
SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY MUZEALNEJ  

W 2017 ROKU. 

 

Rada Muzealna działa przy Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku, w jej skład wchodzą członkowie: 

1. Renata Gabryszuk - przewodnicząca Rady Muzealnej, radna Miasta 

Podkowa Leśna 

2. Katarzyna Jakimiak - pracownik Muzeum Literatury im. Adama 

Mickiewicza w Warszawie 

3. Robert Papieski - historyk literatury, adiunkt Muzeum w Stawisku 

4. Iwona Smolka - krytyk literacki, publicystka, redaktorka Polskiego 

Radia, wiceprezes Zarządu Głównego SPP 

5. Andrzej Stoga - doktor historii sztuki, muzealnik, kurator, główny 

inwentaryzator Muzeum Łazienki Królewskie 

6. Marek Wawrzkiewicz – poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, 

Prezes Zarządu Głównego ZLP 

7. Iwona Wiąckowska - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego 

Rada Muzealna działa na podstawie § 11 Statutu Muzeum im. Anny i 

Jarosława Iwaszkiewiczów oraz Regulaminu Rady Muzeum. 

 

Rada Muzealna zapoznała się oraz zatwierdziła sprawozdanie z realizacji 

planu działalności merytorycznej Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku za pierwsze i drugie półrocze 2017 roku 

uwzględniające działalność kulturalną, edukacyjną, publikacyjną oraz 

upowszechnianie nauki i sztuki: 

1. Działalność kulturalna, edukacyjna, publikacyjna oraz 

upowszechnianie nauki i sztuki: 

a. koncerty  

b. wykłady i prelekcje 

c. wystawy  

d. spotkania literackie  

e. spektakle teatralne  

f. konkursy recytatorskie 

g. projekcje filmów  
h. konkursy recytatorskie  

i. stałe wydarzenia – „Noc Muzeów” 
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j. zjazdy i festiwale – m.in. Festiwal Otwarte Ogrody (3-4 czerwiec 

2017), I Ogólnopolski Zjazd Szkół Ponadgimnazjalnych noszących 

imię Jarosława Iwaszkiewicza 

2. Udostępnianie zbiorów muzealnych dla celów naukowych i 

oświatowych: 

a. wykonanie cyfrowych kopii archiwaliów rękopiśmienniczych 

Jarosława Iwaszkiewicza 

b. udostępnianie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych 

c. konsultacje dotyczące zbiorów i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza 

d. oprowadzanie wycieczek po Podkowie Leśnej Śladami Jarosława 
Iwaszkiewicza 

e. prowadzenie lekcji muzealnych (np. „Kultura francuska w zbiorach 

Stawiska”, „Dawna fotografia w stawiskiej kolekcji”) 

f. wypożyczanie książek 

3. Opracowywanie i katalogowanie zbiorów oraz archiwizacja: 

4. Działalność naukowa  

a. Konferencje naukowe (np. 9 - 11 styczeń Projektowanie ogrodów 
naturalistycznych w mieście) 

b. wykłady 

c. publikacje naukowe 

5. Promocję w mediach 

6. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami – m.in. Biblioteką 

Polską w Paryżu. 

 

Rada Muzealna zapoznała się z planem finansowym na 2018 rok oraz 

zatwierdziła sprawozdanie z działalności finansowej Muzeum im. Anny i 

Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2017 roku. 

Renata Gabryszuk 

       

Przewodnicząca Rady Muzealnej 


