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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Od kilkunastu tygodni mierzymy się z koronawirusem. Każdego dnia pracownicy medyczni, którzy są na 

pierwszej linii frontu – dzielnie, mimo zmęczenia – stawiają czoła pandemii. Walczą obywatele oraz tysiące 

działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, którzy szyją maseczki i fartuchy. Przedsiębiorcy we 

współpracy z samorządowcami próbują z kolei zapewnić ośrodkom medycznym odpowiednie wsparcie 

w postaci środków ochrony osobistej. Dzięki tym wysiłkom każdego dnia możemy usłyszeć, że kolejne oso-

by zdrowieją. 

Należy się jednak zastanowić, czy w obecnej sytuacji, gdy wiele ośrodków medycznych informuje, że 

brakuje im niezbędnego do walki z COVID-19 sprzętu, środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, 

dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 milionów zł na Panteon Górno-

śląski powołany do życia przez radnych Sejmiku Województwa Śląskiego jest niezbędnie konieczna. Tym 

bardziej że zakres działania nowej instytucji jest zbieżny z tymi, które obecnie ma Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, takimi jak Muzeum Śląskie, Muzeum Górnośląskie czy dawny Regionalny Instytut 

Kultury, a obecnie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami. 

1. Panteon Górnośląski to koszt 50 milionów zł, w tym, jak już wspomniałam, 40 milionów zł będzie po-

chodziło z ministerstwa. Czy w sytuacji pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego konieczna była 

realizacja tej inwestycji? Jeśli tak, to z jakich zobowiązań ministerstwa bądź władz samorządowych ona wy-

nikała? Tym bardziej że zakres działań Panteonu mogły realizować inne jednostki kultury. Dlaczego nie po-

wierzono im tego zakresu działania? 

2. Czy dofinansowanie Panteonu, który ma uczestniczyć w budowie, jak wynika ze statutu powołanej jed-

nostki, „społeczeństwa opartego na wartościach chrześcijańskich”, uważa Pan za zgodne z ideą świeckiego 

państwa i poszanowania wszystkich wyznań, która jest zagwarantowana w konstytucji? 

3. Jak według wiedzy ministerstwa powołanie nowej jednostki kultury, a nie przekazanie jej kompetencji 

innym wpłynie na rozwój województwa śląskiego? Jak wpłynie na rozwój kultury, a idąc dalej, na rozwój 

gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz atrakcyjność turystyczną? Czy ministerstwo posiada niezbędne 

w tym zakresie analizy? 
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