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 INTERPELACJA 

W SPRAWIE REMONTU POMNIKA I AMFITEATRU NA GÓRZE ŚW. ANNY 

 

Na podstawie § 18 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 Statutu Województwa Opolskiego (tj. Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 6 października 2014 r. poz. 2201), składam interpelację w sprawie 

remontu pomnika i amfiteatru na Górze Św. Anny. 

  Przedstawienie stanu faktycznego: Pomnik Czynu Powstańczego oraz amfiteatr na  

Górze Św. Anny, to miejsce w którym zderza się bardzo różna percepcja wydarzeń 

historycznych przez mieszkańców naszego regionu. Nie mniej jednak bezsprzecznie jest to 

miejsce o wielkim znaczeniu turystyczno - historycznym  dla województwa opolskiego 

rozpoznawalne daleko poza granicami tego województwa. Jest to nie tylko główne miejsce 

uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich ale i miejsce, w którym 

pokazując historię powstania najpierw mauzoleum, potem amfiteatru aż w końcu obecnego 

pomnika, mamy do czynienia ze zderzeniem historii Górnego Śląska od zakończenia I Wojny 

Światowej aż po czasy po II Wojnie Światowej. Nie ma drugiego takiego miejsca w regionie, 

które miało by takie znaczenie w kontekście tragicznej historii pierwszej połowy XX wieku. 

Patrząc z perspektywy młodych pokoleń, dla których I czy II Wojna Światowa to odległa 

przeszłość to również wyjątkowe miejsce w którym tej historii ci młodzi ludzie mogą wprost 

dotknąć. Tymczasem to miejsce jest mocno zaniedbane. Amfiteatr, który wpisany został  do 

rejestru zabytków w dniu 15.01.2016 r. oraz Pomnik Czynu Powstańczego, który wpisany 

został do rejestru zabytków w dniu 25.02.1986 r. wymagają generalnego remontu 

budowlanego. Poza tym jest tylko jedna tablica informacyjna poświęcona historii tego 

miejsca i to na dodatek tylko w języku polskim, w związku z czym odwiedzający to miejsce 

mają ubogą możliwość zapoznania się historią.  

  Mając na uwadze setki, a może i tysiące osób odwiedzających to miejsce, szczególnie 

w okresie letnim, jak również rozpoczęte niedawno obchody 100-lecia Powstań Śląskich, 

zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o rozpoznanie:  

a) aktualnych planów wyremontowania Amfiteatru, Pomnika Czynu Powstańczego i jego 

okolicy,  
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b) czy przygotowywana jest koncepcja dalszego funkcjonowania zespołu zabytków               

na Górze Św. Anny z zaplanowanymi środkami również na przygotowanie 

odpowiedniej infrastruktury turystycznej, 

c) jakie są możliwości ewentualnego wykorzystania na ten cel środków europejskich, 

środków z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca 

pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”, czy też środków Instytutu Pamięci 

Narodowej.  

Zebrane tak kompleksowo informacje mogą stać się podstawą do wysłania                       

do właściwych podmiotów odpowiedniego impulsu i zainicjowania realizacji tego ważnego 

zadania.  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku 

Rafał Bartek 
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