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Petycia

w sprawie wpisu do rejestru zabytków willi pł k Jana Stefana Kotowicza, położonej w Rzeszowie przy
W. Dekerta 4.
Stosownie do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195), Stowarzyszenie
„Obywatelski Rzeszów" — wnosi w interesie publicznym, o podjęcie rozstrzygnięcia i utrzymanie w mocy
decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyś lu o indywidualnym wpisie willi płk Jana
Stefana Kotowicza do rejestru zabytków, jako wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, z uwagi na jej wartość i znaczenie historyczne oraz walory architektoniczne.
Wybudowana w 1928 r. modemistyczna willa ma dla rzeszowian i miasta szczególne znaczenie, gdyż
upamiętnia postać wielkiego rzeszowianina, patrioty i bohatera narodowego płk Jana Stefana Kotowicza PS.
„Twardy", oficera Komendy Głównej AK, ostatniego dowódcy 27 Wolyńskiej Dywizji Piechoty AK, skazanego
w 1945 r. bezprawnie na 10 lat więzienia.
Po wyjściu z więzienia na mocy amnestii płk Kotowicz wrócił do Rzeszowa w 1949 r. i zamieszkał w
rodzinnej willi pozostając w niej aż do śmierci tj. do marca w 1963 r. będąc w okresie PRL-u, jako byty
legionista, zawodowy oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Dopiero po śmierci odzyskał dobre imię oficera i został w 1990 r. uniewinniony i zrehabilitowany przez Sąd
Najwyższy, o czym informowały ogólnopolskie media.
Po wielu staraniach, na ścianie willi w 2001 r. została odsłonięta w obecności władz miasta, biskupa,
przedstawicieli wojska i rzeszowian poświęcona tej wybitnej postaci tablica pamiątkowa, a skwer w pobliżu
willi otrzymał Jego imię.
Co roku, w rocznicę śmierci płk Kotowicza, rzeszowianie odwiedzają to miejsce, składając kwiaty i
oddając hołd Pułkownikowi.
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Nadto, willa płk Kotowicza zasługuje na ochronę, jako dobro wspólne i wpis do rejestru zabytków,
również ze względu na walory architektoniczne. Jako autentyczna willowa architektura z okresu
międzywojennego, zachowana w oryginalnym stanie, świetnie wpisuje się w otoczenie i komponuje się nie tylko
z modernistycznymi budynkami z okresu COP przy ul. Dekerta, ale i z całym ogrodowo-pałacowym założeniem
Lubomirskich.
Stanowi ona znak historii miasta, które nie posiada wiele zabytków.
Obecny stan techniczny willi wynika z wieloletnich zaniedbań jej aktualnego właściciela, oraz, co jest obecnie
przedmiotem postę powania Prokuratury, z jego rozmyślnego działania, w celu doprowadzenia willi do
dewastacji i w rezultacie do wyburzenia.
Stowarzyszenie „Obywatelski Rzeszów" reprezentujący mieszkańców miasta zatroskanych o dalsze
losy willi, czuje się w obowiązku, co wynika z jego celów statutowych, do których należy m.in. ochrona
zabytków i dziedzictwa kultury miasta, oraz innych obszarów o szczególnym znaczeniu dla miasta (p 7 ust. 1
pkt. 6 statutu) — do podjęcia działań i starań w interesie publicznym, w celu usankcjonowania indywidualnego
wpisu willi płk Jana Stefana Kotowicza do rejestru zabytków, jako dobra kultury i dziedzictwa prawnie
chronionego.
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