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Szanowni Państwo
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska
Jacek Jaśkowiak- Prezydent Miasta Poznania
Marcin Krupa- Prezydent Miasta Katowice
Piotr Krzystek- Prezydent Miasta Szczecina
Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Sutryk- Prezydent Miasta Wrocławia
Rafał Trzaskowski- Prezydent Miasta Warszawy
Hanna Zdanowska- Prezydent Miasta Łodzi
Krzysztof Żuk- Prezydent Miasta Lublina

Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich, zebrany na zdalnym spotkaniu w dniu
1 Maja 2020 r. z uznaniem przyjął wiadomość, o wystosowaniu przez Koalicję Miast listu pt. „W trosce
o ludzi kultury” do Pana Prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.
Środowisko polskich muzealników zostało dotknięte skutkami epidemii choroby COVID 19
w równym stopniu jak społeczności innych Instytucji Kultury. W duchu solidarności z nimi, chcemy
wyrazić nasze głębokie podziękowanie za zwrócenie uwagi na problemy ludzi kultury, które od dnia
14 marca objęte są całkowitym zakazem działalności. Dla części z naszych instytucji, w tym dla
muzeów, zakaz ten zostaje uchylony z dniem 4 maja, ale data ta niestety nie oznacza końca
problemów z jakimi już się borykamy i nadal będziemy się zmagać.
Wyrażamy satysfakcje z tego powodu, że list Pań Prezydentek i Panów Prezydentów,
pozostaje w zbieżności

z tenorem Listów Otwartych, jakie w imieniu polskich muzealników

skierowaliśmy do polskich władz państwowych, samorządowych, oraz do ogółu polskiego
społeczeństwa w dniach 2 kwietnia oraz 28 kwietnia b.r. Zarysowana w tych listach sytuacja, oraz
podkreślona rola polskich muzealników, współgra z treścią listu Koalicji Miast.
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Pragniemy zatem wyrazić wolę wspierania wszystkich ośmiu postulatów zawartych
w Państwa piśmie, oddając do dyspozycji naszą organizację w toku dalszych działań, zgodnie
z naszymi kompetencjami. Naszym głównym przedmiotem troski są bowiem zarówno pracownicy
polskich muzeów, muzealna publiczność, jak i oddane do naszej opieki skarby narodowe, będące
obrazem naszego dziedzictwa. W tym obszarze szczególnie służymy naszą ekspercką radą
i doświadczeniem.
Przy tej okazji – stosownie do postulatu zawartego w naszych Listach Otwartych – prosimy
aby władze samorządów polskich pozostawiły w tym trudnym czasie dotacje podmiotową polskich
muzeów na niezmienionej wysokości. Ponieważ tak dzieje się w większości przypadków, prosimy
o przyjęcie z tego tytułu podziękowań. Niestety odnotowujemy też działania przeciwne, których
powodem są działania oszczędnościowe. Ponieważ odczytujemy list Pań Prezydentek i Panów
Prezydentów, reprezentujących największe i najsilniejsze polskie metropolie, jako głos liderów,
prosimy, aby w Państwa działaniach wybrzmiewała wola wyznaczania standardów dla mniejszych
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Muzea podległe takim samorządom, przechodzą
doświadczenia skutków pandemii daleko trudniej.
Szanowni Państwo!
To nie przypadek, że tak krótki dystans rozdziela uchwalenie przez Sejm odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej „Ustawy o Samorządzie Gminnym” (8 marzec 1990) od uchwalenia „Ustawy
o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej” (25 październik 1991). Treści tych aktów
prawa ustrojowego, które samorządom polskim i instytucjom kultury przywróciły podmiotowość,
wiążą bezpośrednio funkcjonowanie naszych organizacji. Czas pandemii, który nałożył się
niefortunnie na obchody 30-lecia odrodzenia samorządu polskiego, powinien być niewątpliwie
czasem, w którym wzrośnie społeczna świadomość, że polskie muzea są dobrem wspólnym.

dr Michał Niezabitowski

Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
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