
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego  
w sprawie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 
Odpowiadając na interpelację znak: KS-BSS.0003.6.2021.LK z 25 stycznia 2021 r. w sprawie 
możliwości wyodrębnienia Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Wsola) ze struktury Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, uprzejmie dziękuję za przedstawioną propozycję.  
Sprawa  usamodzielnienia się Muzeum we Wsoli była już tematem omawianym na dwóch 
posiedzeniach Zarządu Województwa Mazowieckiego (w kwietniu i w październiku 2019 r.). W 
wyniku powyższego, skierowane zostały dwa pisma (w marcu i kwietniu 2019 r.) do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z propozycją podziału samorządowej instytucji kultury 
współprowadzonej z MKiDN pn.: „Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie”, poprzez wyłączenie z niej dotychczasowego Oddziału – Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli  i utworzenie nowej instytucji pn.: „Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli”. Wdowa po Witoldzie Gombrowiczu – Pani Rita Gombrowicz w przysłanym liście również w 
pełni poparła ideę usamodzielnienia się Muzeum we Wsoli.W odpowiedzi na pismo, Minister 
Kultury ocenił wydzielenie Muzeum we Wsoli jako niecelowe, zaznaczając jednocześnie, iż 
Muzeum Literatury jest instytucją mającą ogromne doświadczenie, jako placówka wielooddziałowa 
stwarza znacznie lepsze perspektywy rozwoju, nie wykluczając pewnej samodzielności 
poszczególnych jej oddziałów.  Jednocześnie w zamian, Minister zaproponował zwiększenie 
dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Muzeum Literatury  
ze strony MKiDN o łączną kwotę 370 000 zł. Ministerstwo dołączyło do pisma projekt Aneksu nr 3 
do Umowy z dnia 13.09.2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza  w Warszawie, zawierający zapis o zwiększeniu dofinansowania 
dla Muzeum Literatury. 
Pismem znak: KP-DU-III.0222.4.2019.LM z dnia 25.07.2019 r. przedstawione zostały MKiDN 
kolejne argumenty przemawiające za wydzieleniem Muzeum we Wsoli z Muzeum Literatury oraz 
ponowiony został apel o rozważenie propozycji wydzielenia Muzeum Witolda Gombrowicza ze 
struktury Muzeum Literatury. Wyraziłem także gotowość spotkania się z Panem Ministrem w celu 
omówienia kwestii samodzielnej placówki muzealnej we Wsoli. 
W dniu 3 września 2019 roku Minister oświadczył, że jego stanowisko w sprawie wydzielenia 
Muzeum we Wsoli pozostaje niezmienne i zwrócił się ponownie z prośbą o podpisanie Aneksu nr 
3 zwiększającego od 2019 r. dotację Ministerstwa dla Muzeum Literatury. Ministerstwo zwiększyło 
dotację podmiotową dla Muzeum Literatury na 2019 r., kolejno o kwoty:  330 654 zł i  100 000 zł. 
Łącznie dotacja podmiotowa z Ministerstwa na 2019 r. wyniosła 5 215 579 zł. 
Reasumując powyższe, Ministerstwo nie wyraża zgody na wyodrębnienie Muzeum Witolda 
Gombrowicza ze struktury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku gdyby Województwo podtrzymywało 
stanowisko o wydzieleniu Muzeum we Wsoli i samodzielnie wszczęło taką procedurę bez 
akceptacji Ministra, powstałoby  realne ryzyko wypowiedzenia przez MKiDN umowy o 
współprowadzeniu Muzeum Literatury. Zgodnie z zapisami §  11 ust. 2 ww. umowy może być ona 
rozwiązana za półrocznym wypowiedzeniem,  na koniec roku budżetowego. Oznaczałoby to 
konieczność wygospodarowania przez Województwo w 2022 roku dodatkowych środków na 
działalność bieżącą Muzeum Literatury w kwocie ponad 5 mln rocznie. 
Mając powyższe na uwadze wyodrębnienie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli ze struktury 
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie nie znajduje obecnie uzasadnienia.  

  


