
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Na początku bieżącego roku, 6 lutego, złożyłem oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Mini-

strów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego. W oświadczeniu tym prosiłem go 

o skuteczną interwencję w sprawie remontu Pomnika Czynu Powstańczego, położonego we wsi Góra Świętej 

Anny na Opolszczyźnie. Nie chcąc powtarzać całej argumentacji z tamtego tekstu, chcę tylko stwierdzić, że 

pomnik ten jest naturalnym, historycznym miejscem zbliżających się centralnych obchodów setnej rocznicy 

wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Niestety, stan techniczny i estetyczny tego pomnika i jego otoczenia 

jest wysoce niezadowalający. Wstydem dla władz państwowych, regionalnych i lokalnych byłoby organizo-

wanie tam uroczystości 3 maja 2021 r., jeśli pomnik nie zostanie przed tą datą wyremontowany. 

Opisałem te wszystkie fakty we wspomnianym piśmie do pana premiera Piotra Glińskiego. Niestety, od-

powiedź, którą od niego otrzymałem w czerwcu 2020 r., nie dawała większych przesłanek do optymizmu. 

W odpowiedzi oprócz informacji o faktach, które to fakty zresztą już dawno znałem, nie znalazła się żadna 

próba rozwiązania problemu. Wskazano jedynie na to, że „obecnie zarząd powiatu strzeleckiego stara się 

o uzyskanie środków finansowych na realizację projektu z rezerwy ogólnej budżetu państwa”. 

Trzeba wyjaśnić, że starosta strzelecki w imieniu Skarbu Państwa zarządza obiektami pomnika 

i położonego obok amfiteatru. Te starania zarządu powiatu strzeleckiego od kwietnia do dziś nie dały oczy-

wiście żadnego efektu. Pomnik jak niszczał, tak niszczeje dalej, czego zresztą się spodziewałem, jak bowiem 

akcentowałem w swoim piśmie do premiera Piotra Glińskiego, starosta strzelecki należy do mniejszości nie-

mieckiej, a tejże mniejszości średnio zależy na remoncie pomnika, który sławi bohaterstwo polskich śląskich 

powstańców w ich walce z Niemcami. Moje przewidywania po pół roku potwierdziły się w rzeczywistości. 

Szanowny Panie Premierze, wiem o pana wizycie na Górze Świętej Anny i pod Pomnikiem Czynu Po-

wstańczego pod koniec maja bieżącego roku. Jak każdemu Polakowi z pewnością zależy Panu, tak samo jak 

mnie, na godnych obchodach setnej rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Aby mogły odbyć się 

one w najbardziej historycznie predestynowanym do tego miejscu, tj. przed pomnikiem na Górze Świętej 

Anny, władze państwowe, a nie zdominowane przez mniejszość niemiecką władze lokalne i regionalne, po-

winny jak najszybciej doprowadzić do jego renowacji. Czas szybko płynie. Do uroczystości zostało już tylko 

nieco ponad 4 miesiące. 

Panie Premierze, proszę o zainteresowanie się sprawą oraz odpowiednią i szybką interwencję. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 
 


