
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Pęka 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

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

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Moje oświadczenie dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Polanka Hallera w gminie 

Skawina – działki z kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX w. oraz działki niezabudowanej. 

Jako senator ziemi krajowskiej chciałbym poinformować Pana Ministra, iż podczas spotkania 

zorganizowanego przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach,  

w gminie Skawina, w dniu 10 lutego br., spotkania inaugurującego Rok Generała Józefa Hallera 

ustanowiony przez Senat RP, otrzymałem informację, że Uniwersytet Jagielloński, który jest właścicielem 

wymienionej posiadłości, postanowił wystawić ją na sprzedaż. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął Senat 

UJ w dniu 25 stycznia br. W lokalnej prasie pojawiły się już ogłoszenia dotyczące składania ofert zakupu 

działki – terminu nadsyłania ofert do 1 marca i wpłaty wadium do 28 lutego – na której zlokalizowany jest 

dwór oraz zabudowania gospodarcze. 

Dwór oraz cały majątek był od końca XVIII w. w posiadaniu rodziny Hallerów. Ostatnim jego 

właścicielem był gen. Stanisław Haller, który został zamordowany przez Sowietów w Katyniu w 1940 r. 

Stanisław Haller był kuzynem gen. Józefa Hallera, naczelnego dowódcy Wojska Polskiego i komendanta 

Legionów Polskich, który urodził się w pobliskich Jurczycach. Od 1945 r. właścicielem majątku jest 

Uniwersytet Jagielloński, który gospodarował nim, prowadząc na jego terenie gospodarstwo rolne. Budynek 

dworu był wykorzystywany do celów biurowo-administracyjnych. 

Kompleks zabudowań pałacowo-folwarcznych składa się z dworu, kuźni, dwóch chlewni, cielętnika, 

jałownika, spichlerza, stajni oraz zespołu stodół. W skład nieruchomości wchodzi również zabytkowy park, 

w którym królują platany, czerwony buk oraz największy w Małopolsce okaz magnolii drzewiastej. 

Niedawno w parku zakończono prace pielęgnacyjne, które przywróciły mu dawny urok i piękno. 

Jeżeli sprzedaż dojdzie do skutku, cenny zarówno ze względów historycznych, jak i ze względów 

architektonicznych oraz przyrodniczych kompleks przejdzie w prywatne ręce. Podobny los spotkał już 

położony nieopodal dwór w Jurczycach, w którym urodził się i dorastał gen. Józef Haller. 

Od wielu lat niezrealizowanym marzeniem lokalnej społeczności było przywrócenie dawnej świetności 

tym obiektom oraz urządzenie w ich części muzeum gen. Józefa Hallera i całego, zasłużonego dla Polski, 

rodu Hallerów. 

Ja również podzielam pogląd, że chociaż część przedmiotowego terenu powinna zostać w rękach państwa 

polskiego lub przynamniej być dostępna dla społeczeństwa i spełniać funkcje kulturalno-oświatowe. 

Rada Miejska w Skawinie w dniu 22 lutego br. podjęła rezolucję, w której wyraża swoje zaniepokojenie 

w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński kompleksu wymienionych zabudowań. 

W dniu 24 lutego br. podczas rozmowy z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskałem informację, 

że powodem wystawienia posiadłości na sprzedaż było zbyt duże obciążenie finansowe związane  

z utrzymaniem rzeczonego terenu i znajdujących się na nim obiektów. 

W związku z zaawansowaniem procesu sprzedaży, jak i krótkimi terminami bardzo proszę Pana Ministra 

o pochylenie się nad tą sprawą i podjęcie czynności, jakie uzna Pan za stosowne. 

Marek Pęk 

 


