
APEL 
o pomoc w utworzeniu  

MUZEUM REGIONALNEGO W SUSZU 
 

Pozyskany przez nasze stowarzyszenie 

zabytkowy budynek przy ul. Wąskiej 5 przez 

wiele lat był nieużytkowany. Jego wnętrze 

wymaga gruntownego remontu oraz 

przystosowania do celów muzealnych. Mając 

świadomość koniecznych nakładów 

finansowych oraz ogromu pracy jaki nas czeka  

otwarcie muzeum zaplanowaliśmy na jesień 

2021 roku.  
 

Utworzenie Muzeum Regionalnego w 

Suszu można wesprzeć w formie rzeczowej 

przekazując np. niezbędne materiały do 

remontu lub finansowej przekazując darowizny 

pieniężne na rachunek stowarzyszenia: 

 
Stowarzyszenie „Galea” 

Muzeum Regionalne w Suszu 

14-240 Susz ul. Kopernika 15 
 

05 8320 0005 0007 7677 2000 0030 

tytuł przelewu: 

„darowizna na cele statutowe - Muzeum” 

 

 

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są 

zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach, dlatego 

darowizny finansowe przekazane na rzecz naszej 

organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam 

one rozwijać nasze projekty.                                            

Kontakt z nami 

 

 Więcej informacji na temat 

działalności Stowarzyszenia „Galea”, 

realizowanych przez nas projektów oraz 

tworzonego Muzeum Regionalnego w 

Suszu a także sposobów wsparcia naszej 

organizacji można znaleźć na stronach 

internetowych: 

 

www.galeasusz.pl 

www.muzeumsusz.pl 

 

  We wszystkich sprawach 

dotyczących działalności naszej organizacji 

można się również kontaktować 

telefonicznie lub poprzez e-mail z naszym 

Przedstawicielem: 

 

Sebastianem Zielińskim 

tel. 505 045 914 

 galeasusz@wp.pl 
 

 

 

S to warzyszenie  Hi s to ryczno-Badawcze  „Galea”  

14-240 Susz ul. Kopernika 15 

NIP 7441816042  Regon 367221202 
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Susz 2020 



Szanowni Państwo!!! 
 
                      Stowarzyszenie Historyczno-

Badawcze „Galea”  jest organizacją pożytku 

publicznego istniejącą od 2017 roku, która 

swoją działalność opiera na pracy społecznej a 

finansuje ją ze składek członkowskich i 

darowizn. Głównym celem stowarzyszenia jest 

działalność na rzecz ochrony i zachowania 

dziedzictwa historyczno-kulturowego ziemi 

suskiej i regionu.  

Na początku 2019 roku podjęliśmy 

działania mające na celu utworzenie  Muzeum 

Regionalnego w Suszu. Tworzona placówka 

aktualnie jest w trakcie rejestracji w 

Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W październiku 2019 roku dzięki 

zawartemu porozumieniu z Fundacją Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego pozyskaliśmy 

zabytkowy budynek przy ul. Wąskiej 5 (dawna 

Bożnica), który  z Państwa pomocą mamy 

nadzieję przystosować na potrzeby tworzonej 

placówki muzealnej. 

                                     Sebastian Zieliński 
Przedstawiciel  

Stowarzyszenia „Galea” 

Muzeum Regionalne w Suszu 
                    

Do zadań Muzeum Regionalnego w Suszu 

należy gromadzenie, przechowywanie, 

konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie 

zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki 

użytkowej i techniki wojskowej oraz dziedzin 

pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

zbiorów związanych z historią gminy Susz, 

mieszkańców Susza i okolic. 

 

Muzeum realizuje swoje zadania w szczególności przez: 

a) gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym 

zakresie; 

b) przechowywanie zbiorów w warunkach 

zapewniających im właściwy stan zachowania i 

bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób 

dostępny do celów naukowych; 

c) zorganizowanie wystawy stałej; 

d) urządzanie wystaw czasowych, wyjazdowych oraz 

oświatowych; 

e) katalogowanie i naukowe opracowanie 

zgromadzonych zbiorów; 

f) konserwacje zbiorów; 

g) organizowanie i prowadzenie działalności 

edukacyjnej w zakresie dotyczącym działania 

Muzeum; 

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, 

edukacyjnych i ekspozycji; 

i) prowadzenie działalności wydawniczej i 

informacyjnej, w tym: opracowywanie i 

publikowanie katalogów, folderów, informatorów i 

druków; 

j) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, 

depozytów i darowizn; 

k) organizowanie spotkań, sympozjów naukowych i 

zjazdów związanych z działalnością Muzeum; 

l) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i 

korzystania ze zbiorów; 

 

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą 

następujące działy tematyczne: 

a) Dział Historyczno-Archeologiczny obejmujący: 

militaria, elementy umundurowania, narzędzia 

użytkowe, ozdoby, medale, odznaczenia, 

numizmaty, widokówki, dokumenty, książki, 

starodruki;  

b) Dział Etnograficzny obejmujący: narzędzia 

użytkowe, przedmioty codziennego użytku, 

narzędzia, ubiór; 

c) Dział Historii Lokalnej obejmujący: zbiory 

związane z gminą Susz i okolicami.  

d) Dział Biblioteczny obejmujący: zbiory książek, 

czasopism i druków w zakresie tematycznym 

działalności wszystkich działów podstawowych, 

w tym poświęcone dziejom Susza i regionu. 

e) Dział depozytów 

 

Działalność Muzeum Regionalnego w Suszu można 

także wesprzeć oddając do zbiorów lub przekazując 

w depozyt przedmioty będące przedmiotem zbiorów 

poszczególnych działów tematycznych. Będziemy 

wdzięczni w szczególności za podarowanie lub 

przekazanie do depozytu muzeum zabytków i 

pamiątek związanych z historią Susza i dawnego 

Powiatu Suskiego.  


