
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Z uwagą i sympatią obserwuję podejmowane przez Pana przedsięwzięcia i zadania na rzecz rozwoju Opola. 

Szczególnie zainteresował mnie planowany przez władze miasta cykl imprez mających uświetnić przypadającą 

w przyszłym roku osiemsetną rocznicę lokacji Opola. 

W ramach obchodów zaplanowano odsłonięcie na rynku obok ratusza pomnika Kazimierza I Opolskiego, 

piastowskiego księcia, który dokonał pierwszej lokacji Opola. Usytuowanie, forma i okoliczności wzniesienia 

tego pomnika, jego wyeksponowanie uważam za szczególnie cenne dla przypomnienia i utrwalenia  

w powszechnej świadomości faktu polskiej, piastowskiej genezy miasta Opola. Gratuluję Panu Prezydentowi 

pomysłu i kibicuję jego skutecznej realizacji. 

W nawiązaniu chciałbym zwrócić Pana uwagę na inną inicjatywę związaną z szybko zbliżającą się setną 

rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Z pewnością miasto Opole włączy się  

w szerokie spektrum różnych wydarzeń i imprez organizowanych z tej okazji. Wskazane by było, aby tak jak 

po obchodach osiemsetlecia powstania Opola również i po uroczystościach setnej rocznicy odrodzenia Polski 

pozostał w mieście trwały ślad w postaci upamiętnienia, tym bardziej że na Opolszczyźnie jest bardzo niewiele 

pomników wzniesionych w celu uczczeniu roku 1918; w samym mieście Opolu jest tylko jeden. W 2008 r.,  

z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, ustawiono popiersie marszałka Piłsudskiego  

w gmachu urzędu miasta, nie jest ono jednak powszechnie dostępne. 

Znacznie wcześniej na fakt braku upamiętnień odzyskania przez Polskę niepodległości zwracał uwagę pan 

Andrzej Mazur, radny sejmiku województwa opolskiego. Jego apele nie znalazły jednak odpowiedniego 

odzewu wśród władz samorządu województwa opolskiego, być może przez taki, a nie inny skład koalicji 

sejmikowej. Dopiero zmiana władzy w mieście Opolu zwiększyła szansę na dostrzeżenie tego problemu  

i odpowiednią reakcję. Ja sam jako senator Rzeczypospolitej uważam, że w mieście Opolu, stolicy regionu, 

powinno powstać odpowiednie do rangi wydarzenia trwałe upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 r. Byłoby ono elementem polskiej polityki historycznej szczególnie ważnej na 

terenie Opolszczyzny. 

Idealnym, eksponowanym miejscem dla wzniesienia takiego pomnika byłby plac Teatralny, a konkretnie 

skwer przed głównym wejściem do Teatru im. Jana Kochanowskiego. Forma upamiętnienia, raczej 

symboliczna, niewyróżniająca określonej jednej postaci, powinna odzwierciedlać wszystkie nurty, które 

przyczyniły się do powstania Polski w 1918 r. Mogłaby być bardziej alegoryczna z racji kulturalnego 

otoczenia, wsparta przez odpowiednie oświetlenie oraz ukształtowanie przestrzeni otaczającego placu tak, aby 

nie gubiąc przesłania historycznego, pomnik stulecia odrodzenia państwa polskiego w Opolu stał się kolejnym 

wyróżnikiem miasta, miejscem odpoczynku chętnie odwiedzanym przez jego mieszkańców i turystów. 

Inwestorem opisanego upamiętnienia powinno być miasto Opole: po pierwsze, ze względu na właściciela 

terenu, na którym upamiętnienie miałoby powstać; po drugie, dlatego, że Opole to najbogatszy w regionie 

samorząd, który mógłby udźwignąć koszty realizacji inwestycji; po trzecie, z racji pełnienia funkcji stolicy 

regionu. To właśnie miastu Opole przypada zadanie wyznaczania trendów kulturalnych, w tym wypadku 

wychowawczych, oraz rola strażnika patriotyzmu w regionie. 

Proszę o odpowiedź, czy podziela Pan moje opisane wyżej spostrzeżenia i poglądy oraz w jaki sposób 

miasto Opole mogłoby się włączyć w realizację czy też podjąć się realizacji wskazanej inicjatywy trwałego 

upamiętnienia w Opolu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 


