
Uczestnicy
I Kongresu

Stowarzyszeń Regionalnych
Województwa Podkarpackiego

(dane z kart zgłoszeniowych)

Bieszczadzkie Forum Europejskie
ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, tel. 605-896-583
e-mail: bf5@gazeta.pl, www.bfe-lesko.pl
Data powstania: 26.10.1999

Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego
w Przeworsku

ul. Kościelna 7, 37-200 Przeworsk, tel. 727 591 466
e-mail bractwo.przeworsk@gmail.com, www.viaregia.podkarpacie.eu
Data powstania: 13 października 2013 r. Nasze Bractwo w swoich celach przyjęło

m.in. wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, pomoc w projektowaniu i ozna-
kowaniu Drogi św. Jakuba Via Regia na Podkarpaciu i innych częściach kraju, a także
opieka nad turystami pielgrzymującymi Drogą św. Jakuba.

Do tej pory udało nam się zrealizować m.in.:
- powstanie i oznakowanie odcinka Drogi św. Jakuba Via Regia z Medyki do Prze-

myśla by umożliwić Ukraińcom kontynuację dawnej Drogi Królewskiej Via Regia z Ki-
jowa do Santiago de Compostela

- nawiązanie kontaktu z środowiskiem naukowym we Lwowie – Uniwersytetem im.
Iwana Franki w celu realizacji w/w planów

- ustawienie promocyjnych 15 słupów kilometrowych do Santiago de Compostela
m.in. na rynku w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku.

- otwarcie Punktu Informacyjnego Drogi św. Jakuba w Bibliotece Państwowej Wyższej
Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

- wydanie ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego nowego profesjo-
nalnego przewodnika

Centrum Dialogu Między Religami i Narodami, Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, tel. 782-682-544, (16) 624-40-80
e-mail: joanna.potaczek@pwste.edu.pl, joanna.potaczek@onet.pl
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami Państwowej Wyższej Szkoły Tech-

niczno-Ekonomiczne w Jarosławiu powstało 10 października 2014 roku. Swoją działalność
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realizuje poprzez wytyczone zasadnicze cele swojego funkcjonowania. Należą do nich:
- inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących dialogowi międzyreligijnemu

i między narodami, które prowadzić będą do przełamywania dystansów i zbliżenia na
płaszczyźnie wzajemnego poszanowania i tolerancji,

- tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju badań naukowych oraz wychowania i
edukacji młodzieży na podłożu tolerancji w duchu uniwersalnych zasad: prawdy, dobra

i piękna,
- inicjowanie i tworzenie możliwości dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych

wyznań i narodowości,
- budowanie poczucia tolerancji religijnej i narodowej, jako podstawowego czynnika

współistnienia w regionie, kraju i świecie,
- eksponowanie wiedzy na temat innych religii i mniejszości narodowych w celu bu-

dowania więzi międzyludzkich i poszanowania dla drugiego człowieka, niezależnie od
wyznania czy narodowości,

- eksponowanie sylwetek ludzi różnych narodowości, związanych z różnymi wyzna-
niami oraz pokazywanie ich doświadczeń życiowych, jako dróg do wzajemnej tolerancji,

- eksponowanie wartości tolerancji, jako czynnika budowy i rozwoju tożsamości na-
rodów,

- upowszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,
- promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem Ojca Świętego

Jana Pawła II poprzez wspieranie oraz inicjowanie działań, które temu służą, a w szcze-
gólności dotyczących relacji między religiami i narodami,

- promowanie wartości duchowych płynących z nauk, życia i działalności
bł. Ks. Bronisława Markiewicza, patrona Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej w Jarosławiu,
- upowszechnianie wartości i nauki płynącej z przekazów i wieloreligijnych doświad-

czeń na podłożu kultu Michała Archanioła,
- propagowanie nurtów pielgrzymkowych, wartości duchowych, międzynarodowego
dialogu religii i narodów, poprzez upowszechnianie kultu św. Jakuba Starszego Apos-

toła, na drogach/szlakach oraz zachęcanie do czynnego uczestnictwa w jego poznaniu,
Najważniejsze osiągnięcia:
Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami Państwowej Wyższej Szkoły Tech-

niczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, zostało otwarte dnia 10 października 2014 r. z ini-
cjatywy prof. Wacława Wierzbieńca, Rektora PWSTE w Jarosławiu, jego twórcy,
założyciela i propagatora, któremu bliska jest idea kultywowania wieloreligijności, wie-
lonarodowości, tolerancji i dialogu międzywyznaniowego, jak również międzyetnicznego.

Prof. Wacław Wierzbieniec, historyk zajmujący się kwestią dziejów i kultury Żydów
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunkami narodo¬wościowymi i religijnymi
na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej oraz rolą dobroczynności i filantro-
pii w życiu społecznym, jako przewodniczący Rady Centrum inicjuje, propaguje i orga-
nizuje wszelką jego działalność zmierzającą do przełamywania dystansów, zbliżenia na
płaszczyźnie poszanowania i tolerancji oraz tworzenia warunków dla rozwoju badań nau-
kowych, a także wychowania młodzieży w duchu poszanowania drugiego człowieka bez
względu na jego inność.

Koordynatorem Centrum Dialogu jest mgr Joanna Elżbieta Potaczek, zajmująca się
organizacją przedsięwzięć w Centrum Dialogu, kwestią badań nad mniejszościami naro-
dowymi w tym społecznością żydowską, budową dialogu i tolerancji oraz kultywowaniem
pamięci historycznej.

Z Centrum związanych jest również wiele innych osób i organizacji działających przy
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nim na co dzień, jak również współorganizujących wiele przedsięwzięć. Przy Centrum
Dialogu Między Religiami i Narodami funkcjonuje:

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji Miejsc św. Michała Archanioła, Akademickie
Centrum Dobroczynności, punkt rejestracyjny dla pielgrzymów i zbiór eksponatów do-
tyczących Drogi św. Jakuba, Erasmus. W Centrum odbywają się zajęcia językowe oraz próby
chóru, zespołu, teatru i kabaretu słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku PWSTE w Jarosławiu,
spotkania dla społeczności ukraińskiej studentów PWSTE oraz zajęcia kół naukowych.

Eksponowane są wystawy stałe i czasowe. W ramach wystaw stałych w auli Centrum
wyeksponowane zostały trzy ściany dotyczące kolejno trzech religii monoteistycznych:
chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Ekspozycja ta nawiązuje do działalności Centrum,
prowadzonego w nim dialogu międzywyznaniowego i budowy tolerancji. W auli Centrum
znajduje się również wystawa stała poświęcona miastu Jarosław, Jarosławskiej Uczelni –
PWSTE oraz jej patronowi bł. ks. Bronisławowi Markiewiczowi. Na terenie Centrum znaj-
duje się również ekspozycja poświęcona św. Michałowi Archaniołowi patronowi miasta Ja-
rosławia - stanowiącego symbol wielokulturowości, walki ze złem i budowy tolerancji.

W Centrum Dialogu organizowanych jest szereg przedsięwzięć historycznych, wielo-
kulturowych, wielowyznaniowych, patriotycznych, również konferencji, sympozjów,
warsztatów naukowych, spotkań, promocji książek, wykładów i prelekcji, m. in.: Otwar-
cie Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami połączone z warsztatami naukowymi
„Różne losy mieszkańców Podkarpacia podczas II wojny światowej” – 17.10.2014 r., ob-
chody Święta Odzyskania Niepodległości – 11.11.2014 r., wieczernica andrzejkowa dla
młodzieży ukraińskiej PWSTE w Jarosławiu - 10.12.2014 r., Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „Walka studentów o wolność i demokrację”- 16.12.2014 r., obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Studenckiego „Studenci na Majdanie” - 17.12.2014 r., spotkanie
opłatkowe dla młodzieży ukraińskiej - 19.01.2015 r., obchody Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 26-29.01.2015 r., 75. rocznica masowych deportacji w
głąb ZSRR - „Śladami zesłańców Sybiru, Kazachstanu i Besarabii” - 27.02.2015 r., ob-
chody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – 06.03.2015 r., spotkanie w
ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z dr Imre Molnarem, historykiem i przedsta-
wicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier oraz Istvánem Zombori, redaktorem
Zespołu Encyklopedii Historii Kościoła Węgierskiego, połączone z promocją książki Janos
Esterhazy – węgiersko-polski męczennik – 25.03.2015 r. , prelekcja pt. „Stosunki poli-
tyczne w dawnej Galicji 1772-1918” oraz prezentacja działalności stowarzyszenia „Pro
Memoria”, Pielgrzymowice k. Krakowa - 08.04.2015 r., obchody Dnia Pamięci o Ofiarach
Zbrodni Katyńskiej „W cieniu Katynia – martyrologia ludności podczas II wojny świato-
wej” – 14.04.2015 r., spotkanie edukacyjne „Łączy nas pamięć – przywracanie pamięci o
Ofiarach Holokaustu” w ramach społeczno-edukacyjnej akcji „Żonkile” zorganizowanej
dla uczczenie obchodów 72 rocznicy rozpoczęcia powstania w getcie warszawskim –
17.04.2015 r., spotkanie dotyczące historii, reaktywowania i działalności Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” oraz promocja książki autorstwa dr Agnieszki Mirkiewicz pt.
Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939) – 6.05.2015 r., wykład i spotkanie ze
świadkami historii „Prawa człowieka do wolności sumienia” – 08.05.2015 r., Sympozjum
Naukowe pt. „Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w
Służbie Człowiekowi – 25 lat działalności" – 22.05.2015 r., prelekcja „Badania archeolo-
giczne na terenie tzw. żydowskiego miasta w Przemyślu”, autorstwa mgr Andrzeja Ko-
perskiego, archeologa i muzeologa z Przemyśla – 27.05.2015 r., wykład pt. „Relacje
międzykulturowe na Dalekim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Japonii”, au-
torstwa prof. Koji Soma, prezesa i założyciela Instytutu Pokoju w Kobe (Japonia) –
09.06.2015 r., obchody 75 rocznicy I transportu więźniów do KL Auschwitz ze szczegól-
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nym uwzględnieniem młodzieży z Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu –
12.06.2015 r.

W Centrum Dialogu zorganizowanych zostało również szereg promocji książek i cza-
sopism m. in.: dwóch wydań czasopisma „Podkarpacka Historia” – 16.12.2014 r.,
17.03.2015 r., przewodnika turystycznego Z Helusza w Podkarpacie, autorstwa dr Marcina
Warchoły i Roberta Szmuca – 23.03.2015 r., jak również książek: Janos Esterhazy – wę-
giersko – polski męczennik, autorstwa dr Imre Molnara i Istvána Zombori z Węgier -
25.03.2015 r., Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-
XVI w. – autorstwa dr Grzegorza Klebowicza – 27.04.2015 r., Zarys dziejów sokolstwa
słowiańskiego (1862-1939) – autorstwa dr Agnieszki Mirkiewicz – 06.05.2015 r., Zarys
historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne i współczesne – au-
torstwa Jerzego Czechowicza, Człowiek człowiekowi wilkiem – autorstwa Zygmunta
Strenczaka – 09.06.2015 r.

Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami współpracuje z różnymi organi-
zacjami i środowiskami zajmującymi się podobną lub zbliżoną tematyką m. in.:

z Instytutem Pokoju w Kobe w Japonii. Razem z nimi podejmuje różne działania or-
ganizacyjne. Współpracuje także ze szkołami ponadpodstawowymi wspólnie organizując
i inicjując różne przedsięwzięcia. Od przyszłego roku szkolnego rozpoczyna przedsięw-
zięcie edukacyjne „Żywe lekcje historii” polegające na przywracaniu pamięci o wydarze-
niach historycznych poprzez spotkania młodzieży ze świadkami wydarzeń lub odtwarzaniu
na lekcjach nagrań relacji nieżyjących już świadków historii. Centrum Dialogu nagrywa,
spisuje, magazynuje i udostępnia relacje świadków historii celem kultywowania i pod-
trzymywania pamięci historycznej szczególnie wśród młodego pokolenia.

Centrum posiada również systematycznie uzupełniany księgozbiór, w którym znaj-
dują się pozycje dotyczące historii, wielokulturowości, nauk społecznych, jak również ma-
teriały dotyczące dialogu i budowy tolerancji międzywyznaniowej i międzynarodowej, a
także wiele innych książek, udostępnianych studentom i wszystkim zainteresowanym.

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania – Ekspozycja
Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Pustkowie
przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Pustków – Osiedle 26a, 39 – 206 Pustków – Osiedle, tel. 887 628 900
e-mail: ekspozycja.ecpip@gmail.com, www.ecpip.pl
ECPiP od 2009 roku realizuje projekty oraz działania związane z Pamięcią i Edukacją,

dotyczące trudnej problematyki II wojny św. i jej wpływu na losy i historię Polski oraz Eu-
ropy. Poprzez Pamięć i Edukację o przeszłości, zmierza do budowania platformy pojed-
nania narodów i społeczności, by tolerancję, otwartość, zdolność do dialogu przenieść w
świat praktycznego działania.

Najważniejsze osiągnięcia: - realizacja Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy
Górze Śmierci zorganizowanej na obszarze dawnych hitlerowskich obozów pracy przy-
musowej przy poligonie „SS Truppen-Übungs-Platz Heidelager”. Obrazuje ona historię i
działanie obozów pracy przymusowej oraz poligonu Waffen SS „Truppenübungsplatz Hei-
delager” w Pustkowie, w latach 1940 – 1944, a ponadto cały kontekst dziejów powiatu
dębickiego i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Nadrzędnym celem funk-
cjonowania Ekspozycji jest jej wykorzystanie w prowadzonych przez Europejskie Cen-
trum Pamięci i Pojednania zajęciach dydaktycznych, choć jest ona oczywiście
udostępniana także indywidualnym zwiedzającym. Często są wśród nich rodziny i bliscy
byłych więźniów obozów pracy – przybywający zarówno z kraju jak i zagranicy.

- realizowany od maja do listopada 2012 r., przy współpracy z Muzeum Historii Pol-



5

ski, projekt historyczno – edukacyjny „Nasza Matka. Księżna Helena Jabłonowska w re-
lacjach i wspomnieniach”. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o działalności
patronki ECPiP, Księżnej Heleny Jabłonowskiej - działaczki społecznej, członkini Armii
Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej na obszarze dębickim, wspoma-
gającej w okresie okupacji hitlerowskiej lokalną społeczność żydowską, a także więźniów
obozów pracy przymusowej w Pustkowie. Efekt projektu: krótkometrażowy film doku-
mentalny opowiadający o losach Księżnej

- Program „Świadkowie Historii” – rejestracja relacji Historii Mówionej, dotyczących
określonych wydarzeń historycznych regionu dębickiego z okresu II wojny św.

- „Spotkania z Historią” – cykl comiesięcznych wykładów otwartych o historii i kul-
turze regionu

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. T. Zielińskich
w Jarosławiu

ul. Zielińskiego 4, 37-500 Jarosław, tel. 606-820-307
Data powstania: 13.02.1992 r. Profil działalności: Działalność edukacyjna (fundowanie

stypendiów dla młodzieży, pomoc charytatywna, działalność kulturalno-oświatowa, wspiera-
nie idei obronności kraju w tym upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego.

Najważniejsze osiągnięcia: Budowa Pomnika Katyńskiego w Jarosławiu, inicjowanie
sadzenia Dębów Pamięci w powiecie jarosławskim, organizacja konkursów wiedzy o
zbrodniach II wojny światowej, współorganizacja Festiwalu Pieśni Żołnierskiej, audycje
o tematyce historycznej w archidiecezjalnym Radiu Fara.

Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa
na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onko-
logicznego w Brzozowie

Tel. 694388558
e-mail: anname@interia.pl

Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego
w Przemyślu

ul. Mickiewicza 59, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 675-11-46
Data powstania: 7 grudnia 1990 r. Instytut realizuje swoje cele poprzez
- prowadzenie badań nad Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej Polskiej od prehis-

torii do czasów współczesnych
- gromadzenie materiałów i źródeł archiwalnych dotyczących tej problematyki.
Instytut posiada archiwalia począwszy od XVII w. (od Konfederacji Barskiej do okresu

stanu wojennego). Posiada zbiory biblioteczne i kartograficzne. Najciekawszą jest kolek-
cja polskich, niemieckich, ukraińskich i rosyjskich podręczników od wojny partyzanckiej
i powstań z XIX w. do okresu po II wojnie światowej.

W ramach instytutu działają komórki:
Studium etnogenezy i twórczości literackiej
Studium ekologii i ochrony środowiska
Studium ekumenizmu i dialogu między wyznaniami
Studium architektury monumentalnej i ochrony zabytków
Studium państwa Lechitów i wschodniej granicy Polski
Studium walk niepodległościowych i miejsc pamięci narodowej
Studium martyrologii ludności polskiej i ochrony nekropolii
Ośrodek informacji i dokumentacji naukowej wraz z archiwum, biblioteką i muzeum.
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Instytut przyznaje nagrody: im. św. Brunona Bonifacego za badania naukowe, taka na-
grodę otrzymał Jan Paweł II za działalność na rzecz ekumenizmu i pokoju między naro-
dami. Nagrodę Kazimierza Marii Osińskiego za gromadzenie pamiątek historycznych,
etnograficznych i dzieł sztuki oraz ochronę zabytków i miejsc pamięci narodowej. Otrzy-
mał taka nagrodę m. in. Bogusław Gębarowicz z Przemyśla.

Klub Seniora Pogodna Jesień w Błażowej
ul. Armii Krajowej 17, 36-030 Błażowa, tel: (17) 22-97-10
Data powstania: 10.08.2001, wznowienie działalności: 04.07.2014
Klub Seniora został powołany w celu prowadzenia działalności interdyscyplinarnej, kul-

turalnej i turystycznej. Najważniejsze osiągnięcia: realizacja projektu KSOW - pt. Wieczór
tradycji wigilijnych - 2014, udział w konkursie zorganizowanym prze GOK w Błażowej
"Starych potraw smak", prelekcje m.in "Bądź bezpieczny na drodze. Bezpieczny senior",
udział w spotkaniach autorskich na przykład ze Zbigniewem Kołbą, kilioterapeutą itp.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, Rynek 4, tel. (16) 621 54 37
e-mail : muzjar@poczta.onet.pl, www.muzeum-jaroslaw.pl
Rok powstania: 1925.
Wydawnictwa: Zeszyty Muzealne, nr 1, Jarosław 1996; nr 2, Jarosław 1998.
Krystyna Kieferling, Zofia Kostka-Bieńkowska, Muzeum w Jarosławiu. Kamienica

Orsettich, Jarosław 2007
Zofia Kostka-Bieńkowska, Powiat jarosławski w latach 1867-1950, Jarosław 2013.
Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydarzenie
muzealne roku „Sybilla”: w 2005 r. – II nagroda w kategorii „Wystawy przyrodnicze,

techniczne i medyczne” za wystawę „Sztuka fotografii. Jarosławskie zakłady fotograficzne
w latach 1860-1918. Szwajcaria w fotografii Henryka Góreckiego”. W 2006 r. – wy-
różnienie za dokonania z zakresu organizacji za Organizację czytelni multimedialnej.

Muzeum Regionalne w Lubeni z siedzibą w Sołonce
Szkoła Podstawowa w Lubeni, 36-042 Lubenia, tel. 507-326-082,
e-mail: jakubpawlowski84@gmail.com
Data powstania : 1985 rok. Celem działalności jest popularyzacja dziejów oraz kultury

ludowej gminy Lubenia i okolicy.
W Muzeum Regionalnym w Lubeni z siedzibą w Sołonce działa 6 stałych ekspozycji

(archeologiczna, historyczna, etnograficzna, galeria strachów polnych, galeria starej foto-
grafii chłopskiej pt. „Tamta Lubenia” i galeria artystyczna pt. „Ukorzenieni”). W ramach
Muzeum Regionalnego wydanych zostało 5 publikacji książkowych (dwie monografie,
słownik, album, opracowanie korespondencji i pamiętnika) oraz kilkadziesiąt artykułów w
prasie codziennej i branżowej, oscylujących wokół zagadnień archeologii, historii, histo-
rii sztuki, historii regionu, etnografii, kulturoznawstwa, etnologii, antropologii kultury i
literaturoznawstwa.

Pod egidą Muzeum Regionalnego działa Ośrodek Badawczy, którego założycielami są
opiekunowie placówki muzealnej – Alekasander Bielenda i Jakub Pawłowski. W Muzeum
Regionalnym zorganizowano kilkadziesiąt czasowych ekspozycji i kilka edycji między-
narodowej Nocy Muzewów (eksponowano zabytki z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, a także
nieznany obraz Zdzisława Beksińskiego z 1970 roku pochodzący z prywatnych zbiorów).

W ramach Muzeum Regionalnego organizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci i
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młodzieży, ponadto warsztaty i wycieczki po regionie. Muzeum Regionalne współpracuje
z wszystkimi ośrodkami kulturalnymi w regionie (biblioteki, gminne ośrodki kultury, sto-
warzyszenia), jest też organizatorem, współorganizatorem oraz inicjatorem wielu imprez
kulturalnych, historycznych i edukacyjnych w regionie (np. 650. Lubeni z 2009 roku czy
sesja popularno-naukowa poświęcona etnograf Barbarze Tondos z 2013 roku). Placówka
chętnie podejmuje współpracę z innymi ośrodkami muzealnymi (eksponaty wykorzysty-
wane były w czasowych ekspozycjach rzeszowskich muzeów). Przy Muzeum Regional-
nym organizowane są też przedsięwzięcia teatralne (dziecięce i młodzieżowe teatry) i
folklorystyczne („Straszydlisko”). Muzeum Regionalne było też planem filmowym dla
łódzkich filmowców, dla regionalnej telewizji, a także studiem nagraniowym dla rozgłośni
radiowych.

Niezależny Samorządny Związek Pracowników i Funkcjonariuszy
Służby Więziennej Zarząd Oddziału w Rzeszowie

Zakład Karny w Dębicy, ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica, tel. 14 6815656 wew.
185 , 17 8580700 wew. 772, 501768086

Data powstania 3-5.03.1990 r. Profil działalności: działalność związkowa. Naj-
ważniejsze osiągnięcia: ufundowanie tablicy na Zamku w Rzeszowie poświęconej funk-
cjonariuszem Straży Więziennej, którzy w latach 1944-1947 współpracowali z podziemiem
antykomunistycznym, doprowadzenie wspólnie z IPN Oddział w Rzeszowie do powsta-
nia w Zamku w Rzeszowie Izby Pamięci.

Okręgowy Związek Strzelecki im. J. Piłsudskiego w Rzeszowie
Tel. 723-677-832 e-mail: robertpieczonka@interia.pl

Podkarpacki Klub Modelarzy Redukcyjnych
ul. Strzyżowska 3, 35 – 211 Rzeszów, tel. 0-17 863 48 35,
e-mail: zbyszszek@op.pl e-mail jlubas@wp.pl, strona www: www.pkmr.na16.pl
Rok powstania: 2000. Popularyzacja tak trudnego i pracochłonnego hobby, jakim jest

modelarstwo redukcyjne, tj. odtwarzanie w miniaturze dzieła stworzonego ludzką ręką, w
środowisku młodzieży i osób zajmujących się budową i kolekcjonowaniem modeli. Rea-
lizacji tych zamierzeń sprzyja organizowaniu przez Stowarzyszenie szeregu wystaw i za-
wodów modelarskich, zwłaszcza w środowiskach skupiających dzieci i młodzież -
szkołach i ośrodkach kultury. Działalność KLUBU ma również na celu promocję Regionu
w kraju i poza granicami.

Rezultatem już bez mała 15-letniej działalności KLUBU były wyjazdy na zawody oraz
organizowane wielokrotnie w Rzeszowie zawody i imprezy modelarskie rangi ogólno-
polskiej, w których uczestniczyli również modelarze z zagranicy.

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinach: wydawniczej, popularyzatorskiej, wy-
stawienniczej, innej: Wystawy, pokazy, obsługa sędziowska konkursów, to efekt istnie-
nia PKMR Rzeszów.

Członkowie Stowarzyszenia, których jest aktualnie 16, biorą czynny udział w cy-
klicznych imprezach modelarskich, rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Pucharu
Europy w zakresie modelarstwa redukcyjnego: okrętowego i kołowo-gąsienicowego. To
znani i cenieni modelarze, nie tylko w skali kraju, ale również Europy i Świata – wielo-
krotni medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata i Europy, m.in. Mistrzostw Eu-
ropy i świata Modeli Pływających NAVIGA – NSS.
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Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
35-959 Rzeszów, ul.. Grunwaldzka 19, skr. poczt. 1090, tel. 17 862 73 01, 601 316 479
e-mail:, biuro@psst.rzeszow.pl
Data powstania: 30 września 2000 r. Profil: Stowarzyszenie (branżowe) społeczne,

samorządowych osób prawnych (gminy, miasta, powiaty, województwo). Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych powstało z woli przedstawicieli podkarpac-
kich samorządów, pragnących dalszego rozwoju samorządności, bazujących na 10-let-
nich doświadczeniach wdrażania reformy samorządowej na poziomie gminnym oraz
prawie 2-letnich doświadczeniach reformy na poziomie powiatowym i regionalnym. Pod-
stawowe cele, które 10 lat temu stawiali sobie założyciele, to integracja oraz rozwój
społeczny, gospodarczy i kulturalny województwa podkarpackiego.

Działalność PSST:
działania popularyzujące idee samorządności
promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej
zajmowanie stanowiska we wszystkich ważnych sprawach naszego województwa
integracja różnych środowisk dla promocji i rozwoju województwa
wspieranie aktywności członków stowarzyszenia we współpracy zagranicznej
działalność wydawnicza i promocyjna
koordynacja pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych
działalność na rzecz podkarpackich samorządów (nie tylko członków PSST)
Stowarzyszenie ciągle poszukuje nowych aktywności, dostosowując swą działalność

do szybko zmieniającej się rzeczywistości samorządowej. Obecnie 121 samorządów (spoś-
ród 182 w województwie podkarpackim) jest członkami Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych.

Podkarpackie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Artystycznego
„Impresja” w Rzeszowie

ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, tel. 602-782-556
e-mail: stowarzyszenie impresja@gmail.com
Data powstania: 10 lutego 2011. Profil działalności: podtrzymywanie i pielęgnowanie

świadomości kulturowej Regionu Podkarpacia, rozwijanie różnych form sztuki, zwłaszcza
rękodzielnictwa.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejo-
nowy Kańczuga

37-220 Kańczuga ul. Parkowa 1, tel. 519 360 065
e-mail ; info@emerycikanczuga.pl, www.emerycikanczuga.pl
Data powstania: 1.07.2012 roku
Profil działalności:
Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; propagowanie

zdrowego trybu życia i aktywności społecznej, pomoc żywnościowa dla osób potrzebujący
Najważniejsze osiągnięcia:
Organizacja Dni Inwalidy, Seniora, Kobiet itp., spotkania opłatkowe, koncerty kolęd

i pastorałek, wycieczki krajoznawcze, spotkania przy grillu, udział w festiwalach i prze-
glądach piosenki, zajęcia sportowe, kursy obsługi komputera.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie
38-400 Rymanów, ul. Szkolna 2, tel. 725506914
e-mail: zygmuntpelczar@gmail.com
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Data powstania: 1907. Profil działalności: Szkolenie młodzieży w sekcjach sporto-
wych oraz propagowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego w sekcji historycznej.
Ścisła współpraca z Urzędem Gminy w Rymanowie, z ZSP w Rymanowie, z GOK w Ry-
manowie, z Stowarzyszeniem „Nasz Rymanów” i innymi organizacjami lokalnymi.

Cele i zasady jakimi kieruje się PTG „Sokół” w Rymanowie w swej działalności:
- ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego w kontekście pielęgnowania pamięci

historycznej
- pamięć historyczna, jako łącznik przeszłości z współczesnością
- propagowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia poprzez inicjowa-

nie do różnych działań na tych płaszczyznach młodzieży szkolnej
- wspólna wymiana doświadczeń i dorobku działalności Towarzystw Gimnastycznych

„Sokół” w województwie podkarpackim i Polsce południowej.
Osiągnięcia: uroczyste odprawy i zmiany wart przy pomnikach upamiętniających

ofiary II wojny światowej z okazji ich odsłonięcia i poświęcenia oraz z okazji świąt pań-
stwowych tj. 11 listopada, 3 maja, 10 kwietnia, 150 rocznica powstania styczniowego, 100
rocznica wybuch I wojny światowej(uroczystości w Krakowie), odprawa warty na cmen-
tarzu Orląt we Lwowie, udział w uroczystej odprawie i zmianie warty przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie, zloty Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, pokazy
musztry paradnej itp.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie
ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów, tel. 696-999-000
e-mail: bielec17@gmail.com
Data powstania: 1886 / reaktywacja 2000. Profil: działalność w zakresie kultury fi-

zycznej. Towarzystwo ma na swym koncie liczne osiągnięcia sportowe krajowe i mię-
dzynarodowe w akrobatyce sportowej i fitness

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu
Ul. Lelewela 4, tel. 16 670 35 38
e-mail: pth-przemysl@gazeta.pl
Data powstania: 24.11.1928. Profil działalności: Prowadzenie badań z zakresu histo-

rii regionalnej, dziejów społeczeństw, ruchów polityczno-społecznych ziem Polski
południowo-wschodniej oraz inspirowanie i integrowanie miejscowego środowiska his-
torycznego. Ważne miejsce zajmuje również popularyzacja wiedzy historycznej poprzez
organizowanie konferencji odczytów, sympozjów, posiedzeń naukowych, prelekcji popu-
larno-naukowych, wystaw i konkursów historycznych. PTH o/Przemyśl aktywnie
współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi na terenie miasta m.in.; Archiwum Pań-
stwowym Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

Przemyscy historycy oprócz działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzator-
skiej prowadzą także znaczną, jak na miejscowe warunki działalność wydawniczą. Do
ważniejszych prac wydanych w okresie powojennym przez Oddział PTH należy zaliczyć:
Kazimierza Arłamowskiego – „Rzemiosło przemyskie od XIV wieku do 1949 r.”, Augusta
Fenczaka – „Cmentarze przemyskie”, Zdzisława Koniecznego i Jerzego Motylewicza –
„Materiały do bibliografii dziejów Przemyśla” (cz. I i II), Zdzisława Koniecznego –
„Szkolnictwo średnie Przemyśla od 1918-1939 r.” Oddział wydawał również małe mono-
grafie miejscowości, szkół, zakładów, a także może poszczycić się własnym czasopismem
wychodzącym do chwili obecnej – „Przemyskie Zapiski Historyczne”, którego pierwszy
numer ukazał się w 1974 roku.
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Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Al. Tadeusza Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 8721316
e-mail pthrzeszow@gmail.com, https://www.facebook.com/pthrzeszow
Data powstania: 1954. Głównym celem stowarzyszenia jest pogłębianie i upowszech-

nianie wiedzy historycznej poprzez:
- pobudzanie i organizowanie badań nad historią, szczególnie regionalną,
- organizowanie sympozjów, posiedzeń, konferencji i zebrań naukowych,
- urządzanie samodzielne lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami

wykładów publicznych i odczytów, wystaw i pokazów,
- organizowanie wycieczek o tematyce historycznej,
- tworzenie sekcji i komisji tematycznych, współdziałanie z właściwymi instytucjami

państwowymi i samorządowymi i pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami.
Rzeszowski Oddział PTH jest od 1993 roku współwydawcą rocznika Prace Histo-

ryczno-Archiwalne.

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
ul Grodzka 3, 37-700 Przemyśl, tel.16 678 73 33; fax 16 678 64 95
e-mail: pwin@c-net.pl, www.pwin.pl
Data powstania 02.02.1990 r.
Profil działalności:
- prowadzenie badań naukowych z historii i innych nauk humanistycznych oraz ukrai-

noznawstwa,
- działalność wydawnicza,
- działalność Naukowej Biblioteki Ukrainoznawczej PWIN.
Najważniejsze osiągnięcia:
- wydanie 70 publikacji naukowych, w tym m.in: 5 tomów „Polska – Ukraina. 1000

lat sąsiedztwa”, 8 tomów „Polscy na Ukrainie. Zbiór dokumentów”, 16 numerów „Biule-
tyn Ukrainoznawczy”, 2 numery „Studia Przemyskie”, „Studia Polsko-Ukraińskie”, L.
Hauser -„Monografia miasta Przemyśla”, K. D. Majus -„Wielkie Oczy”, „Żydzi w
Małopolsce”, red. F. Kiryk, Szymon An-ski - „Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I
wojny światowej”, „Does a Fourth Rus' Exist?”, red. P. Best, S. Stępień, A. Siciak – „Dzieje
książki w Przemyślu”;

- utworzenie i systematyczne rozwijanie Naukowej Biblioteki Ukrainoznawczej
PWIN;

- 25 lat działalności naukowej PWIN 1990 – 2015.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych X.D.O.K.
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A/9 37-700 Przemyśl, tel. 509-669-953
e-mail: miro78@op.pl, www.psrh.webfabryka.pl
Data powstania: maj 2007. Profil działalności: popularyzacja historii oręża polskiego,

wydarzeń historycznych związanych bezpośrednio z regionem jak i całą Polską. Jesteśmy
znani z wielu ciekawych i zrobionych z rozmachem rekonstrukcji, m.in. „Operacji Bar-
barossa - bitwa o Przemyśl” (2007) czy rekonstrukcji historycznej o nazwie „Przemyśl –
wrzesień 1939” z 2008 roku, którą obejrzało aż 15 tys. widzów i w czasie której po raz
pierwszy w dziejach rekonstrukcji w Polsce wystąpiło aż 100 cywilów. W maju 2009 w
Przemyślu przeprowadziliśmy inscenizację historyczną „A mury runą runą…” przedsta-
wiającą wydarzenia w Polsce od 1946 roku do 1989 roku. W trakcie niej wystąpiło kilku-
set statystów, akcja rozgrywała się w kilku miejscach Starego Miasta w Przemyślu. W
lutym 2010 ponownie w Przemyślu zorganizowaliśmy wielkie widowisko historyczno-
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teatralne „Na nieludzką ziemię…”, które było częścią obchodów 70 rocznicy deportacji
obywateli Polski w głąb ZSRR. W inscenizacji wystąpiło ok. pół tysiąca statystów i akto-
rów, ponadto w widowisku wziął udział autentyczny pociąg z wagonami z lat 30. XX
wieku sprowadzony specjalnie ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.

W lipcu 2013 roku w Radymnie, w związku z 70. rocznicą ludobójstwa na Wołyniu do-
konanego przez OUN-UPA byliśmy organizatorem rekonstrukcji historycznej o tytule
„Wołyń 1943-2013 – Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”, która „wzruszyła serca
i poruszyła umysły”. Na potrzeby „najsłynniejszej rekonstrukcji ostatnich lat” – jak na-
zwała ją jedna z gazet, wybudowano wieś, a całości towarzyszyła przejmująca, drama-
tyczna muzyka. Na jej zakończenie chór Cantilena z Radymna przy akompaniamencie
Krzesimira Dębskiego zaśpiewał Litanię Wołyńską. Ponadto prowadzimy akcje eduka-
cyjne, realizujemy spektakle teatralne o tematyce patriotyczno-historycznej oraz szereg
przedsięwzięć, widowisk historycznych na terenie całego Podkarpacia.

Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa”
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 601-66-40-48
e-mail: pktrleliwa@gmail.com, http://pktr.przeworsk.um.gov.pl/plikidopobrania.html
Data powstania 20 marca 2010 r. Przeworskie koło turystyki rowerowej „Leliwa” w

Przeworsku jest stowarzyszeniem turystyczno – sportowym skupiającym czynnie uczest-
niczących amatorów turystyki rowerowej oraz sympatyków sportu, prozdrowotnego trybu
życia jak i osoby niepełnosprawne.

Koło turystyki rowerowej „Leliwa” jako stowarzyszenie kultury fizycznej promuje
rozwój turystyki rowerowej oraz kolarstwa amatorskiego, współdziała w swych statuto-
wych czynnościach z odpowiednimi jednostkami lokalnej administracji samorządowej,
organizacjami społecznymi, sportowymi i turystycznymi, zakładami pracy, placówkami
oświatowymi oraz szkołami wszystkich szczebli.

Najważniejsze osiągnięcia;
- organizacja rajdów rowerowych jako imprez masowych dla miejscowej społeczności,
- występowanie w konkursach dla NGO na projekty obejmujące współprace z oso-

bami niepełnosprawnymi,
- realizacja indywidualnych projektów wycieczkowych dla kilkuosobowych grup ro-

werowych (Pustków - Góra Śmierci, Blizna - niemiecki poligon broni V-1 i V-2, Park His-
toryczny, Stobierna - replika osady słowiańskiej, Dubiecko - Pałac Krasickich,
Podkarpackie szlaki architektury drewnianej, Ciężkowice - skamieniałe miasto, itp.),

- szerzenie wiedzy z zakresu historii regionu, znajomości przepisów ruchu drogowego,
kształtowanie właściwych postaw młodzieży.

Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”
ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów, tel.790894012
e-mail: rog.pawlik@gmail.com, stowarzyszenieslad@wp.pl,http: //rsphslad.eu/
Data powstania: listopad 2004 r. Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
- integrację osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,
- poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu i kraju,
- upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem i krajem,
- budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród

młodzieży,
- kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,
- wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.
Wydawca Kwartalnika Społeczno-Historycznego „Ślad” od 2006 r.



12

Wydawca książki Zbigniewa Władysława Pasieki Wichry wojny i pokoju
Współorganizator Akademii Historii Najnowszej od 2011 r.

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Czarnieckiego 54
e-mail : rtn.przeworsk@gmail.com, http://rtn.przeworsk.org.pl
Data powstania: 26 kwietnia 2014. Cel: działalność naukowa i popularyzatorska w za-

kresie badań nad dziejami i specyfiką miasta Przeworska i okolicy. Osiągnięcia: przygo-
towanie założeń serii wydawniczej „Przeworsk – mała ojczyzna”. Wydawnictwa w trakcie
realizacji: I. Kozmala „Żołnierze wyklęci. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w po-
wiecie przeworskim w latach 1944-56”. „Przeworsk – mała ojczyzna. Studia z dziejów
miasta i regionu” T.1. red. Sz. Kozak.

Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7 – oficyna, tel. 17 2270220 w.24
e-mail: ziemiakolbuszowska@wp.pl, www.rtk.kolbuszowa.pl
Data powstania: 1957 (rok rejestracji). Profil działalności: Opieka nad zabytkami, pro-

wadzenie badań i promowanie historii regionu, dbanie o zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego Gminy Kolbuszowa i regionu

Towarzystwo powołało w 1959 roku Muzeum Regionalne, które samodzielnie pro-
wadziło 11 lat, po jego upaństwowieniu, w 1972 roku przekazało całość swoich zbiorów:
etnograficznych, archeologicznych, historycznych wraz z bibliotekom Muzeum Kultury
Ludowej, dając początki kolbuszowskiemu skansenowi. Towarzystwo wydało 11 nu-
merów Biuletynów, od 1986 roku wydaje Rocznik Kolbuszowski, którego 14 numer
ukazał się w 2014 roku. Od 10 numeru redaktorem naczelnym został ks. Dr Sławomir
Zych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pod
Jego redakcją Rocznik stał się periodykiem naukowym. Od grudnia 2013 roku Rocznik
Kolbuszowski znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Od 1999 roku Towarzystwo wydaje miesięcznik społeczno- kul-
turalny Ziemia Kolbuszowska obecnie ukazał 224 numer. Publikacje są umieszczane,
także w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej. RTK wydaje także publikacje zwarte np.
reprint z 1936, Stefana Sienickiego, Meble Kolbuszowskie. Towarzystwo organizuje lub
współorganizuje wykłady, prelekcje, sympozja, konferencje naukowe. Ostatnio (maj br.)
było współorganizatorem wspólnie z Zakładem Kulturoznawstwa IH Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej, Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej, Kultura a Samorządność Lokalna: historia –
współczesność – perspektywy. Dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany jest Tur-
niej wiedzy o Historii Regonu im. prof. Haliny Dudzińskie,j w tym roku była 25 jego
edycja. Rokrocznie RTK prowadzi kwestę na cmentarzy parafialnym Kolegiaty Kolbu-
szowskiej, z której środki są przeznaczane na renowację zabytkowych XIX wiecznych
nagrobków

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Rzeszowie

Rzeszów, ul. Fredry 4, pok. 22, tel. 503 597 399
mail: jakubowski@interia.pl, http://sdrp-rzeszow.manifo.com/
Stowarzyszenie jest ogólnopolską twórczą i zawodową organizacją zrzeszającą dzien-

nikarzy, wydawców, nadawców oraz producentów. W statucie zapisaną ma obronę wol-
ności słowa i pluralizmu mediów, upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działanie
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na rzecz umacniania demokracji. Na Podkarpaciu skupia kilkudziesięciu dziennikarzy
prasy, radia i telewizji, zajmuje stanowisko w kwestiach kluczowych dla ludzi mediów, or-
ganizuje imprezy integracyjne, wspiera starszych dziennikarzy. Z inicjatywy członków
SDRP wyszła w 2015 roku książka „Popiół i zamęt. Wspomnienia dziennikarzy”, człon-
kowie Stowarzyszenia zainicjowali także wydawanie dwumiesięcznika „Podkarpacka His-
toria” i portalu podkarpackahistoria.pl

Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju „EKOS”
ul. ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, tel. 0048 506 018 202
e-mail stowarzyszenie.ekos@wp.pl, http://ekosrzeszow.pl.tl/
Data powstania: 2011. Cel: Propagowanie i upowszechnianie kultury zrównoważonego

rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy przez działalność edukacyjną. Osiągnięcia:
- IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Otzenhausen, Niemcy
- Konkurs dla młodzieży „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian” (edycja II)
- Dzień niemiecki w polskich szkołach (spotkanie przygotowawcze)
- VIII Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Rzeszowie
- Konkurs dla młodzieży „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian” (edycja I)
- koordynacja akcji PNWM „Dzień Wolności” na Podkarpaciu (szkolenie nauczycieli)
- projekty w wymianie szkolnej: Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Młodzieży

(2 projekty);
- projekty pozaszkolne: Europawoche, Tydzień Ekumeniczny oraz Warsztaty z zakresu

zrównoważonego rozwoju.
- VI Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Rzeszowie i Lwowie
- VII Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Otzenhausen
- Projekty w wymianie szkolnej:
- „Polsko - niemiecki tydzień zrównoważonej mobilności”
- „Polsko - Niemiecko - Ukraińskie Spotkania Świąteczne”
- „Polskie Dni Kultury w kraju Saary”

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi
w Jarosławiu

Tel. 696-430-906
e-mail: stowarzyszenie.kolegiata.jar@interia.pl
Data powstania 2009r. Profil działalności: działalność charytatywna, przeciwdziałanie

uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Najważniejsze osiągnięcia:
- działania opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczno – terapeutyczne i edukacyjne
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży im. Anny Jenke dla

grupy 120 wychowanków w 10 sekcjach zainteresowań
- zapewnienie pomocy edukacyjnej w zakresie udzielania bezpłatnych korepetycji, po-

mocy w odrabianiu zadań domowych
- zapewnienie pomocy specjalistycznej (pedagogicznej, psychologicznej, socjotera-

peutycznej i logopedycznej)
- organizowanie alternatywnych form zagospodarowania wolnego czasu z jednoczes-

nym upowszechnianiem zdrowego stylu życia (ferie zimowe, półkolonie, konkursy, tur-
nieje, zawody sportowe, wyjścia na basen, na boisko)

- organizowanie cyklicznych imprez okolicznościowych, kulturalnych i integracyj-
nych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych
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- organizowanie wypoczynku letniego
- dożywianie wychowanków
- realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych
- emisja filmów edukacyjnych i przyrodniczych
- wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego
- prowadzenie galerii wystawienniczej przy Kolegiacie przez cykliczne organizowa-

nie okolicznościowych wystaw historyczno-patriotycznych, edukacyjnych, informatycz-
nych i formacyjnych.

Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej
36-030 Błażowa, Futoma 470, tel. 172297450, 172297430, 600034944
e-mail drewniak-malgorzata@wp.pl, www.futoma.info
Data powstania: 03.07.2007. Działalność stowarzyszenia opiera się głównie na działal-

ności kulturalnej. Celem działalności jest zachowanie bogatego dziedzictwa z życia co-
dziennego i religijnego, dawnych obrzędów, zwyczajów, gwary, ginących zawodów
zanikających wraz z odchodzącym najstarszym pokoleniem futomian. Stowarzyszenia or-
ganizuje liczne pokazy, wystawy, konkursy i warsztaty. Uczestniczy w wielu konkursach
i przeglądach. Współorganizuje imprezy plenerowe, benefisy i wernisaże oraz wycieczki
turystyczno-krajoznawcze. Współpracuje ze szkołami, bibliotekami, ośrodkami kultury,
strażą pożarną, parafią, animatorami kultury, znanymi twórcami i zespołami.

Inspiracją do założenia stowarzyszenia stała się nagroda w postaci „Perły” na Targach Po-
lagra-Farm w Poznaniu w 2006 roku za produkt regionalny „Bulwiok”. Mimo krótkiej
działalności osiągnęło wiele sukcesów. Do najważniejszych należy występ w programie TVP
„Dzień dobry w sobotę” wraz z miejscową kapelą, gdzie propagowano muzykę ludową i po-
trawy regionalne, I i II nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego w imprezach pod
nazwą „Obrzędy i potrawy bożonarodzeniowe”, nagranie filmów ”Wilijo”, „Na Szczepana”,
„Pieczenie chleba”, w licznych konkursach zdobyło wiele nagród i wyróżnień. Z pozyska-
nych funduszy stowarzyszenie wydało publikacje: „Z dziejów wsi Futoma”, „Pyszności z
futomskiej kuchni”, fotoalbum „Dni Futomy 2007-2014” i foldery. Wspólnymi siłami zastała
otwarta Regionalna Izba Pamięci i Tradycji Ziemi Futomskiej w 2009 roku. Współorgani-
zowało benefisy Mieczysława A. Łypa, Janusza Koryla i Czesława Drąga oraz wernisaże
fotografii Hanny i Mieczysława Łyp i rzeźby Marka Twardego. Stowarzyszenie współorga-
nizuje cykliczna imprezę „Dni Futomy”, które w 2014 roku połączone były z obchodami ju-
bileuszu 95 urodzin rodaka Futomy rzeźbiarza Antoniego Rząsy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
ul. Bernardyńska 1 „a” 37-200 Przeworsk, tel. 795-536-084
e-mail: biuro@dorzeczemleczki.pl, www.dorzeczemleczki.pl
Stowarzyszenie powstałe 8 sierpnia 2008 roku jest partnerstwem trójsektorowym,

składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Sto-
warzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając
zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego,
wspierając turystykę i promując wyroby regionalne. Stowarzyszenie realizuje działanie
Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
oś. Matejko 1/6 , 37-500 Jarosław, tel. 692-775-611, (16) 621-78-05
e-mail: dariusz_jasiewicz@o2.pl, www.smj.jaroslaw.pl
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Rok powstania: 1934. Profil działalności: popularno-naukowy, dydaktyczny, kultu-
ralno-oświatowy.

Osiągnięcia: 20 tomów „Rocznika SMJ”, „Rocznik Młodych SMJ”, książka o Mi-
chale Zielińskim „Serce w plecaku”, wydawnictwa wraz z IPN O/Rzeszów m.in. „Opo-
wiem ci moją historię”, „Ilustrowany Przewodnik pod Jarosławiu. K. Gottfried 1937”,
cotygodniowe prelekcje o bogatej tematyce, cykliczne wystawy.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
ul. Kołłątaja 1 (JDK), 38 - 200 Jasło, tel. 665 491 001
e-mail : wiehap@wp.pl, www.jasloiregion.pl
Data powstania: 22.10,1965. Cele: Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta

i regionu (m.in.: wydawnictwa, konkursy, wystawy, prelekcje), popularyzowanie osiągnięć
społeczno - kulturalnych, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu, podejmowanie
starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu Jasła.

Stowarzyszenie w l. 1965 - 2015 wydało blisko 100 publikacji (albumy, opracowania
naukowe, książki popularnonaukowe, broszury, foldery, katalogi, tomiki poezji), w tym
m.in.: 7 Roczników Jasielskich, 9 Kalendariów Jasła, 23 Kalendarze Jasielskie, 10 zeszy-
tów A-B-C Regionu Jasielskiego, 8 zeszytów Jasło - nasza mała ojczyzna, album Jasło
zburzone nienawiścią, wydźwignięte pracą, 3 części opracowania „Stary Cmentarz w
Jaśle”, dwie edycje publikacji Ziemia jasielska naszą małą Ojczyzną”, podręcznik Edu-
kacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zorganizowało XXIV edycje Tur-
nieju Wiedzy o Jaśle i XX edycji Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto”,
współorganizowało 11 Turniejów Wiedzy o Regionie Jasielskim i 11 Międzywojewódzkich
Konkursów „Życie i działalność I. Łukasiewicza”. Było współorganizatorem III Krajowej
Konferencji Nauczycieli Regionalistów Jasło - Trzcinica 2001 oraz I Ogólnopolskiego
Sympozjum Naukowego „Narciarstwo w Polsce i na świecie w l. 1888 - 2008” . Zaini-
cjowało powstanie Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury oraz kilku-
dziesięciu szkolnych kół regionalnych. W l. 1991 - 1994 wydawało czasopismo „Obiektyw
Jasielski”, a w l. 1997 - 2008 czasopismo „Region Jasielski”. Zorganizowało wiele wystaw
fotograficznych, konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych oraz prelekcji o te-
matyce jasielskiej. Posiada bogatą dokumentację historyczną, kulturalną i społeczną do-
tyczącą Jasła i SMJiRJ od 1965 r., dysponuje zbiorem fotografii Jasła międzywojennego,
czasu okupacji, zburzenia miasta, jego odbudowy i rozbudowy. Dzięki inicjatywom Sto-
warzyszenia i jego członków, m.in.: utworzono Jasielską Orkiestrę Symfoniczną, zwodo-
wano statek M/S Jasło, powstało Muzeum Regionalne w Jaśle, odsłonięto kilka tablic
pamięci, odrestaurowano zabytkowe nagrobki, opracowano inwentarzowe metryczki i wy-
konano fotografie pomników nagrobnych na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej”
/Gminne Centrum Kultury i Sportu

Blizna 6, 39-104 Ocieka/Kamionka 69, 39-122 Kamionka, tel. 691040002, 609552970
e-mail: bliznianie@wp.pl / kamionkagckis@wp.pl, www.parkhistorycznyblizna.pl
Data powstania: 2009 / 1984. Stowarzyszenie promuje i wspiera działania lokalne,

współpracuje z samorządem i innymi instytucjami na terenie gminy Ostrów, organizuje
imprezy okolicznościowe, organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży, aktywizuje miesz-
kańców, promuje i opiekuje się Parkiem Historycznym.

Centrum Kultury zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców, organizuje imprezy
okolicznościowe, zapewnia warunki do rozwoju folkloru i amatorskiego ruchu artystycz-
nego, zarządza różnymi obiektami, w tym również Parkiem Historycznym.
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Blizna jest miejscowością znaną z czasów II wojny światowej, na terenie której III
Rzesza Niemiecka stworzyła poligon doświadczalny do testowania broni (latające bomby
V1 oraz rakiety V2). W 2011 roku, dzięki wsparciu gminy Ostrów otworzony tam został
Park Historyczny, który przyciąga wielu turystów

i zwiedzających. Stowarzyszenie oraz Centrum Kultury są zarządcami Parku. Dbamy
o to, by pamięć o tym miejscu nie zaginęła, pozyskujemy nowe eksponaty z czasów dru-
giej wojny światowej i nie tylko, chronimy dziedzictwo historyczne naszej Ojczyzny, pro-
wadzimy edukację historyczną, promujemy Park Historyczny w Polsce i nie tylko. Naszym
sukcesem jest to, że Park odwiedzają coraz liczniej turyści, miłośnicy historii i militariów
z całej Polski, różnych krajów Europy i świata.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tyczyńskiej
Rynek 25, 36-020 Tyczyn, tel. 17 22 19 338
TMZT powstało w 1966 roku jako Koło Miłośników Historii Tyczyna. Jego celem jest upo-

wszechnianie wiedzy o historii i tradycji miasta i gminy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów
Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla

ul. Trakt Węgierski 13/39, 38-450 Dukla, tel. 691-050-902
e-mail: sztetldukla@o2.pl
Data powstania: 22.06.2011 r.
Zadania:
- Przywracanie i utrwalanie pamięci o świecie kultury żydowskiej.
- Opieka nad żydowskimi cmentarzami oraz miejscami martyrologii Żydów.
- Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu konserwację i odbudowę Syna-

gogi dukielskiej.
- Utworzenie i prowadzenie Muzeum Kultury Żydowskiej w Dukli.
- Rozwój dialogu polsko – żydowskiego.
- Wspieranie i działanie na rzecz inicjatyw kulturalnych środowisk popularyzujących

kulturę żydowską w kraju i zagranicą.
- Popularyzowanie i promowanie wiedzy obejmujące historię i dziedzictwo Żydów a

w szczególności Żydów Ziemi Dukielskiej oraz ochrona tegoż dziedzictwa.
- Działalność edukacyjna.
- Działania na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom ksenofobii, szowinizmu i an-

tysemityzmu.
- Działalność charytatywna.
- Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami i jednostkami samo-

rządowymi.
- Popularyzacja zdrowego trybu życia, ochrony środowiska oraz sportu i rekreacji.
- Propagowanie walorów turystyczno - krajoznawczych Ziemi Dukielskiej.
- Współpraca ze szkołami.
- Promowanie dzieł i twórców z Ziemi Dukielskiej oraz twórców podejmujących te-

matykę żydowską.
- Popularyzacja Ziemi Dukielskiej w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Obecnie liczy 22 członków. Największy nacisk

kładziemy na pracę z młodzieżą szkolną organizując wystawy tematyczne, prelekcje i
ogólną edukację dotyczącą ludności żydowskiej w Dukli i okolicach. W roku 2012 wspól-
nie z młodymi ludźmi z Gminy Dukla, dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Historii
Polski, zrealizowaliśmy film pt. „Dlaczego?” opisujący losy Żydów od chwili przybycia
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do Dukli, aż po tragiczne wydarzenia z 13 sierpnia 1942 roku, kiedy to prawie cała lud-
ność żydowska uległa zagładzie. Film został przetłumaczony na j. angielski, niemiecki i
słowacki. Był emitowany przez TVP Rzeszów i telewizję słowacką. Twórcy filmu zostali
zaproszeni do TVP Rzeszów i tam opowiadali o swoich pasjach.

W kolejnym roku zrealizowaliśmy film pt. „Sumienie”, również przy wsparciu finan-
sowym MHP, który opowiadał o Żydach którzy przeżyli wojnę i o Polakach ratujących
swoich żydowskich sąsiadów. Dzięki takiemu podejściu do nauki historii, młodzi ludzie za-
poznali się niejako „na własnej skórze” z wydarzeniami z tamtych lat. W latach 2012 –
2014 r. organizowaliśmy Dni Kultury Żydowskiej w Dukli Ocalmy Pamięć. Na uroczys-
tości byli zapraszani ocaleni z Holokaustu mieszkańcy Dukli wyznania mojżeszowego
wspólnie z rodzinami. Program festiwali był bardzo bogaty obejmował min. warsztaty dla
dzieci i młodzieży związane z kulturą żydowską, wystawy tematyczne zarówno w Mu-
zeum Historycznym Pałac w Dukli jak i na dukielskim rynku, spektakle teatralne, rekon-
strukcje przedwojennego targu oraz wesela żydowskiego przy ruinach synagogi, koncerty
zespołów klezmerskich, festiwale filmowe o wielokulturowej historii ziemi dukielskiej i
degustację potraw kuchni żydowskiej.

Od trzech lat organizujemy modlitwę ekumeniczną nad zbiorową mogiłą zamordo-
wanych Żydów. W modlitwie uczestniczą przedstawiciele różnych kościołów i wyznań. W
2013 roku odsłoniliśmy pomnik upamiętniający 70 tą rocznicę zagłady ludności żydow-
skiej z rąk niemieckich nazistów. W fundamentach pomnika została złożona „kapsuła
czasu” w której mieszkańcy Dukli mogli w dowolnej formie przekazać przesłanie dla przy-
szłych pokoleń.

Występujemy w roli gospodarzy w trakcie wizyt grup szkolnych z Izraela i USA, a
także osób indywidualnych, którzy chcą zapoznać się z historią Żydów dukielskich i
Gminy Dukla. Wspólnie z Gminą Dukla i Ośrodkiem Kultury organizowaliśmy warsztaty
dla dzieci i młodzieży „Trzy dni, trzy kultury”, w trakcie których młodzi mieszkańcy Du-
kielszczyzny mogli zapoznać się z kulturą polską, łemkowską i żydowską. Zorganizowa-
liśmy także „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na dukielskim rynku” w dniu 11
listopada oraz w trakcie kiermaszu wielkanocnego, nasze stowarzyszenie przygotowało,
stół sederowy.

Wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu i
Greckokatolickim Uniwersytetem w Preszowie, braliśmy czynny udział w realizacji pro-
jektu „Religijna i kulturotwórcza rola chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji” or-
ganizując wystawy tematyczne na Słowacji i w Polsce oraz udostępniając film pt.
”Dlaczego?” z możliwością przetłumaczenia na język słowacki i emisji w słowackiej te-
lewizji. Na zakończenie projektu ukazała się książka pt. „Chasydyzm Polski”.

Na zaproszenie Rektora PWSTE w Jarosławiu mogliśmy uczestniczyć w Międzyna-
rodowych Dniach Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Jarosławiu i Rzeszowie. Na prośbę
księdza proboszcza w Opactwie zorganizowaliśmy wystawę tematyczną dot. Żydów na
Podkarpaciu. W roku 2014 zrealizowaliśmy dwa projekty tj. warsztaty dla młodzieży
współfinansowane przez UG w Dukli „Szef Kuchni Ziemi Dukielskiej” w trakcie których
młodzi ludzie zapoznają się ze specyfiką kuchni polskiej, łemkowskiej i żydowskiej oraz
„Żywa biblioteka Podkarpacia” realizowanym wspólnie z Parafią Polskokatolicką w
Łękach Dukielskich. W drugim projekcie, wspieranym finansowo przez Urząd Mar-
szałkowski w Rzeszowie, młodzież przeprowadzi cykl wywiadów ze starszymi ludźmi,
których rodziny ukrywały Żydów w czasie II Wojny Światowej.

Na bieżąco dbamy o estetykę dukielskich kirkutów, ruin Synagogi i zbiorowej mogiły
u podnóża góry Błudna (koszenie, sprzątanie itp.), utrzymujemy stały kontakt z żyjącymi
jeszcze Żydami dukielskimi lub ich rodzinami oraz gromadzimy wszelkie materiały
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związane z Żydami ziemi dukielskiej. Jesteśmy laureatem odznaczenia „Chroniąc Pamięć”.
Dzięki naszemu zaangażowaniu dwie rodziny z okolic Dukli zostało odznaczonych me-
dalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Na naszą prośbę, Papież Franciszek
przesłał osobiste błogosławieństwo dla tych rodzin. Organizujemy spotkania z odznaczo-
nymi młodzieży z Polski i Izraela.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Humniska-Skrzyżowanie
Humniska 737, 36-206 Humniska, tel. 695 546 001,
e-mail: humniska.stowarzyszenie@onet.pl
Data powstania: 12.12.2014. Cel: działalność w zakresie rozwoju ogólnego miejsco-

wości
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Mościckiego 26, tel. 14 670 50 06
e-mail adastram@op.pl
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy swoją działalność rozpo-

częło w 2002 roku. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało w 2004 roku i zos-
tało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131039.

Działalność Stowarzyszenia ma charakter służby społecznej. Jego nadrzędnym celem
jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego osób nimi zagrożonych. Stowarzy-
szenie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację programów mających na celu reintegra-
cję społeczną i zawodową następujących grup społeczności lokalnej: osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych, w tym także z niepełnosprawnością umysłową, dotkniętych
przemocą w tym przemocą domową, rodzin wielodzietnych, samotne matki, a także dzieci
i młodzież w tym również dzieci autystyczne i ich rodziny.

Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju projektów
i programów. Dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia w sięganiu po środki po-
mocowe to pozyskanie w latach 2007-2014 ponad 1 820 000,00 zł na realizację programów
mających na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom, w trudnej sytuacji życiowej.

Co roku Stowarzyszenie obejmuje wsparciem ponad 100 osób w tym: osób bezrobot-
nych, osób starszych, dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dzieci au-
tystycznych i ich rodziców.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
ul. Chodkiewicza 2, 35-051 Dynów
tel. 602-696-128, e-mail. asdstankiewicz@poczta.onet.pl
Data powstania: 2000. Celem jest podejmowanie ważnych i społecznie użytecznych

inicjatyw oraz wielokierunkowych działań służących rozwojowi i promocji miasta. To-
warzystwo wydaje miesięcznik społeczno-kulturalny „Dynowinka” i Rocznik Historyczny
„Dynoviana” oraz coroczny kalendarz ścienny „Tamten Dynów w starych kartach po-
cztowych, fotografiach, rysunkach i obrazach”. Wydano także: dwie serie opracowania
„Dynów na starych pocztówkach i fotografiach”, „Wybór poezji” ks. Franciszka Błotnic-
kiego, „Życie do rymu” Macieja Jurasińskiego.

Towarzystwo brało m.in. udział w organizacji Zjazdów Jubileuszowych Liceum Ogól-
nokształcącego w Dynowie, organizowało spotkania z dr Jerzym Majką z Muzum Okrę-
gowego w Rzeszowie, ufundowało tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu
burmistrzowi miasta po wojnie Władysławowi Kasprowiczowi.

Towarzystwo organizuje kwesty na rzecz ratowania pomników na starym cmentarzy,
remontuje kapliczki przydrożne, podejmuje prace nad upamiętnieniem miejsc mordów dy-
nowskich Żydów, organizuje wystawy, konkursy kolęd i pastorałek, turniej koszykówki.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku
ul. Park 2, 37-200 Przeworsk, tel. 792-555-611, 796-777-311
e-mail: m.woloszyn@muzeum.przeworsk.pl,

www.muzeum.przeworsk.pl/category/stowarzyszenie/
Data powstania: 18 września 2013. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działal-

ności kulturalnej, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych i edu-
kacyjno-kulturalnych.
Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa

36-211 Jasionów 204, tel. 885544823
e-mail: razem.d.j@op.pl

Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katyńskich Polski
Południowo-Wschodniej Oddział w Przemyślu

Maćkowice 26, 37-713 Maćkowice, tel. 606-150-409, (016) 672-23-55
e-mali: zosiulakluza@gmail.com,

Data powstania: 1990. Profil działalności: popularyzatorski. Stowarzyszenie realizuje
swe cele poprzez spotkania z młodzieżą, udział w uroczystościach, organizowanie wy-
staw.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji
na Obszarach Wiejskich Szansa

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 10, 37-740 Bircza, tel. 166725527
e-mail bir1gim@wp.pl, http://www.szansa_wre.republika.pl/

Stowarzyszenie Wspierania Informacji Społecznej i Rozwoju DEDAL
39-200 Dębica, ul. Akademicka 5/11, tel. 502083450
mail: maszoperia@wp.pl, www.dedal.org.pl
Data powstania: 21.10.2002. Celem Stowarzyszenia jest promocja zatrudnienia o ak-

tywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
wsparcie dzieci i młodzieży w ich rozwoju zawodowym, podejmowanie działań związa-
nych z ekonomią społeczną, projektowanie biznesplanu dla przedsiębiorstw społecznych
oraz rozwój lokalny poprzez wdrażanie Programu Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gos-
podarczego, który polega na zgromadzeniu przedstawicieli społeczności lokalnej, aby
wspólnie pracowali nad twórczym rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych i
gospodarczych.Ślad

Towarzystwo Akademickie „Creator”
ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D, pokój 119 „a”, Rzeszów, tel. 604-907-771,
e-mail: TACreator@wp.pl, www.tacreator.rzeszow.pl
Data powstania: 29 lipca 2013. Cele: prowadzenie działalności na rzecz ogółu

społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w za-
kresie kultury globalnej, kultury fizycznej, w tym: sportu, turystyki i rekreacji, rehabilita-
cji w jej wielorakich płaszczyznach, szczególne w zakresie inicjowania, wspierania,
promocji, pomocy w przedsięwzięciach twórczych z dziedzin wynikających z kultury i
kultury fizycznej.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w Błażowej
ul. Armii Krajowej 17 A; 36-030 Błażowa, tel. 607 863 177
e-mail: makutrzeba@op.pl, http://tmzb.blogspot.com/
Data powstania: 1980. Celem działalności towarzystwa jest ochrona dziedzictwa kul-
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turowego, oświatowego, społeczno-gospodarczego, tradycji kulturowych oraz
współuczestnictwo w różnych formach edukacji społeczności lokalnej. Cele te realizo-
wane być mogą poprzez inicjowanie, rozwijanie i popieranie badań naukowych do-
tyczących przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości środowiska. Krzewienie wiedzy o
regionie poprzez odczyty, sesje popularno-naukowe, wydawnictwa itp. Ochrona zabytków
i pamiątek na terenie miasta i gminy m.in. przez prowadzenie Społecznego Muzeum Ziemi
Błażowskiej. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez towarzystwo jest aktywizo-
wanie miejscowej społeczności do współdziałania na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Towarzystwo było inicjatorem powołania do życia czasopisma lokalnego Kurier
Błażowski, które od 1991 r. ukazuje się nieprzerwanie a jego redaktorem naczelnym jest Da-
nuta Heller. Członkowie TMZB pracują w redakcji bezpłatnie. Z inicjatywy TMZB została
zorganizowana Regionalna Izba Pamięci, która pierwotnie mieściła się w GOK, a później
przeniesiona została do Domu Parafialnego w Błażowej. W 1997 r. Izba przekształcona
została w Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej, które prowadzone jest przez TMZB. W
latach 2010 -2013 zorganizowano kilka sesji popularnonaukowych m.in. na temat: Błażowa
w okresie autonomii galicyjskiej i w II Rzeczypospolitej – przemiany społeczne, gospo-
darcze polityczne”. Kolejną sesję zorganizowano w 2012 r. pod hasłem: „Błażowa w sta-
rej fotografii zachować dla przyszłych pokoleń. Czas II wojny i okupacji”, a w 2013 r. temat
sesji brzmiał Emigracja mieszkańców Błażowej i regionu na przestrzeni XIX, XX i XXI w.
- wybór czy konieczność? Sesjom towarzyszyły wystawy straej fotografii, a pokłosiem były
albumy. W 2011 r. wydano pracę naukową Dzieje majętności błażowskiej od XVII do XIX
w. Ludność. Nauczyciele – członkowie TMZB prowadzą nieodpłatnie lekcje muzealne dla
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej
ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów, tel. 609-277-956
e-mail: zenek9@o2.pl
Data powstania 1965 r. Profil działalności: Prowadzenie badań, dotyczących dziejów

Lubaczowa, popularyzacja bogatej historii miasta, ochrona zabytków, popieranie inicjatyw
gospodarczych i kulturalnych samorządu miejskiego.

Najważniejsze osiągnięcia:
- Wydanie 19 tomów ( I – XIX ) „Rocznika Lubaczowskiego”
- Wydawanie corocznie czasopisma „Lubaczów. Jednodniówka” z okazji „Dni Luba-

czowa”.
- Przeprowadzenie renowacji 40 zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Komunal-

nym w tym dwa pomniki uczestników Powstania Styczniowego.
- Budowa w 2008 r. pomnika holocaustu pod Lubaczowem i zorganizowanie uro-

czystości jego odsłonięcia z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha i
Galicji Edgara Glucka, ks. bp. Wacława Depo, przedstawicieli władz centralnych, woje-
wódzkich i powiatowych oraz nauczycieli akademickich, historyków badających dzieje
Żydów w Polsce (prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec).

- Renowacja cmentarza wojennego z I wojny światowej.
- Inicjowanie fundowania kilku tablic i pomników.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej
38-114 Niebylec 26, tel. 17 2773066, 663-140-145
mail: kontakt@towarzystwo.niebylec.com, www.towarzystwo.niebylec.com
Data powstania: 15 marca 2011. Misją Towarzystwa jest integracja mieszkańców re-

gionu niebyleckiego, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych, inspirowanie
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mieszkańców, szczególnie młodzieży, do badania i utrwalania historii regionu, poprzez
prowadzenie różnorodnych projektów badawczych związanych z Ziemią Niebylecką oraz
podejmowanie wszelkich działań, których celem jest poszerzanie wiedzy o regionie.

Towarzystwo wydaje „Rocznik Niebylecki”, pomyślany jako wydawnictwo cykliczne,
będące miejscem publikacji wszelkich materiałów o regionie. „Rocznik” składa się z trzech
części: w pierwszej zamieszczane są artykuły o różnorodnej tematyce: historycznej, filo-
logicznej, etnograficznej, socjologicznej i każdej innej, spełniającej kryteria. Część druga
to opisy ważnych wydarzeń, które ze względu na swoją doniosłość powinny być zapa-
miętane przez środowisko i przekazane następnym pokoleniom. I wreszcie trzecia część
to biogramy osób ważnych dla regionu.

Od dwóch lat Towarzystwo organizuje konkurs literacki „O niebylecki miecz”. Kon-
kurs jest organizowany w dwóch kategoriach: poezja i proza dla dorosłych i młodzieży.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o regionie.

Towarzystwo organizuje wystawy i koncerty. W roku 2013 zorganizowano koncert
Chóru Archikatedralnego z Siedlec, dla uczczenia pamięci miejscowego kompozytora
ks. Teofila Górnickiego, natomiast w roku ubiegłym zorganizowano wystawę prac prof.
Jana Macieja Maciucha „Świadkowie ludowej pobożności” ukazującej fotografie ka-
pliczek św. Jana Nepomucena. W roku 2012 natomiast zorganizowaliśmy wespół z Pod-
karpackim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie w Sali wystawowej
Polfy S.A. wystawę prac niebyleckiego klubu „Zręczne ręce”, skupiającego niebylec-
kie koronarki. Organizujemy także spotkania i wycieczki krajoznawcze dla swoich
członków.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego
w Przemyślu

ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 56 01,
e-mail: tpntpn@wp.pl, www.tpn.pbp.webd.pl/
Data powstania: 14 lutego 1909 r.
TPN jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Celem Towarzystwa jest prowa-

dzenie prac naukowo-badawczych oraz popularyzowanie osiągnięć wszelkich dziedzin
wiedzy wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Działalność Towarzystwa prowa-
dzona jest w oparciu o 2 profesjonalne agendy: Bibliotekę Naukową i Wydawnictwo Nau-
kowe oraz działające społecznie Sekcje Naukowe.

Najważniejsze osiągnięcia:
TPN od początku swojego istnienia prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydaw-

niczą, biblioteczną oraz zróżnicowane formy popularyzujące wiedzę.
Nakładem TPN ukazało się kilkaset opracowań naukowych i popularno-naukowych z

zakresu szeroko pojętej humanistyki (archeologia, historia, historia wojskowości, historia
sztuki, historia języka, literaturoznawstwo), nauk przyrodniczych i rolnych, medycyny i
nauk społecznych. Od 1912 r. Towarzystwo wydaje własny periodyk pt.”Rocznik Prze-
myski”. Obecnie ze względu na znaczną objętość „Rocznik” ukazuje się w zeszytach te-
matycznych: „Historia Wojskowości” „Historia”, „Literatura i Język”, „Nauki
Przyrodnicze”. Incydentalnie ukazują się również zeszyty z innych dziedzin wiedzy. W
2014 r. ukazał się 50 tom „Rocznika Przemyskiego”.

Biblioteka Naukowa TPN posiada bogaty, różnorodny i unikatowy księgozbiór prze-
kraczający 60 tyś woluminów. Księgozbiór ten obejmuje wiele dyscyplin wiedzy, jednak
z przewagą humanistyki, filozofii, nauk społecznych i przyrodniczych. Szczególne miejsce
w księgozbiorze zajmują publikacje związane z Przemyślem i regionem, chętnie wyko-
rzystywane zarówno przez profesjonalnych badaczy, jak i społeczność lokalną. Wartość
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naukową Biblioteki podnoszą liczne, nieraz unikatowe czasopisma krajowe i zagraniczne.
Zbiory specjalne występują w postaci zbiorów: kartograficznych, graficznych, starodru-
ków, rękopisów, dokumentów życia społecznego oraz mikrofilmów.

Corocznie TPN organizuje lub współanimuje ok 25-30 imprez popularyzujących naukę
w formie konferencji naukowych, sesji okolicznościowych, odczytów, prelekcji, dyskusji,
wykładów otwartych, promocji publikacji naukowych, warsztatów dla studentów i młod-
zieży szkolnej, objazdów naukowych, konkursów tematycznych.

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Rynek 5, 37-700 Przemyśl, tel. 512 597 805,
e-mail: zarząd.tppir@gmail.com, www.tppir.przemysl.pl
W swojej historii występowało pod dwiema nazwami: od 31 marca 1890 r. jako To-

warzystwo Upiększania Miasta, 9 czerwca 1974 r. zmieniono nazwę na – Towarzystwo
Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Profil działalności:
- pogłębianie wiedzy i promocja miasta Przemyśla oraz Ziemi Przemyskiej poprzez or-

ganizowanie zbiórek publicznych, prowadzenie konserwacji zabytkowych nekropolii
i miejsc pamięci narodowej, organizowanie żywych lekcji historii;
- organizowanie spotkań i promowanie wybitnych osobowości naszego miasta i re-

gionu;
- organizowanie wolontariatu, szkoleń wolontariuszy oraz akcji ekologicznych, cha-

rytatywnych, happeningów, Dni Dziecka, Mikołajek, Pikników Integracyjnych
z niepełnosprawną młodzieżą w ramach sekcji Przemyskiego Centrum Wolontariatu;
- organizowanie zajęć i wyjazdów rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla swoich członków

( w tym osób 50+);
- pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym i perspektywach jej rozwoju poprzez

organizowanie spotkań z historykami ludźmi kultury, gospodarki i polityki
Najważniejsze osiągnięcia:
- W ramach projektu wydanie publikacji: ”San i Twierdza Przemyśla – jakiej nie

znamy”;
- Monografia Towarzystwa „Swojemu miastu Przemyśl” (120 lecie działalności

społecznej członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu),
- Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim

(wspólnie z Archiwum Państwowym w Przemyślu)
- W Przemyślu, w Birczy i Krzywczy- pokonkursowa wystawa „”San i Twierdza

Przemyśla – jakiej nie znamy”;
- Wystawy malarstwa malarzy- amatorów, rzeźbiarzy z terenu powiatu przemyskiego;
- Akcje- Happening” Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na wita-

miny dla młodzieży i dzieci” – co roku od 2011(pięć edycji)
- Kwestowanie na renowacje zabytkowych nekropolii: w Przemyślu, w Gminie Orły,
w Gminie Krzywcza, w Gminie Bircza, w Gminie Przemyśl ( 1978- 1986 i od 2007

r.- i nadal);

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T. M. Kantora
Broniszów 73, 39-106 Łączki Kucharskie, tel. 791-459-333
Towarzystwo swoją działalność realizuje na podstawie celów statutowych. Pierwszym

z nich był remont starej plebanii w miejscu urodzin Tadeusza Kantora. Kolejne cele to:
- propagowanie i wspieranie różnych form sztuki Tadeusza Kantora oraz współpraca

z ośrodkami kultury i oświaty
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- wspieranie finansowe ubogich, uzdolnionych uczniów szkół średnich i studentów na
kierunkach artystycznych

- współpraca z ośrodkami oświatowymi i klubami sportowymi w zakresie sportu i tu-
rystyki

najważniejsze osiągnięcia:
Towarzystwo było inicjatorem i sponsorem budowy pomnika wystawionego z okazji

600 lecia bitwy pod Grunwaldem.
Towarzystwo wspiera placówki oświatowe na terenie gminy nadając szkołom imiona

patronów m. in. szkole podstawowej w Broniszowie imię prof. Karola Olszewskiego, uro-
dzonego w Broniszowie, gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim nadanie imienia bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, czy szkole podstawowej w Nawsiu imienia sybiraków.

Towarzystwo występowało także o pozyskanie środków finansowych na zajęcia teat-
ralne dla młodzieży gimnazjalnej z Gminnego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, na
publikację historii 12 sybiraków, zesłanych ze wsi Nawsie, a także na działalność współpra-
cującego z towarzystwem miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej
Zarzecze, ul. Mickiewicza 24, 37-40Bies0 Nisko, tel. 15 8411028, 669872212
e-mail: dkz6@tlen.pl
Data powstania: 13.12.2008.
Cele:
- rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społecz-

ności Ziemi Zarzeckiej
- krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich

ochronie
- pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej
- wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży
- wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu ziemi zarzeckiej
i propagowanie ich twórczości
- kultywowanie tradycji regionalnych
- pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych
- inne działania sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia
- współdziałanie i współpraca z: instytucjami kultury i oświaty, władzami samorządo-

wymi i państwowymi, współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzysze-
niami regionalnymi, mediami dla prezentowania i dokumentowania dorobku
stowarzyszenia i tradycji naszego regionu

Zbiory i Archiwum Rodziny Wesołowskich z Kolbuszowej
ul. Mickiewicza 15, 36-100 Kolbuszowa, tel. 691-144-431, (017) 22-71-154.
e-mail: karol5551@o2.pl
Data powstania 2009 r.
Profil działalności: Ochrona, pielęgnowanie, pamięci, tradycje i historię Ziemi Kol-

buszowskiej
Najważniejsze osiągnięcia:
Organizacja wystaw na terenie miasta Kolbuszowej, pomoc przy organizacji Dni Pa-

mięci o Ofiarach Holokaustu w Rzeszowie w latach 2014 oraz 2015, przekazanie w de-
pozyt 380 przedmiotów do Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie,
pomoc przy kręceniu filmu Wojciech Smarzowskiego „Wołyń”, prelekcje tematyczne w
szkołach w powiecie kolbuszowskim.
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Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy wraz z kapelą Wójta Tycznera
z Tyczyna

ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn
tel. 17 2219-363
e-mail: mgoktyczyn@op.pl, www.mgoktyczyn.pl
Rok powstania: 1970
Profil działalności: promocja i kultywowanie kultury ludowej
Najważniejsze osiągniecia:
Zespół działa od 45 lat przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Katarzyny Sob-

czyk w Tyczynie. Jest kilkukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Śpie-
waczych w Dębicy oraz Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w
Tyczynie. Koncertował poza granicami Polski, m.in. na Litwie, Rumuni, Włoszech, na
Węgrzech. Wydał płytę CS „Płynie z Tyczyna piosneczka”. Wystąpił w programie TVP
Rzeszów „Spotkania z folklorem”. Występuje przy akompaniamencie Kapeli Wójta Tycz-
nera.

Związek Sybiraków Oddział w Jarosławiu
pl. Ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław, tel. 600-85-74-67
Data rozpoczęcia działalności: lipiec 1989 r.
Profil działalności:
Utrzymanie w pamięci losów zesłańców, poprzez spotkania w szkołach na lekcjach

historii, uczestnictwa i organizacji różnych przedsięwzięć historycznych, patriotycznych
i narodowych.

Najważniejsze osiągnięcia: Izba Pamięci Zesłań członków Związku Sybiraków, pub-
likacje wspomnień członków Związku.
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