
 

 

INFORMACJA 

o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 64 

data posiedzenia: 10 października 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Sposoby promocji pogórniczych zabytków Tarnowskich Gór wpisanych na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bonisławski, Jerzy Fedorowicz, Jan Hamerski, Maria Pańczyk-Pozdziej, Jarosław 

Rusiecki, Czesław Ryszka,  

 

 
senatorowie: 

 Andrzej Misiołek,  

Krystian Probierz, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

podsekretarz stanu Magdalena Gawin ze współpracownikiem, 

Polski Komitet ds. UNESCO: 

przewodniczący Jacek Purchla, 

burmistrz miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech ze współpracownikami, 

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Marek Jaworski, 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej: 

przewodniczący zarządu Marek Kandzia ze współpracownikami. 

 

 

Ad 1. 
 

 Wyjazdowe posiedzenie komisji w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach odbyło 

się z inicjatywy senator Marii Pańczyk-Pozdziej. 

Od 9 lipca 2017 r. pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór znajdują się na Liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Są piętnastym polskim obiektem na tej liście i pierwszym na Górnym 

Śląsku. 

W czasie pobytu komisja zapoznała się z formami ekspozycji oraz planami organizatorów, 

dysponentów obiektów i władz lokalnych. Zwiedziła też Zabytkową Kopalnię Srebra. 

Podczas posiedzenia szukano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wspierać polskie zabytki 

wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a przede wszystkim jak skutecznie 



 

 

promować zabytki tarnogórskie. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin 

poinformowała, że od 2018 r. zostanie rozbudowany system opieki nad obiektami 

zabytkowymi – zacznie wtedy działać Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Wyraziła 

opinię, że polskie obiekty z listy UNESCO należy promować razem z zabytkami wpisanymi na 

listę Pomników Historii, których jest prawie 100. Podkreśliła też, że warto wprowadzić 

wszystkie te obiekty do wykazu zabytków polecanych do odwiedzania przez uczniów. 

Przedstawiciele lokalnych władz i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zwrócili 

uwagę na konieczność usprawnienia komunikacji w okolicach zabytków rozsianych na dużym 

terenie, by efektywnie wykorzystać wzrastający ruch turystyczny, oraz podkreślali niezbędność 

ochrony podziemia przed zniszczeniem i dewastacją. 

Jak podsumowała senator Maria Pańczyk-Pozdziej, współfinansowanie i skuteczne 

promowanie to droga do sukcesu, by nasze dziedzictwo przetrwało oraz by w Polsce i na 

świecie wszyscy dowiedzieli się o unikatowych zabytkach Tarnowskich Gór. 

Przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz zapowiedział przygotowanie stanowiska komisji 

w sprawie wsparcia i promocji polskich zabytków wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 
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