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Każdy z nas może zostać  

Dobrogostem
Stowarzyszenie Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur

Materiał promocyjny został współfinansowany ze środków finansowych pochodzących  
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

CENTRUM 
DIALOGU 
KULTUR 
w Węgrowie



22 Projekt architektoniczno-budowlany – Architektoniczna Pracownia Projektowa Renata Jaszczur-Dębiec  
– opracowanie wizualizacji M-Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Miałkowski w Węgrowie.
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„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska  
- wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego 

zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia 
społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Funduszy Transgranicznych obejmuje:

  utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie,

  utworzenie Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej,

   utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla osieroconych 

dzieci ze wschodniej Ukrainy,

   utworzenie produktu turystyczno-kulturalnego,  

„Szlakiem Klasztorów Poreformackich”.
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Kościół i klasztor w Rawie Ruskiej. Fot. ks. Wiesław Dorosz.
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Prace budowlane obejmą: 
  wymianę poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym,
  remont elewacji wraz z wymianą stolarki, 
  wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej,
  przystosowanie poddasza klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca,
  zadaszenie wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną, 
  przystosowanie pomieszczenia w budynku klasztornym do funkcji kuchennych, 
  wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montaż windy osobowej. 

   meble do 11 turystycznych pokoi noclegowych  
(łóżka, stoliki, szafy, krzesła, pościel) 

   meble i wyposażenie sali wielofunkcyjnej w wirydarzu (stoły, krzesła, 
szafy, przyłącze video, ekran projekcyjny, system nagłośnienia.

Utworzenie nowego produktu  
turystyczno-kulturalnego  

   konferencje popularno-naukowe,

   foldery i publikacje,

   zainicjowanie Szlaku Klasztorów  
Poreformackich. 

Wyposażenie Centrum Dialogu Kultur: 

praCe 
reWitalizaCyjne  
W WęgroWie 
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„Węgrów jest małą miejscowością o bardzo bogatej tradycji, wspaniałej 
architekturze; to rzeczywiście perła baroku na skalę europejską. Natomiast 
mieszkańcy tych miast nie mają świadomości dziedzictwa, jakie ich otacza. 

Każdy zabytek – nawet odnowiony – jeśli nie ma nowej funkcji, to jego czas jest 
obliczony. Każdy zabytek musi żyć” 

– Magdalena Gawin (Węgrów, 09.05.2018 r.)

9 maja w klasztorze odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia 
społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. 

Wśród gości obecni byli:
Ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski,
Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński,
Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP,
Adam Hamryszczak – wiceminister Inwestycji i Rozwoju,
prof. dr hab. Magdalena Gawin – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
Mirosław Starczewski – kierownik Mazowieckiego Konserwatora Zabytków 
Delegatury w Siedlcach.

poDpisanie umoWy o DofinansoWanie
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„Dialog międzywyznaniowy to najlepszy sposób na zagojenie ran,  
które zadaje wojna” 

– bp Edwin Dela Pena (Węgrów, 15.06.2018)

sympozjum ekumeniczne w Węgrowie – „jedność w różnorodności”
Organizatorzy:

  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie,
   Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Wśród gości specjalnych obecni byli:
  bp Edwin Dela Pena z Filipin,
   ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło – dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Patronat nad wydarzeniem objęli:
Biskup drohiczyński ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, Biskup warszawski 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Jan Cieślar, Biskup Naczelny Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów kapł. Marek Babi, Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP, 
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Patronat medialny: Portal Fundacji Episkopatu Polski OPOKA, Katolickie Radio 
Diecezji Płockiej, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Radio dla Ciebie.

Konferencja zakończyła się nabożeństwem ekumenicznym wszystkich kościołów 
zrzeszonych w polskiej radzie ekumenicznej.
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fot. S. Jastrzębski fot. S. Jastrzębski
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W 2018 roku parafia przeprowadziła następujące prace 
konserwatorsko-restauracyjne:

    Prace konserwatorsko-restauracyjne w krużgankach 
klasztoru (przy freskach) – 360 000 zł;
Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – 290 000 zł.
Urząd Miasta – 60 000 zł.

    Utworzenie nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji 
muzealnej o historii Węgrowa – 610 000 zł; 
Dofinansowanie: Dotacja celowa ze środków Budżetu
Państwa na 2018 r. – 360 000 zł.
W 2018 roku wydano na ten cel – 381 102,13 zł.

    Prace konserwatorsko-restauracyjne obrazu 
„Stygmatyzacjaśw. Franciszka” – 66 590 zł;
Dofinansowanie: Mazowiecki Konserwator Zabytków  
w Warszawie – 66 590 zł.

      Praktyki studentów z Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie przy dwóch freskach w części klasztornej  
– 2 500 zł.

W sumie prace kosztowały 919 450 zł z czego 776 950 zł 
sfinansowano z pozyskanych dotacji, a 50 000 zł przekazało 
Stowarzyszenie Klasztor Węgrów-Centrum Dialogu Kultur  
z 1% podatku PIT za 2017 rok.

pozyskane środki przez parafię w 2018 r.
   „Wypoczynek dzieci i młodzieży  
w Tatrach” – 24 500 zł;

Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – 18 818,31 zł.

   Refundacja prac restauracyjno-
konserwatorskich fresku Michała  
Anioła Palloniego „Kościół  
Triumfujący” (prace w 2016 
roku) – 90 000 zł ze środków 
Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.
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Dane: 
stowarzyszenie Klasztor Węgrów 

– Centrum Dialogu Kultur

Krs 0000462082

W 2018 roku na konto Stowarzyszenia
Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur
wpłynęło 61 231,50 zł z 1% podatku PIT, 
z czego 60 000,00 zł zostało przeznaczone
na prace konserwatorsko-restauracyjne. 
Ponadto w 2018 r. Parafia przekazała
10 000 zł na sfinansowanie turnusu 
rehabilitacyjnego w listopadzie ks. Łukasza Gąsiora.

W 2019 roku parafia planuje 
przeprowadzić następujące prace
remontowe:

   Dalszy etap rozbudowy nowoczesnej, 
multimedialnej ekspozycji muzealnej  
o historii Węgrowa.

   Prace konserwatorskie przy freskach  
w krużgankach klasztoru.

   Prace remontowe związane z realizacją  
projektu ze środków Ministerstwa Rozwoju  
w ramach Funduszy Transgranicznych:

Kwota dofinansowania: 1 622 543.20 Euro  
Wkład własny: 180 450.79 Euro

Serdecznie dziękujemy za podzielenie się 1% z podatku dochodowego

OPRACOWANIE: dr Marek Sobisz       SKŁAD i DRUK: EFEKT STUDIO Sp. z o. o., www.efektstudio.eu

serdecznie zachęcamy  
do podzielenia się 1%  
z podatku  
z deklaracji rocznej 
podatku PIT za 2018 roku. 
Uzyskane pieniądze zostaną 
przeznaczone na wkład własny 
do projektu „Bliźniacze 
klasztory: Węgrów i rawa 
ruska - wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa 
historycznego zakonu 
reformatów dla rozwoju  
turystyki i życia  
społeczno-kulturalnego 
w polsce i ukrainie”.

www.klasztorwegrow.pl


