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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 

na 10. posiedzeniu Senatu z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie finansowania Panteonu 

Górnośląskiego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

1. Decyzja o finansowaniu Panteonu Górnośląskiego została podjęta na długo przed 

wybuchem pandemii COVID-19 jako element obchodów i trwałe upamiętnienie Stulecia 

Powstań Śląskich oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy. W związku z tym 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązując się do współfinansowania 

przedsięwzięcia i zabezpieczając środki budżetowe na inwestycję, nie mogło przewidzieć 

sytuacji epidemicznej. Umowa w tej sprawie została podpisana 18 lutego 2020 r. 

Wycofanie się z niej wymagałoby zgody wszystkich czterech sygnatariuszy.

2. Tworzenie instytucji kultury jest jednym z podstawowych przejawów działalności 

kulturalnej organów administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, 

do której prowadzenia obliguje art. 6 ust. 1 Konstytucji RP, w myśl którego 

Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 

kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Podkreślić 

przy tym należy, że realizacja ww. obowiązku może następować w każdych prawnie 

dopuszczalnych formach, a zatem zarówno przez przekazanie środków finansowych, jak i 

podejmowanie czynności społeczno-organizatorskich czy wydawanie aktów 

normatywnych. Konsekwencją powyższych regulacji jest kształt budżetu państwa, który 

musi uwzględniać środki finansowe na promocję i wspieranie tworzenia dorobku 

kulturalnego, edukowanie na jego temat, podejmowanie działań i inicjatyw kulturalnych 

wiążących się m.in. z prowadzeniem instytucji kultury czy dotowanie opieki nad 
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zabytkami. Głównym organizatorem Panteonu Górnośląskiego w Katowicach jest 

województwo śląskie. Uchwała nr VI/19/7/2020 została podjęta przez Sejmik 

Województwa Śląskiego. Wartości chrześcijańskie, o których wspomina Statut, miały 

kluczowe znaczenie dla przetrwania polskości na Śląsku, stąd podkreślenie ich roli w 

działalności nowej instytucji. Powołanie nowej instytucji kultury przez województwo 

śląskie jest przejawem władczych działań organów jednostek samorządu terytorialnego, 

mających na celu wspieranie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

3. Panteon Górnośląski w Katowicach mieścić się będzie w podziemiach katowickiej 

archikatedry, jednego z najlepszych przykładów międzywojennego modernizmu, uznanej 

za „Pomnik historii”. W mojej opinii jego budowa i oferta ekspozycyjna wzbogaci ofertę 

turystyczną województwa śląskiego i Katowic. Zgodnie z danymi GUS za 2019 r. 

frekwencja w polskich muzeach znacząco wzrasta rok do roku, sięga 40 milionów 

zwiedzających rocznie, toteż jej poszerzanie leży w interesie zarówno władz państwowych, 

jak i samorządowych.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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