
Oświadczenie złożone 

przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 czerwca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego 

i sportu Piotra Glińskiego 

Zawracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie pilnych działań przewidzianych prawem w celu ura-

towania przed katastrofą budowlaną zabytkowego obiektu należącego do dziedzictwa narodowego, jakim jest 

drewniany budynek dawnej Leśniczówki (tzw. „Dom Myśliwski”) zlokalizowany przy ul. Polnej 216B 

w Bielsku-Białej. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 2194/1 obr. 0032 Lipnik. Obiekt został wpisany 

do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/508/208, decyzją nr K-

RD.5140.7.2018.PŚ śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach z dnia 9 października 

2018 r. 

Przedmiotowy budynek to jedyny tego typu obiekt o zabudowie drewnianej w Polsce. Zaprojektowany 

i wybudowany został dla miasta Biała w 1884 r. przez znanego bielskiego architekta Emanuela Rosta seniora. 

Zlokalizowany jest w lesie miejskim, gdzie do 1939 r. pełnił funkcję siedziby Zarządu Lasów Miejskich mia-

sta Białej. Służył również celom wypoczynkowym mieszkańców polskiego miasta Biała. Po II wojnie świa-

towej Leśniczówka oraz las miasta Biała zostały znacjonalizowane przez komunistyczny rząd i przekazane 

pod zarząd Lasów Państwowych, równocześnie zlikwidowano ich funkcję społeczną. Obecnie właścicielem 

nieruchomości jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, a zarząd nad budynkiem sprawuje 

Nadleśnictwo Bielsko.  

Pomimo trwających już blisko 30 lat starań mieszkańców Bielska-Białej o uratowanie i odbudowę tego 

unikatowego zabytku oraz przywrócenie jego funkcji społecznej, nie udało się zainteresować właściciela 

losem tego wyjątkowego budynku. Historia nieruchomości niewątpliwie świadczy o tym, że obiekt jest waż-

nym elementem naszego dziedzictwa narodowego, zwłaszcza z uwagi na jego funkcję integracyjną dla pol-

skiej społeczności, jaką pełnił na tym terenie w czasach II Rzeczypospolitej.  

W związku z tym zwracam się do Szanownego Pana Ministra o pomoc w ratowaniu tego unikatowego 

w skali europejskiej zabytku. W imieniu mieszkańców Bielska-Białej proszę o pilne podjęcie kroków, które 

pozwolą ocalić ten zabytkowy obiekt od całkowitej degradacji, a tym samym przywrócić jego dawną spo-

łeczną funkcję.  
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