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Protokół Nr 39/2018 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 23.08.2018 r.  
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej    
 w Orzyszu 
 
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. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

Godz. 11.00 – 13.00    
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zwiedzanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. 
4. Udział jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek                             

w działaniach na rzecz kultury wpisanych w założenia "Programu wsparcia rozwoju 
kultury województwa warmińsko-mazurskiego" - realizacja projektów ze środków 
samorządu województwa na przykładzie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi 
Orzyskiej w Orzyszu. 

5. Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku, w tym: 
 Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/699/14 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Wytypowanie 2 członków Komisji Kultury i Edukacji do komisji przyznającej 

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa. 
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
8. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby w pierwszej kolejności rozpatrzyć temat: 
Udział jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek                             
w działaniach na rzecz kultury wpisanych w założenia "Programu wsparcia rozwoju kultury 
województwa warmińsko-mazurskiego" - realizacja projektów ze środków samorządu 
województwa na przykładzie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. 
Natomiast zwiedzanie muzeum odbędzie się po części zasadniczej. Następnie zarządziła 
głosowanie nad zmianą kolejności punktów porządku obrad. Członkowie komisji 
jednogłośnie przyjęli zmianę kolejności omawianych punktów porządku obrad. 

 
3. Udział jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek                             

w działaniach na rzecz kultury wpisanych w założenia "Programu wsparcia 
rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego" - realizacja projektów ze 
środków samorządu województwa na przykładzie Muzeum Wojska, Wojskowości 
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. 

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Robert Szewczyk, który 
przedstawił multimedialnie temat dotyczący udziału jednostek samorządu terytorialnego w 
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działaniach na rzecz kultury wpisanych w założenia Programu wsparcia rozwoju kultury 
województwa warmińsko-mazurskiego. Powiedział, iż prezentacja dotyczy pomocy finansowej 
ze środków samorządu województwa w kontekście współpracy międzygminnej. Oświadczył, 
iż Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu województwo wspiera 
finansowo, tj.  realizację projektów Muzeum od 2016 roku. W 2018 r. Samorząd Województwa 
udzielił Gminie Orzysz pomocy finansowej w wysokości 30 000 zł. na dofinansowanie działań  
z zakresu kultury realizowanych przez Muzeum. Działania Muzeum wpisują się  w założenia 
Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie 
przedstawił na jakie działania środki zostały przeznaczone. Kolejno przedstawił inne projekty 
realizowane przez samorządowe jednostki kultury  w 2018 roku. 

     Załącznik nr 3 
 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż o środkach na organizacje pozarządowe, które 
prowadzą działalność kulturalną  członkowie komisji rozmawiali na posiedzeniu, które odbyło 
się w Centrum Edukacji  i Inicjatyw Kulturalnych   w miesiącu maju. Spotkanie zakończyło się 
wnioskiem, aby w przyszłorocznym budżecie wzrosła pula środków na konkursy, które 
odbywają się corocznie.  

 
Głos zabrał p. Zbigniew Włodkowski Burmistrz Miasta Orzysz, który podziękował, za 

zrealizowanie planu, żeby posiedzenie komisji odbyło się w Orzyszu. Przedstawił 
charakterystykę miasta i gminy Orzysz. Jako burmistrz 4 lata temu stanął przed dylematem jak 
Orzysz ma się wpisać w mapę turystyczną regionu. Po II wojnie światowej Orzysz nie istniał 
na mapie turystycznej regionu. Tu stacjonowało wojsko    i były zainstalowane nośniki rakiet 
jądrowych i wszystko kręciło się wokół wojska. Dopiero po 1989 r. zmieniła się sytuacja w 
Orzyszu, zmieniła się koncepcja funkcjonowania polskiej armii wówczas miastu oddano 
obiekty powojskowe, które dzisiaj są zagospodarowywane. W ubiegłym roku utworzono tzw. 
„Polanę Kultury”, piękny pałacyk został wyremontowany ze środków Ministerstwa Kultury i 
tam znajduje się centrum kultury. W ubiegłym roku również otrzymali środki z Urzędu 
Marszałkowskiego na zagospodarowanie 4 baraków, gdzie obecnie mieszczą się organizacje 
pozarządowe, organizacje emeryckie oraz funkcjonuje część domu kultury. Debata społeczna 
zdecydowała, że to właśnie 300 letnia tradycja wojskowa może być magnesem, który 
przyciągnie do Orzysza turystów. Powiedział między innymi że, od roku 2015 budują markę 
turystyczną – Orzysz Wojskowa Stolica Polski. W Orzyszu umieszczono jednostki batalionu 
NATO i wówczas zjechały się telewizje  i dzięki temu mieli darmową reklamę. Kolejno odniósł 
się do dużych imprez organizowanych w Orzyszu tj. „Bieg tygrysa” i  ‘Walki czołgów”, które 
realizują od 2 lat. Dodał, iż musieli się nauczyć od wojska działania w rycie wojskowym, aby 
mogli współpracować. Podkreślił, iż malutki Orzysz w ciągu 3 lat zbudował swoją markę 
turystyczną. Powiedział, że teraz muszą wybudować hotele i restauracje, aby turyści mogli mieć 
bazę gastronomiczno-noclegową. Stwierdził, iż na promocję miasta wydają duże środki. 
Muzeum mieści się w najstarszym budynku w mieście, a po 3 latach funkcjonowania muzeum 
zgromadziło dużo eksponatów. Kolejno przekazał członkom komisji dwa wydawnictwa, które 
zostały wydane dzięki wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. W dalszej 
kolejności przedstawił koncepcje funkcjonowania muzeum. Podziękował, za to, że radni 
uwierzyli, że w takiej małej gminie jak Orzysz pieniądze mogą być mądrze wydane. 
 
 Przewodnicząca Komisji  powiedziała, iż to o czym mówił Pan Burmistrz to członkowie 
komisji oczekują od innych muzeów z regionu. Wiadomo, że Muzeum Warmii i Mazur 
przysparza trochę kłopotów samorządowi. W tym roku zwiedzali parę oddziałów Muzeum, 
które nie mają, aż tak dużo do zaoferowania jak placówka     w Orzyszu, która jest wyraźnie 
wyprofilowana. Następnie głos przekazała Dyrektor Muzeum p. Beacie Szymankiewicz.  
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Głos zabrała Dyrektor Muzeum Wojska, Wojskowości, Ziemi Orzyskiej p. Beata 
Szymankiewicz, która podziękowała, członkom komisji za przybycie, przedstawiła 
pracowników oraz członków rady muzeum, a następnie przedstawiła prezentację 
multimedialną dotyczącą powstania i działalności Muzeum. Pani Dyrektor przedstawiła jak 
wyglądało zbieranie eksponatów do muzeum. Początek jej działalności to wizyty                       
w muzeach w regionie oraz IPN w Olsztynie i  Białymstoku.  Dodała, że prowadzą współpracę 
z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Kolejno Pani Dyrektor przedstawiła wystawy stałe i 
czasowe. Powiedziała, iż brakuje im przestrzeni do organizowania większych spotkań, ale 
udało się pozyskać budynek przy muzeum. Następnie przedstawiła działalność edukacyjną 
prowadzoną przez placówkę tj. warsztaty, quizy historyczne oraz inne działania np. organizacja 
zajęć dla dzieci na ferie. Poinformowała, iż dofinansowanie ze środków województwa w roku 
2018 w kwocie 30 000 zł zastało przeznaczone na następujące działania: w ramach projektu 
Noc Muzeów na organizację gry miejskiej. W ramach projektu Polacy i Rosjanie internowani 
w Orzyszu w 1920 r. na organizację widowiska historycznego oraz w ramach projektu Stulecie 
odzyskania Niepodległości - na organizację quizu historycznego, wydanie i promocję 
publikacji. Przedstawiła dwie publikacje dofinansowane przez samorząd tj. .  „Orzysz 1920,”I 
wojna światowa – cmentarze i pomniki”. 
 

Głos zabrał Członek Rady Muzeum p. Adam Rajkiewicz, który przedstawił plan 
renowacji cmentarza w miejscowości Szwejkówko wraz z mieszkańcami tej wsi                        
w ramach działalności muzeum.  

 
Pani Dyrektor dodała, iż  plan jest taki, że zostanie we wrześniu zorganizowane 

spotkanie z mieszkańcami Szwejkówka i podejmą działania. Kolejno Pani Dyrektor                       
i Pan Burmistrz przedstawili sztandarową imprezę organizowaną przez Muzeum                       
tj. Walka Czołgów.  

 
Pan A. Rajkiewicz dodał, iż wart podkreślenia jest fakt, iż w wydarzeniu bierze udział 

oryginalny sprzęt, którym dysponuje wojsko.  W  walkach  biorą udział żołnierze (nie 
rekonstruktorzy), są pokazywane rzeczywiste szyki wojskowe. Dodatkową atrakcją jest to, iż 
ludzie mogą wejść na poligon. 
 
 Burmistrz p. Z. Włodkowski przedstawił program obchodów święta 11 Listopada                        
i dodał, że ten dzień poświęcony jest również młodzieży, a obchody kończą się biegiem 
terenowym, wielopokoleniowym.   
 
 Pani Dyrektor opowiedziała jak udało się pozyskać muzeum czołg T-34, który został 
wyremontowany przez żołnierzy, a obecnie stoi przed muzeum. Kolejno przybliżyła historię 
niektórych eksponatów. Jeszcze raz podkreśliła, iż inicjatorem powstania muzeum był Pan 
Burmistrz Włodkowski choć ona sama miała duże obawy, ale obecnie widać, iż społeczeństwo 
Orzysza jest zadowolone z działalności tej placówki. W dalszej kolejności pokazała 
multimedialnie jak wyglądał teren wokół muzeum dawniej i obecnie. Poinformowała, iż została 
podpisana umowa   z Marszałkiem Województwa  na realizację projektu, którego efektem 
będzie powstanie ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą po Orzyszu. Pani Dyrektor 
poinformowała, ile wynosi budżet jednostki  oraz jak kształtuje się zatrudnienie,                        
tj. 3 osoby na pełnym etacie i ½ etatu księgowa. 
 
 Przewodnicząca komisji stwierdziła, iż przedstawiona informacja była bardzo ciekawa. 
Kolejno zwróciła się do Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, mówiąc, iż śladowo 
zostały przedstawione dane dotyczące tego, ile urząd marszałkowski przeznacza na zadania z 
zakresu kultury realizowane    przez samorządowe jednostki. Zapytała jak to wyglądało w roku 
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2017 i latach ubiegłych, zaproponowała, aby Pan Dyrektor przygotował przy najbliższej okazji 
taką informację. 
 
 Radna p. Irena Burczyk powiedziała, iż jest pod wielkim wrażeniem przedstawionej 
prezentacji. Stwierdziła, iż gdyby miała jakiś cenny eksponat to oddałaby do Muzeum w 
Orzyszu. Podziękowała  za działania podejmowane przez Panią dyrektor i pracowników.  
 
 Radny p. Marek Szter pogratulował, tego co zostało zrobione w ciągu niespełna 3 lat, 
podkreślił, iż jest to naprawdę coś wielkiego. Komisja czasami miała wątpliwości przyznając 
dotacje dla Muzeum, które nie jest jednostką samorządu województwa, teraz nie mam 
wątpliwości, że to muzeum promuje kulturę i nasze województwo. 
 
  Radna p. Irena Burczyk powiedziała, iż jeden z aktorów Teatru im. S. Jaracza  w 
Olsztynie był  w stanie wojennym umieszczony w kompanii karnej  w Orzyszu i być może 
pozostały mu jakieś pamiątki z tego okresu i zechciałby przekazać muzeum. 
 
 Radna p. Teresa Nowakowska  oświadczyła, iż jest pod wrażeniem działalności 
placówki. Pozytywnie oceniła działalność Pana Burmistrza i jego wysiłki włożone w te 
działania. Pani radna zobowiązała się opisać swoje wrażenia i przekazać dyrekcji placówki, aby 
mała pamiątka została po dzisiejszym spotkaniu.   
 
 Burmistrz p. Z. Włodkowski poinformował o przygotowywanej w muzeum wystawie 
modelarskiej samolotów biorących udział w I wojnie światowej oraz pojazdów bojowych. 
Następnie poinformował, iż jest artefakt, który znajduje   się   u kolekcjonera z  Olsztyna, a 
jego koszt to około  50 000 zł. i muzeum nie stać na zakup tego artefaktu. Są to karty pocztowe 
związane tylko z Orzyszem wydane przed I wojną światową oraz obejmują okres 
międzywojenny i II wojnę światową.  
 
 Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż mieszka w małej miejscowości, gdzie 
wspólnie z kolegami założyli stowarzyszenie Pieckowo 2022, a ostatnio odeszła mu chęć do 
działania, bo ludzie się wycofują i nie podejmują inicjatyw. Jednak po dzisiejszym spotkaniu 
został uskrzydlony, że warto robić coś na rzecz danej miejscowości. Dodał, iż zna Pana 
Burmistrza i podziwia jego entuzjazm bo wszędzie gdzie pracuje to ten entuzjazm udziela się 
współpracownikom i tego mu pogratulował.  
 
 Burmistrz p. Z. Włodkowski powiedział, iż on rzuca pomysł, a Pani Dyrektor, 
pracownicy i pasjonaci to realizują.  
 
 Pani Dyrektor dodała, iż najważniejszy jest czynnik ludzki, ludzie, którzy są 
bezinteresowni, niektórzy zawodowo związani z wojskiem i historią lub ludzie którzy chcą coś 
zrobić dla innych. 
 
 Radna p. I. Burczyk zapytała, czy jest jakieś stowarzyszenie działające przy muzeum i 
czy może dostać dane tego stowarzyszenia.   
 

Burmistrz p. Włodkowski dodał, iż jest stowarzyszenie utworzone przez gminę „Szansa 
Na”. 
  
4.  Zaopiniowanie materiałów na XXXIX Sesję Sejmiku, w tym: 

 Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
nadania Statutu Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, zmienionej 
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Uchwałą Nr XXXV/699/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 25 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum 
Mikołaja Kopernika we Fromborku. 

 
Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Robert Szewczyk, który 

przedstawił w/w projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni członkowie komisji.                        
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  
 
 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Wytypowanie 2 członków Komisji Kultury i Edukacji do komisji przyznającej 

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż Komisja powinna wytypować 2 członków do 
komisji przyznającej stypendia Marszałka Województwa, dodała, iż w pracach w/w komisji 
uczestniczyli radni p. Patryk Kozłowski i p. Marcin Kulasek.   W związku z powyższym Pani 
Przewodnicząca zaproponowała, aby radni dalej pracowali w w/w komisji i zapytała, czy 
wyrażają zgodę.  

 Obaj Panowie Radni wyrazili zgodę. Pozostali członkowie komisji poparli obie 
kandydatury jednogłośnie.  

 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Z-cy Dyrektora p. Szewczyka ws. pisma 

Dyrektora Kijowskiego do Ministra p. Glińskiego wskazując pewne problemy związane z 
postępowaniem  konkursowym. 

 
Z-ca Dyrektora p. R. Szewczyk powiedział, iż nie zajmuje się tą sprawą, to Zarząd 

Województwa na bieżąco zajmuje się tą kwestią i wykonywane są analizy prawne. 
Zaproponował, aby poczekać na decyzję i oficjalne stanowisko  Zarządu Województwa w tej 
sprawie.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż zada pytanie w powyższej sprawie na sesji 

sejmiku.  
 
 

7.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż zgłosiła drobne poprawki do protokołu, które 
zostały naniesione  i poprosiła o jego  przegłosowanie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
Radni pod Przewodnictwem Pani Dyrektor i Pana Burmistrza udali się do zwiedzania 

Muzeum. Po zakończeniu Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Burmistrzowi i Pani 
Dyrektor. Natomiast Pan Burmistrz poprosił o przekazanie Panu Marszałkowi tablicy  z 
podziękowaniem za  dotychczasową współpracę.  
 
8.Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie 
Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Muzeum 
Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu   w dniu 23.08. 2018 r., zostało zakończone. 
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         Przewodnicząca Komisji 
 
 

          Bożenna Ulewicz 
 
Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


