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Pan
Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Jana Marię Jackowskiego na 

20. posiedzeniu Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących wyjaśnień.

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest w stałym kontakcie z Konsulatem 

Generalnym RP w Manchesterze w sprawie pozostałości w byłej siedzibie Domu Polskich 

Kombatantów w Manchesterze. Z informacji otrzymanych z Konsulatu Generalnego RP 

wynika, że  3 stycznia br. jego przedstawiciel udał się na miejsce, w którym w latach 1949-

2001 znajdował się Dom Polskich Kombatantów, jednak legalne wejście do obiektu nie było 

możliwe. Jednocześnie Konsulat Generalny RP w Manchesterze nawiązał kontakty z obecną 

właścicielką obiektu, która twierdzi, że artefakty pozostałe po działalności Domu Polskich 

Kombatantów zabezpieczono. Taki stan rzeczy potwierdza informacja przekazana do 

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych przez Fundację 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, która poinformowała, że 

dokumenty z działalności tamtejszego Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz 

sztandar zostały zdeponowane w Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 

w Londynie.

Obecnie Konsulat Generalny RP w Manchesterze negocjuje przejęcie od właścicielki 

pozostałych obiektów, które stanowią głównie pamiątki związane z działalnością szkoły 

sobotniej. Właścicielka zapewnia, że jej intencją jest, by pamiątki te zostały wyeksponowane 
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w „izbie pamięci”, którą planuje zaaranżować w budynku, który ma powstać w miejscu 

obecnego. Biorąc pod uwagę, że planowana przez właścicielkę nieruchomości inwestycja 

może nie dojść do skutku przez najbliższych kilka lat, Konsulat Generalny RP 

w Manchesterze zasugerował, aby pamiątki zostały oddane w formie czasowego depozytu.

Instytucją wskazywaną jako miejsce zdeponowania pamiątek jest Instytut Polski 

i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, gdzie w zbiorach znajduje się osiem jednostek 

archiwalnych związanych ze Stowarzyszeniem Kombatantów Polskich w Manchesterze.  

Konsulat Generalny w Manchesterze pozostaje w tej kwestii w kontakcie z IPiMS. 

Konsulat Generalny RP z Manchesterze poinformował ponadto, że pozostaje w 

kontakcie z władzami miasta, które przekazały, że wniosek właścicielki o wyburzenie budynku 

dawnego Domu Polskich Kombatantów został odrzucony.  

Jednocześnie informuję, że Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 

i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zapewnił 

Konsulat Generalny RP w Manchesterze o możliwości merytorycznego wsparcia MKDNiS  na 

każdym  etapie działań związanych z należnym zabezpieczeniem artefaktów pozostałych po 

działalności Domu Polskich Kombatantów w Manchesterze. 

Z wyrazami szacunku

            z up. Ministra Kultury, Dziedzictwa 

                Narodowego i Sportu

Sekretarz Stanu

Jarosław Sellin
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