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Protokół Nr 29/2017 

z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  

z dnia 24.08.2017 r.  

godz. 11.00 

Ronin-Frombork 

Muzeum Mikołaja Kopernika  

 i Archikatedra Fromborska 

 

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 na wyjazdowym posiedzeniu. 

 

Załącznik nr 1,2  

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco; 

Godz. 11.00 – 12.30   Park Astronomiczny  -  miejscowość Ronin 25 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z działalnością Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 

sprawozdanie z działalności placówki za okres tej kadencji sejmiku, przedstawienie 

planów na najbliższe lata – informacja o organizowaniu wystaw stałych i 

czasowych. 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Sejmiku; 

 Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/274/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania 

stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury 

oraz opieką nad zabytkami (D.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 4794.). 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Godz. 12.30 przejazd do głównej siedziby Muzeum Mikołaja Kopernika                                           

we Fromborku, ul. Katedralna 8 

 7.   Zwiedzanie obiektów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Dyrektor p. 

Henryk Szkop. 

Godz. 14.45 – 15.45 Archikatedra Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we 

Fromborku, ul Katedralna 6. 

8. Zwiedzanie Archikatedry oraz prelekcja o rewitalizacji obiektu - Proboszcz ks. prał. 

kan. dr Jacek Wojtkowski.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto jednogłośnie.  

 

3. Zapoznanie się z działalnością Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 

sprawozdanie z działalności placówki za okres tej kadencji sejmiku, 

przedstawienie planów na najbliższe lata – informacja o organizowaniu wystaw 

stałych i czasowych. 
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 Głos zabrał Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku p. Henryk Szkop, 

który przedstawił historię rozbudowy obserwatorium astronomicznego mieszczącego się na 

Górze Żurawiej w miejscowości Ronin.  Park astronomiczny składa się 6 pawilonów i 2 

budynków dydaktycznych. Kolejno poinformował, iż Muzeum Mikołaja Kopernika we 

Fromborku powstało w roku 1948 i składa się z 11 budowli na Wzgórzu Katedralnym 

uznanych wraz z Katedrą za zabytki kultury, Zespół Poszpitalny Św. Ducha. Na koniec 

ubiegłego roku muzeum zatrudniało 43 osoby. Następnie przedstawił ilość wystaw stałych i 

czasowych prezentowanych w placówce, przez okres od roku 2015 do połowy roku 2017 

Muzeum odwiedziło 331 152 osoby, tj 140 tys. osób rocznie. Pan Dyrektor przedstawił 

sprawozdanie z działalności placówki. Komisja majątkowa ustaliła prawo do nieodpłatnego 

użytkowania obiektów na okres 25 lat i ten okres właśnie mija w styczniu 2018 i obecnie 

trwają prace nad nową umową. Władze kościelne oświadczyły, iż planują na Wzgórzu 

Katedralnym otworzyć muzeum diecezjalne z części obiektów.  Następnie przedstawił 

wspólne przedsięwzięcia podjęte z Kapitułą Warmińską tj. wspólnie organizowane wystawy. 

Obie instytucje współpracują od roku 2009 i współpraca układa się bardzo dobrze.   

 

Przewodnicząca komisji zapytała o stan prawny i czy już funkcjonują dwie nowe 

placówki muzealne: jedna świecka, a druga kościelna? 

 

Proboszcz ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski poinformował, iż Arcybiskup Metropolita 

powołał w 2009 r. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej jednak, gdy rozpoczęła się 

przebudowa kamienic w Olsztynie przy ul. Barbary 2, to doszli do wniosku, iż dobrze byłoby 

te dwie instytucje rozdzielić. Powstałoby Muzeum Archidiecezji w Olsztynie i Muzeum 

Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny. Poinformował, iż obecnie wspólnie 

organizowali wystawy od roku 2009 r. przy wsparciu samorządu pokazywały bogactwo tego 

terenu. Zaznaczył, iż cały czas jest potrzebna promocja i opowieść o historii tych terenów, a 

każda z wystaw wymaga wysiłku i kompetencji. Pokazują również sztukę sakralna luterańską, 

protestancką.  Poinformował o wystawie dotyczącej przedwojennych aniołów chrzcielnych 

oraz wystawie dotyczącej Kopernika, jako Kanonika Kapituły.   

 

Przewodnicząca Komisji zapytała, jak to będzie wyglądało pod kątem substancji 

materialnej? 

 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Z. Fadrowski poinformował, iż Samorząd 

Województwa, co roku zabezpiecza środki na wystawy i poszerzanie współpracy. Kolejno 

odniósł się do porozumienia, ws. prowadzonej współpracy, wyjaśnił, iż chcą, aby w dalszym 

ciągu były takie jak dawniej tj. użytkowanie obiektów przez Muzeum, jako ograniczone 

prawo rzeczowe przekazane nieodpłatnie oraz uszczegółowiane, które obiekty wrócą do 

Kapituły. Natomiast mieszkania znajdujące się w zasobach Wzgórza Katedralnego, proponują 

przekazać na potrzeby muzealne. Powiedział, iż starają się w każdym muzeum wdrażać takie 

działanie, aby wyprowadzać z części zabytkowej, która ma wartość historyczną część 

magazynową, aby tą część udostępnić do zwiedzania.  

 

Radna p. I. Burczyk zapytała, jaka jest procentowa partycypacja w kosztach utrzymania 

całości?  Podziwia dwóch gospodarzy, którzy wzajemnie współpracują.  

 

Dyrektor p. H. Szkop wyjaśnił, iż są dwa osobne budżety. Koszty eksploatacji obiektów, 

które użytkuje muzeum samo pokrywa koszty eksploatacji. Diecezja ponosi koszty 

utrzymania budynków, którymi dysponuje.  
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Proboszcz ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski dodał, iż utrzymanie budynków jest po 

stronie muzeum, a użytkowanie jest nieodpłatne. 

 

Radny p. R. Kawczyński powiedział, iż jego zdaniem, to jeden właściciel powinien 

prowadzić te obiekty. Kolejno przytoczył przykład Szkoły Rolniczej w Smolajnach.  

 

Dyrektor p. Fadrowski powiedział, iż tych dwóch gospodarzy od lat prowadzi obiekty i 

dobrze współpracują. Katedra jest diecezjalna, a pozostałe obiekty należą do Kapituły 

Warmińskiej, które użytkuje Muzeum i pokrywa wszelkie koszty związane z utrzymaniem 

tych obiektów w stanie niepogorszonym. Kwestię nieruchomości jest prosto rozdzielić, ale 

trudno sobie wyobrazić, aby ruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazać 

do prowadzenia Kapitule Warmińskiej. Dodał, iż Muzeum Mikołaja Kopernika we 

Fromborku nigdy nie generowało strat finansowych. Jest zgoda ze strony Zarządu 

Województwa i Arcybiskupa na dalsze funkcjonowanie w takiej formie jak dotychczas.  

 

Radna p. I. Burczyk powiedziała, iż z informacji przekazanych wynika, że kadencja 

Dyrektora p. H. Szkopa kończy się z dniem 31 grudniu 2017 r., czy w związku z tym są 

podjęte jakieś kroki? 

 

Dyrektor p. Z. Fadrowski powiedział, iż jest niekwestionowane uzgodnienie pomiędzy 

stronami, iż Muzeum powinno funkcjonować na Wzgórzu Katedralnym, natomiast na 

stanowisko dyrektora placówki będzie ogłoszony konkurs. 

 

Radny p. R. Kawczyński dodał, iż właścicielem powinien być kościół,                                  

a samorząd mógłby zakontraktować usługę w takim miejscu.  

 

Dyrektor p. Z. Fadrowski podał przykład Klasztoru Kamedułów na Wigrach, gdzie kiedyś 

tam funkcjonowała Instytucja Kultury Ministerstw, a obecnie nie ma tam instytucji ani 

samorządu, ani Ministerstwa Kultury, a biskup ełcki przy szczupłych środkach finansowych 

boryka się z problemami, bo stan techniczny obiektu z roku na rok jest coraz gorszy.  

 

Radny p. S. Jezierski zapytał o sytuację ODN-u i bibliotek wojewódzkich? 

 

Dyrektor p. Z. Fadrowski poinformował, iż odbyły się konkursy na stanowiska 

dyrektorów w powyższych placówkach i zostali wyłonieni kandydaci i na najbliższym 

Zarządzie będzie wniosek o zatwierdzenie postępowań konkursowych.  

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w 

w/w sprawie, gdzie napisano, iż fuzja nie jest planowana, ale jest to ciągle analizowane.  

 

4. Zaopiniowanie materiałów na XXIX Sesję Sejmiku; 

 

 Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/274/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania 

stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury 

oraz opieką nad zabytkami (D.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 4794.). 
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Głos zabrał Dyrektor p. Z. Fadrowski, który powiedział, iż jest to doprecyzowanie 

pewnych zapisów, które sugerowała Kapituła rozpatrująca wnioski. Następnie przedstawił 

proponowane zmiany. 

 

Radna p. I. Burczyk poprosiła o odczytanie fragmentu dotyczącego zastrzeżenia wieku. 

 

Dyrektor p. Z. Fadrowski odczytał powyższy zapis.  

 

Radny p. M. Szter dodał, iż uczestniczy w pracach Kapituły i proponowana zmiana jest 

właściwa. Należy wspierać młodych artystów nie dla tego, że są młodzi, ale dla tego, że chcą 

coś konkretnego zrobić.  

   

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały, wszyscy 

obecni członkowie komisji byli za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego projektu protokołu. Uwag 

do protokołu nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 Następnie członkowie komisji udali się zwiedzać Obserwatorium Astronomiczne na 

Górze Żurawiej.  

 

7. Godz. 12.30 przejazd do głównej siedziby Muzeum Mikołaja Kopernika                                            

oraz Archikatedry Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku. 

Członkowie Komisji w towarzystwie Dyrektora Muzeum p. H. Szkopa                                            

i Proboszcza Archikatedry ks. prał. kan. dr Jacka  Wojtkowskiego udali się na zwiedzanie 

obiektów i wystaw  Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Następnie pod 

przewodnictwem Proboszcza ks. prał. kan. dr Jacka Wojtkowskiego przeszli do Archikatedry, 

gdzie zapoznali się z historią obiektu. 

Następnie członkowie komisji wraz z Proboszczem KS. J. Wojtkowskim udali się na 

plebanię mieszczącą się w Pałacu Biskupim, gdzie wysłuchali prelekcji o rewitalizacji  

obiektu zabytkowej plebani.   

 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym i zakończyła posiedzenie 

Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24 

sierpnia 2017 r.  

 

                Przewodnicząca Komisji 

 

          Bożenna Ulewicz 

Protokołował 

 

Mirosława Baran - Styczyszyn 

 


