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UCHWAŁA NR XXXIII/363/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego pozostawienia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 i 2 pkt 5 uchwały nr LVI/510/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia
26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4847 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na względzie sygnały o planowanym przeniesieniu Muzeum Sportu i Turystyki
do Dolnośląskiego Centrum Sportu zlokalizowanego na Polanie Jakuszyckiej Rada Miejska Karpacza
podejmuje apel w sprawie pozostawienia instytucji w Karpaczu w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się i zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza do przekazania
niniejszego apelu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – Panu Cezaremu Przybylskiemu.
§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/363/20
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Apel Rady Miejskiej Karpacza w sprawie pozostawienia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Rada Miejska Karpacza pragnie zwrócić uwagę na fakt, że Muzeum Sportu i Turystyki
od 1974 roku tworzy tożsamość Karpacza i jego mieszkańców. Jest obiektem lokalnego
i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta.
Dotychczas
zostało
ono
odwiedzone
przez
ponad
milion
turystów
z kraju
i z zagranicy. W Muzeum zostało zorganizowanych ponad 100 wystaw czasowych.
W 1978 r. przy Muzeum powstał Karkonoski Klub Olimpijczyka. Jest on jednym
z najstarszych klubów w Polsce zrzeszającym nie tylko olimpijczyków, ale także zawodników
z różnych dyscyplin sportowych.
Instytucja za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień, między innymi: „Nagrodę Kulturalną
„Silesia”, złoty medal za „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, wyróżnienie „Fair Play
PKOL”. Realizuje także program „Tożsamości regionalnej Dolnego Śląska”.
Muzeum powiązało z Karpaczem wybitną postać kultury polskiej Tadeusza Różewicza – poety,
dramaturga i prozaika. Eksponaty przekazane na wyłączność przez rodzinę zmarłego, upamiętniają
jego dokonania oraz silny związek z Karpaczem. Miastem, w którym wypoczywał, tworzył, które
przywoływał w swoich dziełach. Pozostawienie eksponatów Mistrza w Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu jest spełnieniem woli Mistrza i Jego Rodziny.
W zbiorach Muzeum znajdują się medale i trofea wybitnych sportowców, łącznie jest to
685 depozytów, które nie są własnością instytucji i mogą być odebrane przez właścicieli w przypadku
przeniesienia Muzeum. Należy tu wymienić zbiór medali (w tym złoty medal olimpijski) Renaty
Mauer Różańskiej, wybitnej strzelczyni, najbardziej utytułowanej sportsmenki Dolnego Śląska.
Rada Miejska Karpacza wskazuje ponadto, że Karpacz po II wojnie światowej był centrum sportu
bobslejowego i saneczkowego oraz narciarstwa zjazdowego. Zgromadzone w obiekcie eksponaty
pozwalają prześledzić rozwój sprzętu sportowego poczynając od najstarszych modeli nart, karpli,
sanek i bobslejów.
Ważnym działem Muzeum w obecnym kształcie jest także „Geneza i rozwój turystyki
w Karkonoszach” prezentujący historię laborantów, działalność Związku Karkonoskiego,
przewodnictwa w Karkonoszach i w Polsce oraz ratownictwa górskiego.
W obiekcie organizowane są także „Dni Olimpijczyka”, spotkania i prelekcje, w których biorą
udział mieszkańcy Karpacza. Wpisały się one na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych
i integrujących lokalną społeczność. Dla sportowców oraz olimpijczyków z Karpacza Muzeum jest
zapisem historii ich zmagań i osiągnięć. To wartość niematerialna i więź emocjonalna, która w żaden
sposób nie może być zerwana.
Mając na względzie rolę jaką Muzeum Sportu i Turystyki pełni w krajobrazie Karpacza
oraz w świadomości Mieszkańców Rada Miejska Karpacza apeluje o pozostawienie obiektu
w Karpaczu.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 713 ze zm.) „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej.". Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 i
2 pkt 5 uchwały nr LVI/510/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
Statutu Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4847 z późn. zm.) ”Rada obraduje na sesjach i
rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie
oraz wynikające z innych przepisów" oraz "zakres przedmiotowy uchwał dotyczy (...) apeli zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania".
Podjęcie niniejszego apelu uzasadnione jest pojawiającymi się sygnałami o planowanym
przeniesieniu Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu do Dolnośląskiego Centrum Sportu
zlokalizowanego na Polanie Jakuszyckiej. Rada Miejska podejmując apel w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały pragnie wyrazić swój sprzeciw wobec przeniesienia instytucji z
Karpacza, co byłoby ingerencją w budowaną od 46 lat tożsamość miasta oraz naruszeniem jego
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W związku z powyższym należy uznać, że przyjęcie przedmiotowego apelu i skierowanie
go do Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Cezarego Przybylskiego jest w pełni
uzasadnione.
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