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Protokół Nr 17/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
z dnia 24.05.2016 r.  
godz. 10.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  stwierdzając quorum otworzyła 

siedemnaste  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 poinformowała, iż porządek obrad został dostarczony 
wszystkim radnym. Kolejno zapytała o uwagi do poniższego porządku. Uwag nie zgłoszono 
i porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie.  

 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zapoznanie się z raportem dotyczącym rozwoju kapitału społecznego 

Warmii  i Mazur – Program PONOWA. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku; 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Centrum 
Spotkań "Światowid" w Elblągu samorządowej instytucji kultury w 
nieruchomość. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Braniewo w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w roku 2016 
Powiatowi Mrągowskiemu na "Dofinansowanie zakupu samochodu do 
przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego                     
w Mrągowie" 

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Związkowi 
Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej                             
w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań                         
w zakresie kultury 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
 

3. Zapoznanie się z raportem dotyczącym rozwoju kapitału społecznego Warmii i 
Mazur – Program PONOWA. 

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych p. Marcin Kapłon, 
który podziękował za możliwość prezentacji materiału w takim gronie. Wyjaśnił, co oznacza 
tytuł raportu tj. Ponowa. Projekt ma nam odpowiedzieć na pytanie skąd przychodzimy, gdzie 
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jest źródło siły i słabości kultury w naszym regionie oraz jakiego rodzaju przyszłość możemy 
dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu naszych zasobów zaprojektować lub być jej 
świadkami. Projektów badawczych w ostatnich latach prowadzili kilka. Szczególną uwagę 
zwrócił na projekt Diagnoza Warmii i Mazur – 2012. W tym okresie żaden z regionów nie 
miał kompleksowej diagnozy kultury tak jak  Warmia i Mazury. Następnie wymienił i 
omówił projekty badawcze realizowane i współrealizowane. Łącznie powstały 32 raporty                       
i opracowania oraz 2 książki. Przedstawił partnerów z którymi realizowali badania kultury. 
Celem badań było szukanie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Jaki mamy potencjał 
kulturowy? Jak wykorzystać ten potencjał do poprawy jakości życia? Jakie przeszkody trzeba 
pokonać? Jakich narzędzi użyć? Kluczowy wniosek, który wynika z przeprowadzonych badań 
to: „Kultura na Warmii i Mazurach jest zasobem o strategicznym znaczeniu.” Wymienił 
przeszkody i słabe strony zidentyfikowane   w toku tych badań. Dodał, iż polityka kulturalna 
w regionie jest głęboko nie skoordynowana. Wspomniał, że jeżeli chodzi o wykształcenie to 
w naszym województwie jest najniższy odsetek osób z wykształceniem wyższym. 

  Załącznik nr 3 
 

Kierownik CEiIK p. Ryszard Michalski powiedział, iż w Polsce w ciągu ostatnich 20 
lat dokonała się rewolucja edukacyjna, ilość osób z wyższym wykształceniem zwiększyła się, 
natomiast cechą Warmii i Mazur jest to, że ten wskaźnik się nie zmienia od 10 lat ponieważ 
ludzie z wyższym wykształceniem wyjeżdżają z naszego województwa. 

 
Z-ca Dyrektora CEiIK p. Marcin Kapłon przypomniał, iż fatalny jest wskaźnik 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. Najniższy wskaźnik upowszechniania edukacji bo 
tylko 65%. Odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną jest znacznie niższy w gminach, 
gdzie nie ma instytucji kultury. Na zakończenie powiedział                       
o kluczowych zasobach kulturowych. 

 
Kierownik CEiIK p. Ryszard Michalski powiedział, iż metoda foresightu, czyli 

zarządzania przyszłością jest jedną z najbardziej popularnych metod myślenia                        
o przyszłości. Tworzy się tendencje i scenariusze. Pracowali nad tym około 8 miesięcy przy 
udziale około 50 ekspertów i aktywistów społecznych,  naukowych, kulturowych z tzw. ziem 
odzyskanych. Wśród problemów, który pojawiał się w przypadku kultury i budżetu, czy 
budżet jest inwestycją, czy się go wydaje? Czy działania kulturalne oparte są na 
wykorzystaniu zasobów lokalnych, czy polegają na imporcie. W trakcie prac nad Ponową 
okazało się, że to, co jest zapisane w strategii może być podstawą takiego myślenia. 
Ewentualnie można zmobilizować owe czynniki miękkie do tego, aby zwiększyć efektywność 
realizacji Strategii 2025. Następnie przedstawił zasoby kulturowe, zasoby przedsiębiorczości 
oraz zasoby środowiska.  Stwierdził, iż Warmia i Mazury stają się miejscem, tzw. Atlantydy, 
ziemi obiecanej dla bardzo wielu ludzi i tutaj szukają innego porządku życia i innych 
rozwiązań. Takich fal migracji na Warmii i Mazurach było kilka. W tej chwili jest kolejna 
faza związana z rozczarowaniem życia w korporacji. Sieć instytucji kultury jest mało 
przystosowana do poddania się procesom uspołecznienia i jest to problem ogólnopolski. 
Raport jest wstępny ponieważ trwają jeszcze konsultacje w terenie. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Bożenna Ulewicz powiedziała, iż jest pod olbrzymim 

wrażeniem. Dodała, że nasuwa się jej refleksja, iż nagle doświadczyli zderzenia dwóch 
prelekcji; pragmatycznej podpartej dowodami naukowymi i wizji mesjanizmu kulturowego. 
CEiIK zaczyna  przekształcać się w instytucję badawczą z zakresu socjologii kultury. 
Następnie  otworzyła dyskusję. 
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Radny p. Zbigniew Pietrzak podziękował radnej p. Irenie Burczyk za dzisiejsze 
wydarzenie ponieważ materiał, który otrzymali, to jest ogrom pracy. Społeczność warmińsko-
mazurska została przebadana w wzdłuż i w szerz, co było trudną pracą do wykonania. Użyto 
stwierdzenia - model stałego rozwoju bez konieczności zasilania z zewnątrz. To znaczy, że 
jest w tym społeczeństwie taki kapitał, który jest w stanie udźwignąć tę kulturę dzisiaj i 
wypracować pewne wzorce na przyszłość. Ci którzy przyjadą do naszego województwa mogą 
nas dodatkowo wzbogacić o swoje doświadczenie i wiedzę.  Pan radny jest zaskoczony 
trafnością spostrzeżeń zawartych w dokumencie. Dodał, iż nasuwa się pytanie, co dalej będzie 
z tym programem? 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, co dalej będzie działo się z tym programem, 

czemu ma służyć? Dodał, że problemy wsi i małych miasteczek zna z autopsji, jednak z 
niektórymi tezami się nie zgadza. Ludzie chcą coś zrobić i mają na to środki. Jak powiązać 
diagnozę z jego wioską Pieckowo. Nadmienił, że owego czasu założyli stowarzyszenie, które 
działało przez 5 lat i się w końcu znudziło. We współczesnych czasach ludzie są bardziej 
konsumentami, a lokalna działalność  jest niezauważalna.  Dodał, że środki przeznaczane 
przez gminy na kulturę są znikome.  
 

Radny p. Marek Szter powiedział, iż jest pod wrażeniem tego co usłyszał, dodał iż  
jest  mieszkańcem podolsztyńskiej wsi i przedstawiona diagnoza pokrywa się z tym, co 
obserwuje w swojej wsi. Pan radny cieszy się z tego spotkania i ma wrażenie że ta diagnoza 
będzie spożytkowana dla jego wsi i gminy. 

 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu  Kultury i Edukacji p. Zbigniew Fadrowski, który 

powiedział, że istotą wchodzenia w małe środowiska było to, byśmy nie byli postrzegani, 
byśmy katalizowali pewne procesy, które  samoczynnie zaczynają działać od dołu. Mamy 
pogląd skrystalizowany na przyszłość, bo ten obszar doprowadził do kolejnego etapu, którym 
był foresightu, czyli  wróżenie przyszłości.  I z tego ma wyniknąć w przyszłości program 
operacyjny kultura, czyli diagnoza stanu i wróżenie  przyszłości mają być podstawą do 
stworzenia wspólnego projektu, zwanego docelowo - kultura.  

 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż obudziła się w niej  obawa, czy to nie jest 

przejaw przemocy symbolicznej, a więc nadmiernego wzmacniania roli instytucji, co do 
której my mamy jakiś pomysł, ale nie wie na ile zbieżny z oczekiwaniami społecznymi. 

 
  
Radny p. Patryk Kozłowski dodał, iż w prezentacji  dostrzega takie problemy, iż przed 

wojną 60% społeczeństwa należało do jakieś organizacji. Po roku 1990 jest wolność 
zakładania stowarzyszeń, ale to kuleje, stowarzyszenia pozostają martwe. Dopóki nie zostaną 
wyrównane różnice zarobkowe, by  ludzie zaczęli myśleć   o kulturze, to musi upłynąć wiele 
czasu, aby to wyglądało tak jak w przedstawionej diagnozie.  

 
Radny p. Zbigniew Pietrzak dodał, iż ciekawym jest fakt, że prelegenci nie 

powiedzieli, iż należy zwiększyć środki na kulturę, tylko była mowa o innym wykorzystaniu 
tego, co już mamy. Pan radny jest zwolennikiem tezy, iż kultura nie musi zarabiać na siebie. 
Kultura jest taką dziedziną działalności człowieka, która wymaga inwestycji w siebie, to nie 
jest dział gospodarki, który powinien tworzyć dochód narodowy. To co się panu radnemu 
podobało, to że we wnioskach nie mówi się o zwiększeniu środków finansowych, ale 
wykorzystaniu zasobów, którymi już dysponujemy w inny sposób. 
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Radna p. Teresa Nowakowska powiedziała, iż temat jest bardzo ciężki ponieważ 
trudno jest dotrzeć do całego społeczeństwa, by podpowiedzieć jak realizować ich pomysły. 
Należy się zastanowić w jaki sposób pomóc tym środowiskom  oraz  utrzymać kontakty z 
administracją samorządową w gminach.    

 
Radny p. Sławomir Jezierski dodał, iż w ramach tego programu należy pomyśleć o 

kształceniu liderów. Lider skupia wokół siebie osoby, które chcą korzystać z jego aktywności 
i zaraża tym innych. W powiecie elbląskim, gdzie pracował, tworzyli projekty tzw. wiosek 
tematycznych wokół liderów, którzy mieli jakieś pomysły. Podał przykład wsi Aniołowo, 
gdzie inni przyjeżdżali podpatrywać  i powstawało wiele innych inicjatyw.  Poszukiwanie 
takich liderów i wspieranie ich     w działalności to kierunek, który należałoby prowadzić. 
Natomiast sama diagnoza jest przedstawiona w sposób komunikatywny.  

 
Z-ca Dyrektora p. Marcin Kapłon  powiedział, że jeżeli chodzi o liderów to jest jedna 

z metod ich pracy, bo wchodząc do danej miejscowości identyfikują lokalnie ważne osoby i 
od nich rozpoczynają. Jeżeli chodzi o pieniądze, to zastanawiają się jak wykorzystać środki i 
w jakim celu, czemu ma to służyć? Następnym etapem będzie program operacyjny rozwoju 
kultury do roku 2025. Chcąc sensownie zredagować zręby tego programu musimy wyposażyć 
go w rekomendacje praktyczne, nad którymi pracują obecnie kontrując projekt 
wielowarstwowej sieci. Kluczowe zasoby znajdują się poza ustawowym obszarem 
oddziaływania samorządu województwa.  Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, iż w 
przeciągu 2 lat będą mogli pokazać radnym więcej.  

 
Kierownik p. Ryszard  Michalski dodał, iż więcej są w terenie niż w książkach. 

Poinformował, iż udało się pozyskać z budżetu państwa z Narodowego Centrum Kultury  1 
mln zł na 3 lata na program „Bardzo Młoda Kultura”. Pracują w kilku wsiach naraz co tworzy 
sieć i dynamikę działania. Kolejno omówił pokrótce na czym polega  program – „Bardzo 
Młoda Kultura”.  

 
 
Przewodnicząca p. Bożenna Ulewicz zapytała, jaki był koszt przygotowania tego 

materiału? 
 
Dyrektor p. Zbigniew Fadrowski  wyjaśnił, iż środki były zabezpieczone w ramach 

budżetu. Od kilku lat metodą eksperymentu poszukują środków finansowych na 
uspołecznienie instytucji kultury.  Kwota 50 tys. zł. była dedykowana tego typu celom, które 
miały szukać dobrych, powtarzalnych projektów animacji kultury                                  w 
małych środowiskach.  Kolejno odniósł się do programu „Bardzo Młoda Kultura” program 
został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostało 
wyłonionych 16 operatorów wojewódzkich. CEiIK  również stanął do konkursu i go wygrał w 
naszym województwie.  

 
Przewodnicząca Komisji podziękowała za ciekawe wystąpienia, życząc dalszych 

sukcesów. 
 
 
 
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku; 
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 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyposażenia Centrum Spotkań 
"Światowid" w Elblągu samorządowej instytucji kultury                             
w nieruchomość. 

Głos zabrał pracownik Departamentu Infrastruktury i Geodezji p. Tadeusz Hennig, 
który przedstawił w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 
pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji.  
 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Braniewo w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. zadania własnego 
gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Głos zabrał Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski, który przedstawił w/w projekt 
uchwały.  Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji.  

 
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej                 

w formie dotacji celowej w roku 2016 Powiatowi Mrągowskiemu                             
na "Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół 
mistrzostwa sportowego    w Mrągowie". 

 
 Przewodnicząca komisji odczytała odpowiedź na wniosek komisji                              

o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów, zawodników szkół 
mistrzostwa sportowego   w Mrągowie kwotą 100 tys. zł. , Zarząd Województwa 
przeznaczył na ten cel 30  tys. zł. z rezerwy budżetowej. 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż z treści pisma wynika, że rezerwa 

budżetowa jest bardzo niska. Należałoby pomyśleć, że w momencie uruchomienia 
środków unijnych należałoby wesprzeć tę szkołę w tego typu działaniach. Podziękował 
członkom komisji że pojechali i zobaczyli jak wygląda ta placówka i zapoznali się z jej 
problemami. To poznanie pozwala na dalsze rozmowy z samorządem powiatowym, żeby 
uporządkować kwestie prawne  i w przyszłości pomyśleć nad jej regionalnym 
charakterem.  

 
Głos zabrał Dyrektor Departamentu Sportu p. Waldemar Buszan, który 

powiedział, iż szkoła ma problemy finansowe, starostwo pomaga jak może. Natomiast 
możliwości samorządu są takie jakie są. 
 

Radny p. Marek Szter wyraził przekonanie, iż rodzi się pytanie o dalej? 
Propozycja 30 tys. wobec 100 tys., kto dołoży resztę?  Jeżeli będą rozliczać dotację i będą 
musieli ją oddać? Pan radny jest za tym, aby środki przekazać dla Bazy Mrągowo. 

 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 8 osób, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był 
przeciwny.  

   
 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin 

Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej                           
na dofinansowanie w 2016 r. działań   w zakresie kultury 

 
Głos zabrał Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski, który przedstawił w/w projekt uchwały.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji.  
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5. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 

Radna p. Irena Burczyk zapytała, co będzie dalej z Zespołem Sportowo-Oświatowym 
Baza Mrągowo? 

 
Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski  wyjaśnił, iż odpowiedź na złożoną przez 

Przewodniczącą Komisji interpelację ws. Bazy Mrągowo  jest w podpisie Pana Marszałka.  W 
szkole mistrzostwa sportowego uczy się 8 % uczniów spoza powiatu mrągowskiego 
jednoznacznie pokazuje, że jest to szkoła o charakterze lokalnym. Wprowadzono dyscypliny 
sportowe o charakterze lokalnym. Otwartą rzeczą jest dyskusja, jak poprowadzić rozwój tej 
placówki by w przeciągu kilku lat zaczęła mieć znamiona szkoły mistrzostwa sportowego. 
Jeżeli ze strony organu prowadzącego i szkoły będzie wola prowadzenia rozmów to samorząd 
województwa jest otwarty, aby wskazać pewne mapy rozwoju dla tej placówki. Również są 
otwarci, aby pomóc rozwijać się tej szkole w kierunku szkoły ponadregionalnej.  

 
Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na dzień 22 czerwca 2016 r.                        

w   Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.  
 

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 i zakończyła obrady 
Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego                       
w dniu 24.05 .2016 r.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
Bożenna Ulewicz 
 
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 
 


