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UCHWAŁA NR XLI/437/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn.
zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (
Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu nadaje się imię Tadeusza Różewicza.
2. Pełna nazwa jednostki otrzymuje brzmienie: Miejska Biblioteka Publiczna im.
Tadeusza Różewicza w Karpaczu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 października 2021 roku i zostanie podana do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy. Natomiast art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc
samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym
celem statutowym oraz że prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek
samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Z kolei art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 2
ustawy o bibliotekach stanowi, iż organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego
oraz że gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią
liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu działa od 1956 roku. Kilkakrotnie zmieniała
swoją siedzibę, ale zawsze służyła mieszkańcom i gościom, ciesząc się dużym zainteresowaniem.
Biblioteka ma bogatą ofertę czytelniczą, spełnia także ważną rolę edukacyjną i kulturalną w
naszym mieście. Miłośnicy literatury chętnie korzystają z zasobów miejscowej książnicy, nie
wyobrażają sobie Karpacza bez tej instytucji kultury. Choć biblioteka istnieje od ponad 60 lat nigdy
nie nadano jej imienia.
W listopadzie 2020 roku Sejm oddając hołd dokonaniom artystycznym Poety, przyjął uchwałę ws.
ustanowienia 2021 roku Rokiem Tadeusza Różewicza. W uchwale napisano: „Filozoficzna i
egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie
tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną
literaturę polską.”.
Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. To wybitny poeta,
dramatopisarz, prozaik, satyryk, scenarzysta filmowy i tłumacz poezji węgierskiej. Laureat wielu
nagród, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej
oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 1999 roku został laureatem Nagrody
Literackiej im. Władysława Reymonta za „twórczość całego życia”. W 2000 roku otrzymał
Nagrodę Literacką „Nike” za tom poetycki „Matka odchodzi”. Jest autorem 16 utworów prozą, 47
tomików wierszy, 24 dramatów oraz współautorem 11 scenariuszy filmowych, 5 z Kornelem
Filipowiczem i 6 z bratem Stanisławem. W 2008 roku został pierwszym laureatem Nagrody
Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości.
Pierwszy raz Poeta przyjechał do Karpacza na zaproszenie Henryka Tomaszewskiego,
twórcy wrocławskiego Teatru Pantomimy, w latach 90. Od roku 1996 przyjeżdżał już regularnie.
To właśnie Karkonosze i Karpacz były inspiracją do znanych wierszy i poematów „W gościnie u
Henryka Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek”, "Gawęda o spóźnionej miłości”. Odwiedziny
Tadeusza Różewicza były także natchnieniem do powstawania prac karpackich twórców. Teresa
Kępowicz namalowała cykl obrazów do wybranej twórczości Poety zatytułowany „Zawsze
fragment”, który podkreślał Jego związek z Karkonoszami, natomiast Leszek Legut wykonał
grafikę Tadeusza Różewicza na tle Śnieżki.
Dnia 5 września 1997 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej Karpacza Tadeusz Różewicz
otrzymał dyplom i medal „ Zasłużony dla miasta Karpacza”.
W 80 rocznicę urodzin Poety Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zorganizowało
uroczystą wystawę. Najcenniejsze eksponaty umieszczono na ekspozycji stałej Muzeum w witrynie
zatytułowanej „Tadeusz Różewicz – poeta i dramaturg w Karkonoszach”, która stanowi część
wystawy „Polacy w Karkonoszach”.
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Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na
cmentarzu przy Kościele Wang w Karpaczu.
Nadanie imienia Tadeusza Różewicza karpackiej bibliotece z jednej strony podkreśli jej
rangę w środowisku, z drugiej uhonoruje pamięć wybitnego Poety w 100 rocznicę Jego urodzin
oraz Jego sentyment do Karpacza. Odbędzie się za zgodą Rodziny Poety.
Do kompetencji Rady Miejskiej należy nadanie imienia samorządowej instytucji kultury.
Nadanie imienia jest zawsze sprawą prestiżową, potwierdza rangę instytucji oraz nadaje
indywidualną tożsamość.
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