
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku 

za lata 2013-2018 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku z siedzibą w Muzeum w Przeworsku 

Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk; REGON 181045864. 

 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku zawiązało się 18 września 2013 r.  

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego otrzymało dnia 29 listopada 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, nr 

KRS 0000488697  i od tego momentu prowadziło działalność określoną statutem. 

3. Dnia 6 grudnia 2013 r. uzyskało postanowienie KRS o dokonaniu wpisu dotyczącego 

posiadania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 

4. Zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie są zgodne z postanowieniami 

Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 

2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie 

będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 

z 2001 r., nr 137, poz. 1539 z późn. zm). 

5. Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

- prezes - Małgorzata Wołoszyn 

- wiceprezes – Katarzyna Ignas 

- sekretarz - Halina Superson 

- skarbnik – Janina Fornal 

kierował bieżącymi działaniami Stowarzyszenia. 

 

Na koniec 2018 r. do Stowarzyszenia należało 15 członków. 

 

Celem powstania Stowarzyszenia było przede wszystkim wspieranie działalności 

Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność kulturalną 

związaną z działalnością podstawową Muzeum w Przeworsku. Przez działalność kulturalną 

rozumie się organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, 

które służyć mogą promocji i upowszechnianiu kultury i dziedzictwa regionu; szerzeniu i 

podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół 

i sympatyków działalności Muzeum w Przeworsku. 

 

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:  

 

Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI  

 

§7 

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, wspieranie i pomoc 

w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, edukacyjno-kulturalnych w zakresie:  

1. ożywienia kulturalnego mieszkańców Przeworska i powiatu przeworskiego;  

2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

3. wspierania inicjatyw społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;  

4. ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne 

wykorzystywanie zasobów przyrody;  

4. promowania i upowszechniania kultury i dziedzictwa regionu;  



5. kontaktów i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza organizowania wymiany kulturalnej; 

6. ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;  

7. wspierania działalności Muzeum w Przeworsku;  

9. działalności na rzecz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  

10. działania na rzecz turystyki i promocji regionu.  

 

§8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a. organizowanie warsztatów twórczych, spotkań tematycznych dla dzieci, młodzieży, i osób 

dorosłych;  

b. organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze masowym typu: konkursy, 

koncerty, wystawy, instalacje plastyczne, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

spotkania autorskie;  

c. wydawanie książek i czasopism;  

d. współtworzenie różnego rodzaju projektów społeczno-kulturalnych ze społecznościami 

lokalnymi;  

e. pomoc i angażowanie się w ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczno-kulturalne;  

f. integrowanie lokalnych społeczności oraz środowisk twórczych;  

g. organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych z różnych dziedzin kultury, sztuki i 

edukacji;  

h. współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej. 

 

Stowarzyszenie w latach 2013-2018 realizowało swoje cele statutowe: 

 
§ 7, pkt. 4. w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody; 
 

1. Pozyskanie kwoty 281 zł od Burmistrza Miasta Przeworska na 6 budek lęgowych dla 

ptaków, zawieszonych następnie na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w 

Przeworsku – 2017 r. 

 

 

§ 7 pkt. 5. w zakresie kontaktów i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza 

organizowania wymiany kulturalnej; 

 
1. Wraz z Fundacją Akademia Obywatelska, Stowarzyszenie współuczestniczyło w 

realizacji projektu pn. PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ („Eastern European pearls: 

development and promotion  transboundary city cultural  tourism products”.) Projekt 

był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie 

liczby turystów odwiedzających 6 miast – Lwów, Iwano-Frankiwsk, i Kołomyja 

(Ukraina), Lublin, Zamość i Przeworsk (Polska). Rezultaty i efekty rzeczowe projektu 

to: audio przewodniki, mapy i przewodniki turystyczne w języku: polskim, ukraińskim 

i angielskim oraz 18 kierunkowskazów orientujących w czasie samodzielnej wycieczki 

po mieście (lata 2014-2015). 

 

§ 7 pkt. 6. ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego; 

 



1. Członek Stowarzyszenia wykonał prace wykończeniowe stolarskie przy oknie i 

parapecie w saloniku mieszczańskim (2018-2019 r.)  

2. Członek Stowarzyszenia wykonał rekonstrukcję krzyża na koronie przy eksponacie 

muzealnym – kartuszu herbowym Szreniawa, sygn. MP-H-32, w oparciu o kartusz 

herbowy zachowany na elewacji zachodniej Pałacu Lubomirskich – marzec 2019. 

3. Członek Stowarzyszenia wykonał prace naprawcze przy rzeźbie gipsowej – 2018 r. 

 

Prace wykonano nieodpłatnie z zamian za udostepnienie pomieszczeń pracowni 

plastycznej w ramach umowy użyczenia z dnia 14 września 2018 r. 

 

 

§ 8 pkt. a. organizowanie warsztatów twórczych, spotkań tematycznych dla dzieci, 

młodzieży, i osób dorosłych: 
 

1. Zadanie pn.: „Warsztaty wykonywania tradycyjnych regionalnych ozdób 

bożonarodzeniowych”, dofinansowane przez Burmistrza Miasta Przeworska w ramach 

konkursu pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości kulturowej”, realizacja w okresie od 12.11 do 

31.12. 2014 r., na kwotę 1000 zł.  Projekt miał na celu przypomnieć i spopularyzować 

wykonywanie tradycyjnych regionalnych ozdób bożonarodzeniowych przez dzieci, w 

ramach działań warsztatowych. Efekty rzeczowe: 3 stoły składane w użytkowaniu 

Muzeum, 3 warsztaty, 3 grupy warsztatowe, 70 dzieci wzięło udział w warsztatach. 

 

2. Zadanie: „PRZEWORSKA OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA” z realizacją 

w okresie 1.02.do 20.12.2015 r., na kwotę 4 000 zł. Dofinansowane przez Burmistrza 

Miasta Przeworska w ramach zadania: Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie polegało na 

organizacji warsztatów twórczych w celu zagospodarowania dzieciom czasu wolnego 

w ramach zajęć pozalekcyjnych. Odbyło się 38 zajęć warsztatowych, 109 dzieci 

wzięło udział w warsztatach. 

 

3. Zadanie „Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna” w roku 2016. W roku 2016 

Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Miasta Przeworska o dotację ze środków 

publicznych od Burmistrza Miasta Przeworska, na prowadzenie warsztatów w  

Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej dla dzieci z przeworskich szkół 

podstawowych i gimnazjum, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia – z 

zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Termin realizacji 

zadania ustalony został na okres od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r., dofinansowanie 

w wysokości  4000,00 zł plus wkład własny w kwocie 100,00 zł. 

Celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni 

Edukacji Plastycznej” było zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w ramach 

zajęć pozalekcyjnych, zachęcenie do twórczych eksperymentów w zakresie technik i 

materiałów plastycznych, pod kierunkiem profesjonalistów i pedagogów. System zajęć 

przygotowany był z myślą o  poprawieniu sprawności manualnej, kreatywności, 

zaradności i podniesieniu samooceny uczestników.  

W zajęciach ogółem wzięło udział 76 dzieci – stała grupa liczyła 12 dzieci. 

Przedłożono 20 faktur na zakup materiałów plastycznych i narzędzi do realizacji 

działań. Łącznie przeprowadzono 27 zajęć warsztatowych. W ramach pozyskanych 

środków zakupiono również:  warsztatowy stół składany.  

 



4. Zadanie pn. „Warsztaty w otwartej pracowni edukacji plastycznej” w okresie 01.02-

20.12.2017. Realizacja zadania z konkursu „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, dofinansowanie – 3500 zł – 

ze środków Burmistrza Miasta Przeworska. W cyklu 31zajęć uczestniczyło 80 dzieci z 

terenu miasta Przeworska w  warsztatach.  

5. Realizacja zadania – dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego dla dzieci z 3 

szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska oraz  dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku w 2017 r. Dofinansowanie – 

1500 zł: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska, 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 z Przeworska. W zadaniu 

uczestniczyło 49 dzieci.  

 

Łącznie:  

Pozyskane środki finansowe – 14 tys. zł. 

Warsztaty: 100 zajęć  

Ilość uczestników: 384 osoby 

 

 

Projekty niezrealizowane: 

 

1. Złożenie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 

konkurs ofert 2014: wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej realizacji 

od m-ca kwietnia do listopada 2014 r. Celem zadania była promocja fotografii jako 

aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promocja województwa podkarpackiego, 

miasta i powiatu przeworskiego. 

2. Sekcja Młodych przy Okręgu Rzeszowskim Związku Polskich Artystów Plastyków 

przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka”,  Przeworskiego Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego „Anime”, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy i Fundacji 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Inwencja” w Rzeszowie, wystosowała pismo do 

Pani Marii Lichtarskiej – Dubrawskiej – Burmistrz Miasta Przeworska i do dr Leszka 

Kisiela – wicestarosty powiatu przeworskiego w sprawie organizacji w roku 2015, 

Sympozjum Artystycznego i pleneru dla międzynarodowej grupy artystów – 

plastyków oraz teoretyków i historyków sztuki.  

3. Złożenie wniosku do Fundacji BGK na konkurs grantowy „Na dobry początek”. Tytuł 

projektu: Dzieci to nasza przyszłość! Dbajmy o ich edukację! Projekt skierowany był 

do dzieci od 2 do 8 lat i ich rodziców. Rozpisany został na okres 6-ciu m-cy: od 

miesiąca stycznia do czerwca 2015 r. na kwotę 6819,50 zł. Celem projektu miało być 

zachęcenie rodziców do wyjścia z dziećmi z domu, zachęcenie ich do wspólnego 

uczestnictwa w zajęciach inspirowanych tradycją, powiązanych z historią naszego 

miasta, w ciekawych zajęciach plastycznych i edukacyjno-rozrywkowych.  

4. Złożenie wniosku do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce o dotację w konkursie 

grantowym pn. Działaj lokalnie. Tytuł projektu: Od pająka do aniołka – warsztaty 

tradycyjnych ozdób choinkowych. Okres realizacji 1.11. 2014 – 28. 02. 2015 r.. 

Wnioskowana kwota dotacji 5 996, zł. Celem projektu był przekaz tradycji 

wykonywania regionalnych ozdób bożonarodzeniowych, w ramach działań 

warsztatowych  oraz dokumentacja sposobu wykonywania ozdób w formie 24 

stronicowego folderu – katalogu.  



5. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 

konkurs ofert 2015 na wydarzenie kulturalne pn. VI edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię…” . Okres przewidzianej 

realizacji od m-ca kwietnia do listopada 2015 r. Wnioskowana kwota dotacji 15 000 

zł. Głównym celem zadania była promocja województwa podkarpackiego i promocja 

miasta i powiatu przeworskiego na arenie ogólnopolskiej.  

6. Złożenie wniosku w trybie dofinansowania „małych zleceń” dla organizacji 

pozarządowych do Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

publicznego pn. „Wystawa czasowa pt. Historia przeworskiego sportu 1893-2015”. 

Rok 2016. Wnioskowana kwota – 4300 zł.. 

7. Złożenie wniosku w 2017 r. do Fundacji LOTTO na projekt: „Warsztaty w Otwartej 

Pracowni Edukacji Plastycznej”.  

8. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia 

w historyjce” w 2017 r. do Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona.  

9.  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Warsztaty nauki haftu przeworskiego” 

do Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander – konkurs „Tu mieszkam, tu 

zmieniam” w 2017 r.  

 

§ 8 pkt. b. organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze masowym typu: 

konkursy, koncerty, wystawy, instalacje plastyczne, spektakle teatralne, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie; 

 

1. Współfinansowanie projekcji filmów w „Kinie Letnim” w okresie wakacji. 

 

§ 8 pkt. c. wydawanie książek i czasopism; 

 
1 Stowarzyszenie brało udział w realizacji projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na 

przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie beneficjentem był Powiat Przeworski. W celu 

wzięcia udziału w projekcie, w lutym 2017 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 

jako tzw. PARTNER KSOW. Całkowita wartość projektu wynosiła: 59 428,23 zł, przy 

dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 

zł.  W ramach przedsięwzięcia wydana została publikacja pt.: „Ludowe stroje 

przeworskie – przeszłość i przyszłość”, oprac. K. Ignas oraz przygotowana została 

wystawa czasowa pt.: „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku 

tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień).  

2. Pozyskanie środków na współfinansowanie katalogu wystawy „Historia 

przeworskiego sportu” oprac. M. Wołoszyn, od sponsorów: (Impresja – Stacja 

Demontażu Pojazdów, Bauer Fitness, Wodo- Gaz Józef Słota, Margopack – producent 

opakowań papierowych, Kolbruk, Instalco, Instalator Przeworsk. Katalog ukazał się w 

2016 r. – 584 zł.  

3.  Pozyskanie kwoty pieniężnej na wydanie drukiem przewodnika po zbiorach Muzeum 

Pożarnictwa w Przeworsku, który ukazał się wiosną 2017 r. Autor W. Kruk,  w 

nakładzie 1000 egz.  Sponsorzy: Krzysztof Kukulski, Paweł Kucab, Związek 

Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Przeworsku, Kolbruk, Bricomarche, 

Peter Bauer. Koszt wydania przewodnika – 1640 zł. 

 

§ 8, pkt. e. pomoc i angażowanie się w ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczno-

kulturalne; 
 



1. Udział Stowarzyszenia w akcji charytatywnej na rzecz Michaliny Kułakowskiej, 

chorej na rdzeniowy zanik mięśni - wykonanie ozdób z masy porcelanowej na aukcję. 
 

§ 8, pkt. g. organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych z różnych dziedzin 

kultury, sztuki i edukacji; 

 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Sekcja Młodej Plastyki 

Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków zorganizowała  wykład 

krytyka i historyka sztuki Tomasza Kisiela „Wielcy artyści w naszym regionie: 

Michałowski, Fałat, Breslauer i… wybór subiektywny”. 

Po wykładzie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne, inaugurujące 

działalność Przeworskiej, Otwartej Pracowni Plastycznej, w ramach której miały być 

prowadzone kursy plastyczne. 

 

§ 8, pkt. h. współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej; 

 

Udział w kongresach: 

1. I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. 

Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku wzięła udział w I 

Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, który odbył 

się 18 czerwca 2015 r. Głównym celem kongresu  było stworzenie możliwości 

wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z 

zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologii prowadzenia badań 

historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto był 

on okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia oraz 

zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw 

patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.  

2. Uczestnictwo w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie – 19 V 2016.  Pod hasłem DZIEDZICTWO – PAMIĘĆ 

– TOŻSAMOŚĆ, Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej 

Stowarzyszenie działalności, której celem była ochrona dziedzictwa kulturalnego 

i historycznego „Małych Ojczyzn”, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności 

lokalnych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów 

w promocji regionu.   

3. Udział w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego  w 

Rzeszowie, 15 . V. 2017 r. 

4. Przystąpienie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku do Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa działania w Dorzeczu Mleczki” w charakterze członka zwyczajnego, 

udział w Walnych Zebraniach. 

5.  Nawiązanie współpracy z Sekcją Młodej Plastyki Okręgu Rzeszowskiego Związku 

Polskich Artystów Plastyków, w ramach której prowadzona była edukacja plastyczna 

pn. Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna 

6. Nawiązanie współpracy ze Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 

Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Przeworsku, który reprezentuje Pan Andrzej 

Rozpotyński. Pomoc finansowa przy organizacji XIV Edycji Wojewódzkiego 

Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. (2016) 

7. Udział w sesjach Rady Miasta Przeworska podczas której prezentowały się 

organizacje pozarządowe, otrzymujące dofinansowanie z budżetu Miasta Przeworska, 

2017, 2018. 



8. Współpraca ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Przeworsku, udział w Dniu Kurdyjskim w ramach projektu „Otwarte Wrota” 

realizowanego  przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Przeworsku w ramach programu „Działaj Lokalnie” finansowanego ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. 

9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku, pozyskanie kwoty na zakup 

drewna z Nadleśnictwa Jarosław w celu wykonania 40 drewnianych straganów na 

potrzeby organizacji  powiatowego Święta Chleba – 1000 zł. 

10. Wydanie dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku opinii o kandydacie na 

stanowisko dyrektora Muzeum w Przeworsku - Tomaszu Syku – czerwiec 2018 r.  

11. Współpraca z Pedagogiczną Biblioteka Wojewódzką w Przemyślu, filia w 

Przeworsku, udział w konferencji „Drogi Polaków do niepodległości” organizowanej 

przez Bibliotekę, wrzesień 2018 r.  

12. Nawiązanie współpracy z artystą plastykiem Henrykiem Laskiem. Projekt i realizacja 

logotypu Stowarzyszenia – proj. Henryk Lasek. 

 

Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy 

społecznej członków Stowarzyszenia i pracowników Muzeum, którzy służyli pomocą 

w zakresie prowadzonej działalności. W imieniu Zarządu składam wszystkim serdeczne 

podziękowania. 

Małgorzata Wołoszyn 

    Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku 

 

 

Przeworsk, 18 marca 2019 r.       

 


