
Interpelacja nr 1039
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie współprowadzenia Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (oddziału Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu) i ochrony jego misji historycznej polegającej na upamiętnianiu 
polskiego zrywu powstańczego i walki o polskość ziem Śląska

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Data wpływu: 20-12-2019

W związku z niepokojącymi informacjami dochodzącymi od roku z Muzeum Śląska Opolskiego i 
ostatnimi działaniami jej dyrekcji związanymi z zamknięciem oddziału - Muzeum Czynu 
Powstańczego w Górze św. Anny, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję.

W roku ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Powstań Śląskich zamyka się 
placówkę odpowiedzialną za propagowanie i kształtowanie postaw patriotycznych i historii 
regionalnej w zakresie pamięci o powstaniach śląskich. Placówka jest obecnie muzeum 
samorządowym i podlega pod nadzór Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
kierowanego przez polityków Platformy Obywatelskiej i mniejszości niemieckiej. Nowa dyrektor 
Muzeum Śląska Opolskiego wybrana ze względu na swoje powiązania w Platformie Obywatelskiej 
likwiduje misję historyczną w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. 

Oddział Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny jest ważną placówką na muzealnej 
mapie woj. opolskiego. Ma charakter monograficzny i od lat zabezpiecza, dokumentuje, 
popularyzuje i gromadzi pamiątki po uczestnikach powstań 1919, 1920, 1921 roku, swą postawą 
tworzących jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego. Zbiory zgromadzone w 
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny liczą obecnie ponad 2,5 tys. eksponatów i 
dotyczą – oprócz tematyki powstańczej – także plebiscytu na Górnym Śląsku, działalności Związku
Polaków w Niemczech, Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz polskiego ruchu 
narodowego na Śląsku. 

Pomysł na utworzenie placówki zrodził się podczas obchodów 40. rocznicy III Powstania 
Śląskiego, blisko sześćdziesiąt lat temu. Teraz – co szczególnie bulwersuje mieszkańców regionu - 
na zakończenie hucznie obchodzonego Roku Powstań Śląskich 2019, placówkę się zamyka i 
zwalnia wszystkich pracowników. Czyżby dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w taki właśnie 
sposób wyrażała swą „wdzięczność za wkład pokoleń Polaków w walkę o niepodległość 
Rzeczypospolitej, a potem jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic 
odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”?

W związku z bezpośrednim zagrożeniem dalszego funkcjonowania Muzeum Czynu Powstańczego 
w Górze św. Anny, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

Czy ministerstwo może podjąć działania zmierzające do współprowadzenia placówki, tak by w 
przyszłości jej dalsze funkcjonowanie nie było zagrożone, a muzeum mogło w pełni realizować 
założenia statutowe polegające na pielęgnowaniu pamięci o tej – jakże ważnej – części naszej 
narodowej historii?
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