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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pismo z 20 sierpnia 2020 r., znak: BPS/043-14-442-WMKDN/20, 
przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę na 
14. posiedzeniu Senatu w dniu 18 sierpnia 2020 r., uprzejmie informuję, co następuje. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przykłada wielką wagę do 
pielęgnowania kultury i dziedzictwa kresowego. Podejmuje wysiłki, aby pamięć o trudnej 
historii Polaków żyjących na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej była 
pielęgnowana i przechodziła z pokolenia na pokolenie. 

Aktualnie trwają prace mające na celu połączenie Muzeum Lubelskiego w Lublinie i 
Muzeum Narodowego w Lublinie oraz prowadzenie jako wspólnej z województwem lubelskim 
instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Lublinie, którego oddział to właśnie Muzeum 
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – na jego potrzeby Muzeum Lubelskie 
w Lublinie zakupiło przy pomocy środków finansowych pochodzących z dotacji MKiDN pałac 
Lubomirskich w Lublinie.

Docelowo Muzeum Narodowe w Lublinie stanie się wyłącznie państwową instytucją 
kultury, a zatem realizowana przez tę instytucję kultury ochrona dziedzictwa Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej znajdzie się pod bezpośrednim nadzorem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wyrażam przekonanie, że działalność Muzeum Narodowego w Lublinie (w przyszłości 
poprzez Oddział) w tej właśnie sferze przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa Kresów 
Wschodnich i do podtrzymania pamięci o historii Kresowian, a podejmowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie wysiłki czynią zadość 
oczekiwaniom środowisk Kresowiaków. 

Jednocześnie minister kultury zachęca zainteresowane tą tematyką samorządy, 
stowarzyszenia, fundacje do tworzenia kolejnych muzeów dedykowanych tej tematyce. 
Inicjatyw takich jest dużo. Każda z nich może otrzymać wsparcie ministra w ramach jego 
programów operacyjnych.

    
Z poważaniem 

Piotr Gliński

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
I SPORTU 

prof. dr hab. Piotr Gliński
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