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Protokół Nr 21/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 18.10.2016 r.  
godz. 10.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  stwierdzając quorum otworzyła kolejne   

posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 
następnie powitała gości i członków komisji.  

 
Załącznik nr 1,2  

2. Proponowany porządek posiedzenia: 

Przewodnicząca komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał                     
się następująco: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przedstawienie koncepcji dotyczącej rozwoju kultury w Województwie 

Warmińsko-Mazurskim - Radna Wojewódzka p. Irena Burczyk.  
4. Przedstawienie inwestycji w obszarze kultura z udziałem środków Samorządu 

Województwa w ramach propozycji do Kontraktu Terytorialnego.- Dyrektor 
Departamentu Kultury i Edukacji.  

5. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę                     
Nr XIII/315/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego                   
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu 
pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej    w Ostródzie. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi 
Ełckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej                      
na dofinansowanie w 2016 r. remontu w Powiatowej Bibliotece 
Pedagogicznej w Ełku. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji                      
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
oświatowych za rok szkolny 2015/2016, dla których organem 
prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego". 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
7. Przyjęcie  protokołu z ostatniego posiedzenia. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Uwag do porządku nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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3. Przedstawienie koncepcji dotyczącej rozwoju kultury                            
w Województwie Warmińsko-Mazurskim - Radna Wojewódzka p. Irena 
Burczyk.  

Radna p. Irena Burczyk powiedziała, iż jest to przedłużenie tego o czym było  mówione                  
w Elblągu na wyjazdowym posiedzeniu. Podkreśliła, iż Komisja Kultury  i Edukacji jeżdżąc po 
terenie zapoznaje się z ciekawymi rzeczami, a większość radnych nie ma takiej możliwości i 
zdaniem Pani Radnej należałoby zorganizować sesję poświeconą  kulturze. Zaproponowała  
tytułu – „Kultura etos solidarności”.  Pani radna rozmawiała z dyrektorem Teatru im. Jaracza, 
aby taką sesję odbyć  w teatrze, radni mogliby uczestniczyć w próbie. W sesji mogłyby wziąć 
udział nasze jednostki kultury z terenu. Kończy się realizacja programu  - Bardzo  Młoda 
Kultura, tj. pokazanie inicjatyw w wioskach. Pani radna jeździ z „Teatrem przy Stoliku” po 
wioskach i widzi, że ludzie potrafią robić wspaniałe rzeczy. Samorządy są bardzo aktywne 
jeżeli chodzi o działalność.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż zamysłem Pani radnej jest,                     

aby w przyszłym roku zorganizować sesję sejmiku poświęconą sprawom kultury regionu, 
opierając się o Teatr im. S. Jaracza oraz Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych . W teatrze 
można byłoby rozpocząć sesję, a zakończyć w CEiIK.  

 
Pan Zdzisław Fadrowski Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji powiedział,                

iż należałoby dołożyć również sugestię dotycząca strategii rozwoju kultury, czy programu 
operacyjnego kultura. Ta sesja mogłaby posłużyć do przyjęcia założeń do opracowania 
programu operacyjnego. Zlecono CEiIK pewne opracowania dotyczące programu – „Bardzo 
Młoda Kultura”, to co otrzymano to jest materiał wstępny. Dyrektor zaznaczył, iż należałoby 
opracować solidną diagnozę kultury, wizję i misję oraz wysnuć kilka strategicznych kierunków 
działania. To co robi CEiIK jest bardzo istotne, ale ma charakter nieco niszowy. Muszą znaleźć 
mechanizm w środowisku, by kulturę w sposób fizyczny wydobyć, by chciała się pokazać. 
Szczególnie chodzi                   o młodzież, która czuje się wyobcowana ze społeczeństwa, bo 
dla niej w każdej dziedzinie kultury jest mało miejsca.  Warto również posłuchać środowisk, 
animatorów i ludzi żywej kultury,  co oni o tym sądzą, co mają do powiedzenia na temat żywej 
kultury. Na sesji można zaprezentować  instytucje kultury samorządu województwa  i pokazać 
najważniejsze wątki, które zostaną wykorzystane np. Światowid to zainwestowanie w 
nowoczesne technologie. W Teatrze Sewruka  w Elblągu ciekawe jest przedstawianie musicali. 
Dodał, iż Zarząd Województwa podjął decyzję, aby fundusz filmowy znalazł się w  CEiIK w 
Olsztynie  i on zająłby się koordynacją różnego rodzaju festiwali filmowych i około 
filmowych. Wokół funduszu dzieje się mnóstwo różnych wydarzeń.  

 
Radny p. Ryszard Kawczyński stwierdził, iż kultura ma się bardzo dobrze. W radiu 

regionalnym  podano informację, iż 6% budżetu gospodarstw domowych przeznacza  się  na 
kulturę. Jego zdaniem nasze instytucje, teatr, filharmonia, powinny odbywać spektakle lub 
koncerty w terenie, bo są tego typu  potrzeby. Podkreślił, iż nie mówi się  o kulturze, która jest 
robiona przez różnego rodzaju powiatowe i gminne domy  kultury, nie dysponując dużymi 
środkami robią kulturę. Panu radnemu brakuje wymiany kulturalnej, grupy artystów, która by 
jeździła  w teren.  

 
 Radna p. Irena Burczyk dodała, iż wyjazd teatru w teren jest dość kosztowny,                     

a bilety nie mogą być zbyt drogie, bo wówczas będzie mało widzów.  
 
Radny p. Ryszard Kawczyński dodał, iż do kultury należy dokładać, bo kultura nie przynosi 

dochodów. Odniósł się do świętolipskich wieczorów muzycznych, podkreślając, iż to wielka i 
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piękna inicjatywa, która wyrosła w kościele w Świętej Lipce. Taki koncerty organowe 
zorganizował również Reszel w Kościele Piotra i Pawła,  w których uczestniczą setki osób.  
Pan radny zauważył, że należy  pokazywać i wspierać tego rodzaju inicjatywy.   

 
 Dyrektor p. Z. Fadrowski  stwierdził, iż należy zadać sobie pytanie,  na czym powinna 

polegać wojewódzkość instytucji kultury, np. czy „Teatr w Elblągu to teatr w Elblągu, czy teatr 
elbląski?”, bo to istotna różnica.  Przez szereg ostatnich lat został zaniechany proces obecności 
instytucji wojewódzkich w terenie. Udało się zrealizować dwa lata temu takie zamierzenie ze 
środków unijnych, obecność filharmonii na  terenach zagrożonych wykluczeniem. Polegało to 
na tym, że finansowany był przyjazd i pobyt ludzi z określonych miejscowości do Olsztyna do 
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. Natomiast zorganizowanie takich koncertów w terenie 
jest niezwykle trudne ponieważ są to duże koszty. Niekoniecznie teatr, czy filharmonia może 
wyjeżdżać w dużych formach muzycznych. Zaproponowano również model, aby filharmonia 
wyjeżdżała  w powiat z jednym koncertem i jest to możliwe, ale dużo to kosztuje. 

 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż dane dotyczące przeznaczania 6% budżetu 

gospodarstw domowych na kulturę są trochę przesadzone. Jednak co do stanu kultury, to Pan 
radny myśli, iż kultura się rozwija i każdy z przedmówców ma wiele racji. Jest normalnym 
uczestnikiem kultury i identyfikuje się z różnymi formami kultury od wielu lat.  Należy podjąć 
wnioski co możemy zrobić, należy się skupić nad tym co mamy pokazać ludziom, gdyż kultura 
jest bardzo elitarna. Wypada się zastanowić, jak pokazać wybrane fragmenty kultury?  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż to co przedstawił dyrektor wymaga wiedzy 

ekspertów i specjalistów, bo to jest poważna inicjatywa. Pani Irena Burczyk przedstawiła 
pomysł samej organizacji, nie wiadomo, czy to będzie debata,  kongres, czy sesja sejmiku 
poświęcona kulturze, która przyczyni się do stworzenia strategii kultury?   

 
Radny p. Sławomir Jezierskidodał, iż aby sejmik zajął się kulturą to należy zmobilizować 

Zarząd Województwa do wyjazdowych posiedzeń                      
w poszczególnych placówkach kultury, by tam na miejscu można było zapoznać                      
się z dorobkiem tych instytucji i problemami ich nurtującymi. Zarząd na bieżąco mógłby 
rozwiązywać problemy samorządowych instytucji kultury w terenie. Zdaniem radnego 
mogłoby to przełożyć się  na rozwój tych instytucji ich oferty kulturalnej                     
i dostępności dla mieszkańców.  

 
Radna p. Teresa Nowakowska powiedziała, iż są dwa problemy tj. potrzeby instytucji                    

i  możliwości samorządu województwa.  
 
Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, iż należałoby zapytać ludzi kultury w terenie                      

o ich potrzeby, w ramach programu operacyjnego odbędą się konsultacje społeczne. Pan 
Dyrektor dodał, iż po komisji odbędzie spotkanie z Biurem Rozwoju Kultury                     
i Edukacji w sprawie założeń do Programu Operacyjnego Kultura.   
 

 Przewodnicząca komisji dodała, iż potrzeby instytucji kulturalnych są na bieżąco 
zaspakajane, na pewno nie jest to stan idealny. Efektem działania komisji wraz                      
z Departamentem Kultury powinno być wypracowanie konstrukcji służącej zdynamizowaniu 
naszych instytucji kultury.    

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski wyjaśnił, iż to nie jest tak, że Zarząd Województwa nie zna 

swoich instytucji kultury, bo kilka razy w roku jest składana informacja o planach finansowych 
i realizacji działań przez poszczególne jednostki. Jest również składana informacja jak 
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dyrektorzy wywiązują się z zawartych umów. Trudno Zarządowi byłoby zorganizować 
posiedzenie w terenie ze względu na liczne obowiązki  poszczególnych członków zarządu. Nie 
wykształcił się nawyk, że jeżeli instytucja jest w Olsztynie to 60% widzów to mieszkańcy 
Olsztyna, ale miasto nie partycypuje w kosztach. Kolejno odniósł się do funkcji pełnionych 
przez biblioteki.  

 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby powołać zespół osób, który by pracował nad 

tą koncepcją. Zaproponowała p. Irenę Telesz-Burczyk.  Dodała, iż chętnie się włączy do pracy 
zespołu, kolejno zaproponowała  radnego  p. Patryka Kozłowskiego.  Przewodnicząca 
postulowała, aby logistykę przedsięwzięcia przygotował Dyrektor p. Fadrowski. Dodała, iż 
ciekawą koncepcją był program  „Ponowa”, który podszedł socjologicznie do tego zjawiska, 
ale pewne zagadnienia traktuje zbyt wąsko. Należałoby wypracować pewne działania                     
i zbudować pewien program. 

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski dodał, iż w skali kraju to zawsze była jakaś grupa robocza, czyli 

zespół albo szerszy, albo węższy plus eksperci. Początkiem formalnym działania byłaby 
decyzja organu wykonawczego, czyli Zarządu Województwa o  powołaniu zespołu. Tutaj 
dyskusja wskazuje na potrzebę powołania takiego zespołu i określić jego kompetencje oraz 
harmonogram. Pan dyrektor zaproponował, że na następnym posiedzeniu przedstawi wstępny 
materiał do konsultacji z komisją.  

 
Radny p. R. Kawczyński zapytał, jak jesteśmy zaangażowani w obchody pokoju 

toruńskiego? 
 
Dyrektor p. Fadrowski poinformował, iż został przyjęty kalendarz zdarzeń związanych z 

obchodami rocznicy  pokoju toruńskiego, który jest realizowany.  
 
3. Przedstawienie inwestycji w obszarze kultura z udziałem środków Samorządu 
Województwa w ramach propozycji do Kontraktu Terytorialnego. 

 
Dyrektor p. Z. Fadrowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą inwestycji 

w obszarze kultura z udziałem środków Samorządu Województwa  w ramach propozycji do 
Kontraktu Terytorialnego. 

Załącznik nr 3 
 
 Radny p. P. Kozłowski nawiązując do koncepcji rozbudowy Muzeum Bitwy pod 
Grunwaldem dodał, iż ostatnio był pod Waterloo, gdzie nowo oddane muzeum mieści się pod 
ziemią. Przez ostatnie 1,5 roku włożono dużo starań, aby  dokończyć budowę muzeum.  
 
 Radny p. R.  Kawczyński powiedział, iż nowe obiekty, które wybudowano na Polach 
Grunwaldzkich jemu się nie podobają. Zapytał, czy prawdą jest, iż do inwestycji dołoży się 
Rząd? 
 
 Radny p. P. Kozłowski stwierdził, iż była o tym mowa, kiedy nie było możliwości 
dofinansowania tego ze środków unijnych, ewentualnie minister może prowadzić muzeum jako 
instytucję narodową. Pojawiła się możliwość, że może to być zrealizowane w ramach 
Kontraktu Terytorialnego i teraz jest to realizowane. 
 
 Dyrektor p. Z. Fadrowski powiedział, iż minister nie zamknął kwestii związanych                 
z przyszłością tego muzeum. Była sytuacja taka, że interpretacja przepisów mówiących o tej 
perspektywie wskazywała, że nie będzie finansowania żadnej rozbudowy, czy nowych 
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powierzchni użytkowych, a w tej chwili jest ta interpretacja bardziej elastyczna, że  rozbudowa 
jest dopuszczalna. Jest szansa, że uzyskają 85% środków  finansowych.  
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku: 

 Zaopiniowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę                     
Nr XIII/315/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego                   
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Ostródzkiemu 
pomocy finansowej  w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. 
działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej    w Ostródzie. 

Dyrektor p. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały.                 
Z a pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało –  7 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był 
przeciwny.  

 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi 
Ełckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej                      
na dofinansowanie w 2016 r. remontu w Powiatowej Bibliotece 
Pedagogicznej w Ełku. 

Dyrektor p. Fadrowski przedstawił w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały.                 
Za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowało –  7 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był 
przeciwny.  
 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji                      
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
oświatowych za rok szkolny 2015/2016, dla których organem 
prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego". 

Dyrektor p. Fadrowski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą realizacji 
zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2015/2016, dla 
których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego". 

Załącznik nr 4  

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały.                 
Za pozytywnym zaopiniowaniem – głosowali wszyscy obecni członkowie komisji. 
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Pani Przewodnicząca poinformowała o piśmie od Burmistrza Orzysza, który zaprasza 
komisję, aby w miesiącu listopadzie odbyła wyjazdowe posiedzenie w Muzeum Wojska, 
Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.  
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Członkowie komisji przyjęli z radością zaproszenie i zaproponowali, aby w/w 
posiedzenie odbyć wiosną ( kwiecień, maj) przyszłego roku i wpisać ten temat                     
do planu pracy komisji na rok 2017. 

Radny p. Kawczyński zaproponował, aby wyjazd komisji do Orzysza powiązać                     
z jakąś uroczystością, która odbędzie się w Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej 
w Orzyszu. 
 
6. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego projektu protokołu. Uwag do 
protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 
7. Zakończenie posiedzenia.  

 Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym za aktywny udział                     
i zakończyła obrady Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego   w dniu 18.10.2016 r.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
 Bożenna Ulewicz 
 
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 

 

 

 


