


PRZYGOTOWANIE MUZEUM DO ZWIEDZANIA W OKRESIE PANDEMII



PRACOWNICY

• wymienione w sprawozdaniu zadania 

realizował zespół 15 pracowników stałych 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu



GROMADZENIE ZBIORÓW

Łącznie pozyskano 239 muzealiów

• Archiwalia: 5 j.a.

• Fotografie: 88 szt. – dary i 1 szt. zakup

• Historia: 29 szt.

• Muzealia artystyczne: 59 szt.

• Muzealia etnograficzne: 45 szt.

• Muzealia pożarnicze: 11 szt.

• Opracowania: 1 szt.



GROMADZENIE ZBIORÓW

HISTORIA

• pamiątki po biskupie Bolesławie 

Taborskim



GROMADZENIE ZBIORÓW

FOTOGRAFIE

88 szt.



GROMADZENIE ZBIORÓW

• depozyty do dnia 19 listopada 2025 r. – od Kazimierza Mikiewicza – 6 depozytów 

• księga wpływów muzealiów – 7 wpisów



GROMADZENIE ZBIORÓW

• ogółem do księgozbioru biblioteki 

muzealnej pozyskano drogą 

darów i przekazów 80 książek 

wycenionych na kwotę 1745 zł



OPRACOWANIE NAUKOWE ZBIORÓW. DIGITALIZACJA ZBIORÓW

Zdigitalizowano 680 fotografii 

• w tym digitalizacja 377 fotografii Tadeusza Michno oraz ich dalsze opracowanie i 

przygotowanie do wystawy i publikacji pt. „Przeworsk w obiektywie Tadeusza Michno” 

(teksty merytoryczne z przypisami, komentarze, podpisy, bibliografia)



UTRZYMANIE EKSPOZYCJI STAŁYCH I ZBIORÓW W MAGAZYNACH

• czyszczenie, zabezpieczanie, prace

zabezpieczające i podstawowa

konserwacja zachowawcza we

własnym zakresie, eksponatów

z ekspozycji stałej i magazynu



UTRZYMANIE EKSPOZYCJI STAŁYCH I ZBIORÓW W MAGAZYNACH

• czyszczenie i konserwowanie preparatem do mosiądzu hełmów strażackich, medali

i odznak

• konserwacja doraźna sikawek strażackich znajdujących się na ekspozycji poprzez

czyszczenie, zapuszczanie części drewnianych



UTRZYMANIE EKSPOZYCJI STAŁYCH I ZBIORÓW W MAGAZYNACH

• konserwacja doraźna dworskich

pojazdów zaprzęgowych

znajdujących się w powozowni

pałacowej poprzez czyszczenie,

zapuszczanie części drewnianych

m.in. kół preparatem przeciw

drewnojadom oraz części

skórzanych preparatem do skór –

8 szt.



KONSERWACJA ZBIORÓW

• fotel uszak berżera ze zbiorów Działu Sztuki 

stan przed konserwacją stan po konserwacji



KONSERWACJA ZBIORÓW

stan w trakcie konserwacji

• obraz „Zima” wg P. Breughla ze zbiorów Działu Sztuki



KONSERWACJA ZBIORÓW

• konserwacja estetyczna pogwarancyjna rzeźby św. Antoniego        

z Dzieciątkiem ze zbiorów Działu Historyczno-Etnograficznego 



ORGANIZACJA EKSPOZYCJI STAŁYCH

• wzbogacenie ekspozycji stałej o dzwon alarmowy, który wisiał na dzwonnicy przy 

nieistniejącej cerkwi w Grzęsce i używany był podczas wybuchu pożaru
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ORGANIZACJA EKSPOZYCJI STAŁYCH

• wzbogacenie ekspozycji stałej

– nowe medale i odznaczenia

strażackie w gablotach,

proporczyki na ścianie



KWERENDY I KONSULTACJE

• przeprowadzono ponad 70 kwerend



DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

• prace nad przygotowaniem przedmowy i komentarza merytorycznego o Przeworsku

w okresie PRL-u, do albumu „Przeworsk w obiektywie Tadeusza Michno”.

• prace nad przygotowaniem tekstu merytorycznego do publikacji pokonferencyjnej pn.

„Przeworsk (1939-1945) wojna i okupacja” organizowanej przez Starostwo Powiatowe

w Przeworsku oraz Policję.

• artykuł „Pożary i ochrona przeciwpożarowa Przeworska XVI – XX w. – przyczynek do

badań” – do IV tomu Przeworskich Studiów Regionalnych

• poszukiwanie informacji n.t. sikawek podręcznych szpryc – tekst do albumu, który ma

się ukazać w przyszłości

• poszukiwanie informacji dotyczących Leona Trybalskiego założyciela Muzeum

Pożarnictwa do wystawy, która ma być zorganizowana w 2021 r. z okazji 110 rocznicy

urodzin



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, STOWARZYSZENIAMI

• Regionalne Towarzystwo Naukowe i Parafia pw. Św. Ducha

w Przeworsku – współpraca przy wydaniu książkowym 2. części „Kroniki

Ks. Romana Penca”;

• Fundacja Rzeszowska – współpraca przy projekcie „Wzór podkarpacki”

• Fundacja Tradycyjna Zagroda i Fundacja Questingu – partnerstwo na

rzecz projektu – utworzenia questu : „Przechadzka z Księciem”.



QUEST „PRZECHADZKA Z KSIĘCIEM”



DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

• organizacja 4 wystaw czasowych



ORGANIZACJA IMPREZ, ODCZYTÓW, KONCERTÓW

• organizacja łącznie 10 imprez kulturalnych



ORGANIZACJA IMPREZ, ODCZYTÓW, KONCERTÓW



ORGANIZACJA IMPREZ, ODCZYTÓW, KONCERTÓW

• organizacja 2 koncertów



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

• przeprowadzono 12 lekcji muzealnych – 8 tematów



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA



POPULARYZACJA ZBIORÓW, PROMOCJA MUZEUM. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Ponad 50 informacji w mediach 

34 artykuły w gazetach regionalnych

8 reportaży w TVP

4 audycje w Radio Rzeszów,

6 materiałów online za pomocą profilu 

społecznościowego FB i kanału YT Muzeum. 



POPULARYZACJA ZBIORÓW, PROMOCJA MUZEUM. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Promocja za pomocą strony internetowej www.muzeum.przeworsk.pl – 35 wpisów

oraz profilu społecznościowego FB/muzeumprzeworsk – 150 wpisów



POPULARYZACJA ZBIORÓW, PROMOCJA MUZEUM. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI



DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

• M. Wołoszyn, 

Przeworsk w obiektywie 

Tadeusza Michno

• Szczepan Kozak (opracowanie), 

„Kronika” ks. Romana Penca

proboszcza w Przeworsku 

lata 1944-1951



REWALORYZACJA PARKU

• wycinka pielęgnacyjna 

krzewów i samosiejek 

• usunięcie 10 szt. 

drzew (zgodnie z 

decyzją WKZ 

• w Przemyślu)

• zamontowanie 26
tabliczek „Pomnik 

przyrody” 



UTRZYMANIE BIEŻĄCE PARKU

• koszenie oraz pielęgnacja trawników na terenie parku

dolnego

• przygotowanie stanowisk, spulchnienie ziemi, wysiew

nawozów oraz przycięcie róż rabatowych ok. 500 szt. przy

Pałacu oraz Muzeum Pożarnictwa

• wykoszenie chwastów oraz traw porastających park górny

o pow. ok. 7 ha

• zagrabienie oraz wywiezienie liści oraz drobnych

wiatrołomów

• wykonano naprawę alejek spacerowych uszkodzonych w

wyniku mocnych opadów deszczu poprzez nawiezienie

ziemi z gruzem w miejsce powstałych kolein i lejów



OCHRONA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

III ETAP PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI PAŁACU

60 000 zł dotacja Konserwatora Zabytków

100 000 zł ze środków Powiatu Przeworskiego 

stan po konserwacji



UTRZYMANIE BUDYNKÓW, REMONTY BIEŻĄCE, NAPRAWY

• renowacja tarasu kamiennego przy

elewacji od strony zachodniej

• prace naprawcze przy głównej

południowej bramie wjazdowej

• remont pomieszczenia galerii

• naprawa drogi dojazdowej do muzeum

oraz drogi kamiennej biegnącej wzdłuż

rzeki Mleczki

• zamontowanie 8 tabliczek

„Zabytek Chroniony Prawem”



UTRZYMANIE BUDYNKÓW, REMONTY BIEŻĄCE, NAPRAWY

• naprawa dachu nad Muzeum 

Pożarnictwa (wymiana dachówek 

oraz załatanie dziur w pokryciu 

papowym dachu)



POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

NOCE Z PRZEWORSKIM MUZEUM

dotacja z Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu „Kultura w sieci”

23 000 zł



POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

NOCE Z PRZEWORSKIM 

MUZEUM 

• wideowycieczka po mieście 

pt. „Spacerkiem po 

dawnym Przeworsku” 

• transmisja wirtualnego pt. 

„Z wizytą w przeworskim 

Muzeum Pożarnictwa”



POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

NOCE Z PRZEWORSKIM MUZEUM 

modernizacja strony internetowej www.muzeum.przeworsk.pl



FREKWENCJA

PAŁAC LUBOMIRSKICH

ogółem: 1177 osób, w tym

14 grup zorganizowanych

260 osób

zajęcia i lekcje 180 osób

turyści indywidualni 677 osób

uczestnicy imprez 60 osób



FREKWENCJA

MUZEUM POŻARNICTWA

ogółem: 536 osób, w tym

grupy zorganizowanych

92 osoby

zajęcia i lekcje 67 osób

turyści indywidualni 375 osoby



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ

dr Łukasz Mróz

Dyrektor Muzeum w Przeworsku 

Zespół Pałacowo-Parkowy

tel. 794 777 411
e-mail: dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com


