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Interpelacja nr 9351

Interpelacja w sprawie planowanego wyburzenia mostu w 
Pilchowicach na potrzeby amerykańskiej superprodukcji

Szanowny Panie Ministrze,

Jak wskazuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
zabytkiem jest „nieruchomość lub rzecz ruchoma, (…) będąca dziełem człowieka lub związana 
z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki (…), której zachowanie leży w 
interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. 
Stojąc na czele resortu odpowiedzialnego za dziedzictwo kulturowe, zapewne doskonale zdaje 
Pan sobie sprawę, że jest ono ważnym czynnikiem działalności i życia człowieka. Dzięki 
kulturze wiemy kim jesteśmy i kim chcemy być.

Ku naszemu zaniepokojeniu i zaniepokojeniu wyborców zwracających się z prośbą o 
interwencję do naszych Biur Poselskich, w ostatnim czasie ukazało się dużo publikacji o 
rzekomym wyburzeniu, na potrzeby amerykańskiej superprodukcji „Mission Impossible”, mostu 
w Pilchowicach. W imieniu Pana resortu wypowiedział się wiceminister Paweł Lewandowski, 
który, ku zdziwieniu inżynierów, historyków i konserwatorów zabytków, powiedział: „ja bym się 
nie fiksował, że most Pilchowicki to zabytek. Stoi zrujnowany i nie ma wartości”. Takie słowa w 
ustach urzędnika państwowego w randze wiceministra są zatrważające! Most w Pilchowicach 
został zbudowany w stylu premodernistycznym i ma 114 lat. Nie tylko mieszkańcy Dolnego 
Śląska, ale i całe rzesze wielbicieli tej konstrukcji, nie wyobrażają sobie, że most, który w 1945 
roku przetrwał próbę wysadzenia go przez wycofujące się wojska niemieckie, może nie 
przetrwać pańskiego nadzoru nad naszym dziedzictwem. Tak wyjątkowy wytwór myśli 
inżynierskiej nie może być zniszczony dla partykularnych interesów. Tym bardziej, że na 
świecie zachowało się zaledwie kilka mostów o tej specyficznej konstrukcji.
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W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:

Czy prawdą są podawane przez media informacje na temat wyburzenia mostu w 
Pilchowicach na potrzeby amerykańskiej produkcji?
Na jakich warunkach most ma być wyburzony?
Jakie korzyści będzie miała Polska z tego barbarzyńskiego procederu?
Czy Pański resort podejmując decyzję o tym wyburzeniu, konsultował jego zasadność ze 
specjalistami w tej dziedzinie? Prosimy o przedstawienie wszystkich ekspertyz 
popierających i potępiających wyburzenie mostu wraz z oznaczeniem ich autorów.
Kiedy i w jaki sposób planowane jest wyburzenie mostu? Czy podczas tego wydarzenia 
ucierpi okoliczna fauna i flora?
Czy Pański resort rozważał zaspokojenie potrzeb amerykańskich producentów filmu w 
inny sposób? Na przykład przez budowę tymczasowego mostu, który uległby eksplozji na 
potrzeby filmu? Lub wyburzenie innego mostu, wobec którego już wcześniej została 
podjęta decyzja o wyburzeniu?

z poważaniem
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