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Protokół Nr 18/ 2016 
z posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 
z dnia 22.06.2016 r.  
godz. 11.00 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 
Wszystkich obecnych powitała p.o. Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej                        

w Węgorzewie  p. Marianna Kulikowska.  
Przewodnicząca  Komisji p. Bożenna Ulewicz  podziękowała Pani dyrektor za 

możliwość odbycia posiedzenia w tej placówce, a następnie stwierdzając quorum otworzyła 
kolejne  posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 
Załącznik nr 1,2  

2. Zatwierdzenia porządku  posiedzenia: 

 Przewodnicząca komisji poinformowała, iż radni otrzymali nowy porządek 
powiększony o dodatkowe punkty. Kolejno zapytała, kto z członków komisji jest za 
przyjęciem nowego porządku. Za przyjęciem porządku głosowali wszyscy obecni 
członkowie komisji. 

 
   1. Otwarcie posiedzenia. 

 2.  Zatwierdzenie porządku obrad. 
3.  Prezentacja działalności Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie: realizacja 

celów programowych oraz problemy finansowo-kadrowe placówki.”  

4. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Sejmiku.; 
 projektu uchwały  w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad 

Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-
2019". 

 projektu uchwały  w sprawie przyjęcia ws. zmieniającej 
Uchwałę Nr XVII/416/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 31.05.2016 r. 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. 
 Wytypowanie 2 członków komisji  do Kapituły rozpatrującej wnioski   

o przyznanie nagrody Marszałka Województwa. 
  Wytypowanie 2 członków komisji  do Kapituły rozpatrującej wnioski   

o przyznanie Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 
6. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
7. Zwiedzanie obiektów Muzeum Kultury Ludowej. 
8. Zakończenie posiedzenia. 
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3. Prezentacja działalności Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie: realizacja 
celów programowych oraz problemy finansowo-kadrowe placówki.”  

Głos zabrała Kierownik Działu Oświatowego i Działu Administracyjno-
Gospodarczego p. Magdalena Górniak, która przedstawiła prezentację multimedialną 
dotyczącą działalności muzeum. Przedstawiła historię powstania i funkcjonowania 
Muzeum Kultury Ludowej następnie przedstawiła strukturę organizacyjną.  
Poinformowała, iż  obecnie muzeum składa się z 5 działów, a przy obiekcie  działa 
ośrodek rzemiosł tradycyjnych i artystycznych. Działalność muzeum skupiona jest wokół 
kultury ludowej materialnej i niematerialnej oraz historii wszystkich grup etnicznych i 
narodowościowych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę Północno-
Wschodnią. Zgromadzone są muzealia z terenów Warmii i Mazur oraz terenów 
macierzystych dzisiejszych mieszkańców tego regionu. Następnie Pani Kierownik 
omówiła zakres działania muzeum i zbiory   oraz przedstawiła plan poszczególnych 
obiektów znajdujących się na terenie placówki. Kolejno przedstawiła poszczególne 
pracownie oraz  czym się zajmują. Przy muzeum na bazie pracowni rękodzielniczych  
działa ośrodek szkoleniowy jest on placówką kształcenia ustawicznego umożliwiającą 
uzupełnienie wiedzy ogólnej poprzez kursy, seminaria i szkolenia. Powadzona jest 
również działalność oświatowo-edukacyjna. Następnie Pani Magdalena omówiła 
najważniejsze przedsięwzięcia i imprezy folklorystyczne organizowane przez Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorzewie. Przedstawiła projekty jakie były zrealizowane przez 
placówkę w ostatnich latach oraz działania promocyjne. Na zakończenie prezentacji 
przedstawiła stan kadry i wyjątkowe osiągnięcia instytucji w 2015 r. Udało się zwiększyć 
frekwencję odwiedzających muzeum, wypracowano większy przychód ze sprzedaży 
wyrobów rękodzielniczych i prowadzonych zajęć. 

 
Przewodnicząca komisji p. Bożenna Ulewicz powiedziała, iż znajdują                             

się w placówce, która niedawno obchodziła 25 lecie swojego istnienia. Dodała, iż ma 
przyjemność znać założycielkę i wieloletnią Dyrektor Muzeum p. Barbarę  Grąziewicz-
Chludzińską osobę bardzo zaangażowaną w działalność placówki.                             
Podkreśliła, iż w mniejszych ośrodkach osoby związane z tego rodzaju placówkami jakoś 
bardziej mocno wchodzą w tą przestrzeń i żyją tym swoim zajęciem.  

 
Dyrektor p. Marianna Kulikowska powiedziała, iż Zarząd Województwa powierzył 

jej obowiązki dyrektora tego muzeum, a ona do misji placówki dodała, aby była otwarta i 
wrażliwa na potrzeby społeczności lokalnej. Współpracują z ośrodkiem szkolno-
wychowawczym i szkołami. Kolejno poruszyła sprawy kadrowe instytucji. Budżet 
placówki to 1 mln 300 tys., problemów finansowych nie ma jest zachowana płynność. 
Przychody własne ze sprzedaży działalności kulturalnej oraz z pozostałych dotacji 
realizowane są wszystkie zadania statutowe. Dotacja organizatora w stosunku do 
przychodów stanowi 83%, a przychody własne 13 % oraz pozostałe dotacje celowe  na 
realizowanie programów miękkich 4%.  W roku 2015  dotacja organizatora była niższa w 
porównaniu do roku 2014 o około 36 424 zł natomiast dochody własne wyższe o 58 015 
zł, co pozwoliło zrealizować zaplanowane zadania. Z dotacji organizatora finansowane są 
koszty stałe takie jak wynagrodzenia z pochodnymi 69%, media, amortyzacja itp., koszty 
ogółem stanowią 83%. Rok 2015 zamknął się winnikiem dodatnim w wysokości 9 271 zł. 
Wymieniła projekty już zrealizowane w roku 2016. Największą bolączką placówki jest 
brak pomieszczeń lokalowych. Prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Węgorzewa ws. 
przekazania tzw. zielonego domku. 
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Przewodnicząca komisji zapytała, co by miało znajdować w przejętej 
nieruchomości? 

 
Pani Dyrektor  powiedziała, iż nie mają gdzie prowadzić zajęć i przydałaby się sala 

multimedialna, dodała, iż plany są,  tylko muszą przejąć ten budynek.  
 
Radny p. Sławomir Jezierski zapytał, czy w związku z przejęciem budynku Pan 

burmistrz stawia jakieś warunki, czy byłoby to odpłatne? 
 
Pani Dyrektor  powiedziała, iż byłaby to darowizna, natomiast placówka pokryje koszty 

wykwaterowania, ale musi być zrobiona wycena tego budynku, aby zapłacić podatek od 
darowizny.   

 
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski powiedział, iż 

sytuacja muzeum się poprawiła, placówka wychodzi do szkół z ofertą edukacyjną, dobra 
współpraca z samorządem gminy i powiatu zaowocuje przejęciem nieruchomości. Jeden 
warunek radnych węgorzewskich, aby budynek przekazać na cele statutowe muzeum. Dodał, 
iż Muzeum wykazuje dodatni wynik finansowy, co jest bardzo ważnym elementem. 

 
Radny p. Zbigniew Pietrzak zapytał, czy obecny stan zatrudnienia w jednostce jest 

wystarczające na zapewnienie działalności placówki?  
 
Pani Dyrektor dodała, że wystarczające ponieważ korzystają jeszcze z prac 

interwencyjnych i staży.  
 
Radny p. Marek Szter powiedział, iż wysłuchał z przyjemnością informacji dotyczących 

działalności placówki. W ciągu ostatniego czasu zanotowano wzrost przychodów i nie odbyło 
się to kosztem dotacji, czy zasobów kadrowych. Szeroka działalność usługowa towarzyszy 
muzeum, czyli różnego rodzaju pracownie i sprzedaż wyrobów wytworzonych. Pozytywem 
jest to, że 69% stanowią  koszty kadry. Kolejno zapytał o 4% dotacji zewnętrznej, co to jest  
oraz czy są możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne? 

 
Pani Dyrektor poinformowała, iż 4% to środki z Ministerstwa Kultury                       

i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu 2 letniego „Warmia na Ludowo” również 
jest dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu    z „Tradycją za 
Pan Brat”  w tej kwocie jest dotacja Samorządu Województwa na wkład własny. 

 
Radny p. Z. Pietrzak podziękował Pani dyrektor i wszystkim pracownikom za 

przedsięwzięcie Dni Kultury Polskiej w  Czerniachowsku. Podkreślił,  ogromny wkład 
muzeum oraz władz powiatu i miasta Węgorzewo. Pan radny od kilku lata osobiście 
uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Pomoc merytoryczna jest nie do ocenienia, byłoby 
dobrze, aby kiedyś komisja kultury na takie przedsięwzięcie do Czernichowska się udała. 
Impreza ma charakter otwarty, coraz więcej obcojęzycznych osób bierze udział, a wkład 
muzeum jest ogromny pomimo licznych trudności. 

 
Pani Przewodnicząca powiedziała, iż żałuje, że nie ma już organizowanych – Herodów. 

Kolejno zapytała o termin konkursu na stanowisko dyrektora w/w muzeum. 
 
Dyrektor p. Fadrowski powiedział, iż jest to czwarty konkurs na stanowisko dyrektora 

w poprzednich konkursach nie wyłoniono dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w 
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Węgorzewie. Wystąpiły  problemy z zebraniem rady muzeum, aby było quorum, a 
przedstawiciel rady muzeum wchodzi w skład komisji konkursowej. Następnie przedstawił 
terminy posiedzenia komisji konkursowej. W końcówce sierpnia byłoby rozstrzygnięcie.  
 

4. Zaopiniowanie materiałów na XVIII Sesję Sejmiku.; 
 projektu uchwały  w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019". 
 
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż ma jedną uwagę do powyższego programu. 

Program dokumentuje zasób zabytków w naszym regionie w  sposób usystematyzowany, 
określający wagę tych zabytków, stan i kondycję jak również stan prawny. Interesujący 
jest rozdział ukazujący starania niektórych obiektów np. Kanał Ostródzko-Elbląski, aby 
został wpisany na listę obiektów chronionych przez UNESCO. W programie w sposób 
śladowy określono zasoby ruchomaliów znajdujących się w archiwach państwowych, 
diecezjalnych i zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Teologii.  
Dodała, iż archiwa dysponują wspaniałymi zbiorami. Ksiądz Andrzej Kopiczko w swoich 
zasobach diecezjalnych ma książki  z odręcznymi wpisami Mikołaja Kopernika.                 
Poprosiła o ile to możliwe, aby ten skromny dział poświęcony dokumentom został 
rozszerzony.  

 
Dyrektor Fadrowski podzielił w pełni pogląd pani radnej, a następnie odniósł się do 

postaw prawnych. Podstawowym, źródłowym dokumentem przy opracowaniu programu 
opieki nad zabytkami są dokumenty związane z ewidencją zabytków i rejestrem zabytków 
prowadzonych przez konserwatora zabytków. W tej edycji wzmacniamy trend, który nie 
wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a chodzi o zabytki 
niematerialne. Zaproponował, aby w następnej edycji wziąć to pod uwagę i popracować 
nad tym. Można za rok lub dwa zrobić aktywizację tego materiału. 

 
Pani Przewodnicząca przyjęła argumentację pana dyrektora, że w następnej edycji ten 

fragment programu będzie rozszerzony o zgłoszona propozycję                             
o rozszerzenie katalogu związanego z zabytkami kultury piśmienniczej. Kolejno Pani 
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie w/w projektu uchwały                             
w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2016-2019". Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 osób, 1 
osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny. Projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. 

 
 
 projektu uchwały  w sprawie przyjęcia ws. zmieniającej Uchwałę Nr 

XVII/416/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.05.2016 
r. w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działań w 
zakresie kultury.  
 
Dyrektor p. Fadrowski przedstawił powyższy projekt uchwały. 

 
Radna p. Irena Burczyk dodała, iż przez te koncerty wreszcie zainteresuje się większa 

ilość osób i instytucji odnowieniem obiektu w Krośnie ( klasztor, plebania).     
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Radny p. Ryszard Kawczyński przybliżył historię klasztoru w Krośnie. Kolejno zwrócił 
się do Dyrektora Fadrowskiego z prośbą o przypomnienie administratorom budynków o 
umieszczaniu tabliczek z informacją o dofinansowaniu przez UE. Wiele obiektów nie tylko 
sakralnych jest wspieranych środkami europejskimi i budżetu województwa. Powinno to być 
uwzględnione w stosownym napisie na obiekcie. Na przykład chodzi o obiekty 
dofinansowane z PROW-u. 

 
Dyrektor p. Fadrowski zobowiązał się do przekazania powyższej sugestii Dyrektorowi 

Sarnowskiemu.  
 
Radny p. M. Szter powiedział, iż w jego gminie, a konkretnie w Ramsowie odbywa się 

cykl koncertów Warmia Kantata i zapytał, czy aplikują o środki Samorządu Województwa? 
 
 Dyrektor p. Fadrowski  wyjaśnił, iż te koncerty były wspierane finansowo, ale jak będzie 

w tym roku to nie wie.  
 
Pani Przewodnicząca zapytał przez kogo będą realizowane koncerty, które dofinansuje 

Samorząd Województwa. 
 
Dyrektor p. Fadrowski  poinformował, iż koncerty będzie realizował zespół Pro Musica 

Antiqua. Będą również brali udział muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 
 
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały                       

w sprawie przyjęcia ws. zmieniającej Uchwałę Nr XVII/416/16 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.05.2016 r. w sprawie udzielenia Związkowi Gmin 
Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 
2016 r. działań w zakresie kultury.  

 
Członkowie komisji jednogłośnie, pozytywnie przyjęli powyższy projekt uchwały.   
 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Radny p. Kawczyński poprosił, aby jego wniosek dotyczący tabliczek 

informacyjnych na obiektach dofinansowanych środkami z UE został zapisany                       
w sprawach różnych. 

 
Dyrektor p. Fadrowski wyjaśnił, iż w ramach realizacji programu RPO był taki 

wymóg, natomiast PROW realizuje Departament Obszarów Wiejskich i przekaże te sugestie 
Dyrektorowi Sarnowskiemu. 
 

 Wytypowanie 2 członków komisji  do Kapituły rozpatrującej wnioski                              
o przyznanie nagrody Marszałka Województwa. 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż skończyła się kadencja komisji 

rozpatrującej wnioski  o przyznanie nagrody Marszałka Województwa. Następnie 
zaproponowała osoby, które w ubiegłej kadencji pracowali w powyższej komisji                       
tj. p. Marka Sztera i p. Sławomira Jezierskiego.  Obaj radni wyrazili zgodę,                        
a członkowie komisji jednogłośnie poparli obje kandydatury. 
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  Wytypowanie 2 członków komisji  do Kapituły rozpatrującej wnioski                   

o przyznanie Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skończyła się także kadencja komisji 
rozpatrującej wnioski  o przyznanie nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
Następnie zaproponowała osoby, które w ubiegłej kadencji pracowali w powyższej komisji 
tj. p. Ryszarda Kawczyńskiego i p. Patryka Kozłowskiego.  Obaj radni wyrazili zgodę, a 
członkowie komisji jednogłośnie poparli obje kandydatury. 

 
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. Zwiedzanie obiektów Muzeum Kultury Ludowej. 

Następnie członkowie komisji udali się do zwiedzania obiektów Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie. 
 
8. Zakończenie posiedzenia.  
 Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim obecnym i zakończyła obrady 
Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu                       
22.06 .2016 r.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
Bożenna Ulewicz 
 
 

Protokołowała: 
 
Mirosława Baran - Styczyszyn 
 

 


