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Od     pewnego    czasu     pojawiaja    sic     informacje    o    zamiarze
wykorzystania    mostu    w    Pilchowicach    dla    realizacji    kr6tkiej

sekwencji  filmowej  (majacej  rozgrywa€  sic  zreszta  w  Szwajcarii)
na  potrzeby hollywoodzkiej produkcji „Mission:  Impossible 7".

Uwazamy     -     cztonkowie      Stowarzyszenia      Muze6w     Sztuki
ln2ynieryjnej     -     Ze     nie     byto     nigdy     i     nie     rna     potrzeby
wykorzystywania  unikatowej  substancji  zabytkowej  na  potrzeby
kr6tkotrv\ratych,   ulotnych   efekt6w.   Nie  przynosza  one  Zadnego
trwatego  pozytku  w  Swiadomosci   kulturowej  odbiorc6w,  a   ich
ofiara  padaja  bezpowrotnie  wa2ne  dzieta  cywilizacji.  Zawsze  w
naszym     kraju     podkreslano     wage     zachowywania     zabytk6w
i  pozostatosci  z  przesztosci,  zwtaszcza  wobec  ogromu  zniszczeh

podczas obu wojen Swiatowych.

Nie   chcemy   wchodzi¢   w   polemike   z   r6Znymi   bulwersuj.acymi
wypowiedziami,    Swiadczacymi    nie    tylko    o    braku    wiedzy   w
zakresie  prawa  o  ochronie  zabytk6w  i  opiece  nad  zabytkami,  ale
takze  zdradzajacymi  brak  wyczulenia  na  spoteczna,  edukacyjna,

promocyjna i tw6rcza role zabytk6w, zar6wno tych osadzonych w
swoim   pierwotnym   kontek5cie,  jak  i   innych,   przeniesionych  do
muze6w,  otoczonych  opieka,  dostepnych  do  cel6w  naukowych,
wystawienniczych i upowszechnieniowych.

Pragniemy  zwr6ci6  uwag€  na  czesto  wystepujace  niedocenianie
dziedzictwa   poprzemystowego  i  technicznego,  jako  niezmiernie
waznego  sktadnika   cywilizacji.  Jego  zachowanie  j.est  dla   tkanki
narodowej  wazne  i  niezbedne.  R6wnie  czesto  deprecjonowana

jest  wartos¢  tych   materialnych  Swiadectw,   z  kt6rych  wiele  nie
ustepuje     5miatoscia     mysli      konstrukcyjnej     i     estetycznemu
namystowi wybitnym kreacjom architektonicznym i artystycznym.
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Nie ulega watpliwosci, Ze most Pilchowicki:

-jest  przyktadem  dawnej  mysli  inzynieryjnej  i  zabytkiem  techniki

wysokiej rangi, takze w szerokim kontekscie europejskim;

-    posiada    wybitne    walory    edukacyjne    i    turystyczne,    przez

wkomponowanie w pejzaz czesciowo naturalny, czesciowo -tak2e
w     wyniku     dziatafi     inzynieryjnych     -    sztuczny,     w     obrebie
utworzonego zalewu;

-  most jest  takze  dokumentem  niezwyktej  roll  kolei  Zelaznych  w

procesie dynamicznego  rozwoju  cywilizacyjnego w XIX  i XX wieku
(a  sam  most,  zbudowany przed  1909  rokiem,  Iiczy juz  ponad  110
Iat);

-dziatanie pahstwa polskiego i jego agend winno prowadzi6 nie do

destrukcj.i,     a     do    znalezienia     skutecznych     rozwiazah     celem
rewitalizacji zabytku.

Gteboko      zaniepokojeni      w      petni      popieramy      stanowisko
Wojew6dzkiego    Urzedu    Ochrony   Zabytk6w   we   Wroctawiu    i
Dolnoslaskiego  Konserwatora Zabytk6w nastawione na  ratowanie
zagrozonej  substancji  zabytkowej,  w tym  konkretnym  przypadku
dalszej   egzystencji   mostu   Pilchowickiego,   w   jego   materialnej
strukturze.
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dr hab.  Michat F. Wozniak,prof. UMK
Prezes Stowarzyszenia  Muze6w Sztuki lnzynieryjnej.


