelecki. Niestety, zarówno bieżące 

utrzymanie tego ważnego dla polskiej pamięci historycznej obiektu, jak i prace konserwatorskie i remontowe 

są niedostateczne, żeby nie powiedzieć więcej: pomnik jest zaniedbany. 

Czy wynika to tylko z krótkowzrocznego zaniechania, czy jest to celowe działanie – trudno rozstrzygnąć. 

To ostatnie wytłumaczenie jest możliwe, jeśli się zważy, że starosta strzelecki pochodzi z mniejszości nie-

mieckiej, a przedstawiciele tej mniejszości wielokrotnie, czynem i słowem, dawali wyraz swojemu, różnemu 

niż to polskiej większości, postrzeganiu historii regionu. Co jakiś czas wybuchają w województwie opolskim 

lokalne skandale, których źródłem jest brak zrozumienia przez niemiecką mniejszość polskiej racji stanu, np. 

w ocenie przebiegu i skutków powstań śląskich. 

Wracając do Pomnika Czynu Powstańczego: władze państwa, widząc konieczność jego remontu, obligowały 

zarządzającego, czyli starostę strzeleckiego, do wykonania tego zadania. Niestety, przez kilka lat starosta nie wy-

wiązał się z tego obowiązku, bo projekty przez niego składane, oprócz koniecznej rewitalizacji pomnika 

i położonego obok amfiteatru, zawierały znacznie kosztowniejsze prace drogowe we wsi Góra Świętej Anny. 

W efekcie przetargi nie doprowadzały do wyłonienia wykonawcy, bo środki oferowane przez państwo były zbyt 

niskie na tak szeroko zakreślone zadanie – w części remont dróg, który powinien być, jako zadanie własne, sfinan-

sowany przez lokalny samorząd. Efekt jest taki, że pomnik jak niszczał, tak niszczeje, starosta z mniejszości nie-

mieckiej dalej jest celowo bezsilny i obarcza winą i odpowiedzialnością władze państwa, Skarb Państwa, polskie 

państwo, a mniejszość niemiecka zaciera ręce, licząc na kompromitację przyszłorocznych obchodów. 

Szanowny Panie Premierze, proszę Pana o skuteczną interwencję w tej sprawie jako osobę odpowiedzialną za 

polskie dziedzictwo narodowe, za polską kulturę, za polską politykę historyczną i za przebieg obchodów setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę o doprowadzenie do odebrania zarządu nad Pomnikiem 

Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny osobie nieudolnej, nierozumiejącej polskiej racji stanu i polskiej 

historii, a następnie o zapewnienie finansowania koniecznych prac remontowych i przekazanie zarządu nad obiek-

tem np. wojewodzie opolskiemu lub innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, tak aby Opolszczyzna bez wstydu 

mogła w przyszłym roku odgrywać rolę gospodarza uroczystych obchodów setnej rocznicy wybuchu trzeciego 

powstania śląskiego. Pozostał jeszcze ponad rok na przeprowadzenie odpowiednich prac. Na władze lokalne, także 

na samorząd województwa opolskiego, współrządzonego również przez mniejszość niemiecką, nie można niestety 

liczyć. Nadzieja tylko w rządzie, w jego instytucjach, w państwie polskim. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 


