
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego 

Szanowny Panie Dyrektorze! 

Kieruję do Pana oświadczenie w związku z pismem do Pana Dyrektora z dnia 3 września br. oraz brakiem 

odpowiedzi, jak również brakiem zainteresowania wystosowaną prośbą. 

W dniu 3 września br. pracownik biura w Łęczycy wysłał do Pana pismo faksem oraz mailem z prośbą 

o umożliwienie bezpłatnego zwiedzania wystawy Muzeum Postania Warszawskiego w dniu 9 września. 

W poniedziałek 9 września do Warszawy na moje zaproszenie przyjechały grupy uczniów szkół podstawo-

wych w Chorkach – powiat łęczycki oraz w Micinie – powiat kutnowski. Programy obu wyjazdów zostały 

opracowane i przesłane do opiekunów szkolnych w czerwcu br., przed wakacjami, tak by wszyscy zaintere-

sowani, dzieci i rodzice, mogli się z nimi zapoznać. W obu programach był zapis o bezpłatnym zwiedzaniu 

w godzinach popołudniowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Decyzję o zmianie dnia – z poniedziałku 

na niedzielę – w czasie którego jest możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum, pracownicy biura dostrzegli 

w pierwszych dniach września. Dla części uczestników ten punkt programu był jednym z ważniejszych – 

w obu wyjazdach wzięły udział osoby dorosłe, rodzice, członkowie rodzin. Faks oraz mail to jedyna droga, 

jaka pozostała pracownikom biura w tak krótkim czasie. Do samego poniedziałku 9 września osobiście pró-

bowałem skontaktować się z Panem Dyrektorem telefonicznie, żeby móc przekazać dodatkowe informacje do 

pisma. Pracownik biura codziennie wykonywał kilkanaście telefonów do muzeum z prośbą o połączenie na-

szych rozmów, o oddzwonienie. Do tej pory nikt nie oddzwonił. Do biura nie wpłynęła też żadna odpowiedź. 

W tym miejscu chciałbym nadmienić i zauważyć, że pomysł ze zmianą dnia z możliwością bezpłatnego 

zwiedzania muzeum z poniedziałku na niedzielę jest nietrafiony i w znacznym stopniu utrudnia zwiedzanie 

muzeum przez mieszkańców innych miast niż Warszawa.  

Od początku objęcia mandatu senatora w 2011 r. organizuję wyjazdy do Warszawy dla mieszkańców po-

wiatów łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego oraz poddębickiego. Obowiązkowym punktem wyjazdu jest 

wspólne zwiedzanie Sejmu i Senatu. Bardzo często zgłaszają się szkoły, opiekunowie, nauczyciele, którzy 

poprzez taki wyjazd przybliżają uczniom pracę posłów, senatorów. Pracownicy biur dokładają wszelkich 

starań, by wyjazdy były atrakcyjne, a przede wszystkim edukacyjne, przybliżające uczestnikom wyjazdów 

historię Polski. Stąd w programie wyjazdów jest m.in. zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, wystawy poświę-

conej marszałkowi J. Piłsudskiemu w Belwederze, Powązek – Cmentarza Wojskowego, w czwartki bezpłatne 

zwiedzanie obiektów w Łazienkach Królewskich, we wtorki bezpłatne zwiedzanie Muzeum Fryderyka Cho-

pina.  

Mój okręg wyborczy obejmuje cztery powiaty; głównym źródłem utrzymania wielu rodzin jest tam rolnic-

two. Każdy wyjazd jest dofinansowany przeze mnie w mniejszym lub większym stopniu. Dodatkowe opłaty 

– 7 zł – za zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z opłatą za wynajęcie przewodnika powodu-

ją, że obecnie nauczyciele rezygnują z wcześniej zaplanowanych wyjazdów. Z kolei pracownicy biura nie są 

w stanie zorganizować wyjazdu do Warszawy w niedzielę, kiedy uczestnicy mogliby zwiedzić bezpłatnie 

inny obiekt oprócz Zamku Królewskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie zmiany dnia, w którym jest możliwość bezpłatnego zwiedzania 

Muzeum Powstania Warszawskiego tak, by było one bardziej dostępne dla mieszkańców całej Polski. Ocze-

kuję również wyjaśnienia sytuacji, to jest powodów braku odpowiedzi na pismo z dnia 3 września br., jak 

również braku kontaktu z Państwa strony. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


