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 BM-WP.055.1.2021

Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Jerzego Czerwińskiego na 

19. posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie remontu Pomnika Czynu 

Powstańczego, położonego we wsi Góra Świętej Anny na Opolszczyźnie, uprzejmie proszę o 

przyjęcie poniższych informacji.

Działania w sprawie stanu zachowania Pomnika Historii „Góra Świętej Anny                                                                            

– komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy” podjął Opolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. W dniu 5 października 2020 r. organ ochrony zabytków 

przeprowadził na obszarze Góra Świętej Anny kontrolę przestrzegania zasad ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, stosownie do przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.). 

W jej trakcie dokonano ustaleń w zakresie niezbędnych do wykonania prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych, które powinny być przeprowadzone.

W związku z powyższym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w dniu                                                                  

9 listopada 2020 r. zalecenia pokontrolne skierowane do Powiatu Strzeleckiego.                                                                                   

W zaleceniach tych zobowiązano do wykonania następujących czynności:

1) naprawy oraz trwałego zabezpieczenia przed dalszą degradacją uszkodzonych 

kamiennych murów platformy z postumentem masztu flagowego, zlokalizowanych 

w południowej części amfiteatru;

2) usunięcia samosiejek krzewów przy skalnej ścianie tworzącej tło sceny oraz na 

obrzeżach i przy koronie II poziomu amfiteatru;
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3)  naprawy i zabezpieczenia siedzisk amfiteatru oraz schodów postumentu 

flagowego poprzez uzupełnienie ubytków kamienia i zabezpieczenie przed 

wnikaniem wód opadowych poprzez wykonanie spoin.

Z poważaniem

z up. Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu

Sekretarz Stanu

Jarosław Sellin
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