Rezolucja Nr 59/LXXXV/13

Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 9 października 2013 r.
uchwala niniejszą
REZOLUCJĘ
skierowaną do Ministra Kultury i Ministra Finansów
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

„ Szlachetna potrzeba utrzymania świetności Krakowa, to coś znacznie więcej niŜ troska
o zabytki. To w istocie troska o stan polskich serc i umysłów. O naszą narodową toŜsamość,
o pamięć kulturowych polskich i europejskich korzeni.
Przywracając podwawelskiemu grodowi jego dawny blask, robimy to przede wszystkim dla
siebie. Ale takŜe przyciągamy tym dziełem uwagę Europy.
Przypominamy jej o waŜnych źródłach jej wielkości.
Pozwalamy przejrzeć się w krakowskiej historii niczym w zwierciadle.
I z dumą mówimy: spójrz Europo, ile w Tobie z nas’’
Cytując jednego z Prezydentów Rzeczypospolitej zwierzchnika Komitetu Odnowy zabytków
Krakowa opiekuna tej wielkiej narodowej sprawy, która słuŜy społeczności Krakowa oraz milionom
przybyszów zachwyconych pięknem i atmosferą Krakowa, Rada Miasta Krakowa zwraca się do
Panów Ministrów z apelem, aby rozwiązania zapisane w ustawie o Narodowym Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, utrzymać w obrębie finansowania ze środków publicznych
państwa polskiego.
Jednocześnie podkreślając znaczenie turystyki, która naleŜy do najwaŜniejszych przemysłów
kulturowych świata, apelujemy aby sukces działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa, który sprawił, Ŝe ludzie jadą, bo chcą zanurzyć się w aurze niezwykłego miejsca, jakim jest
odnowiony Kraków, nie został zmarnowany przez próbę rozpuszczenia funduszy Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, w planie powstania „ Centralnego Pogotowia Konserwatorskiego” lub tzw.
„ Planu Ochrony Zabytków”.

Apelujemy, aby inicjatywy tzw. Dzielenia funduszy „ równo” w obrębie finansowania
odnowy zabytków nie dotknęły tego wielkiego skarbu dla dziedzictwa narodowego jakim jest
Kraków wraz z Kazimierzem i Kopalnią Soli w Wieliczce, miasta które w Polsce, Europie i świecie
łączy się z postaciami Mikołaja Kopernika, Wita Stwosza, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego,
Heleny Modrzejewskiej, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Lema, Krzysztofa
Pendereckiego, Sławomira MroŜka, miasta Karola Wojtyły, miasta w którym bije serce Polski.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef PILCH

Do wiadomości:
Posłowie i Senatorowie z Krakowa i Małopolski.

Do wiadomości przesyłamy równieŜ treść rezolucji skierowanej w grudniu 2012 roku przez Radę
Miasta Krakowa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Marszałka Sejmu i Prezesa Rady
Ministrów.

