
 

I N T E R P E L A C J A
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Nr    ...................... /2017 
 

                                            

Wrocław, dnia 11 grudnia 2017 roku 
 

MAREK OBRĘBALSKI 
..................................................................... 
             (imię i nazwisko radnego) 
 
 

adresat interpelacji:     ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

w następującej sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury „Dolnośląskie 
Muzeum Literatury im. Gerharta Hauptmanna” 

 
 

Wprawdzie w regionie dolnośląskim funkcjonuje wiele muzealnych placówek, to 

jednak odczuwany jest wyraźny brak muzeum o literackim profilu, placówki o 

integracyjnym, wielokulturowym charakterze, popularyzującej literackie dziedzictwo 

kulturowe, wzmacniające historyczną wiedzę i międzynarodową tożsamość Dolnego 

Śląska. 

W miejscowości Jagniątków (obecnie część Jeleniej Góry) przez wiele lat żył i 

tworzył laureat literackiej Nagrody Nobla z 1912 roku Gerhart Hauptmann. W jego willi 

„Wiesenstein” (Łąkowy Kamień), w której mieszkał od 1901 roku aż do śmierci w 1946 

roku, od 1 maja 2005 roku prowadzone jest przez samorząd Miasta Jeleniej Góry Muzeum 

Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna”. Ponadto oddziałem jeleniogórskiego Muzeum 

Karkonoskiego prowadzonego przez samorząd województwa dolnośląskiego jest 

zlokalizowany w Szklarskiej Porębie „Dom Carla i Gerharta Hauptmannów” (brat noblisty 

Carl Hauptmann był również pisarzem). Moim zdaniem, potrzebna i merytorycznie 

uzasadniona jest instytucjonalna integracja tych placówek. Stąd też wnioskuję o 

utworzenie „Dolnośląskiego Muzeum Literatury im. Gerharta Hauptmanna” w wyniku 

połączenia Oddziału Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie - Domu Carla i 

Gerharta Hauptmannów z Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej 

Górze - Jagniątkowie. 

„Dolnośląskie Muzeum Literatury  im. Gerharta Hauptmanna” stałoby się placówką 

promującą w międzynarodowym wymiarze wielokulturowy charakter dziedzictwa 

dolnośląskiego regionu, aktywnie współtworzącą jego prestiż i wizerunek, a nadto mogłoby 

stać się centrum historycznych i współczesnych badań nad literaturą Dolnego Śląska. 



 

Wnoszę zatem do Zarządu Województwa o podjęcie efektywnych działań w 

przedstawionej sprawie o regionalnym, społeczno-kulturowym znaczeniu, w tym 

przedmiotowych (m.in. organizacyjnych i finansowych) rozmów z Ministerstwem Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we 

Wrocławiu i Miastem Jelenia Góra (w zakresie ewentualnego współprowadzenia lub 

całkowitego przejęcia Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”). 

  

  
          ............................................................. 

                       (podpis radnego) 
 

Według Statutu Województwa Dolnośląskiego: 
* 
Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu, należących do kompetencji organów samorządu województwa. Interpelacje składa się na 

piśmie Przewodniczącemu Sejmiku. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania skierowane do adresata. 
**  

Adresatem interpelacji jest Zarząd Województwa. Adresat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 


