


















Prace nad nową lokalizacją trwają od 

ubiegłego roku. Powołany został 

Komitet ds. Przeniesienia Pomnika  

„Ofiarom Katynia”, a 26 sierpnia 2020 

roku, po wcześniejszym uzgodnieniu 

nowej, proponowanej lokalizacji 

Pomnik zostanie przeniesiony w nowe 

miejsce - obok „Dębu Papieskiego”. 

W maju 2020 r. decyzję taką podjął 

Instytut Pamięci Narodowej Oddziału 

Biura Upamiętnienia Walk 

i Męczeństwa w Katowicach. Powód? 

Mało godne dotychczasowe miejsce 

i niedopełnienie obowiązków 

wynikających z prawa przy budowie 

w roku 2010.

- Wzniesiony w 2010 roku przez 

poprzednie władze Miasta i Gminy 

Koniecpol pomnik upamiętniający 

Ofiary Mordu Katyńskiego, zgodnie 

z decyzją Instytutu Pamięci Narodowej 

Oddziału Biura Upamiętnienia Walk 

i Męczeństwa w Katowicach z maja 2020 

roku, musi zostać przeniesiony w inne - 

bardziej godne miejsce – mówi 

Sebastan Musiał, sekretarz gminy. 

Zacytuję pismo IPN: „Pomnik Ofiarom 

Katynia został zlokalizowany na terenie 

nie licującym z powagą przedmiotu 

upamiętnienia”. IPN zwrócił również 

uwagę  na brak opinii byłej Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

oraz uchwały Rady Miejskiej 

decydującej o wznoszeniu pomników. 

Podczas prac budowalnych nie 

dochowano również obowiązków 

wynikających z przepisów prawa 

budowlanego, dotyczących budowy 

tego typu obiektów, co wskazuje na 

samowolę budowlaną. W związku z tym 

Gmina zobowiązana została do podjęcia 

działań zmierzających do jak 

najszybszego  przeniesienia 

monumentu, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Biura Upamiętnienia Walk 

i Męczeństwa i dopełnieniu wszelkich 

wymaganych przepisami prawa 

formalności. Jest to kwesta 

uszanowania Ofiar Katynia i ustawienia 

tego pomnika tak, żeby rzeczywiście 

to godnie wyglądało.        



Nowo wybrane władze gminy  

próbowały jeszcze w roku 2015 

rozmawiać z pełnomocnikiem Pawła 

Potockiego w sprawie możliwości 

zagospodarowania terenu pałacu 

i parku,  jednak w bardzo szybkim czasie 

doszło do jego sprzedaży i zakupu przez 

prywatną osobę. Nieruchomość 

o powierzchni 5,6748 ha wraz 

z wszystkimi zabudowaniami została 

ostatecznie gminie odebrana. 

Pałacowo-Parkowy, na podstawie 

ostatecznej decyzji Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 25.01.2011 r. 

W sierpniu 2012 r. przez poprzednie 

władze samorządowe została 

podpisana ugoda, dotycząca zrzeczenia 

się gminy Koniecpol roszczeń 

odszkodowawczych za nakłady 

poniesione na odbudowę Pałacu w 

zamian za zwrot Pałacu. Pan Potocki 

miał również jako rekompensatę 

otrzymać nieruchomości w pobliżu 

miejscowości Radoszewnica. W 2012 r. 

została podpisana stosowna umowa 

przedwstępna, przewidująca 

podpisanie umowy przenoszącej 

własność do czerwca 2013 r. Gmina na 

własny koszt dokonała podziałów 

geodezyjnych nieruchomości, jednak 

cała sprawa zamiany i podziału działek 

zamilkła i władze samorządowe nie 

podjęły dalszych działań. Dokonano 

zatem podziału nieruchomości na 

2 działki: o powierzchni 2,0000 ha (część 

terenu z basenem i hotelem oraz częścią 

parku) oraz o powierzchni 3,6533 ha 

(zasadnicza część parkowa, pałac, 

altana z łącznikiem, oficyna północno – 

zachodnia i oficyna południowo – 

wschodnia). Do dzisiaj nie wiadomo 

dlaczego ówczesne władze gminy 

wycofały się z przedsięwzięcia 

i w konsekwencji do podpisania umowy 

przenoszącej własność z niewiadomych 

przyczyn nie doszło, a  Pałac przeszedł 

w ręce prywatne. Zapomniano też 

o sprawie roszczeń odszkodowawczych 

za nakłady poniesione na odbudowę 

Pałacu?

Sąd przyznał prawo do zabytku 

spadkobiercom ostatnich właścicieli, 

pomijając fakt odbudowy całkowicie 

zniszczonego Pałacu po wojnie przez 

państwowe w tamtym czasie 

Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych. 

Pominięto też fakt budowy po wojnie, 

a więc też przez państwo, małego hotelu 

i dużego basenu. Nie wzięto też pod 

uwagę nakładów, jakie łożyła przez lata 

gmina na utrzymanie obiektu. Przecież 

doszczętnie spalony w 1945 roku Pałac 

został w latach 1956-1959 odbudowany 

na Dom Kultury staraniem Dyrekcji 

i Załogi ówczesnych Koniecpolskich 

Zakładów Płyt Pilśniowych, będących 

w tamtym czasie własnością Skarbu 

Państwa. Przez kilkadziesiąt lat był 

utrzymywany przez gminę. Po sprzedaży 

z Pałacu musiał się wyprowadzić Dom 

Kultury, a z zaplecza - służący przez lata 

mieszkańcom – Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Budynek hotelu, budynek 

gospodarczy, muszla koncertowa, 

podium taneczne, kort tenisowy 

i basen, chociaż zostały wybudowane 

po wojnie, też stały się częścią 

pałacowych dóbr i własnością rodziny 

Potockich. Wiadomo, że taka jest zasada 

własności, że do tego należy 

nieruchomość, kto jest właścicielem 

gruntu, na którym stoi. Przez lata 

wydatkowano środki na remont oficyn. 

Nie wiem, dlaczego ówczesne władze 

samorządowe nie walczyły o to dobro 

narodowe i nie kontynuowały 

przynajmniej sprawy zamiany 

nieruchomości oraz nie odzyskały dla 

mieszkańców chociaż części 

rekreacyjnej? 

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, 

dlaczego gmina nie walczyła o swoje 

prawa i swoje dziedzictwo w tamtym 

czasie? Dlaczego gmina nie wystąpiła 

o roszczenia odszkodowawcze?

Po zakupie właściciel zamknął obiekt 

i do dnia dzisiejszego nie jest 

prowadzona w nim żadna działalność, 

ani też nie są realizowane konkretne 

prace zabezpieczające zabytek przed 

zniszczeniem.















Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w dzielnicy Magdasz
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