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I.  GROMADZENIE MUZEALIÓW 
 

1. Ilość muzealiów na koniec okresu sprawozdawczego wg zapisów  
w księgach inwentarzowych 
 

Ilość muzealiów 
na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2018) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  13 309 13 630 + 2,4 % 

MPK*              -    1 200 1 232 + 2,7 % 

MZD*              -       184 225 + 22,3 % 

OGÓŁEM:      -  14 693 15 087 + 2,7 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2019 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  322 270 51 1 
na kwotę 
4.450 zł 

912 % 
41.534,18 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

MPK    -    32 - 32 - - x - 

MZD    -    41 1 40 - 
na kwotę 
9.000 zł 

3,9 % 
350 zł, 
dotacja 

podmiotowa 

RAZEM:  395 271 123 1 
na kwotę 
13.450 zł  

304 % 
41.884,18 zł  

- dotacja 
podmiotowa  

 
 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. 
malarstwo, grafika, 
rysunek, rzeźba 

1/ Barbara Rękawek, „Górskie szałasy jesienią”, 
1986 r.,  płótno, olej, 82 x 100 cm 

 
 
 
2/ 3 rysunki Wlastimila Hofmana: 
    - Portret mężczyzny, 1947r., ołówek, papier, 

1/ zakup – 
4.000 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 

2/ zakup – 
3.600 zł; 
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      25 x 19,6 cm  
    - Arabka Abu Sza Kra, 1942r., piórko, papier,  
      26,5 x 29,5 cm 
    - Janina Szramówna,1943 r., 28,5x20,5 cm 
 
3/ 8 akwarel (kompozycje pejzażowe) Marii 
Schwarrtz-Schier; , papier, akwarela, gwasz, 
tusz, z lat 2000 – 2003, 
 
 
4/ Henryk Albin Tomaszewski, Plakieta 
metalowa z wizerunkiem Modesta 
Musorgskiego, 1977r. ,odlew, 17,3 x 12,6 cm  
 
 
5/ 3 obrazy olejne Stanisławy Hardejewicz, 
kompozycje dotyczą drewnianej architektury 
Siedlec, powstały w 2015 r. 
 
6/ rzeźba ceramiczna Aleksandra Bieguńskiego, 
„Lotniczka”, glina, wypał, 2018 r., wys.35 cm x 
szer.23 cm x gł. 22 cm 
 

dotacja 
podmiotowa 
 
 
 

3/ zakup – 
4.000 zł; 
dotacja 

podmiotowa 
 

4/ zakup – 
700 zł; 
dotacja 

podmiotowa 
 

5/ dar 
 
 
 

6/ dar 

2. ubiory 

1) kożuch damski ze skór owczych, 2. poł.  
XX w. 

 
 
2) 2 płaszcze męskie; 
3) 1 chustka na głowę damska, odświętna typu 

szalinówka. 2. poł. XX w.  
4) 2 chustki do nosa damskie z batystu. Jedna 

z wyszywanym monogramem, druga z 
dookolną koronką. 

 

1/ zakup – 
400 zł, 
dotacja 
podmiotowa 
 
 
2-4/ dar 

3. 
przedmioty 
użytkowe 

1) koperta na korespondencję z okresu II wojny 
światowej z unikatową oryginalną pieczęcią 
Alberta Fabischa- Komisarz Miasta Siedlce 
w okresie okupacji niemieckiej. 

2) tabakiera z końca XIX w. 
3) worek niemieckiej poczty polowej z czasów 

II wojny światowej 
4) książka „Czasy męczeńskie Kościoła 

świętego” 
5) etykiety na butelki z alkoholem z okresu 

międzywojennego 
6) gazety z okresu międzywojennego 
7) kalendarz biurowy z 1924 r. 
8) pudełko na szklane negatywy z zakładu 

Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) 
9) tara blaszana 
 
 
 
 
 
10) 2 serwetki szydełkowane 
11) 2 lauferki podłużne 
12) stolik drewniany 
13) etażerka drewniana, wysoka, dębowa,  

1. poł. XX w. 
14) kufer drewniany jasny, pocz. XX w 

1/ 250 zł,  
 
 
 
2/ 220 zł 
3/ 50 zł 
 
4/ 100 zł 
 
5/ 15 zł 
 
6/ 110 zł 
7/ 30 zł 
8/ 100 zł 
 
9/ 15 zł  
 
1-9/ zakup - 
dotacja 
podmiotowa 
 
 
 
 
 
 
10-22/ dar 
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15) półka wisząca, drewniana, do zawieszenia 
na ścianie 

16) 2 lustra typu tremo, jedno w ramie dębowej, 
drugie w gipsowej 

17) 4 poszewki na poduszki 
18) dywan pasiak; przykrycie łóżka o 

tradycyjnym układzie i kolorystyce pasków; 
19) wieszak na ubranie 
20) zawieszka nad drzwi (lambrekin), płótno 

lniane, płaski haft kolorowy, z trzech stron 
obszyty ręcznie wykonaną koronką 

21) worek na mąkę, lniany 
22) kątownik składany stolarski, drewniany, 

dębowy, pocz. XX w. 

4. dewocjonalia 

1) 8 obrazów dewocyjnych o tematyce religijnej 
z wizerunkami Chrystusa i Maryi oraz 
Świętych Pańskich 

2) 3 modlitewniki rzymsko-katolickie (1906 r, 
lata 20. i 30. XX w.) 

3) 5 druków ulotnych dewocyjnych z żywotami 
świętych, modlitwami okolicznościowymi, 
pieśniami religijnymi 
 

4) 18 obrazów dewocyjnych o tematyce 
religijnej, z wizerunkami Chrystusa i Maryi 
oraz Świętych Pańskich 

5) 1 pamiątka dewocyjna z Częstochowy 
6) 1 różaniec drewniany czarny 

 
 
1-3/ zakup – 

415 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 
 
 
 
 

4-6/ dar 

5. dokumenty 

1) książeczka wojskowa Konstantego 
Sadowskiego - żołnierza  22 Pułku Piechoty 
związanego z naszym miastem 
 
 

2) pocztówki, karty pocztowe, zaproszenie  
z okresu międzywojennego, papierowe 
znaczki pamiątkowe 

1/ zakup – 
200 zł, 
dotacja 
podmiotowa 
 
2/ zakup – 
880 zł, 
dotacja 
podmiotowa 

6. fotografie archiwalne 

1) kolekcja 29 fotografii dotyczących 9 Pułku 
Artylerii Lekkiej, stanowiących materiał 
historiograficzny do poznania różnych 
aspektów wojskowości w międzywojennych 
Siedlcach 

2) zespół liczący 133 unikatowe fotografie 
dokumentujące życie mieszkańców Siedlec i 
regionu w okresie od września 1939 roku do 
około 1942 roku, zakupionych za granicą w 
trzech transzach 

3) zespół 15 szklanych negatywów autorstwa 
Adolfa Ganiewskiego (Gancwola)  
z początku XX w., które uzupełniają 
dotychczasową kolekcję szklanych 
negatywów w naszych zbiorach 
pochodzących z atelier tego znanego  
w Siedlcach fotografa. 

4) fotografie i pocztówki sprzed I wojny 
światowej, okresu międzywojennego i II 
wojny światowej 

1/ zakup – 
2.000 zł, 
dotacja 
podmiotowa 
 
2/ zakup 
17.811,18 zł 
dotacja 
podmiotowa 
 
3/ zakup - 
3.750 zł 
dotacja 
podmiotowa 
 
 
 
4/ zakup – 
1648 zł, 
dotacja 
podmiotowa 

7. archiwalia 
ulotka propagandowa w języku niemieckim 
dotycząca rakiet V-2. 

dar 
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8. militaria 

1) Płomień grenadierski z okresu Powstania 
Listopadowego, wzór 128. Umieszczany na 
ładownicach żołnierzy piechoty liniowej i 
fizylierów w armii Królestwa Polskiego. 

2) torba na maskę przeciwgazową armii 
polskiej z okresu międzywojennego 

3) raca ze spadochronem pochodząca z 
okresu międzywojennego  

4) kula kartaczowa 

1/ dar 
 
 
 
2-4/ zakup – 
1.160 zł, 
dotacja 
podmiotowa 

9. weksykologia 

Sztandar Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy Górników Okręg Siedlce; 
unikat, jedyny w regionie zabytek związany  
z osobami represjonowanymi w powojennej 
Polsce 

dar 

10. falerystyka 
szarfa w barwach narodowych z Odznaką za 
Zasługi dla Województwa Siedleckiego 

zakup – 80 
zł, dotacja 

podmiotowa 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

dystynkcje naczelnika OSP z lat 70. XX w. dar 

2. 
medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe 

1. Znaczki pamiątkowe zawodów strażackich – 
szt. 7 

2. Znaczki pamiątkowe festiwali orkiestr dętych  
straży pożarnych i przeglądów piosenki 
strażackiej – szt. 10 

3. Znaczki pamiątkowe turniejów wiedzy 
strażackiej – szt. 5 

4. Znaczki pamiątkowe jednostek straży 
pożarnych i inne – szt. 8 
 

1-4/ dar 
 

3. 
elementy sprzętu 
pożarniczego 

łącznik mosiężny śr. 52 dar 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. malarstwo, grafika 

1/ portret: Lucia Jacta Durmont, „Portret 
kobiety”, 1890, papier, karton 
2/ portret: Lucia Jacta Durmont, „Portret 
kobiety”, 1890 (?), papier, karton 
 

1-2/ dar 

2. ubiory, tkaniny 

1/ fartuch lniany kuchenny, Francja 
2/ bluzka damska, nocna lizeska 
3/ kamizelka damska płócienna, Francja 
4/ serwetki stołowe, komplet 12 szt., len, Francja 
5/ obrus lniany z mereżkami, Francja 
6/ serwetki ażurowe, komplet 10 szt., Francja 
7/ obrus lniany wyszywany, motywy kwiatowe, 
Francja 
8/ chustka do  nosa rozszywana wąską koronką, 
batyst, Francja 
9/ chustka do nosa haftowana, batyst, Francja 
10/ chustka do nosa, cienki batyst, Francja 
11/ serwetka 
12/ abażur, haft Richelieu, batyst, Francja 
 

1-12/ dar 

3. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ lampa naftowa, 1. poł. XX w. 
2/ komplet kominkowy z pogrzebaczem, XIX w. 
3/ komplet kominkowy z szufelką, XIX w. 

 
 

 
1-21/ dar 
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4/ miotełka do kurzu, drewno, włókno ryżowe, 
Francja 
5/ miotełka ze słomy ryżowej 
6/ okładka skórzana zielona 
7/ okładka skórzana bordowa 
8/ rogowa łyżka do butów, szt. 2 
9/ przybornik do pisania metalowy, Francja 
10/ nóż do papieru, kość 
11/ binokle z futerałem 
12/ zestaw obsadek, 4 szt. 
13/ termometr rtęciowy 
14/ puderniczka metalowa okrągła, Grains de 
Vals, metal, szkło, Francja 
15/ puderniczka metalowa okrągła, Grains de 
Vals, Francja, szt. 2 
16/ puderniczka metalowa okrągła, Francja 
17/ pudełko metalowe, szt. 2 
18/ mosiężna lampa z kloszem 
19/ notesik 
20/ przecinak do papieru, kość 
21/ kapturek do wygaszania świec  

 
 

4. zastawa stołowa  

1/ waga szalkowa z kompletem odważników,  
ok. 1930 r. 
2/ komplet metalowy do przypraw 
3/ radełko drewniane  

1/ zakup - 
350 zł; 
dotacja 

podmiotowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -   2 2 4 5 2 3 2 2 + 25 % 

MPK   -   2  - 2 1 2 1 - -  - 50 % 

MZD   -   - - - - - - - - x 

OGÓŁ.:   4 2 6 6 4 4 2 2 + 0 % 
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2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2018 r. konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny Wykonanie 

MRS   -    - 18 50 46 - - 50 46 + 256 % 

MPK   -  165 - 20 28 20 28 - - + 40 % 

MZD   -   - 3 1 2 - - 1 2 - 50% 

OGÓŁ.: 165 21 71 76 20 28 51 48 - 59  % 

 
 
 

3. Konserwacja muzealiów – krótka charakterystyka obiektów poddanych 
konserwacji i podjętych działań 
 

Lp. Muzealia poddane konserwacji Opis podjętych działań 

Koszty 
konserwacji 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 

  Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

6 obrazów pastelowych 
Małgorzaty Łady – 
Maciągowej (1881-1969), 
(nr inw. MRS/S/960, 971, 
1088, 1090, 1091, 1097) 

czyszczenie lica i odwrocia obiektów, 
przyklejenie do oryginalnego blejtramu, 
zapunktowanie i zawerniksowanie pasteli, 
wykonanie specjalistycznych ram  z 
uwzględnieniem wysokiego falcu i szkieł 

16.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

Negatywy szklane 
MRS/F/S/2120   
ok. 350 sztuk  

(zniszczenie - sklejenie w 
jedną masę oraz po części 

rozbicie na wiele 
elementów nie pozwalało 
określić dokładnej liczby 

negatywów)* 

Badania mikrobiologiczne, rozdzielenie za 
pomocą kąpieli chemicznych, 
oczyszczenie chemiczne podłoży 
fotograficznych za pomocą roztworów 
wodno-alkoholowych, oczyszczenie 
mechaniczne,  podklejenie odspojonych 
partii obrazu fotograficznego, wzmocnienie 
osypującej się i zdegradowanej warstwy, 
podklejenie uszkodzenia  partii 
papierowych pasków, wzmocnienie 
spękań podłoży szklanych. Montaż między 
szybami ze szkła muzealnego, 
umieszczenie obiektów w koszulkach 
ochronnych i pudłach zbiorczych. Montaż 
obiektów uszkodzonych mechanicznie w 
indywidualnych pudełkach z 
zastosowaniem kształtek 
zabezpieczających. 

140 000zł 
- dotacja 
celowa 
SWM 

3. 

14 fragmentów rakiet V-2 
– nr inw. MRS/H/203, 204, 
216, 217, 218, 222, 232, 
460, 448, 452, 454, 460, 
473, 521 

Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni 
wszystkich części, czyszczenie ręczne, 
mycie w rozpuszczalnikach. Usunięcie 
korozji mocno związanych z podłożem, 
zabezpieczenie powierzchni warstwą 
żywicy akrylowej (Paraloid B-72) oraz 
wosku mikrokrystalicznego (Cosmoloid). 

3.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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4. 
Półszabla policyjna  
(nr inw. MRS/H/1564) 

czyszczenie ręczne oraz z użyciem 
mikropiaskarki oraz rozpuszczalnika; 
zabezpieczenie powierzchni szabli 
warstwą żywicy akrylowej (Paraloid B-72) 
oraz wosku mikrokrystalicznego 
(Cosmoloid) 

600 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. 

elementy odzieży:  
- halka (MRS/H/968), 
- spodnie bryczesy 
(MRS/H/1175, 1176), 
- surdut (MRS/H/1169/1),  
- spodnie od stroju 
męskiego (MRS/H/1169/2) 
- czapka gimnazjalisty 
(MRS/H/1198),  
- czapka studencka KUL 
(MRS/H/1199),  
- sukienka wieczorowa 
(MRS/H/1171), 
- stanik (MRS/H/971) 

prace naprawcze, krawieckie, 
zapobiegające dalszej destrukcji obiektu, 
czyszczenie, cerowanie, podszycie, 
stabilizacja haftu 

2.700 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
Harmonia J.BORUCKI 

(MRS/E/2461) 

naprawa mechanizmu, stabilizacja i 
uzupełnienie okleiny i całej powierzchni, 

naprawa galeryjki, czyszczenie, strojenie, 
wzmocnienie mocowań 

4.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. 
Obrazy dewocyjne – 7 szt. 

(MRS/E/102, 104, 188, 
206, 997, 1018, 1370) 

czyszczenie, dezynfekcja, uzupełnienie 
ubytków w papierze i drewnie, klejenie, 
werniksowanie, wzmocnienie, wymiana 

ram i szkła 

11.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

8. 
Żelazka – 7 szt. 

(MRS/E/448, 570, 571, 
609, 634, 794, 916) 

czyszczenie, usunięcie korozji, 
zabezpieczenie powierzchni 

1.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
Zwijadło do wozu 
rekwizytowego  
– szt. 1 

usunięcie rdzy z całego zwijadła, 
uzupełnienie 2 brakujących prętów 
ściągających tarcze (koła) boczne i  
pomalowanie całości farbą antykorozyjną. 
Całe zwijadło skręcono i usztywniono 

p. 1-10. -  
50 zł (koszt 
preparatów) 

– dotacja 
podmiotowa 

2. 
Samochody zabytkowe –
szt. 3 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
z kurzu i zabezpieczenie preparatem do 
nabłyszczania CAR SHINE po wykonaniu 
nowej posadzki w budynku wystawowym 
(obudowana wiata) 

x 

3. 
Wozy rekwizytowe konne 
– szt. 2 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
z kurzu i zabezpieczenie preparatem do 
nabłyszczania CAR SHINE po wykonaniu 
nowej posadzki w budynku wystawowym 
(obudowana wiata) 

x 

4. Motopompy – szt. 4 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
z kurzu i zabezpieczenie preparatem do 
nabłyszczania CAR SHINE po wykonaniu 
nowej posadzki w budynku wystawowym 
(obudowana wiata) 

x 

5. 
Agregat oddymiający – 
szt. 1 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
z kurzu i zabezpieczenie preparatem do 
nabłyszczania CAR SHINE po wykonaniu 
nowej posadzki w budynku wystawowym 
(obudowana wiata) 

x 
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6. 
Łącznik tłoczny ꬾ 52 
mosiężny - szt. 1 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie  
i zakonserwowanie pastą „Mechanik” firmy 
Merida 

x 

7. 
Zdjęcia historyczne w 
ramkach oszklonych.–  
szt. 11 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
ramek i szyb; wymiana podkładów i 
uzupełnienie podpisów objaśniających 

x 

8. Sztandary – szt. 3 

konserwacja zachowawcza - oczyszczenie 
krawędzi górnych i przyszycie kółek do 
zawieszania sztandarów na pręcie. 
 

x 

9. 
Zwijadło ręczne szerokie  
– szt. 1 
 

konserwacja częściowa - oczyszczenie z 
rdzy; tarcze z resztkami farby fabrycznej 
zabezpieczono przed korozją olejem; pręty 
wzmacniające i oś zwijadła, całkowicie 
pozbawione farby fabrycznej, 
zabezpieczono farbą antykorozyjną 
 

x 

10. 
Tyfon (syrena ręczna 
tłokowa) – szt. 1 

oczyszczenie z korozji części żelaznych; 
części z mosiądzu: tuba i korpus tłoka 
oczyszczono do czystego metalu. 

x 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. 
Komplet kominkowy  
z pogrzebaczem, XIX w. 

Oczyszczono chemicznie i mechanicznie 
włókniną ścierną, zabezpieczono woskiem 
na gorąco (woski do konserwacji metali). 
Po trzech dniach wypolerowano lnianą 
tkaniną, usunięto nadmiar wosku. 

100 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

2. 
Komplet kominkowy  
z szufelką, XIX w. 

Oczyszczono chemicznie i mechanicznie 
włókniną ścierną, zabezpieczono woskiem 
na gorąco (woski do konserwacji metali). 
Po trzech dniach wypolerowano lnianą 
tkaniną, usunięto nadmiar wosku. 

100 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 OGÓŁEM 

280.050 zł, 
w tym: 

140.000 zł – 
dotacja 
celowa 
SWM, 

40.050 zł - 

dotacja 
podmiotowa  

 
*  Szklane negatywy po Walerianie Zajtzu przekazane przez jego wnuczki umową 

darowizny, w związku z silnym zagrzybieniem, a zatem niebezpieczeństwem 

mikrobiologicznym, nie zostały opracowane i tymczasowo wpisane do spisu dóbr 

kultury nie będących muzealiami pod numerem MRS/F/S/2120; mimo złego stanu 

zachowania stanowią cenny materiał historiograficzny. Po konserwacji będą 

wpisywane do inwentarza muzealiów i opracowywane. 
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4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich -  
krótka charakterystyka podjętych działań 
 

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

1) Wykonanie instalacji odgromowej 
na budynku oficyny i budynkach 
zaplecza gospodarczego 
 

2) Budowa kładki (na stawie) 
 
 
 
3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
 
 
 
 
 
4) Wymiana instalacji elektrycznej  

w budynkach zaplecza 
gospodarczego (spichlerz, 
drewutnia) 
 

5) Wymiana centrali alarmowej 
SSWiN w budynku drewutni 

 
6) rozbudowa budynku drewutni i 

pokrycie dachów budynków 
drewutni i spichlerza 
blachodachówką (MZD) 

1) 36.285 zł – 
dotacja 
inwestycyjna 
SWM 
2) 110.700 zł – 
dotacja 
inwestycyjna 
SWM 
3) 46.740 zł; w 
tym: 40.000 zł – 
dotacja 
inwestycyjna 
SWM, 6.740 zł – 
środki własne 
4) 15.498,03 zł – 
dotacja 
podmiotowa 
 
5) 1.920,03 zł – 
dotacja 
podmiotowa 
 
6) 60.398,60 zł – 
środki własne 

  Razem 

271.541,66 zł, z 

tego: 186.985 zł 
- dotacja 

inwestycyjna 
SWM, 17.418,06 

zł - dotacja 
podmiotowa, 

67.138,60 zł – 
środki własne 

 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

1/ ratusz – Siedlce  
(z powiadamianiem PSP) 
2/ magazyny zbiorów poza 
siedzibą (Żytnia i Chester) 
3/ MZ w Dąbrowie – dwór  
i oficyna, (z powiadamianiem 
PSP) 

1-3/ spełnia 
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2. 
Podręczny sprzęt gaśniczy 
(gaśnice, hydranty, koce 
gaśnicze, worki ewakuacyjne) 

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ magazyny zbiorów poza 
siedzibą (Żytnia i Chester) 
3/ MP w Kotuniu 
4/ MZ (dwór i oficyna, 
budynki gospodarcze)  
w Dąbrowie 

 
1-4/ spełnia 
 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

1/ ratusz – Siedlce (schody 
drewniane, więźba dachowa, 
wieża, wykładzina 
dywanowa) 
2/ dwór i oficyna MZ w 
Dąbrowie, drewutnia i 
spichlerz (elementy  
wymagane przepisami) 

 
1-2/ spełnia 

4. System oddymiający 
dwór  w Dąbrowie (klatka 
schodowa) 

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ magazyn zbiorów poza 
siedzibą (Chester) 
3/ MZ (dwór i oficyna, garaż, 
drewutnia, spichlerz)  
w Dąbrowie 
 

1-3/ spełnia 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

ratusz – Siedlce (na zewnątrz 
ratusza, hol wejściowy, sale 
ekspozycyjne) 
 

spełnia 
 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  

1/ z ratusza  
2/ z magazynu zbiorów 
Chester – w Ag. Ochrony 
3/ z MZ w Dąbrowie – w Ag. 
Ochrony 

1-3/ spełnia 

4. Monitoring obrazu z kamer 
z ratusza – w Ag. Ochrony i 
pracownik muzeum 

spełnia 

5. 

1/ Szyby o wzmocnionej 
odporności na stłuczenie (kl. 
02) i pokryte folią 
antywłamaniową gr. 360 µm 
2/ szyby o wzmocnionej 
odporności (kl. C3) 

 
1/parter ratusza – Siedlce 
2/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

1-2/ spełnia 

6. Kraty w drzwiach i oknach 
1/ ratusz – Siedlce (w części) 
2/ MP w Kotuniu 
 

1-2/ spełnia 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ magazyny zbiorów poza 
siedzibą (Żytnia i Chester) 
3/ MP – Kotuń  
4/ MZ (dwór i oficyna) – 
Dąbrowa 

1-4/ spełnia 
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6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – wymaga aktualizacji (planowana do 28.02.2020) 

 MP w Kotuniu – aktualny 

 MZ w Dąbrowie – aktualny 
 
Plan ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych: 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

 MZ w Dąbrowie – wymaga uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

 
 

 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  
i magazynów zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1. 

Wewnętrzna 
roczna analiza 

stanu 
zabezpieczenia 

muzeum i zbiorów 

MRS  
Ratusz 

bez zaleceń 
 
Magazyn zbiorów, ul. Żytnia 
bez zaleceń 
 
Magazyn zbiorów, ul. 
Piłsudskiego 9 
bez zaleceń 
 
MP w Kotuniu 

wykonać przegląd podręcznego 
sprzętu gaśniczego 
 
MZ w Dąbrowie 

natężenie światła awaryjnego nie 
spełnia normy PN-EN 60598-2-
22; zalecana wymiana oraz 
montaż dodatkowych opraw 
oświetlenia awaryjnego w 
budynkach dworu i oficyny 

 

 
 

xxxxx. 
 
 

xxxxx. 
 
 
 

xxxxx 
 
 

wykonane 
 
 
 

realizacja w możliwie 
najbliższym czasie, w 

zależności od posiadania 
środków finansowych 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  394 
w tym: 
 MR Siedlce  -  321 
 MP Kotuń  -    32 
 MZD Dąbrowa -    41 

 
 
 

2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 
sprawozdawczym 

 
Ogółem    -  394 

w tym: 
 MR Siedlce  -  321 
 MP Kotuń  -    32 
 MZD Dąbrowa -    41 

 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               15 084  12 794    5 524 
w tym: 
 MR Siedlce    13 627   12 569    5 524 
 MP Kotuń      1 232           -              - 
 MZD Dąbrowa        225        225       - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

 MRS – 902 (system muzealny MONA) 
 Oddziały - brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów.  

 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,98 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,98 % 
 MP Kotuń  -  100 % 
 MZD Dąbrowa -  100 % 
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6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 

 
fotografie muzealiów ogółem  -    380  

w tym: 
 MR Siedlce   -    327 
 MP Kotuń   -      - 
 MZD Dąbrowa  -      53 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 314 obiektów 

 Wykonano dokumentację fotograficzną wydarzeń kulturalnych 
 
 
 

8. Prace i badania naukowe odnoszące się do zbiorów, kolekcji, 
przygotowanie katalogów 
 
 dokumentowanie działań artystycznych twórców związanych z Siedlcami  

i regionem, 
 badania związane z życiem i twórczością Małgorzaty Łady-Maciągowej  

w związku z wystawą „Wokół kolekcji prac M. Łady-Maciągowej  
 
 
 

9. Inwentaryzacja zbiorów (sprawdzenie i porównanie stanu faktycznego  
z zapisami w księgach inwentarzowych muzealiów) 

 
W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzacje zbiorów muzealnych: 
 zdawczo-odbiorczą zbiorów sztuki 
 okresową zbiorów archeologicznych, historycznych, numizmatów i fotografii 

archiwalnej 
 okresową zbiorów etnograficznych 

 
 
 

10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz 
wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  27    1 078 
w tym: 
 MR Siedlce  -   27    1 017 
 MP Kotuń  -    -          - 
 MZD Dąbrowa -    -         61 
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11. Biblioteka: 

 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2018) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

5391 5444 + 1,0 % 

   

   

   

 
 

b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2019 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

53 23 
30 (w tym 2 

wydawnictwa 
własne) 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa
nia – na kwotę 

1.200 zł 

73,3 % 
879,26 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 
 
 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

lp. pozyskane woluminy 
sposób pozyskania 
(wpisać: zakup/ dar) 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. 
 A. Fedorowicz, Druga 
Rzeczpospolita w 100 przedmiotach 

zakup 
42 zł dotacja 
podmiotowa 

2. 
W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, 
T.1-4 

zakup 
160 zł 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
R. Bobrow, Złotnicy i jubilerzy 
prowincji Królestwa polskiego 

dar x 

4. 
P. Skoczek (red), Kobieta w 
malarstwie 

dar x 

5. 

P. Piątkowski (red.), Konstanty 
Laszczka: w 150-lecie urodzin: 
zbiory Społecznego Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem 

dar x 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy * dany okres sprawozdawczy ilo
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nie prowadzi 
się 

20 
nie prowadzi 

się 
x 21 + 5 % 

  
 
 
 

12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  
z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 

 
MR Siedlce 

 gromadzenie dokumentacji dotyczącej życia artystycznego  
w Siedlcach od XVIII w. do czasów współczesnych 

 
MP Kotuń 

 poszukiwania materiałów i publikacji na temat produkcji sikawek, 
motopomp i innego sprzętu strażackiego w Polsce, 

 badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  
do celów publikacji artykułów w prasie pożarniczej 

 
MZ Dąbrowa 

 badania dotyczące życia codziennego i obyczajowości ziemiaństwa 
polskiego 

 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym z Chromina, Wodyń, 

Trzcińca i Woli Serockiej dotyczących repertuaru pieśniowego  
na festiwal kapel i śpiewaków ludowych oraz do prezentacji teatrów 
obrzędowych (5 wyjazdów etnografa) 

  
MZ Dąbrowa 

 kwerendy w muzeach w Siedlcach, Ciechanowcu, Łosicach i Łukowie  
dot. organizowanych wystaw 
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IV. WYSTAWIENNICTWO 
 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

 xxxxxxxxxxxx    x 

OGÓŁEM  
plan – 

wykonanie –  

 
 

Wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

Frekwencja 
(w 2019) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

„Ukryte w ziemi.  
Z najdawniejszych 
dziejów pogranicza 
Podlasia i Mazowsza” 

kontynuacja  
siedziba 
główna 
(MRS) 

3797 - 

2. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3868 - 

3. 
Galeria sztuki polskiej 
ze zbiorów własnych 

kontynuacja, 
dokonano 
modernizacji 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3566 - 

4. 
Rozwój techniki 
pożarniczej od połowy 
XIX do końca XX wieku 

Kontynuacja, 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

502 - 

5. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

502 - 

6. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

502 - 

7. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

502 

plan – 0 
wykonanie – 

68,01 zł 
dotacja 

podmiotowa 

8. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Dąbrowie 

2 061 
koszty 

poniesione  
w 2015 r. 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

1. Dzieje Siedlec 
18.11.2019 

– 
13.12.2019 

siedziba główna 
(MRS) 

bez kosztów 
wystawa przesunięta 
na 2020 r. z powodów 

organizacyjnych 

 
 
 
 
2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 

 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – 
w kraju / 

poza 
siedzibą – 
za granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

* 

1. 

„Świat w kolorach 
wokół nas”. 
Malarstwo 
Stanisławy 
Hardejewicz  

14.01.2019 – 
1.02.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1.02.2019 – 
10.03.2019 

393 

plan - 620 zł  
wykonanie – 

261,20 zł, 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

„Syreny – 
ewolucja” 
Ceramika 
Aleksandra T. 
Bieguńskiego  

28.01.2019 – 
8.02.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

8.02.2019 – 
31.03.2019 

383 

plan – 1.030 
zł  

wykonanie – 
471,12 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

3. 
Litografie 
Krzysztofa 
Rukasza 

11.03.2019 – 
22.03.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

22.03.2019 – 
2..06..2019 

852 

plan - 860 zł  
wykonanie – 
542,66 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

4. 

Wielki świat 
małego 
człowieka. 
Dzieciństwo w 
kulturach 
pozaeuropejskich 

lipiec 2018 -
11.04.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

12.04.2019 – 
8.09.2019 

1969 

plan – 9.210 
zł  

wykonanie – 
14.576,78 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

5. 

Michał Boruciński 
(1885-1976) 
studia i szkice do 
obrazów w 
kościele 
Wniebowzięcia 
Najświętszej 

6.06.2019 - 
14.06.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

16.06.2019 – 
27.10.2019 

1373 

plan - 500 zł  
wykonanie –  
0 zł – dotacja 
podmiotowa 
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Marii Panny  
w Kocku 

6. 

Motywy sakralne 
w twórczości 
Małgorzaty Łady 
- Maciągowej 

17.10.2019 – 
20.10.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

20.10.2019 – 
12.01.2020 

144  
(w 2019 

roku) 

plan - 0 zł  
wykonanie –  
0 zł – dotacja 
podmiotowa 

7. 

Barbara 
Rękawek. 
Malarstwo – 
życie moje. 

15.08.2019 – 
20.09.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

20.09.2019 – 
27.10.2019 

548 

plan – 1.170 
zł  

wykonanie –  
1.302,14 zł – 

dotacja 
podmiotowa  

8. 

Wokół kolekcji 
prac Małgorzaty 
Łady-Maciągowej 
(1881-1969) 

styczeń – 
10.11.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.11.2019 – 
26.01.2020 

552  
(w 2019 

roku) 

plan – 9.450 
zł  

wykonanie –  
1.744 zł – 

dotacja 
podmiotowa  

9. 
„A więc wojna!...” 
Wrzesień 1939 
roku 

lipiec 2018 – 
8.11.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.11.2019 –  
26.01.2020 

869 
(w 2019 

roku) 

plan – 4.000 
zł  

wykonanie – 
1.195,50 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

10. 
Zima w 
malarstwie 

4.01.2019 – 
10.01.219 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

11.01 – 
31.03. 
2019 

149 

plan – 700 zł 
wykonanie – 

671,60 zł 
dotacja 

podmiotowa 

11. 
Znaki kultu 
domowego  

8.04.2019 – 
26.04.2019 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

10.05. 
2019 – 
16.06. 
2019 

386 

plan – 900 zł 
wykonanie – 

1.579 zł - 
dotacja 

podmiotowa 

12. 

Ks. Stanisław 
Brzóska ostatni 
powstaniec 
styczniowy 

21.04.2019 – 
4.07.2019 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

5.07.2019
- 13.09. 

2019 
678 

plan – 600 zł 
wykonanie – 
814,68 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

13. 
Dworska 
apteczka 

21.03.2019 – 
19.09.2019 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

27.09 – 
31.01. 
2020 

368 
(w 2019 

roku) 

plan – 1.200 
zł 

wykonanie – 
993,70 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 8664 

plan – 30.240 
zł 

wykonanie – 
24.152,38 zł, 

dotacja 
podmiotowa 
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wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia 
/ poza 

siedzibą – w 
kraju / poza 

siedzibą – za 
granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

(w 2019) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Architektura i 
pejzaż w grafice 
Kazimierza 
Szwainowskiego 
(ze zb. własnych) 

11.06. – 
13.06.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

13.06.2018 – 
13.10..2019 

1239 
bez 

kosztów 

2. 
 

„To jest czas,  
w którym trzeba 
poświęcić wiele, 
żeby wszystko 
ocalilć”T.Kościuszko 
– wystawa histo-
ryczna poświęco-
na odzyskaniu 
przez Polskę 
niepodległości. 

1.10.2017 – 
9.11. 2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

11.11. 
2018 – 
20.01. 
2019 

113 
 

koszty 
poniesione  
w 2018 r. 

3. 

„Oddział Polskiej 
Organizacji 
Wojskowej i Straż 
Ogniowa Ochotni-
cza w Kotuniu w 
latach 1915-1918” 

23.09.2017 – 
16.11.2018 

Oddział: 
MP w 

Kotuniu 

18.11. 
2018 – 
18.11. 
2019 

492 
 

koszty 
poniesione  
w 2018 r. 

4. 

„Boże Narodzenie 
we współczesnej 
sztuce ludowej; 
południowe Pod-
lasie, wschodnie 
Mazowsze” 

27.09.2018 – 
30.11.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

2.12.2018 
– 27.01. 

2019 

180 
 

koszty 
poniesione  
w 2018 r. 

5. 
„Para – buch! Koła 
– ruch!” 

lipiec 2017 

poza 
siedzibą – 
Stowarzy-

szenie 
Bugowian-

ki w 
Terespolu 

1.01.2019 
- 31.12. 

2019 
2500 

bez 
kosztów 

 
b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 

Próby niemieckiej broni 
V-1 i V-2 na kierunku 

Blizna – Sarnaki wiosną 
1944 roku 

28.09.2019 
– 

31.10.2019 

poza 
siedzibą – 
za granicą 
– Museum 
Petersberg 

w 
Niemczech 

10.841 zł -  
rezygnacja strony 

niemieckiej z powodów 
organizacyjnych 
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3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane  
w Muzeum 
 
a. wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia/ 

źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 
„Jestem stąd” – 
wystawa 
pokonkursowa 

6.06.2019 
– 

1.09.2019 
MSCDiN 

siedziba 
główna 
(MRS) 

120 

plan – 500 zł 
wykonanie – 
0 zł dotacja 

podmiotowa,   
koszty 
poniósł 
główny 

organizator 
(MSCDN) 

OGÓŁEM 120 

plan – 500 
zł; 

wykonanie- 
0 zł dotacja 
podmiotowa 

* koszty wystaw bez wydawnictw towarzyszących, które podano w p.V.2 

 
 
 

wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 

Lp. Tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

 xxxxxxxxxxx      

 
 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxxxxxxxx   
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4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

M
u

z
e

u
m

 /
 

O
d

d
z
ia

ł 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

 
poza 

siedzibą 
Muzeum 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

zbiorowo 
indywidual

nie 
4 900 3 200 

zbiorowo 
indywidual

nie 
5557 2 500 

MRS 2 085 2 815 1874 3683 

MPK 470 389 859 - 204 298 502 - 

MZD 948 745 1693 - 1174 887 2061 - 

 

x 3 503 3 949 7 452 3200 3 252 4 868 8 120 2 500 

 OGÓŁEM 10 652 OGÓŁEM 10 620 

 
Uwaga:  
„w siedzibie Muzeum” = w siedzibie głównej + oddziały + filie 
 „poza siedzibą Muzeum” = poza siedzibą główną/oddziałami/filiami w kraju i za granicą 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2019 wykonanie  k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

1 - - 7 1 1 - - 6 2 

 
 
inne: – plan: 9 (publikacja popularnonaukowa – 2; plakat - 5; 

zaproszenie z programem – 1; film - 1) 
 

- wykonanie: 10 (publikacja popularnonaukowa – 2; plakat – 5; 
zaproszenie z programem – 1, film – 0, pocztówka - 2) 
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2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. 
tytuł 

 
nakład 

rodzaj 
(wpisać: katalog 
zbiorów/ katalog 
wystawy, album, 

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 

„Próby z latającymi bombami 
V-1 rakietami batalistycznymi 
V-2 we wschodniej Polsce w 
1944” 

500 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan – 0 zł 
wykonanie – 10.800 

zł 

2. 
Kolędowanie. Wschodnie 
Mazowsze, południowe 
Podlasie 

150 
(dodruk) 

opracowane 
teksty ludowe 

plan - 6.300 zł  
wykonanie – 6.300 

zł – dotacja 
podmiotowa 

3. 

Wojsko Polskie 1914-1939. 
Katalog pocztówek 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów. (oprawa 
twarda i miękka) 

50 
(dodruk) 

album 
plan – 0 zł 

wykonanie – 
1.090,02 zł 

4. 

Oddział Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Straż Ogniowa 
Ochotnicza w Kotuniu  
w latach 1915-1918 

100 
informator o 

wystawie 
(MPK) 

plan – 2.500 zł  
wykonanie– 1.100 zł  
dotacja podmiotowa 

5. 
Barbara Rękawek. Malarstwo 
– życie moje 

300 
Informator do 

wystawy 

plan - 1.000 zł  
wykonanie – 1.000 

zł – dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty 
poniosła autorka 

6. 
„Świat w kolorach wokół nas”. 
Malartswo Stanisławy 
Hardejewicz 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

Plan - 750 zł 
Wykonanie – 608,85 

zł – dotacja 
podmiotowa 

7. 
„Syreny – ewolucja”. 
Ceramika Aleksandra 
Bieguńskiego 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

Plan - 750 zł  
Wykonanie – 608,85 

zł – dotacja 
podmiotowa 

8. Litografie Krzysztofa Rukasza 300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

Plan - 750 zł  
Wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

9. Zima w malarstwie 200 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

Plan - 700 zł 
Wykonanie 442,80 

zł – dotacja 
podmiotowa 

10. 
Ks. Stanisław Brzóska – 
ostatni powstaniec styczniowy 

200 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

Plan - 700 zł  
Wykonanie – 442,80 

– dotacja 
podmiotowa 

11. 
„Wokół kolekcji prac 
Małgorzaty Łady-Maciągowej 
(1881-1969) 

200 

folder/zaprosze
nie do wystawy 

i prezentacji 
multimedialnej 

Plan -750 zł  
Wykonanie – 615 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

12. 

Wielki świat małego 
człowieka. Dzieciństwo w 
różnych kulturach 
pozaeuropejskich. 

150 plakat 
Plan - 1.300 zł  

Wykonanie – 738 zł 
dotacja podmiotowa 
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13. Noc Muzeów 40 plakat 

Plan - 600 zł  
Wykonanie – 615 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

14. 

Promocja książki Renaty 
Chojeckiej „Moja mama 
Krysia. Życie słowem 
naznaczone” i koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej 

40 plakat 

Plan - 500 zł  
Wykonanie – 615 zł 

dotacja celowa 
(koszt ujęty w 

kosztach imprezy p. 
VI.3.8) 

15. XXIV Adwentowe granie 30 plakat 

Plan - 300 zł  
Wykonanie – 369 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

16. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie  
z programem 

Plan - 1.500 zł  
Wykonanie – 800 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

17. Dni Niepodległej 50 
plakat z 

programem 

Plan - 700 zł  
Wykonanie – 400 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

18. Życzenia Noworoczne 500 pocztówka 
plan – 0 zł 

wykonanie – 233,70 
zł 

19. Życzenia Bożonarodzeniowe 500 pocztówka 
plan – 0 zł 

wykonanie – 233,70 
zł 

 
 
 
 

3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: katalog zbiorów/ 
katalog wystawy, album, 

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. Ostatni bednarz z Kopci  film 

W trakcie realizacji, 
finalizacja w 2020 r. 

(opóźnienie 
spowodowane 
niedyspozycją 

głównego bohatera) 
- 8.000 zł 

2. Znaki kultu domowego 
folder/zaproszenie do 

wystawy 

zmieniono formę 
publikacji na 

zaproszenie na 
wystawę; koszt 615 zł 

ujęty w kosztach 
wystawy  
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4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie/ 

źródło 
pochodzeni
a środków 

- jeśli 
dotyczy 

1. 
P.A. Czyż, Zarys dziejów 
bibliotek na terenie Ziemi 
Włodawskiej do 1999 roku 

Radzyński Rocznik 
Humanistyczny, T. 17, Radzyń 

Podlaski 2019, s. 249-271 
obca - 

2. 
P.A. Czyż, Leon Ludwik 
Sapieha 

Słownik biograficzny 
Południowego Podlasia  

i Wschodniego Mazowsza,  
T. III, Siedlce 2019, s. 136-137 

obca - 

3. 
P.A. Czyż, August 
Zamoyski 

Słownik biograficzny 
Południowego Podlasia  

i Wschodniego Mazowsza,  
T. III, Siedlce 2019, s. 161-164 

obca - 

4. 
P.A. Czyż, Archiwistyka  
w muzealnictwie 

Oblicza archiwów i współczesne 
wyzwania archiwistyki, Studia 

archiwistyczne, red. P.A. Czyż, 
D. Magier, Siedlce 2019, s. 43-68 

obca - 

5. 
P.A.Czyż, Zarys dziejów 
parafii Motwica. 
Monografia 

Zarys dziejów parafii Motwica. 
Monografia 

obca - 

6. 

P.A. Czyż, 
Biurokratyzacja 
małżeństwa. Umowa 
przedślubna Augusta 
Zamoyskiego z Michaliną 
z Radziwiłłów panną na 
Nieświeżu 

Dzieje biurokracji, T.IX, Lublin 
2019, s.375-406 

obca - 

7. 

P.A. Czyż, Dziennik Anny 
z Zamoyskich Sapieżyny, 
cz. I-XXXIV 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/04/04  

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/04/11/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/04/18/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/04/25/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/05/02/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/05/09/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/05/16/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/05/23/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/05/30/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/06/06/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/06/13/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/06/20/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/06/27/ 

obca - 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/04
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/04
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/11/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/11/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/25/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/04/25/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/02/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/02/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/09/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/09/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/16/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/16/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/23/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/23/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/30/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/05/30/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/06/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/06/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/13/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/13/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/20/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/20/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/27/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/06/27/
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http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/07/11/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/07/18/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/07/25/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/08/08/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/08/22/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/08/29/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/09/05/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/09/12/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/09/19/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/09/26/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/10/03/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/10/10/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/10/17/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/10/24/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/10/31/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/11/07/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/11/21/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/12/05/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/12/12/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/12/19/ 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2
019/12/26/ 

dziennik-sapiezyny-cz-i/ -  
dziennik-sapiezyny-cz-xxxiv/ 

8. 

S. Kordaczuk, Przemysł  
w przedwojennych 
Siedlcach. Branża 
metalowa. 

Niepodległość i pamięć, Nr 1, 
2019, s. 113-138 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, 
Nowogródek – miasto 
Mickiewicza 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 1 (56), luty 2019, 

s. 18 
obca - 

10 
S. Kordaczuk, Miasto 
Mickiewicza (cz. 2) 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 2 (57), marzec 

2019, s. 18 
obca - 

11 
S. Kordaczuk, Przepis  
na wiosenny wypad 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 3 (58), kwiecień 

2019, s. 18 
obca - 

12 
S. Kordaczuk, 
Świnoujście – miasto  
na wyspach 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 4 (59), maj 2019, 

s. 18 
obca - 

http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/11/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/11/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/18/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/18/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/25/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/07/25/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/08/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/08/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/22/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/22/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/29/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/08/29/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/05/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/05/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/12/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/12/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/19/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/19/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/26/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/09/26/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/03/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/03/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/10/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/10/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/17/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/17/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/24/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/24/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/31/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/10/31/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/11/07/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/11/07/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/11/21/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/11/21/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/05/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/05/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/12/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/12/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/19/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/19/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/26/
http://piotrczyz.kozirynek.online/2019/12/26/
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13 
S. Kordaczuk, Książ 
Wielki 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 5 7.(60), czerwiec 

2019, s. 18 
obca - 

14 
S. Kordaczuk, Krynica 
Morską zwana 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 6 (61), lipiec-

sierpień 2019, s. 22 
obca - 

15 
S. Kordaczuk, Sterdyń 
dawniej Kiszków  
i Ossolińskich 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 7 (62), wrzesień 

2019, s. 22 
obca - 

16 

S. Kordaczuk, Wycieczka 
szlakiem „Polskiego 
splotu” (w ramach 
Europejskich Dni 
Dziedzictwa) 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 8 (63), październik 

2019, s. 22 
obca - 

17 
S. Kordaczuk, Łaskarzew 
Serbią zwany” 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 9 (64), listopad 

2019, s. 12 
obca - 

18 
S. Kordaczuk, Nie tylko 
dinozaury. Opowieść o 
Bałtowie i okolicy 

„Scena 24” Biuletyn Informacji 
Kulturalnej, Nr 10 (65), grudzień 
2019 – styczeń 2020, s. 22-23 

obca - 

19 

S. Kordaczuk, Moje 
Hołowczyce – odkrywanie 
historii w nazwach 
lokalnych 

Rocznik Ziemi Sarmackiej”, Nr 2, 
2019, s. 145-166 

obca - 

20 
S. Kordaczuk, Kilka 
refleksji świadka 
tworzenia kolekcji 

B. Nowakowski, Dawne 
kotlarstwo. Warsztat i wyroby, 
Brzezia Łąka 2019, s. 16-19 

obca - 

21 
S. Kordaczuk, Ja  
i muzeum – dobre 
połączenie 

Kuryer Uniwersytecki, Nr 81, 
2019, s. 44 

obca - 

22 

S. Kordaczuk, Przyjaciele 
muzeum. Kto może 
wspomóc działalność 
samorządowej instytucji 
kultury?  

Samorządowe instytucje kultury 
wobec wyzwań współczesności, 

red. B. Michalec, T. Skoczek, 
Warszawa 2019, s. 121-150 

obca - 

23 
Z. Todorski, Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

Ochotnicze Straże Pożarne w 
powiecie siedleckim – przeszłość 

i teraźniejszość, red. R. 
Dmowski, Kotuń 2019, s. 199-

226. 

obca - 

24 

Z.Todorski, Rozdział 
XVIII:  Dokumentowanie 
działalności Związku OSP 
RP i straży pożarnych. 

Analizy strategiczne Florian 2050, 
red. dr M. Zalewski, tom 1, 
Warszawa 2019, s. 179-181 

obca - 

25 
Z.Todorski, Spotkanie 
historyków w Kotuniu 

„Strażak Mazowiecki” nr 4, 
październik -grudzień 2019, s.12 

obca - 

26 
Z.Todorski, Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

album „Mazowsze malowane 
czasem”, Warszawa 2019,  

s.98-99 
obca - 

27 

K. Woźnica, Źródła do 
dziejów straży pożarnej  
w zbiorach Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

Ochotnicze Straże Pożarne w 
powiecie siedleckim – przeszłość 

i współczesność, red. R. 
Dmowski, Kotuń 2019, s. 239-

253 

obca - 
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VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
 

a. liczba podejmowanych tematów  
 

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2019 r. zrealizowane 

MRS         -   18 32 18 
plan – 1.000 zł 

wykonanie - 600 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -     1 1 1 - 

MZD         -     1 3 2 
plan – 150 zł 

wykonanie – 0 zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -   20 36 21 
plan – 1.150 zł 

wykonanie –  750 zł* 

dotacja podmiotowa  

* koszt zużytych materiałów plastycznych 

 
 

 
b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. Danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. Portret rokokowej damy 3 81 x 

2. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 3 66 

plan – 100 zł 
wykonanie –  

0 zł 
dotacja 

podmiotowa 

3. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 1 18 

plan – 300 zł 
wykonanie –  

0 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. Biblia w sztuce 1 17 x 

5. 
Sztuka średniowiecza – porównanie 
stylów romańskiego i gotyckiego 

1 15 x 

6. Historia Siedlec 1900-1945 2 75 x 

7. Siedlce w czasie II wojny światowej  1 29 x 

8. Zbrodnia katyńska 1 30 x 
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9. Znani i nieznani Siedlczanie 2 69 x 

10. W dawnych Siedlcach 1 8 x 

11. O herbie Siedlec 1 24 

plan – 200 zł 
wykonanie – 

200 zł 
dotacja 

podmiotowa 

12. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

13 253 

plan – 200 zł 
wykonanie – 

200 zł 
dotacja 

podmiotowa 

13. Poznajemy muzeum 9 173 

plan – 200 zł 
wykonanie – 

200 zł 
dotacja 

podmiotowa 

14. 
Legendy i baśnie Mazowsza i 
Podlasia 

9 271 x 

15. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

4 100 x 

16. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

3 56 x 

17. 
Marszałek Józef Piłsudski i jego 
związki z Siedlcami i Podlasiem. 

6 154 x 

18. 
W poszukiwaniu skarbów 
przeszłości. Archeologia i jej tajniki. 

8 152 x 

 Razem 69 1591 

plan – 1.000 
zł 

wykonanie – 
600 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

19. 

Historia, budowa, działanie  
i zastosowanie podręcznego sprzętu 
gaśniczego w oparciu  
o eksponaty zgromadzone  
w muzeum 

1 14 - 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

20. Rycerz, szlachcic, ziemianin 3 35 
plan – 50 zł 
wykonanie –  

0 zł 

21. 
O czym szumią drzewa  - opowieść o 
parku dworskim 

2 62 
plan – 50 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 Razem 5 97 
plan – 100 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 OGÓŁEM 75 1702 

plan –1.150 
zł 

wykonanie – 
750 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Sztuka Młodej Polski brak zapotrzebowania 

2. 
Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, 
Grecja, Rzym 

j.w. 

3. Sztuka renesansu j.w. 

4. Renesans i barok – porównanie stylów j.w. 

5. Sztuka baroku j.w. 

6. Klasycyzm j.w. 

7. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

8. Polska sztuka 20–lecia międzywojennego j.w. 

9. Siedlce w czasach Czartoryskich i Ogińskiej j.w. 

10. Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 j.w. 

11. Jak powstaje beczka? j.w. 

12. Podsiedlecka wieś j.w. 

13. 100 fotografii o dawnych Siedlcach j.w. 

14. 
Historia drogi żelaznej warszawsko-
terespolskiej 

j.w. 

15. Bitwa pod Iganiami j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

 xxxxxxx  

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

16. Zioła i ziółka czyli dworska apteczka j.w. 
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2. Warsztaty 
 
a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2019 r. zrealizowane 

MRS         -     5 9 11 
plan –  5.910 zł 

wykonanie – 6.024,49 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -      - - - - 

MZD         -     1 1 1 
plan – 540 zł  

wykonanie –  188,98 zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -    6 10 12 
plan –  6.450 zł 

wykonanie –  6.213,47  zł 
dotacja podmiotowa 

 
 
 
 

b. podejmowane tematy/ ilość zajęć warsztatowych/ frekwencja 
Lp. tytuł 

 
ilość 

przeprowadzony
ch w okresie 

sprawozdawczy
m warsztatów 

frekwencja 
(liczba 

uczestników na 
warsztatach dot. 
danego tematu)  

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. 
Warsztaty 
pisankarskie  
(9 i 10.IV) 

4 74 

plan – 1.000 zł;  
wykonanie – 730,36 zł  
dotacja podmiotowa 

2. 

Warsztaty młodego 
podróżnika „W co się 
bawią dzieci na 
Antypodach?” (6.V) 

2 42 plan – 1900 zł 
wykonanie – 1.900 zł 
dotacja podmiotowa 

3. 
Teatr Kamishibai: Dar 
rzeki Fly (7.V) 

2 54 

4. 

„Mały jubiler” i 
„Mozaika szklana” - 
warsztaty 
wykonywania biżuterii 
artystycznej  
(w ramach Nocy 
Muzeów 18 V) 

2 110 

plan – 1900 zł 
wykonanie – 1.800 zł 
dotacja podmiotowa 
(koszt ujęty w „Nocy 

Muzeów”) 

5. 
Warsztaty „Gry i 
zabawy Azji” (28.V) 

3 53 
plan - 1.600 zł  

wykonanie - 1.600 zł – 
dotacja podmiotowa 

6. 
„Japoński wachlarz” 
(4.VI) 

2 36 
plan – 410 zł 

wykonanie – 389,13 zł 
dotacja podmiotowa 

7. 

Na skrzydłach bajki w 
świat – słuchanie 
bajek kultur 
pozaeuropejskich i 
wykonywanie ilustracji 
do nich 

2 46 

zrealizowane  
w ramach kosztów 

wystawy „Wielki świat 
małego człowieka…” 
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8. 

Warsztaty 
 KAMI-origami 

2 93 

zrealizowane  
w ramach kosztów 

wystawy „Wielki świat 
małego człowieka…” 

9. 

Warsztaty 
wykonywania biżuterii 
artystycznej z gliny na 
pikniku Serdeczne 
Mazowsze w 
Siedlcach (14 IX)  
i w Płocku – 21 IX) 

2 93 
plan –  0 zł 

wykonanie – 405 zł 
dotacja podmiotowa 

10. 
Warsztaty 
wykonywania kokardy 
narodowej (10 XI) 

1 55 
zrealizowane  

w ramach kosztów 
„Dni Niepodległej” 

11. 
Warsztaty „Wycinanki 
z opłatka” (10,11.XII) 

11 223 
plan – 1.000 zł 

wykonanie – 1.000 zł - 
dotacja podmiotowa 

 Razem 33 879 
plan –  7.810 zł 

wykonanie- 6.024,49 zł 
dotacja podmiotowa 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxxxxxx    

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

12. 

Warsztaty 
wykonywania stroików 
wielkanocnych  
(w ramach Rajdu 
Powitania Wiosny 
współorganizowanego 
z PTTK Oddział 
„Podlasie”– 23.III) 

2 82 
plan – 540 zł; 

wykonanie – 188,98 zł 
dotacja podmiotowa 

 Razem 2 82 
plan –  540 zł 

wykonanie– 188,98 zł 
dotacja podmiotowa 

Ogółem: 35 961 

plan –  8.350 zł 
wykonanie – 6.213,47 

zł 
dotacja podmiotowa 

 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy warsztatów 
Lp. tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. Warsztaty – Afrykańska magia. 
Brak zapotrzebowania na ten temat. 
Zaoszczędzone środki – 20,87 zł 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxx 

 

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 
xxxxxxx 
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3. Wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania, promocje książek, koncerty, 
imprezy plenerowe i inne 

 
 

a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

odczyt, spotkanie, 
promocja książki, 
koncert, impreza 
plenerowa, inne) 

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

„Ciekawość minionych 
lat. Historia Siedlec  
i okolic z rodzinnych 
szuflad” S. Kordaczuk 
(25.I) 

promocja książki 63 
bez kosztów  

(koszty poniósł 
autor książki) 

2. 

„Historia 22 Pułku 
Piechoty” -  
S. Kordaczuk dla 
Uniwersytetu III Wieku 
Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej  
w Siedlcach (18.II) 

pokaz multimedialny 30 bez kosztów 

3. 

„Ofiary Powiatowego 
Urzędu bezpieczeństwa 
Publicznego w 
Siedlcach” –  
S. Kordaczuk dla Domu 
Pomocy Społecznej 
„Dom nad Stawami”  
w Siedlcach (1.III) 

pokaz multimedialny 30 bez kosztów 

4. 

„Kwatera Ł. Panteon 
narodowy pod 
cmentarnym murem” – 
K. Sachnowska (IPN);  
z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (1.III) 

wykład 8 
plan – 500 zł 

wykonanie –  0 zł 
dotacja podmiotowa 

 5. 

„Oferta historyczna  
i turystyczna Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach” –  
S. Kordaczuk na 
spotkaniu dyrektorów 
ośrodków kultury i osób 
odpowiedzialnych za 
sprawy kultury z powiatu 
siedleckiego i miasta 
Siedlce w Chlewiskach 
(7.III) 

pokaz multimedialny  35 bez kosztów 

6. 

„Być damą – wszystko  
o kobietach” - koncert 
Zespołu Artystycznego 
„Seniorynki” w Siedlcach 
(10.III) 

koncert 102 

bez kosztów; 
współorganizacja  

z Zespołem 
Artystycznym 
„Seniorynki” 
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7. 
Noc Muzeów 2019  
 (18.V) 

konkursy 
historyczne, 

warsztaty 
biżuteryjne, 

projekcja filmu 
„Muzeum utracone” 

230 

plan – 2.400 zł;  
wykonanie – 
2.453,21 zł  

dotacja podmiotowa 

8. 

Promocja książki Renaty 
Chojeckiej „Moja mama 
Krysia. Życie słowem 
naznaczone” i koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki 
Warszawskiej (25 V) 

promocja książki, 
koncert 

295 

plan - 15.800 zł  
Wykonanie – 

15.625,36 
– dotacja celowa 

SWM 

9. 
„Jestem stąd” – 
podsumowanie konkursu 
(6.VI) 

konkurs 
(główny organizator: 

Mazowieckie 
Samorządowe 

Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  

w Siedlcach) 

54 

plan – 600 zł; 
wykonanie – 600 zł 

dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 

10. 

XXVI „Powiślaki” – 
Konkurs Kapel  
i Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich  
w Maciejowicach 
(główny organizator 
GOK w Maciejowicach) 
(8 VI) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
500 

plan – 4.000 zł; 
wykonanie – 5.500 

zł  
dotacja 

podmiotowa, 
pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 

11. 

„Dzieci świata” spotkanie 
z Agnieszką Kondracką-
Bylińską  
(10.VI) 

wykład  
(do wystawy „Wielki 

świat małego 
człowieka…”) 

37 
plan – 400 zł 

wykonanie - 350 zł 
dotacja podmiotowa 

12. 

„Akcja V2 w rejonie 
Sarnak w 1944 roku” - S. 
Kordaczuk, na 
konferencji „Armia 
Krajowa w walce z 
niemiecką tajną bronią 
rakietową V2. Znaczenie 
Akcji III Most dla Europy 
wczoraj i obecnie” w 
Zabawie (28.VII) 

pokaz multimedialny 70 
plan – 0  

wykonanie - 593 zł, 
dotacja podmiotowa 

13. 

„Podlaskie ślady broni V” 
– S. Kordaczuk dla 
żołnierzy z JW. 1230 w 
Siedlcach w Muzeum 
Regionalnym (26.VIII) 

pokaz multimedialny 23 bez kosztów 

14. 
Quest „Wojenne losy –  
II wojna światowa w 
Siedlcach” (1.IX) 

konkurs plenerowy 40 

bez kosztów 
(koszty poniósł 

główny organizator 
PTTK Oddział 

„Podlasie”  
w Siedlcach) 

15. 

„Siedlce w czasie II 
wojny światowej” –  
S. Kordaczuk, podczas 
inauguracji questu 
„Wojenne losy. II wojna 

pokaz multimedialny 30 bez kosztów 
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światowa w Siedlcach” w 
Muzeum Regionalnym 
(1.IX) 

16. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa  
- prelekcja S.Kordaczuka 
„Kolekcje prywatne i 
zbiory muzealne oraz 
relikty  
w pejzażu miasta na 
temat przemysłu 
siedleckiego w 
dwudziestoleciu 
międzywojennym” (8.IX) 
- wycieczka 
krajoznawcza po 
wschodniej części 
województwa 
mazowieckiego (15.IX) 

pokaz 
multimedialny, 

impreza plenerowa 
90 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 
1.213,94 zł  

dotacja podmiotowa 

17. 

„Przyjaciele muzeum. 
Kto może wspomóc 
działalność 
samorządowej instytucji 
kultury?” – S. Kordaczuk 
na III Konferencji 
naukowej z cyklu 
„Samorząd Mecenasem 
Kultury” w Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej w 
Warszawie (12.IX) 

pokaz multimedialny 30 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 140 zł  
dotacja podmiotowa 

18. 

„Podlaskie ślady broni V-
1 i V-2” –  
S. Kordaczuk  dla 
Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (17.X) 

pokaz multimedialny 300 bez kosztów 

19. 

Festiwal Nauki i Sztuki w 
Siedlcach:  
- wręczenie statuetek 
„Złotego Jacka” 
- „Geografia kulturowa – 
Maria Dąbrowska i… 
sosny w Lipkach” A.Czyż 
- „Tajemnice 
rustykalnego ogrodu” 
R.Kowalski 
- „Spacer po Siedlcach 
podczas II wojny 
światowej” – 
S.Kordaczuk 
 - „Szlakiem podlaskich 
astronomów” S.Miernicki 
- „Wyprawy 
kolekcjonerskie.  
O wycieczkach 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów – fakty i 
refleksje” V.Machnicka 
- promocje publikacji 
Siedleckiego 

spotkanie 60 

plan – 0 zł 
wykonanie –  

526,44 zł, dotacja 
podmiotowa 

(pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 
Uniwersytet 

Przyrodniczo – 
Humanistyczny  

w Siedlcach) 
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Towarzystwa 
Naukowego (18.X) 

20. 

„W dawnej izbie”  
V Konkursowe 
Prezentacje Teatrów 
Obrzędowych i 
Gawędziarzy (20 X)  

prezentacje 
konkursowe 

120 

plan – 1.700 zł; 
wykonanie – 
4.777,88 zł – 

dotacja podmiotowa  

21. 

DNI NIEPODLEGŁEJ: 
m.in. - Koncert Zespołu 
Artystycznego 
„Seniorynki” 
- prezentacja sprzętu 
wojskowego i grupy 
rekonstrukcji 
historycznych 
- otwarcie wystaw 
- wykłady historyczne: 
*„17 września 1939 roku 
na kresach. Dramat 
państwa i narodu”,  
prof.  S. Nicieja;  
*„Co wiemy o wrześniu 
1939 roku”,  
dr R. Dmowski  
* „Co nam zostało po 
bombardowaniu miasta 
przez lotnictwo 
niemieckie?”,  
S. Kordaczuk 
- pokazy zbiorów 
członków Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów 
- rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego 
„Pocztówka dla 
Niepodległej” 
(10,11,12.XI) 

spotkania, wykłady, 
pokazy, warsztaty 

510 

plan – 11.400 zł; 
wykonanie – 

12.792.64 zł, w tym: 
11.792,64 zł - 

dotacja 
podmiotowa, 300 zł 

- sponsor 
 

22. 

„Pocztówka dla 
Niepodległej” – konkurs 
plastyczny dla dzieci i 
młodzieży w ramach Dni 
Niepodległej (finał 12.XI) 

konkurs plastyczny 279 

Plan – 3.000 zł; 
Wykonanie – 3.125 

zł, dotacja 
podmiotowa 

koszt włączony do 
Dni Niepodległej 

23. 
„Barwą i kreską o Polsce 
Niepodległej”  
(12 XI) 

konkurs plastyczny 
(współorganizowany 

z SP nr 8 w 
Siedlcach) 

27 
bez kosztów 

(koszty poniósł 
główny organizator) 

24. 
Uroczystość wręczenia 
nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza (1.XII) 

spotkanie 45 

finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Kapitułę Nagrody 

 

25. 
Adwentowe Granie – 
XXIV Konkurs gry na 
ligawkach (7.XII) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
60 

plan – 5.500 zł 
wykonanie – 

6.100,35 zł , dotacja 
podmiotowa 

26. 

„Kolekcja prac 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej w zbiorach 
Muzeum Regionalnego 

prezentacja 
multimedialna 

62 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 615 zł  
dotacja podmiotowa 
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w Siedlcach” D.Michalec 
(15.XII) 

27. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ Pokaz kolekcji 
polskich zabytkowych 
tablic rejestracyjnych – 
Piotr Piersa (13.I) 
 
2/ Pokaz pamiątek z 
podróży po świecie. 
Kolekcja dzwonków i 
talerzyków. – Danuta 
Kryńska (10.II) 
 
3/ Pokaz kolekcji modeli: 
Myśliwce II wojny 
światowej. – Dariusz 
Cabaj (10.III) 
 
4/ „Internet w pracy 
historyka-regionalisty. 
Dzieje Krzeska i okolic 
na moich stronach 
internetowych” – Jan 
Aleksandrowicz (14.IV) 
 
5/ Pokaz kolekcji 
wachlarzy – Hanna 
Terka (12.V) 
 
6/ Pokaz kolekcji etykiet 
serków topionych 
polskich i krajów 
ościennych (9.VI) 
 
7/ IX Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (14.VII) 
 
8/ X Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (11.VIII) 
 
9/ Promocja książki 
mego dziadka: Henryk 
Maria Krok – 
Paszkowski, Krok ku 
niepodległości. Zapiski z 
dziejów mojej służby 
wojskowej (1908-1949) – 
Janusz Masłowski (13.X) 
 
10/ Pokaz kolekcji 
„Duże,  małe, malutkie – 
pudła, pudełka, 
pudełeczka” – Agnieszka 
Kondracka-Bylińska 
(8.XII) 

 
 

 
pokaz 

 
 
 
 
 

 
pokaz  

 
 
 

 
 

pokaz 
 
 
 

 
 
pokaz multimedialny 

 
 

 
 

 
pokaz 

 
 

 
 

pokaz 
 

 
 
spotkanie – impreza 

plenerowa 
 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 
 

promocja książki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 

 
 

 
60 

 
 
 
 

 
 

70 
 
 
 
 
 

102 
 
 
 
 

 
70 

 
 

 
 
 

60 
 
 

 
 

60 
 

 
 

70 
 

 
 

53 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

Finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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 Razem 3775 

plan – 42.300 zł 
wykonanie – 

50.587,82 zł: z tego: 
15.625,36 zł – 
dotacja celowa 

SWM, 
34.962,46 zł – 

dotacja podmiotowa 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Dokumentowanie historii 
pożarnictwa na 
Mazowszu. Spotkanie 
historyków Mazowsza 
(29 VI) 

spotkanie 8 
plan – 500 zł 

wykonanie – 0 zł  

2. 

„Polskie strażactwo  
w budowie II RP” – 
spotkanie historyków w 
ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 
(7 IX) 

spotkanie 12 
plan – 0 

wykonanie – 0 

3. 

„Działania straży 
pożarnych we wrześniu 
1939 roku”- wykład  
Z. Todorskiego na 
konferencji naukowo-
historycznej: „Wrzesień 
1939 na Ziemi Mińskiej” 
w Mińsku Mazowieckim 
(13 IX) 

wykład 200 bez kosztów 

4. 

„Zabezpieczenie  
i popularyzacja 
dziedzictwa kulturowego 
straży pożarnych” 
(14 IX) 

wykład 57 
plan – 0 

wykonanie – 0 

5. 

Promocja informatora  
o wystawie „Oddział 
Polskiej Organizacji 
wojskowej i Straż 
Ogniowa Ochotnicza  
w Kotuniu w latach 
1915-1918” 
(17 XI) 

promocja książki 11 
plan – 0 

wykonanie – 0 

 Razem 288 
plan – 500 zł 

wykonanie – 0 zł 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 
Układanie bukietów  
z kwiatów polnych 
(31 V) 

konkurs 7 

plan – 750 zł 
wykonanie – 671,30 

zł dotacja 
podmiotowa 

2. Piknik rodzinny (2 VI) impreza plenerowa 62 bez kosztów 

3. 

Muzyczne lato w 
Muzeum Ziemiaństwa w 
Dąbrowie- cykl 
koncertów: 
1) Koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu 

koncerty 
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plan – 200 zł 
wykonanie – 

10.212,15 zł dotacja 
podmiotowa 
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uczniów Szkoły 
Muzycznej w Siedlcach 
(9 VI) 
2) koncert fortepianowy 
w wykonaniu Joanny 
Różewskiej (7 VII) 
3) koncert kwartetu 
smyczkowego 
„Aleksandria” (4 VIII) 
4) „Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste” – koncert 
Marleny Uziębło i Blue 
Angel Band (15 IX) 

 
 
 

40 
 
 

17 
 
 

26 

4. 
Noc sobótkowa 
(14 VI) 

konkurs plecenia 
wianków 

świętojańskich, 
prelekcja 

3 

plan – 1.130 zł 
wykonanie 342,80 zł 

–  dotacja 
podmiotowa 

5. 
„Dworska apteczka”, 
Szymon Chwesiuk 
 (20 IX) 

prelekcja 10 bez kosztów 

6. 

„Boże Narodzenie w 
kuchni dworskiej”, 
Bożena Polak-
Stoyanova (13 XII) 

prelekcja 20 

plan – 200 zł 
wykonanie 1.480 zł 

–  dotacja 
podmiotowa 

 Razem 222 

plan – 2.280 zł 
wykonanie – 
12.706,25 zł -  

dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM 4 285 

plan – 45.080 zł 
wykonanie – 

63.294,07; z tego: 
15.625,36 zł – 
dotacja celowa 

SWM, 47.668,71 zł 
– dotacja 

podmiotowa 

 
 

b. planowane a niezrealizowane  

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

odczyt, spotkanie, 
promocja książki, 
koncert, impreza 
plenerowa, inne) 

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 
„Ludzie i miejsca prawdziwe. 
Peru” - spotkanie  
z Bogusławem Skarusem 

prelekcja 

Brak zapotrzebowania. 
Zaoszczędzone środki – 
200 zł – dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 xxxxxxx   
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VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 
OSIĄGNIĘCIA 

 
1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami 

naukowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, 
sponsorami, innymi, współpraca zagraniczna 

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

krótki opis współpracy 
(w wypadku sponsorów dopisać informację nt. 
wysokości środków jakie udało się pozyskać i 

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
Państwowe Muzeum Etnograficzne w 
Warszawie, Muzeum Niepodległości w 
Warszawie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie, Muzeum Historii Polski w 
Warszawie, Muzeum Broni 
Strzeleckiej II Wojny Światowej w 
Warszawie,  Muzeum Ziemi Mińskiej w 
Mińsku Mazowieckim, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Muzeum  Krakowa, 
Muzeum Medycyny Sądowej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Zamek Królewski na 
Wawelu, Muzeum Etnograficzne w 
Krakowie, Muzeum Historyczne w 
Bielsku-Białej, Muzeum Narodowe w 
Poznaniu,  Muzeum Archeologiczne i 
Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum 
Diecezjalne w Siedlcach,  Muzeum 
Wojska w Białymstoku, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku,  Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau,  
Muzeum Szlachty Mazowieckiej  
w Ciechanowie, Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, Muzeum Zabawek i 
Zabawy w Kielcach, Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej w Wieluniu, Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu, Muzeum Romantyzmu  

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy,  , 
organizacja wystaw, wymiana 
wydawnictw 
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w Opinogórze, Grajewska Izba 
Historyczna, Miejski Ośrodek Kultury 
w Łomży, Młodzieżowy Dom Kultury  
w Białymstoku 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jabłonnie Lackiej, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury  
w Lublinie 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, 
Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, Miejski Ośrodek 
Kultury w Siedlcach, Książnica 
Podlaska w Białymstoku, Instytut Jana 
Pawła II w Warszawie, biblioteki 
uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
 
 
 
 
 
współorganizacja imprez 
folklorystycznych  
 
 
 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
 
 
 
 
 
 
dot. funkcjonowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, konsultacji 
merytorycznych 

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Siedlcach,  
 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 
 
Zespół oświatowo-wychowawczy  
w Strzale, Szkoła Podstawowa nr 2  
w Łosicach 
 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski, organizacja 
imprez 
 
organizacja konkursu 
 
 
 
przeprowadzenie kwerendy 
 
współpraca międzybiblioteczna 
 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa  
w Warszawie 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Towarzystwo Naukowe Australii, 
Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA)  
w Krakowie, Archiwum Diecezjalne w 
Siedlcach, Uniwersytet Opolski, Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, 
Instytut Historii PAN w Warszawie, 
Narodowy Instytut Architektury  
i Urbanistyki w Warszawie 
 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, wymiana wydawnictw, 
wypożyczenie obiektów na wystawę 
 
 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy, 
opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów, badań nad historia Siedlec 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

 
 
konsultacje przy organizacji imprez 
folklorystycznych 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Stowarzyszenie „Bugowianki” w 
Terespolu, Oddział „Podlasie” PTTK w 
Siedlcach, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Centrum 
Informacji Turystycznej w Siedlcach,   
Muzeum Techniki Wojskowej i 
Użytkowej w Bielanach Wąsach, 
Lubelska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Front”, Stowarzyszenie 
Historyczne „Mazowieckie 
Stowarzyszenie Pasjonatów Historii 
„Ryngraf” w Warszawie, 
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy” w Łodzi, Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne w 
Warszawie, Fundacja Archeologia 
Fotografii w Warszawie, Siedleckie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii,  
Wydawnictwo Miejskie „Posnania” z 
Poznania, Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy-Górników - 
Oddział w Siedlcach, Siedlecka Grupa 
Literacka "Witraż", Stowarzyszenie 
„Nasza Stara Ósemka” w Siedlcach,  
Zespół Artystyczny „Seniorynki”, 
 

 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych, 
wymiana doświadczeń 
 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw 
 
organizacja wystaw, spotkań, 
wypożyczanie eksponatów, opracowanie 
zbiorów, reprodukowanie zbiorów, 
udostępnianie zbiorów do publikacji, 
promocja oferty muzealnej, badania 
naukowe 
 
 

5. 

samorządy, urzędy: 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
Urząd Miasta Mordy, Urząd Miasta 
Siedlce, Urząd Pocztowy Siedlce 
 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
 

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć, poszukiwanie 
eksponatów na wystawę, wymiana 
wydawnictw, patronat narodowy 
 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie 
 

6. 

media:  
TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TV 
Wschód, Katolickie Radio „Podlasie”, 
Radio dla Ciebie, Radio Eska, Polskie 
Radio 24, „Echo Katolickie”, „Tygodnik 
Siedlecki”, „Życie Siedleckie”,  „Z 
serca Polski” Pismo Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, „Co 
słychać?”, „Kraina Bugu”, „Scena 24” 
 
informacyjne portale internetowe:  

 
 
 
 
 
 
 
popularyzacja wystaw i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów, 
patronat medialny 
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http://www.tv-wschod.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www.radiopodlasie.pl, 
www.tubasiedlec.pl 
www.spin.siedlce.pl, 

7. 

sponsorzy: 
 
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  
w Siedlcach 
 
Hurtownia Papiernicza Marker 
 
 
 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział w Siedlcach 
 
 
 
Antonina Mąka 
 
 
 
 
Yomayo Sushi Bar w Siedlcach 
 
 
 
 
Restauracja Bollywood-hollywood  
w Siedlcach 

 
 
wkład rzeczowy o wartości 100 zł  
w organizację „Dni Niepodległej”  
 
nagrody rzeczowe o wartości 200 zł  
w konkursie plastycznym „Pocztówka dla 
Niepodległej” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
nagrody rzeczowe o wartości 300 zł  
w konkursie plastycznym „Pocztówka dla 
Niepodległej” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
1) 261,99 zł – na wykonanie rewenet „80. 
rocznica wybuchu II wojny  światowej” 
2) 300 zł - na organizację „Dni 
Niepodległej” 
 
wkład rzeczowy o wartości 200 zł na 
promocję wystawy „Wielki świat małego 
człowieka. Dzieciństwo w kulturach 
pozaeuropejskich” 
 
wkład rzeczowy o wartości 200 zł na 
promocję wystawy „Wielki świat małego 
człowieka. Dzieciństwo w kulturach 
pozaeuropejskich” 

8. 

inne:  
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  
w Siedlcach 
 
 
91 osób prywatnych 
 
 
 

 
organizacja warsztatów kulinarnych 
 
 
 
w zakresie organizacji wystaw i imprez, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
udostępniania zbiorów do publikacji, 
przekazania darów 

9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg, Ambasada Japonii w 
Polsce, Ambasada Indonezji w Polsce 

 
na temat organizacji wizyty delegacji 
polskiej w Petersbergu, publikacji książki 
pokonferencyjnej, organizacji wystaw, 
współpracy w zakresie edukacji 
obywatelskiej 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

instytucje kultury: 
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim, Centralne Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach 
 

wymiana doświadczeń i pomoc  
w pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne 

http://www.tv-wschod.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
http://www.spin.siedlce.pl/
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2. 
instytucje naukowe: 
xxxxxxxx 

 
 

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

finansowanie energii elektrycznej, wody,  
wywozu odpadów, ogrzewania budynku; 
w zakresie ochrony zbiorów na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

4. 

organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 
 
 

 
w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów, 
organizacja imprez 

5. 
inne: 
Zarząd Główny Związku OSP RP  
w Warszawie 

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP 

6. 

media:  
Red. „Strażaka Mazowieckiego”, 
Redakcja Tygodnika „Echo Katolickie”, 
telewizja kablowa Płońska i Płocka. TV 
Wschód 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
1. 

instytucje kultury 
Państwowe Muzeum Etnograficzne  
w Warszawie, Muzeum Regionalne  
w Łukowie, Muzeum Historii i Tradycji 
Waldemara Kosieradzkiego w 
Łosicach, Muzeum Rolnictwa im. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
Łosicki Dom Kultury, Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Mordach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Przesmykach 
 

 
 
przeprowadzenie kwerend dot. 
organizowanych wystaw 
 
 
 
promocja oferty muzealnej 
 

 
2. 

Instytucje oświatowe 
Zespół Szkół Muzycznych 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Siedlcach 
 
Zespół Szkół w Przesmykach, Zespół 
Oświatowy w Mordach, Zespół 
Oświatowy w Niemojkach, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Łosicach, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Łosicach 

 
organizacja koncertu 
 
prace porządkowe na terenie muzeum 
 
 
promocja oferty muzealnej 

 
3. 

Organizacje pozarządowe,  
stowarzyszenia 
Oddział „Podlasie” PTTK 
w Siedlcach, Fundacja Pałac w  
Korczewie, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Polski 
Związek Łowiecki w Siedlcach, Szlak 
Kulinarny „Mazowiecka Micha 
Szlachecka”, Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego – Oddział  
w Siedlcach 

 
 
organizacja spotkań, promocja oferty 
muzealnej 
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4. 

media: 
Katolickie Radio „Podlasie”,  
Radio dla Ciebie,  
Radio Eska Siedlce, 
„Tygodnik Siedlecki”, 
Tygodnik „Echo Katolickie”, 
Tygodnik „Życie Siedleckie” 
„Z serca Polski” 
Miesięcznik „Warszawska Kulturalna” 
informacyjne portale internetowe: 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
https://www.mazovia.pl, 
http://www.zyciesiedleckie.pl 
 

 
popularyzacja działalności 
muzeum, nagrania audycji i wywiadów 
 

 
5. 

Inne: 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej 

 
w zakresie zagospodarowania parku, 
pozyskanie młodych drzewek 
 
konserwacja muzealiów, konsultacje 

 
6. 
 

z zagranicą: 
xxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 
 
 

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 

MR Siedlce 
 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter 

zabytkowego budynku 
 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 

 
 

MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 
 
 
MZ Dąbrowa - brak przystosowań technicznych 

 
 
 
 

3. Inne osiągnięcia / wydarzenia 
 

MR Siedlce 
 
 Marzec – otrzymanie Pamiątkowej Repliki Krzyża Obrony Lwowa dla 

upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Polskiej 
Obrony Lwowa, Lwów – Wrocław 2018, nr 64, nadanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu 
 

http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
https://www.mazovia.pl/
http://www.zyciesiedleckie.pl/
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 10-15 kwietnia – udział w podróży studyjnej do muzeów o profilu 
historyczno-wojskowym – Peenemünde w Niemczech – Świnoujście – 
Kołobrzeg – Koszalin (S. Kordaczuk) 

 
 6 maja – udział w konferencji naukowej „Muzea w 100-lecie odzyskania 

niepodległości” w Warce (S. Kordaczuk, K. Ostas, I. Szklarz, M. Duczek, 
D. Trebnio) i otrzymanie „Medalu Pamiątkowego 20-lecia 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Mazowieckiego”  
 

 14 maja – udział w spotkaniu „Co media społecznościowe mówią  
o naszych czytelnikach? Facebook, Youtube, blogi jako wsparcie  
w rozpoznaniu najważniejszych potrzeb i gustów młodych czytelników” 
w Siedlcach (A. Świerczewska) 

 
 24 maja – udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Placówek im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (S. Kordaczuk) 
 

 3 czerwca – udział w szkoleniu „Zasady wynagradzania pracowników 
oraz regulaminy organizacyjny i wynagradzania” w Warszawie  
(A. Leszczyńska) 

 
 7 czerwca – udział w szkoleniu obronnym dla kierowników instytucji 

kultury  w Warszawie (S. Kordaczuk) 
 

 12 czerwca – udział w szkoleniu „Ewidencja zbiorów archeologicznych” 
w Warszawie (A. Hyckowska) 

 
 12 czerwca – posiedzenie Rady Muzeum 

 
 27-30 czerwca – udział w Ogólnopolskim Seminarium Folklorystycznym 

w Kazimierzu Dolnym (W. Księżopolska) 
 

 28 czerwca – udział w szkoleniu „Odmowa udostępnienia informacji 
publicznej” w Warszawie (G. Olszyna) 
 

 11 września – udział w konferencji regionalnej RPO WM 2014-2020 „ 15 
lat Mazowsza w UE” w Korczewie (K. Chaberski) 

 
 14 września – udział w Pikniku Rodzinnym „Serdeczne Mazowsze”  

w Siedlcach (Muzeum jako wystawca) 
 

 21 września – udział w szkoleniu „Podatek VAT w kulturze”  
w Warszawie (K. Ostas) 

 
 21 września – udział w Pikniku Rodzinnym „Serdeczne Mazowsze”  

w Płocku (Muzeum jako wystawca) 
 

 27 i 29 września – udział w akcji „60+ kultura” prowadzonej z inicjatywy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (udostępnienie 
ekspozycji w piątek za 1 zł, w niedzielę – bezpłatnie) 
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 30 września – Muzeum zdobyło dwa wyróżnienia w 13. edycji konkursu 

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” za: projekt „Rok setnej 
rocznicy 1918-2018” oraz publikację „Muzeum Regionalne w Siedlcach” 

 
 24 października – udział w samorządowych ćwiczeniach związanych  

z ewakuacją zabytków w Sierpcu (S. Kordaczuk, K. Chaberski) 
 

 7 listopada - udział w jury konkursu „Kreską i barwą dla Niepodległej”  
w Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach (S. Kordaczuk) 

 
 13 listopada – udział w jury konkursu recytatorskiego w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Siedlcach (M. Krasuski) 
 

 21 listopada – udział w realizacji ogólnopolskiego projektu „Mały miś  
w świecie wielkiej literatury” w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach  
(A. Hyckowska) 
 

 23 listopada- udział w Regionalnym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych 
w Mordach (D. Filipowicz) 

 
 12 grudnia – udział w Walnym Zebraniu MROT w Jabłonnej  

(S. Kordaczuk) 
 

 16 grudnia – udział w X Mazowieckim Wigilijnym Spotkaniu Muzealników 
i Przyjaciół w Opinogórze (S. Kordaczuk, K. Ostas, A. Leszczyńska,  
I. Szklarz, K. Starczewski, D. Trebnio) 

 
 18 grudnia – udział w spotkaniu konsultacyjnym nt. Strategii Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego  
w Siedlcach (K. Cabaj) 

 
 

 
 

MP Kotuń 
 

 28 lutego – udział w posiedzeniu Komisji Historycznej ZG ZOSP RP  
w Warszawie (Z. Todorski) 

 
 13 czerwca -  nagranie filmu reklamowego o Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

dla telewizji kablowej Płońska i Płocka oraz na stronę internetową Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla programu „Mazowsze 
bliżej” 

 
 16 listopada -  ekipa Mazowieckiego Instytutu Kultury nagrała film o Muzeum 

Pożarnictwa w Kotuniu w ramach projektu: „Ochotnicza Straż Pożarna 
(OSP) kulturotwórcy – badania na Mazowszu 2019” 
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MZ Dąbrowa 
 
 30 kwietnia – udział w jury konkursu wojewódzkiego „Katyń ocalić  

od zapomnienia” w Hańsku (P. Czyż) 
 

 5 czerwca – udział w konferencji „Bezpieczny urlop. Bezpieczne wakacje. 
Zdrowy wypoczynek 2019 na Mazowszu” w Warszawie (K. Starczewski) 

 
 17 czerwca – udział  w warsztatach Polskiej Organizacji Turystycznej 

„Zrównoważona turystyka – wyzwania, bariery, sukcesy” w Warszawie 
(K. Starczewski) 

 
 11-13 września - udział w konferencji naukowej „Muzealna praca 

naukowa – badanie dziejów rodów ziemiańskich”; „Podróże ziemian w 
XIX i na pocz. XX w.” w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy  
(K. Starczewski, P. Czyż) 

 
 17 października – udział w zebraniu naukowym w Archiwum 

Państwowym w Siedlcach. Referat „Źródła do dziejów ziemian w zasobie 

Archiwum Państwowego w Siedlcach” (P. Czyż) 

 25 października – udział w promocji książki „Parafia Zbuczyn  

na przestrzeni dziejów” w Zbuczynie (P. Czyż) 

 4-6 grudnia - udział w VII Toruńskich Konfrontacjach Archiwalnych,  

i wygłoszenie referatu „Kancelaria centralna dóbr Zamoyskich jako 

przykład wszechkancelarii. Fenomen czy mit?” (P. Czyż) 

 
 
 

VIII.   WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE 
 

Prosimy o wskazanie i opisanie (do 3000 znaków) do trzech najważniejszych w ocenie instytucji wydarzeń 
kulturalnych jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

Noc Muzeów ( 18 maja) 

Muzeum wzorem lat ubiegłych włączyło się w ogólnopolską akcję NOCY MUZEÓW - 
udostępniania swojej oferty w godzinach nocnych.  W tym roku tematem przewodnim 
siedleckiej Nocy muzeów była biżuteria. Dla naszych gości przygotowaliśmy dwa warsztaty 
biżuteryjne, na których uczestnicy mogli wykonać według własnego projektu bransoletkę, 
naszyjnik, kolczyki, breloki oraz wykonać z kolorowych elementów mozaikę szklaną, 
kamienną lub ceramiczną. Po zakończeniu warsztatów wykonaną przez siebie biżuterię 
można było zabrać ze sobą. Dodatkowymi punktami tegorocznej imprezy było stoisko 
Poczty Polskiej z wydawnictwami filatelistycznymi oraz gadżetami reklamowymi oraz 
konkurs wiedzy o muzeum i prezentowanych wystawach. Prawidłowe odpowiedzi 
uczestników były nagradzane upominkami przygotowanymi specjalnie na tę imprezę. Dla 
najwytrwalszych uczestników wydarzenia, na jego zakończenie, przygotowaliśmy projekcję 
filmu „Muzeum utracone”. Z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia projektu „Muzeum utracone” 
można było zobaczyć i dowiedzieć się o historii najcenniejszych dziełach polskich, które 
udało się już odzyskać dzięki wspomnianemu projektowi. 
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V Konkursowe Prezentacje Teatrów Obrzędowych i Gawędziarzy (20 X)  
Po raz pierwszy odbyły się w siedzibie Muzeum w Siedlcach. Było to oczekiwane w mieście 
wydarzenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
W prezentacjach biorą udział zespoły ludowe i wiejscy gawędziarze, którzy przygotowują 
widowiska teatralne lub gawędy. Co roku tematyka prezentacji jest inna. Tegorocznym 
tematem widowisk i gawęd byli starzy kawalerowie i stare panny. Zespoły ludowe 
przypomniały dawne wierzenia i zabiegi związane ze stanem starokawalerskim  
i staropanieńskim. W widowiska wplatane były pieśni ludowe, które sprawiały,  
że publiczność bardzo dobrze się bawiła. 
Laureaci prezentacji konkursowych otrzymali dyplomy podziękowania za udział oraz 
nagrody pieniężne ufundowane przez MRS. 
 

Wystawa „Wokół kolekcji prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)  

została zorganizowana w celu upamiętnienia 50. rocznicy śmierci malarki, której 
darowizna zapoczątkowała zbiory sztuki powstającego ówcześnie Muzeum Ziemi 
Podlaskiej. Zaprezentowano na niej także prace malarki z innych zbiorów (m.in. z 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Muzeum  Krakowa, Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, 
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach), aby pokazać siedleckiej publiczności jeszcze inne 
kompozycje artystki i wskazać w jakich jeszcze kolekcjach są jej obrazy. Oficjalnie otwarto 
wystawę 10 listopada 2019 roku podczas „Dni Niepodległej”,  ponieważ były na wystawie 
portrety jej męża i syna, którzy zostali zmobilizowani w 1939 roku, oraz brata, który 
walczył podczas I wojny światowej o niepodległość Polski. Specjalna, oddzielna 
prezentacja wystawy miała miejsce 15 grudnia. W programie był pokaz multimedialny 
zatytułowany „Kolekcja prac Małgorzaty Łady-Maciągowej w zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach” oraz oprowadzanie kuratorskie. 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

„Polskie strażactwo w budowie II RP” (7 września) 
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 „Polski splot” zorganizowano spotkanie 
historyków zajmujących się dokumentowaniem działalności straży pożarnych  
w województwie mazowieckim i w dniu 14 września otwarte spotkanie z ofiarodawcami 

eksponatów do muzeum, połączone z wykładem: „Zabezpieczenie i popularyzacja 
dziedzictwa kulturowego straży pożarnych” 

Promocja Informatora „Wystawa Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż 
Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918” (17 listopada) 
    Przed zakończeniem wystawy czasowej, zorganizowano spotkanie rodzin żołnierzy 
Oddziału POW w Kotuniu, związane z promocją Informatora, wydanego w 2019 roku przez 
Muzeum Regionalne w Siedlcach. 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Wernisaż wystawy „Znaki kultu domowego” (10 maja) 

Wystawa prezentowała obiekty katolickiego kultu domowego od drugiej połowy XIX w.  
do polowy XX w. z obszaru wokół Siedlec i sąsiednich powiatów. Eksponaty pochodziły  
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach i Muzeum Regionalnego w Łukowie.  
Na wystawie znalazły się głównie obrazy pochodzące z XIX w., przedmioty związane  
z prywatną pobożnością w domach włościańskich i drobno-szlacheckich. Dzięki wystawie 
można było przypomnieć sobie o tym, co w domu towarzyszyło naszym rodzicom, dziadkom 
i pradziadkom w modlitwie, w chwilach radości i rozpaczy, w życiu codziennym, co 
gromadzono przez całe życie przywożąc z sanktuariów maryjnych, wycieczek, co było 
kupowane, otrzymywane od rodziców, krewnych, chrzestnych, czy od księdza po kolędzie. 
 

Koncert fortepianowy Joanny Różewskiej w ramach cyklu „Muzyczne lato w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie” (7 lipca) 
W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu rodowitej 
siedlczanki Joanny Różewskiej, która swoimi interpretacjami zainteresowała słuchaczy 
muzyką klasyczną. Pianistka zaprezentowała utwory skomponowane przez znamienitych 
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polskich muzyków: Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszkę, Fryderyka 
Chopina. 
 

Wernisaż wystawy „Dworska apteczka” (27 września) 

Dworska apteczka, zwana również była chowalnią. W XIX w. stanowiła już „instytucję” 
usankcjonowaną prawnie rozporządzeniem z 1844 r. „O apteczkach domowych i środkach 
podręcznych” oraz ustawą z 1920 r. „Spis artykułów leczniczych, które mogą być 
utrzymywane w aptekach domowych”. Dworska apteczka była  jedynym miejscem we wsi, 
w którym można było uzyskać pomoc medyczną w nagłych wypadkach. Lecznictwo 
domowe było domeną ziemianek, które były uczone już od najmłodszych lat tajników 
zielarstwa. Opiekunem takiej apteczki była zazwyczaj osoba zaufana. Mogła być to pani 
domu, bona (opiekunka dzieci w dworach) lub panna apteczkowa. Każda z nich mogła 
wydawać kucharzom zapasy, smażyła konfitury, przyrządzała nalewki i domowe lekarstwa, 
oraz zbierała zioła lecznicze. Wernisaż wystawy został uświetniony prelekcją Szymona 
Chwesiuka na temat panien apteczkowych. 
 

 
 
 
 

IX.  REMONTY BIEŻĄCE – INFRASTRUKTURA (poza 
obiektami zabytkowymi, o których mowa w pkt. II 4) 

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

(na czym polegał remont/ co wyremontowano/ z 
czego wynikała potrzeba remontu) 

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

MP w Kotuniu – wykonanie posadzki 
przemysłowo-kwarcowej z izolacją 
wodną, malowanie ścian i konstrukcji 
dachowej z uszczelnieniem pod sufitem, 
naprawa drzwi garażowych - w 
pomieszczeniu wystawienniczym 
pojazdów historycznych 
 

planowany 

plan – 17.000 zł 
wykonanie –  
13.936,27 zł - 
dotacja podmiotowa 

 
 

X.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

1.  gabloty wystawiennicze - 31 szt. (MRS) 

plan – 90.000  zł 
wykonanie – 110647,39 zł; 
w tym: 90.000 zł dotacja 
celowa, 20.647,39 zł – 
środki własne 

2. ekspozytory do gablot wystawienniczych (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 5.539,49 zł, 
dotacja podmiotowa 

3. ekrany szklane do ochrony ekspozycji (MRS) 

plan – 16.800 zł 
wykonanie – 20.620,83 zł  , 
w tym: 16.764,90 zł - dotacja 
podmiotowa, 3.855,93 zł – 
środki własne 
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4. system podwieszeń ekspozycyjnych (MRS) 
plan – 2.500 zł 
wykonanie – 4.669,92 zł, 
dotacja podmiotowa 

5. 
wyposażenie „ratunkowe” magazynów zbiorów -do 
ewakuacji (MRS) 

plan – 52.250 zł 
wykonanie – 22.208,47 zł, 
dotacja podmiotowa 

6. meble biurowe i magazynowe (MRS, MZD) 
plan – 12.800 zł 
wykonanie – 34.086,82 zł, 
dotacja podmiotowa 

7. sprzęt komputerowy (MRS) 
plan – 3.000 zł 
wykonanie – 20.472,98 zł, 
dotacja podmiotowa 

8. 2 infokioski (MRS) 

plan – 24.600 zł 
wykonanie – 30.106,71 zł  , 
w tym: 24.477 zł - dotacja 
podmiotowa, 5.629,71 zł – 
środki własne 

9. 
licencja systemu muzealnego MONA na  
2 stanowiska (etnografia, biblioteka MRS) 

plan – 2.700 zł 
wykonanie – 2.460 zł, 
dotacja podmiotowa 

10. 
sprzęt ekspozycyjny: podstawa pod sikawkę ręczną, 
regał pod rozdzielacze, regał pod gaśnice, (MPK) 

plan – 3.000 zł 
wykonanie – 2.647,85 zł, 
dotacja podmiotowa 

11. 
poprawa wystroju pomieszczeń ekspozycyjnych 
(MPK) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 5.152,13 zł, 
dotacja podmiotowa 

12. 
paliwa płynne do pojazdów i urządzeń spalinowych 
(MRS, MZD) 

plan – 25.000 zł 
wykonanie – 33.826,25 zł 
dotacja podmiotowa 

13.  opony do samochodu Ford Transit (MRS) 
plan – 1.800 zł 
wykonanie – 1.719,98 zł 
dotacja podmiotowa 

14. olej opałowy (MZD) 
plan – 30.000 zł 
wykonanie – 26.406,80 zł 
dotacja podmiotowa 

15. materiały biurowe (MRS,MPK,MZD) 
plan – 14.100 zł 
wykonanie – 18.216,85 zł, 
dotacja podmiotowa 

16. 
prace pielęgnacyjne i naprawcze na terenie dworsko-
parkowym (MZD) 

plan – 35.500 zł 
wykonanie – 27.920,02 zł  
dotacja podmiotowa 

17. narzędzia i sprzęty gospodarcze (MRS, MZD) 
plan – 5.000 zł 
wykonanie – 5.697,86 zł 
dotacja podmiotowa 

18. naprawa silnikowych sprzętów ogrodowych (MZD) 
plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.314 zł 
dotacja podmiotowa 

19. 
wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (natężenie hałasu i drgań) (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 1.845 zł 
dotacja podmiotowa 

20. 
wykonanie zabezpieczenia p.poż. składu opału w 
oficynie (naprawa wanny wychwytującej i wymiana 
drzwi w klasie odporności ogniowej EL 60 (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 3.444 zł 
dotacja podmiotowa 
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XI. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

w okresie sprawozdawczym 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Dyrektorzy, Gł. 
Księgowi 

3 3 3 3 

Pracownicy 
administracji 

7 6,25 8 7,5 

Pracownicy 
merytoryczni 

15 13,5 17 15 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

Inni /pracownicy 
ochrony, parku, 
obsługa sal itp./ 

10 9,75 13 12,75 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

3 x 3 x 

 
 
 

2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. 
Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż – szkolenie 

wstępne 
8 

2. 
Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż – szkolenie 

okresowe 
11 

 Razem 18 

 
 
 

 
 
 
Siedlce, 30 stycznia 2020 r.      

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza Szklarz 
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
 

NABYTKI 

 
     Efektem starań Muzeum Regionalnego w Siedlcach w zakresie powiększania zbiorów muzealnych są 
nabytki w postaci: militariów, dokumentów, fotografii archiwalnych, ubiorów, dewocjonaliów, obiektów 
sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  

 
Wyróżniające się spośród nich to: 

 
AKWARELE AUTORSTWA MARII SCHWARTZ-SCHIER 
 

    Akwarele zostały zakupione od osoby prywatnej, która nabyła 
je bezpośrednio od autorki. W zakupionym zbiorze znalazło się 
osiem kompozycji akwarelowych. Są to głównie prace pejzażowe, 
kilka z nich jest z motywem dworku. Wzbogacą one już istniejącą 
kolekcję prac tej autorki, która część życia spędziła w Siedlcach. 
 
 
 

 
 

 
RZEŹBA CERAMICZNA „LOTNICZKA” 
 

    Rzeźba ceramiczna wypalona z gliny porcelitowej autorstwa Aleksandra  
Bieguńskiego. Autor z urodzenia siedlczanin z wykształcenia jest chemikiem  
i ma już znaczące osiągnięcia w tworzeniu ceramiki artystycznej. W 2019 roku 
rzeźba była jednym z elementów wystawy ceramiki. Po wystawie autorskiej 
została podarowana do zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
 

 
 

RYSUNKI PORTRETOWE 
 

    Autorem trzech zakupionych rysunków jest Wlastimil Hofman. Wszystkie 
powstały w latach 40. XX wieku. Wzbogacą one istniejącą już w zbiorach 
sztuki kolekcję prac tego artysty. Dwa z nich powstały podczas pobytu autora 
na Bliskim Wschodzie podczas II wojny światowej. 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLAKIETA Z WIZERUNKIEM GŁOWY BRODATEGO MĘŻCZYZNY 
 

    Plakieta metalowa odlana w brązie autorstwa Henryka Albina Toma-
szewskiego jest portretem Modesta Musorgskiego według obrazu Ilii 
Riepina. Jest to cenny nabytek, ponieważ w zbiorach sztuki Muzeum  
Regionalnego w Siedlcach znajdują się tylko szkła artystyczne wspomnia-
nego wyżej autora. Plakieta powstała w 1977 roku. Do zbiorów kupiono 
ją od kolekcjonerki szkła artystycznego. 
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KOPERTA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 

    Koperta na korespondencję z okresu II wojny świa-
towej z unikatową oryginalną pieczęcią Alberta  
Fabischa – Komisarza Miasta Siedlce w okresie okupacji 
niemieckiej. Pozyskany obiekt jest jednym z cenniej-
szych zabytków w zbiorach muzeum dokumentujących 
okres okupacji niemieckiej w Siedlcach i regionie. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
SZKLANE NEGATYWY  
ADOLFA GANIEWSKIEGO (GANCWOLA) 
 

    Szklany negatyw przedstawiający kamienicę 
przy ul. Długiej w Siedlcach. Przed wybuchem  
I wojny światowej mieściło się we wspomnianej 
kamienicy m.in. kino Moderne. Zdjęcie zostało 
wykonane przez Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) 
przed  1914 rokiem. Zabytek jest częścią partii 

nowo pozyskanych szklanych negatywów z atelier Ganiewskiego i uzupełnia dotychczasową kolekcję o 
nieznane dotąd widoki miasta i regionu wykonane w początkach XX wieku. 

 
 
 
 

 
 
 

 
MODLITEWNIK „ZBIÓR MODLITW  

DO PUBLICZNEJ ADORACYI  

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
DLA KOŚCIOŁÓW DYECEZYI LUBELSKIEJ”  

 
    Modlitewnik wydany przez księdza Ignacego  
Kłopotowskiego. Został wydrukowany w Warszawie  
w 1906 roku przez Piotra Laskauera i S-kę. Posiada 
oprawę zszywaną wklejaną. Blok książki podklejony 
płótnem wzmacniającym. Odklejony grzbiet. Okładzinówka wykonana z tektury, a oklejka z nabłyszczane-
go czarnego papieru, na którym wytłoczone są ozdobne ornamenty. Modlitewnik nosi ślady użytkowania. 
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KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

     W  2019 roku  Muzeum  Regionalne w Siedlcach  na  konserwację obiektów wydatkowało 
kwotę 180.000 zł pochodzącą z dotacji podmiotowej (40.000 zł) i dotacji Samorządu Województwa 
Mazowieckiego (140.00 zł). Dzięki temu swoją świetność odzyskało 425 obiektów.  
 

KOLEKCJA SZKLANYCH NEGATYWÓW.  
SPUŚCIZNA PO WALERIANIE ZAJTZU 
 

    W ramach konserwacji wykonano: inwentaryza-
cję obiektów, dokumentację fotograficzną przed  
i po konserwacji, badania mikrobiologiczne, roz-
dzielono sklejone negatywy, oczyszczono negatywy 
mechanicznie i chemicznie, usunięto pleśń, grzyby  
i drobnoustroje, podklejono uszkodzone negatywy, 
wzmocniono spękane podłoża oraz umieszczono 
obiekty w indywidualnych koszulkach ochronnych 
 i pudłach zbiorczych. 
    Dzięki przeprowadzonej konserwacji udało się 

uratować unikatową kolekcję szklanych negatywów liczącą 350 obiektów. Na negatywach utrwalone  
zostały wydarzenia historyczne okresu I wojny światowej, międzywojnia, osoby oraz architektura Siedlec 
 i regionu. Konserwację wykonała Anna Seweryn specjalizująca się w konserwacji fotografii archiwalnej. 
 

   
 

 
SZEŚĆ PASTELI MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ (1881-1969) 
 

    Wszystkie pastele nie posiadały oprawy i wymagały czyszczenia lica i odwrocia. Zawerniksowano obiek-
ty zabezpieczając je przed pudrowaniem. Wykonano specjalistyczne ramy ze szkłem z uwzględnieniem ich 
właściwego, wysokiego falcu, aby obiekty nie przylegały do szyby. Konserwację wykonał Wiesław Faber  
z Warszawy. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TYTUŁY PASTELI PODDANYCH  
KONSERWACJI: 
 

 Wawel – dziedziniec od południa 

 Wawel – dziedziniec od strony  
                   północno-zachodniej 

 Wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła 

 Wnętrze kościoła św. Anny w Krakowie 

 Wawel – fragment, Katedra z Kaplicą  
                   Zygmuntowską 

 Wawel – krużganki od strony  

                   południowej 

przed konserwacją po konserwacji (w nowej oprawie) 
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DWA KOMPLETY KOMINKOWE 
 

 
 

 
 
Poddano je następującym zabiegom konserwatorskim: oczyszczono chemicznie i mechanicznie włókniną 
ścierną, zabezpieczono woskiem na gorąco. Po trzech dniach wypolerowano lnianą tkaniną, usunięto 
nadmiar wosku. Konserwację wykonała siedlecka firma Metaloplastyka. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
OBRAZ DEWOCYJNY  
„PRAWDZIWY WIZERUNEK PANA JEZUSA…” 
 

Obraz pochodzący z końca XIX wieku, będący dwu-
barwną grafiką w technice akwafortowej na papie-
rze. Oprawiony w ramę drewnianą został poddany 
gruntownej konserwacji, mającej na celu powstrzy-
manie procesu destrukcji obiektu, zabezpieczenie  

go przed dalszym niszczeniem. Konserwacja objęła kompleksowe oczyszczenie obiektu, wzmocnienie struk-
tury papieru, uzupełnienie ubytków. Obiekt został oprawiony w nową ramę ze szkłem.  
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WYSTAWIENNICTWO 
 

Ekspozycje stałe 
 

 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 
  

UKRYTE W ZIEMI. Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW POGRANICZA  
PODLASIA I MAZOWSZA 

 

    Na wystawie zgromadzone są najstarsze zabytki archeologiczne związane z działalnością człowieka  
w przeszłości. Są to głównie narzędzia krzemienne i kamienne, a także naczynia oraz przedmioty użytku 
codziennego. Ma ona za zadanie przybliżenie zwiedzającym najdawniejszej, zazwyczaj nieznanej historii 
regionu. Na wystawie pokazano, jak wyglądał ciałopalny grób popielnicowy kobiety znaleziony w Macie-
jowicach w powiecie garwolińskim, datowany na okres epoki brązu. Ekspozycja została podzielona na trzy 
tematy: „Narzędzia i broń epoki kamienia”, „Kiedy słońce było bogiem - zwyczaje pogrzebowe 
w pradziejach”, „Życie codzienne w średniowieczu”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PODSIEDLECKA WIEŚ – 1 POŁOWA XX W. 
 

    Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, 
użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy  
Siedlec, pochodzących w całości z własnych 
zbiorów etnograficznych. Prezentacje kultury 
materialnej wsi, pogranicza podlasko-
mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wyko-
nane na podstawie archiwalnych wydaw-
nictw (XIX-XX w.) i współczesnych fotografii. 
Wsie te, w porównaniu do innych regionów, 
były wyraźnie uboższe, bo położone na sła-
bych, piaszczystych glebach. „Laski, piaski 
i karaski” to rymowanka celnie określająca 
nie tylko charakterystyczny pejzaż okolic  
Siedlec, wskazuje także na to, że są to ziemie 
z trudem żywiące swoich gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż w innych stronach  
zachowała się na wsi ludowa kultura tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe, bednarstwo, kowalstwo, 
tkactwo i folklor. Do połowy XX w. obecne były w życiu wsi także doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe.   
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 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W 2019 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie była prezentowana bez zmian jedna ekspozycja stała 
przedstawiająca zabytkowe wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX w. Ilustruje wygląd pomieszczeń tj.:  
kancelarii dworskiej, pokoju pani domu, sypialni, salonu, jadalni, kuchni oraz łazienki. Są one wyposażone 
w meble, obrazy oraz przedmioty użytku codziennego z XIX i XX w. Prezentowane eksponaty pochodzą ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Część z nich została wypożyczona z innych kolekcji muzeal-
nych: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy oraz 
podarowane i przyjęte w depozyt od osób prywatnych. Duża część ekspozycji to przedmioty zakupione dla 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
    Ponadto w parku można podziwiać obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej majątku zie-
miańskiego: spichlerz, gołębnik, pasiekę, wędzarnię i ogród warzywny.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 

    Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
- Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach wysta-
wa stała przedstawia dzieje techniki pożarniczej od 
poł. XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię 
polskiego pożarnictwa. Ekspozycja została podzielo-
na na cztery tematyczne części: rozwój techniki  
pożarniczej od połowy XIX do końca XX w.,  
podręczny sprzęt gaśniczy, zabytkowe pojazdy  
pożarnicze, kultura polskiego pożarnictwa.  
    Wystawa została uzupełniona o nowe eksponaty.  
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Ekspozycje czasowe 
 
 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

 
 

„ŚWIAT W KOLORACH WOKÓŁ NAS”. MALARSTWO STANISŁAWY HARDEJEWICZ 
Okres prezentacji: 1 II – 10 III 2019  Komisarz wystawy: Danuta Michalec 

 

    Była to wystawa pasji malarskiej Stanisławy Har-
dejewicz, która urodziła się w Białowieży, ale z Sie-
dlcami związana jest od dzieciństwa. Tu zdobyła  
wykształcenie w zakresie podstawowym i średnim. Z 
Siedlec jeździła na studia do Instytutu Wychowania 
Artystycznego w Lublinie. Była nauczycielką  
w szkołach na terenie powiatu siedleckiego. Praco-
wała również w Studium Nauczycielskim i Woje-
wódzkim Ośrodku Metodycznym. Obecnie działa  
w sekcji plastycznej Siedleckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i systematycznie bierze udział  
w zbiorowych wystawach członków sekcji organizo-
wanych najczęściej w Małej Galerii Sztuki Miejskiego  

                                                                                                   Ośrodka Kultury. 

    Na wystawę autorka udostępniła 40 obrazów olejnych. Najstarsze z nich powstały pod koniec  lat 90. XX 
wieku. Były również kompozycje powstałe w latach 2009-2018.  Artystkę interesuje pejzaż i świat zwierząt, 
czego przykładem był zestaw prac poświęconych stadninie koni w Janowie Podlaskim oraz kompozycje  
z ptakami. Ciekawy i nieco inny, świadczący o ciągłych poszukiwaniach artystycznych, był cykl prac pod 
nazwą „Groty, skały, wodospady”. Z całą pewnością widoczne na wystawie zainteresowanie kolorem  
i urodą otaczającego nas świata, jest wizytówką malarstwa Stanisławy Hardejewicz. 
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„SYRENY – EWOLUCJA”. CERAMIKA ALEKSANDERA T. BIEGUŃSKIEGO 
Okres prezentacji: 8 II – 31 III 2019  Komisarz wystawy: Halina Budziszewska 
 

    Był to autorski pokaz ceramiki Aleksandra Bieguńskiego. Autor 
urodził się w Siedlcach, uczył się w siedleckich szkołach, jest  
absolwentem prestiżowego siedleckiego Liceum im. Bolesława 
Prusa. Z wykształcenia jest chemikiem. Studiował na Uniwersyte-
cie Warszawskim, ma tytuł doktora nauk chemicznych. Od wielu lat 
zajmuje się rzeźbą, tej dyscypliny plastycznej uczył się u rzeźbiarki 
Anny Wszyndybył. Aleksander Bieguński swoje zainteresowania  
i pasje rzeźbiarskie realizuje przede wszystkim w technice ceramiki. 
Tworzy niewielkie kameralne rzeźby, głównie portrety w których 
jest wiele odniesień do mitologii, liczne formy plastyczne inspi-
rowane naturą - muszle, rozgwiazdy itp. W swoim dorobku twór-
czym ma również płaskorzeźby oraz liczne formy użytkowe –  
na siedleckiej wystawie pokazuje ciekawe lampy o ceramicznych 
podstawach. Tytuł wystawy Syreny – ewolucja nawiązywał do mito-
logii, a autor zadaje sobie pytanie „czy syreny współcześnie istnie-
ją”? Poszukuje dla nich ciekawych form i wyposaża je w różne atrybuty – niektóre z nich funkcjonują jako  
samodzielne obiekty – muszle, tarcze itp.  

    W siedleckim muzeum zaprezentował 38 prac ceramicznych. Każda z nich dowodzi, jak wiele uwagi  
poświęca pracy nad formą swoich rzeźb a także jak ważny jest proces technologiczny w jego pracy. Widać,  
że artysta eksperymentuje oraz stosuje różne techniki szkliwienia i zdobienia ceramiki. Niewątpliwie po-
mocna była mu w tym wiedza i doświadczenie chemika. Ciekawym uzupełnieniem wystawy były przygo-
towane przez autora dwa filmy dokumentujące cykl prac związanych z wypalaniem i szkliwieniem cerami-
ki w plenerze. Ich prezentacja przybliżyła zwiedzającym te ciekawe procesy.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor uczestniczył w plenerach ceramicznych organizowanych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Akademii Łucznica, Fundacji „Na Dobre” w Dąbrówce k/Kazimierza nad Wisłą. Jest członkiem Związku  
Ceramików Polskich oraz Wolnej Grupy Ceramika. Założył grupę artystyczną ARTEMISJA, z którą zorgani-
zował wiele wystaw. Swoje prace pokazywał na licznych wystawach autorskich w Polsce i poza jej grani-
cami. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii.  
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LITOGRAFIE KRZYSZTOFA RUKASZA  
Okres prezentacji: 22 III – 2 VI 2019  Komisarz wystawy: Halina Budziszewska 

 
    Historia litografii w Polsce sięga począt-
ków XIX wieku. Wielu polskich artystów 
uprawiało tę technikę, można wymienić 
choćby Witolda Wojtkiewicza, Leona  
Wyczółkowskiego, Kazimierza Sichulskiego 
czy Artura Grottgera. Od początku litografia 
znalazła zastosowanie do produkcji maso-
wej: reprodukcje obrazów olejnych, różne-
go rodzaju etykiety, plakaty, opakowania  
i ilustracje do książek. Wraz z rozwojem 
nowych technologii, cyfrowych technik gra-
ficznych, zmieniła się kondycja tej pięknej, 
ale też trudnej techniki graficznej. I choć 
UNESCO dawno temu umieściła litografię na 

liście zanikających umiejętności, to w Polsce litografia ma się dobrze, właśnie dzięki takim osobom , jak ar-
tysta grafik dr Krzysztof Rukasz. Od ponad ćwierć wieku uprawia tę skomplikowaną technikę, wymagającą 
użycia specjalnych, kosztownych kamieni i pras litograficznych, chemikaliów i oczyszczalni wody. Upra-
wianie tej techniki wymaga również specjalistycznej pracowni.  

    Litografie Krzysztofa Rukasza imponują formatem, ciekawymi rozwiązaniami formalnymi i ideowymi.  
Są wielowarstwowe w sensie technicznym, ale i w sensie artystycznej wypowiedzi autora. Prace charakte-
ryzuje wielka dyscyplina i precyzja. Choć pierwsze wrażenie prowadzi nas w świat abstrakcji to jednak 
znajdziemy w nich wiele odniesień zaczerpniętych z natury, pejzażu, kosmosu, te wątki są artystycznie  
zinterpretowane przez twórcę. Krzysztof Rukasz w swoich pracach łączy klasyczny druk z kamienia litogra-
ficznego ze współczesnymi technikami kreacji artystycznej. Wykorzystuje w swojej pracy aerografię,  
pinstriping i szeroko pojęty custom painting. Prezentowany na wystawie zestaw prac był niewielkim  
wyborem z bogatego dorobku twórczego artysty.  
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WIELKI ŚWIAT MAŁEGO CZŁOWIEKA. DZIECIŃSTWO W KULTURACH  
POZAEUROPEJSKICH 
Okres prezentacji: 12 IV – 8 IX 2019   Komisarz wystawy: Kamila Woźnica 
 

    Była to największa i najchętniej odwiedzana ekspozycja czasowa w 2019 roku. Pragnieniem przygoto-
wujących wystawę było rozbudzenie ciekawości świata zwiedzających, ukazanie różnorodności w wycho-
waniu i życiu codziennym dzieci na różnych kontynentach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na wystawie zaprezentowano egzotyczne zabawki i przedmioty codziennego użytku. Były wśród nich  
figurki zwierząt i ludzi, lalki, gry zręcznościowe, ozdoby, rzeźby drewniane, biżuteria i instrumenty  
muzyczne. Pokazano również ubiory oraz nosidełka dla dzieci pochodzące m.in. z Papui Nowej Gwinei, 
Burkina Faso, Etiopii, Japonii, Korei, Indii, Wenezueli, Meksyku i Peru.  
    Zgromadzone eksponaty pochodziły ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w Łodzi, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Ambasady  
Japonii w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz od osób prywatnych. Ponadto ekspozycję 
wzbogacały wielkoformatowe fotografie z życia codziennego dzieci na kontynentach pozaeuropejskich 
wykonane przez siedleckich podróżników. 
 

    Wystawie towarzyszyły liczne, urozmaicone warsztaty oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży: Warsztaty 
młodego podróżnika. W co się bawią dzieci na Antypodach?, Warsztaty młodego podróżnika. Teatr Kamishibai: 
Dar rzeki Fly, Azja gra i bawi się, Japoński wachlarz, Dzieci świata, „KAMI” sztuka origami. Papierowy świat, 
Na skrzydłach bajki w świat. Uczestnicy poprzez zabawę mieli możliwość poznać nieznane szerzej bajki, 
gry i zabawy. Ogółem w warsztatach wzięło udział 263 dzieci. 
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MICHAŁ BORUCIŃSKI (1885-1976). STUDIA I SZKICE DO OBRAZÓW  
W KOŚCIELE WNIEBOWZIĘCIA NMP W KOCKU  
Okres prezentacji: 16 VI – 27 X 2019  Komisarz wystawy: Halina Budziszewska 
 

    W Muzeum Regionalnym w Siedlcach znajduje się kolekcja prac artysty Michała Borucińskiego. Zbiór 
ten liczy 1700 obiektów. Są to obrazy olejne, rysunki, liczne szkice malarskie i rysunkowe wykonane na 
różnych podłożach. Prace artysty podarowała do zbiorów siedleckiego muzeum córka malarza, Hanna  
Sołtan. W kolekcji można wyodrębnić czytelne zestawy tematyczne. Wśród nich znajdują się studia i szkice 
wykonane do trzech obrazów znajdujących się w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia  
Najświętszej Marii Panny w Kocku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pierwsze studia i szkice powstały do obrazu Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Znajduje się on  
w ołtarzu głównym kościoła. Realizację tego przedstawienia poprzedziły materiały robocze, które zacho-
wały się w pracowni artysty. Warto podkreślić, że jest to rzadkość, aby w takiej ilości i jakości oglądać pra-
ce przygotowawcze, które dowodzą, jak rzetelnie artysta przygotowywał się do realizacji zadania. Obrazu-
ją one styl jego pracy i przybliżają warsztat. Artysta wykonał liczne szkice rysunkowe i malarskie całej  
kompozycji. Wiele jest wersji ołówkiem i węglem na papierze, na kalce technicznej, często rozrysowane 
na siatce pomocniczej. Zachowały się wersje kolorystycznych poszukiwań oraz monochromatyczne kom-
pozycje. Imponujący jest zbiór szkiców poszczególnych postaci do tego przedstawienia, szkiców i studiów 
twarzy, dłoni, stóp oraz szat. Wiele uwagi artysta poświęcił poszukiwaniu wyrazu twarzy Maryi do tej 
kompozycji. Znacznie mniejszą ilość stanowią prace przygotowawcze do realizacji dwóch pozostałych  
obrazów artysty w kościele w Kocku. Były to studia i szkice do kompozycji: Święta Anna nauczająca Marię  
i Michał Archanioł, które znajdują się w ołtarzach bocznych tego kościoła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wystawie pokazano 93 prace Michała Borucińskiego związane z realizacjami tych trzech obrazów dla 
kockiego kościoła. 
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BARBARA RĘKAWEK. MALARSTWO – ŻYCIE MOJE 
Okres prezentacji: 20 IX – 27 X 2019  Komisarz wystawy: Halina Budziszewska 
 

    Barbara Rękawek od wielu lat mieszka i tworzy w Siedlcach. Siedlczanie niejednokrotnie mieli okazję  
oglądać i podziwiać jej twórczość prezentowaną na pokazach zbiorowych bądź na wystawach autorskich. 
Wystawa ta była trzecią indywidualną prezentacją prac artystki w siedleckim muzeum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pokaz ten był przeglądem dokonań malarskich autorki, od najwcześniejszych prac do obrazów, które 
powstały w 2019 roku. Należy podkreślić, że prezentowane na wystawie prace to był tylko wybór z boga-
tego dorobku malarskiego artystki. Na wystawie autorka zaprezentowała 85 prac. Były to obrazy olejne na 
płótnie bądź na innym podłożu, prace wykonane techniką pastelową na papierze, prace wykonane tech-
niką własną na płótnie i na papierze. Artystka najczęściej maluje pejzaże, to jej ulubione tematy, często in-
spirowane motywami z jej rodzinnych stron, z Miastkowa i okolic, ale były też motywy nadbużańskie, ma-
zowieckie pejzaże z motywem architektury i motywy górskie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Innym tematem poruszanym przez artystkę były kwiaty w ogrodzie,  
w bukietach. Osobnym tematem były kompozycje symboliczne, gdzie 
głównym motywem były anioły. W twórczości Barbary Rękawek bardzo 
czytelna jest właśnie jej wielka pasja i zamiłowanie do malarstwa.  
Odzwierciedlona jest wyraźnie żywiołowość z jaką powstają obrazy, 
czytelny gest pędzla, wyrazista faktura i mocny koloryt. Artystka nie boi 
się koloru, nie boi się kontrastów, swobodnie korzysta z całej palety 
barw i odważnie je ze sobą zestawia. Widać, że to jej daje radość i tą 
radością dzieli się z innymi. 

 
 
 



65 
 

WOKÓŁ KOLEKCJI MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ (1881-1969) 
Okres prezentacji: 10 XI 2019 – 26 I 2020  Komisarz wystawy: Danuta Michalec 
 

 
    W roku pięćdziesiątej rocznicy śmierci Małgorzaty Łady-Maciągowej  
Muzeum Regionalne w Siedlcach postanowiło zorganizować dużą wystawę 
podarowanej kolekcji oraz pokazać obrazy, które znajdują się także w innych  
zbiorach. Wystawę poprzedziła kwerenda, dzięki której pokazaliśmy kompo-
zycje malarki ze zbiorów innych muzeów. Najwięcej muzealiów pozyskaliśmy  
z Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Dzięki niemu na wystawie znalazły 
się przedmioty z mieszkania artystki i jej rodziny. Wawelskie muzeum zacho-
wało także w swoich zbiorach rysunki Maciągowej w dziale ikonografii wzgórza 
wawelskiego. Pożyczono na naszą wystawę kilka z nich.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    W 1909 roku Małgorzata poślubiła lekarza Adama Maciąga. Środowisko lekarzy – naukowców, związa-
nych z Uniwersytetem Jagiellońskim, korzystało z artystycznych zdolności żony kolegi i zamawiało u niej 
swoje konterfekty. Na naszej wystawie można zobaczyć portret Leona Wachholza (1867-1942) długolet-
niego kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ oraz profesora Stanisława Maziarskiego  
(1873-1956) w stroju rektora UJ (urząd sprawował w latach 1933-36), wypożyczony z obecnego Collegium 
Medicum UJ. Z Muzeum Narodowego w Krakowie przywieźliśmy na wystawę portret Feliksa Jasieńskiego 
(1861-1929) zwanego Mangghą oraz szkic do autoportretu malarki. Natomiast Muzeum Historyczne mia-
sta Krakowa udostępniło nam obraz ulicy Mikołajskiej w Krakowie w czasie pochodu pierwszomajowego  
w latach 50. XX wieku, który artystka oglądała z okna swojego mieszkania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Trzon wystawy stanowią jednak obrazy ze zbiorów własnych muzeum. Postaraliśmy się, by były to  
kompozycje mniej znane i rzadziej pokazywane. Pokazaliśmy także kilka nabytków muzealnych powiększa-
jących darowaną autorską kolekcję. Najnowszy zakup to bardzo efektowny akt kobiety. Właśnie akty  
kobiece są tą częścią kolekcji prac Małgorzaty Łady-Maciągowej, która nie była zbyt często pokazywana. 
Na obecnej wystawie pokazujemy aż trzynaście aktów. Niezbyt często też były eksponowane duże forma-
towo portrety męża i syna artystki oraz kompozycje plenerowe wykonane w okresie międzywojennym. 
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    Aneksem do wystawy prezentowanej w salach wystaw  
czasowych na pierwszym piętrze muzeum, był kameralny pokaz 
motywów religijnych w twórczości tej artystki, zaaranżowany 
na parterze budynku, zatytułowany „MOTYWY SAKRALNE  

W TWÓRCZOŚCI MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ”.  
Tu pokazaliśmy projekty witraży Małgorzaty Łady-Maciągowej 
oraz fotografie trzech szklanych kompozycji, wykonanych według 
nich, które do dziś zdobią okna dwóch małopolskich kościołów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Wcześniej zaaranżowany pokaz prac malarki w ramach stałej ekspozycji „GALERII SZTUKI POLSKIEJ  

ZE ZBIORÓW WŁASNYCH” został nieco zmodyfikowany i tam również można było zobaczyć kilka mniej 
znanych jej obrazów oraz szkice powojenne rysowane na drukach receptowych męża. Wystawiono rów-
nież przybory malarskie artystki oraz nagrody przyznawane Małgorzacie Ładzie – Maciągowej od czasów 
nauki na Wydziale Artystycznym Kursów Wyższych dla Kobiety im. Adriana Baranieckiego po Odznakę  
za Zasługi dla Województwa Warszawskiego, którą otrzymała w 1967 roku za dar dla Siedlec. 
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„A WIĘC WOJNA! ...” WRZESIEŃ 1939 ROKU 
Okres prezentacji: 10 XI 2019 – 26 I 2020  Komisarze wystawy: Mariusz Krasuski 

 
    Wystawa została zorganizowana z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ekspozycja ma  
charakter regionalny. Poświęcona jest wydarzeniom wojny obronnej Polski wobec agresji III Rzeszy i ZSRR,  
widzianej z perspektywy Siedlec i regionu. Część akcentów wystawy została położona na przygotowania 
siedleckich formacji wojskowych: 22 Pułku Piechoty i 9 pułku Artylerii Lekkiej do wojny obronnej  
w szeregach Armii „Pomorze". 
 

   
 
    Układ ekspozycji ma charakter chronologiczny, obejmuje okres od wiosny 1939 roku do 1941 roku.  
Prezentowane fotografie ilustrują wydarzenia zapowiadające zbliżanie się wojny, m.in. zbiórki pieniędzy  
na rzecz wojska, mobilizację części 9 Pułku Artylerii Lekkiej w podsiedleckiej Strzale i Pruszynie. Wymowne 
są fotografie ostatniej defilady wojskowej w Siedlcach 3 maja 1939 roku, w której brały udział oddziały  
22 Pułku Piechoty, 9 Pułku Artylerii Lekkiej, młodzieży szkolnej Przysposobienia Wojskowego i harcerzy. 
 

    Na wystawie udało się uchwycić początek II wojny 
światowej w Siedlcach. Część fotografii ukazywała 
zniszczone budynki podczas bombardowań niemiec-
kich przeprowadzonych w początkach września, m.in.  
nowego ratusza, dworca kolejowego i kamienice przy 
ul. Morskiej, Pułaskiego, Kilińskiego. Zaprezentowano 
unikatowe fotografie: wkroczenia żołnierzy niemieckich 
do Siedlec, polskich żołnierzy w niewoli niemieckiej na 
stadionie w Siedlcach. Część fotografii przedstawiała  
życie codzienne mieszkańców Siedlec w zrujnowanym 
mieście. Ekspozycja została uzupełniona zabytkami 
o charakterze militarnym. Zaprezentowano umundu-
rowanie i wyposażenie osobiste żołnierzy polskich 
(mundur podporucznika artylerii, szeregowego pie-
choty), niemieckich (kaprala) i radzieckich (m.in. hełm  
wz. 36). Broń palną reprezentowały karabiny maszyno-
we, m.in. niemiecki MG 34, polski ciężki karabin ma-
szynowy wz. 1930. Odmiany karabinów i karabinków 
Mausera (wersja polska, niemiecka), karabin Lebel 
Mle 1886. Ciekawym przedmiotem wystawy był maga-
zynek do niezwykle rzadkiej broni – polskiego karabinu 
przeciwpancernego wz.  35 Ur. 
    Zabytki zgromadzone na wystawie pochodziły ze zbio-
rów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w Liwie, Regionalnej Izby Histo-

rycznej MOK w Zambrowie, Grajewskiej Izby Historycznej oraz z kolekcji prywatnych. 
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 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w 2019 roku prezen-
towane były cztery nowe wystawy czasowe:  
 
 

ZIMA W MALARSTWIE 
Okres prezentacji: 11 I – 31 III 2019  Komisarz wystawy: Danuta Michalec 
 

    Tematem wystawy była zima. Zaprezentowano na niej 15 obrazów pochodzących ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Ich autorami byli m.in. Roman Bratkowski, Stanisław Czajkowski, Stefan  
Filipkiewicz, Tadeusz Homułko, Ludwik Maciąg, Marian Turek, Krystyna Sowińska, Kazimierz Szwainowski, 
Stanisław Żukowski.  Na wystawie można było zachwycić się urodą zimowej aury pomimo tego, że pora ta 
niosła również utrudnienia. Mróz, lód, silny wiatr, zawieje śnieżne nie sprzyjają malarskim działaniom 
zwłaszcza tym, które mogłyby się odbyć w plenerze. 
 

  
 
 
 
 

ZNAKI KULTU DOMOWEGO 
Okres prezentacji: 10 V – 16 VI 2019  Komisarz wystawy: Wanda Księżopolska 
 

 
    Wystawa prezentowała obiekty religijne katolickiego kultu 
domowego od drugiej połowy XIX wieku do połowy wieku  XX, 
pochodzące z podsiedleckich wsi oraz sąsiednich powiatów. 
Znalazły się na niej przede wszystkim XIX-wieczne obrazy  
drukowane oraz przedmioty związane z prywatną pobożnością 
w domach włościańskich i drobnoszlacheckich. Prezentowane 
obiekty pochodziły ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedl-
cach, Muzeum Regionalnego w Łukowie, Muzeum Ziemiań-
stwa w Dąbrowie oraz od osób prywatnych. 
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KSIĄDZ STANISŁAW BRZÓSKA. OSTATNI POWSTANIEC STYCZNIOWY 
Okres prezentacji: 5 VII – 13 XI 2019  Komisarz wystawy: Piotr Czyż 
 

    Na wystawie zaprezentowano unikatowe fotografie oraz dokumenty archiwalne, przedstawiające drogę  
życiową księdza Stanisława Brzóski od początków edukacji, przez posługę kapłańską w Sokołowie Podlaskim 
i Łukowie po powstańczą epopeję zakończoną tragiczną śmiercią na szubienicy 23 maja 1865 roku.  
    Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach we współpracy z Archiwum 
Państwowym w Lublinie, Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Diecezji 
Siedleckiej oraz Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Ekspozycja była wzbogacona  przez eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. 
 

   
 
 

DWORSKA APTECZKA 
Okres prezentacji: 27 IX 2019 – 31 I 2020  Komisarz wystawy: Piotr Czyż 
 

    Na wystawie zaprezentowano obiekty znajdujące się na wyposażeniu dworskich apteczek. Znalazły się 
na niej zioła, nalewki lecznicze, zielniki oraz literatura dotycząca  roślin wykorzystywanych do sporządza-
nia domowych medykamentów. Ekspozycja przybliżyła zwiedzającym, jak ważną rolę spełniały apteczki  
w dworach. 
    Przedstawione eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz zbiorów prywatnych. 
Zielniki będące częścią wystawy zostały przygotowane przez Agnieszkę i Krzysztofa Starczewskich. 
Wernisaż wystawy uświetniła prelekcja Szymona Chwesiuka – właściciela Manufaktury Cieleśnica –   
dotycząca roli panien apteczkowych. 
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WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 

 
 
Wśród publikacji wydanych w 2019 roku uwagę zwracają: 
 

PRÓBY Z LATAJĄCYMI BOMBAMI V-1  
I RAKIETAMI BALISTYCZNYMI V-2  
WE WSCHODNIEJ POLSCE W 1944 ROKU 
 

Autorem książki jest Sławomir Kordaczuk. Wiosną 1944 roku armia  
III Rzeszy prowadziła próby z tymi pociskami we wschodniej Polsce. 
Ślady tych działań są jeszcze widoczne w terenie i dowody na po-
twierdzenie wydarzeń spotkamy w zbiorach szkolnych Izb Pamięci 
Narodowej, kolekcjach prywatnych i muzeach. Największy zbiór z tej 
dziedziny został stworzony przez autora książki w Muzeum Regio-
nalnym w Siedlcach. Zabytki pochodzą z poligonu Blizna, skąd  
wymienione konstrukcje wystrzeliwano oraz z poligonu Neue Waffe 
(Nowe Bronie), dokąd próbne egzemplarze były kierowane. Poza 
opisem dokładnej lokalizacji każdego wybuchu V-1 i V-2 na pograniczu 
województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, w książce 
zawarto rys historyczny rozwoju niemieckich broni rakietowych i walkę 

wywiadu Polskiego Państwa Podziemnego z niemieckim okupantem. Celem tych działań było poznanie  
tajemnicy testowanych broni i przekazanie wyników badań do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie  
a następnie Brytyjczykom. Powyższą tematykę uwzględniono na tle działań konspiracyjnych prowadzonych 
m.in. na obszarze Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów i Obwodu Armii Krajowej Siedlce. Publikacja wydana 
w twardej oprawie. 
 

 
WYDAWNICTWA TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANYM WYSTAWOM 
 
Foldery-składanki zawierają informację o autorach i ich twórczości oraz wybrane barwne reprodukcje prac 
prezentowanych na ekspozycjach czasowych. 
 
 STANISŁAWA HARDEJEWICZ. ŚWIAT W KOLORACH WOKÓŁ NAS 

 ALEKSANDER T. BIEGUŃSKI. SYRENY – EWOLUCJA  

 LITOGRAFIE KRZYSZTOFA RUKASZA 

 BARBARA RĘKAWEK. MALARSTWO – ŻYCIE MOJE 

 ODDZIAŁ POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ I STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA W KOTUNIU 

    W LATACH 1915-1918 
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REWENETY PRZYGOTOWANE NA TEGOROCZNE IMPREZY 

 

             
 
 

KALENDARZYKI LISTKOWE  
Z DANYMI ADRESOWYMI MUZEUM I JEGO ODDZIAŁÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNESY REKLAMOWE 
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EDUKACJA  UPOWSZECHNIANIE  PROMOCJA 
 
 

    Oprócz stałej oferty lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej – 
muzeum organizowało spotkania, wykłady, promocje książek, koncerty, warsztaty, imprezy plenerowe 
tematycznie związane z kierunkiem działania muzeum. 

 
Oto niektóre z nich:  

 

PROMOCJA KSIĄŻKI SŁAWOMIRA KORDACZUKA  

„CIEKAWOŚĆ MINIONYCH LAT. HISTORIA SIEDLEC  
I OKOLIC Z RODZINNYCH SZUFLAD" 

25 stycznia  
 

    To już trzeci album Sławomira Kordaczuka, poświęcony historii 
Siedlec. Każdy z nas ma w szufladach najróżniejsze zapiski, pamiąt-
ki i drobiazgi. Gdyby autor książki nie był tak ciekawy świata, ludzi 
oraz tego, co trzymają w szufladach i przechowują w swojej  
pamięci, nie tylko nie byłoby wielu interesujących książek, ale też 

nie byłoby już wielu z tych dokumentów, fotografii i opowieści.  
    Stanowi on kontynuację wcześniejszych wydawnictw dedykowanych przez autora Siedlcom: „Pejzaż  
Siedlec z Jackiem w tle” i „Album siedlecki”. Materiały, które znajdują się w archiwach bądź muzeach, 
przetrwają przez wieki. Te prywatne ulegają rozproszeniu. Drukując je, ratujemy je od zagubienia. To było 
główną ideą, którą autor kierował się przy pracy nad tymi wydawnictwami.  

 
KONCERT „DAMĄ BYĆ – WSZYSTKO O KOBIETACH” 

10 marca  
 

    Z okazji przypadającego, 8 marca, Dnia Kobiet w Muzeum Regionalnym  

w Siedlcach Zespół Artystyczny „Seniorynki” zaprezentował okolicznościowy 

koncert. Zespół istnieje od maja 2004 r. Tworzą go emeryci, renciści oraz 

sympatycy. Obecnie liczy 30 osób. Zespół wielokrotnie koncertował na terenie 

miasta Siedlce.  

 
 

PROMOCJA KSIĄŻKI RENATY CHOJECKIEJ  
„MOJA MAMA KRYSIA. ŻYCIE SŁOWEM NAZNACZONE”  

25 maja  
 

    Z okazji przypadającego Dnia Matki, odbyła się promocja książki Renaty Chojeckiej „Moja Mama Krysia. 
Życie słowem naznaczone”. Tematem prezentowanej książki była postać śp. Krystyny Chojeckiej, znanej 
siedleckiej poetki, której tomiki poezji znajdują się w zbiorach wielu bibliotek siedleckich. Autorką książki 
jest jej córka Renata. Wydarzeniu towarzyszył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 
kierowany przez syna bohaterki książki, Janusza Chojeckiego.  
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PIKNIK RODZINNY 

2 czerwca 
 
Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca, na terenie dąbrowskiego 
zespołu dworsko-parkowego odbył się piknik rodzinny. By-
ło to pierwsze tego typu spotkanie organizowane przez 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Jego uczestnicy mogli 
zwiedzić dwór, a następnie oddać się rekreacji w dworskim 
parku. 

 
 

 
CYKL CZTERECH KONCERTÓW „MUZYCZNE LATO W MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE” 
 

1) KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ  
W WYKONANIU UCZNIÓW ZESPOŁU  
SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SIEDLCACH 

9 czerwca 
 

    W niedzielę, 9 czerwca, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  
odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów i nau-
czycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach. 

 

 
2) KONCERT FORTEPIANOWY JOANNY RÓŻEWSKIEJ  

7 lipca 
 

    W niedzielę, 7 lipca, w oddziale w Dąbrowie odbył się koncert 
fortepianowy w wykonaniu rodowitej siedlczanki Joanny Różewskiej,  
która swoimi interpretacjami zainteresowała słuchaczy muzyką  
klasyczną. Pianistka zaprezentowała utwory skomponowane przez 
znamienitych polskich muzyków Ignacego Jana Paderewskiego,  
Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina.  
 

   Joanna Różewska naukę gry na fortepianie rozpoczęła mając 8 lat. W rodzinnym mieście uczęszczała  
do Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej  
a w 2017 roku studia podyplomowe (Professional Studies Diploma) w klasie prof. Yoshikazu Nagai w San 
Francisco Conservatory of Music. 
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3) KONCERT KWARTETU SMYCZKOWEGO „ALEKSANDRIA” 

4 sierpnia 
 

    Kwartet Smyczkowy „Aleksandria” powstał w 2008 roku.  
To jedyny taki kwartet w naszym mieście, który wypracował  
sobie własny wizerunek. Główny nacisk „Aleksandria” kładzie  
na to, by podejście do muzycznej materii było żywe i twór-
cze, a spektrum działań szersze, niż ma to miejsce w przy-
padku innych tego typu zespołów. Dlatego też, muzycy  
często tworzą niezapomniane programy koncertowe. Z ich 
udziałem powstają również wspaniałe koncerty plenerowe. 
Kwartet zabrał zgromadzoną widownię w niezapomnianą 
muzyczną podróż wśród utworów skomponowanych przez wybitnych kompozytorów polskich jak  
i zagranicznych. 
 

    
 
 
 

4) KONCERT MARLENY UZIĘBŁO I BLUE ANGEL BAND  
„LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE”  

15 września 
 

    We wrześniu odbył się czwarty i ostatni w tym roku koncert w ramach cyklu „Muzyczne Lato w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie”, który był także włączony do obchodów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa.  
Marlena Uziębło wraz z zespołem The Blue Angel Band zaprezentowała utwory muzyczne z lat 20. i 30. XX 
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem piosenek Hanki Ordonówny. 
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„NOC SOBÓTKOWA” 

14 czerwca 
 

    14 czerwca 2019 roku, w naszym oddziale, w Dąbrowie odbyła się „Noc sobótkowa”. W ramach wydarze-
nia miała miejsce prelekcja Wandy Księżopolskiej dotycząca tradycji oraz obrzędów Nocy Kupały.  
Po niej odbył się konkurs na wykonanie najładniejszego wianka sobótkowego. 

 

   
 

 

 
QUEST „WOJENNE LOSY. II WOJNA ŚWIATOWA W SIEDLCACH" 

1 września 
 

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym,  
Oddział „Podlasie” w Siedlcach, Kołem Przewodników Terenowych  
i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej zorganizowaliśmy pierwszy quest 
„Wojenne losy. II wojna światowa w Siedlcach". W wędrówce śladami 
wydarzeń II wojny światowej w Siedlcach wzięło udział ponad 20 osób. 
Uczestnicy wystartowali sprzed Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Quest to nowa forma zwiedzania, która łączy elementy harcerskich 
podchodów i gier terenowych. Celem było przejście nieoznakowanego 
szlaku, wytyczonego jedynie treścią wierszowanego tekstu, który nale-
żało śledzić, jednocześnie rozwiązując zawarte w nich zagadki, o różnym 
stopniu trudności. Zwieńczeniem zabawy było odkrycie hasła przewod-
niego trasy oraz… odnalezienie skarbu!. Trasa prowadziła szlakiem 
miejsc związanych z wydarzeniami okresu II wojny światowej w Siedlcach. 
Całość trwała 3-4 godzin. Ponadto uczestnicy questu mieli także okazję 
obejrzeć pokaz multimedialny Sławomira Kordaczuka „Siedlce w czasie  

                                                             II wojny światowej”. 
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PIKNIK RODZINNY „SERDECZNE MAZOWSZE” 

14 września 
 

    We wrześniu Samorząd Województwa Mazowieckiego zorga-
nizował cykl pikników rodzinnych, na których mieszkańcy  
Mazowsza mogli skorzystać z wielu atrakcji. Jeden z nich odbył 
się w Siedlcach.  
    Atrakcjami siedleckiego pikniku były: gry i zabawy dla dzieci, 
wycieczka po mieście z przewodnikiem oraz lokalne smakołyki. 
Odwiedzający mogli również skorzystać ze stref Food Truck, gier 
terenowych i wypoczynku pod chmurką. Ostatnim akordem  
rodzinnego świętowania był plenerowy pokaz filmu familijnego. 
Przybyli mogli oglądać film z perspektywy  wygodnych leżaków, 
również tych w rozmiarze XXL.  

 

    Podczas trwania pikniku pracownicy muzeum prezentowali wydawnictwa, gadżety reklamowe oraz 
prowadzili warsztaty wykonywania naszyjników i ozdób z gliny. Muzeum Regionalne w Siedlcach było 
również wystawcą na takim pikniku w Płocku (21 października). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
BOŻE NARODZENIE W KUCHNI DWORSKIEJ 

13 grudnia 
 

    W grudniu, w oddziale w Dąbrowie, odbyła się prelekcja Bożeny Polak-Stoyanovej „Boże Narodzenie  
w kuchni dworskiej”. Przybyli goście usłyszeli wiele informacji dotyczących tradycyjnych potraw, które  
były przygotowywane na wigilijny stół oraz o zwyczajach bożonarodzeniowych w dworach polskich.  
Wypowiedzi  prelegentki uzupełniała Małgorzata Borkowska, właścicielka dworu w Mościbrodach.  
Po zakończeniu prelekcji miało miejsce dzielenie się opłatkiem, a następnie można było skosztować trady-
cyjnych świątecznych potraw przygotowanych przez prowadzące. 
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Jak co roku muzeum było organizatorem, współorganizatorem lub partnerem imprez cyklicznych: 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

1 marca  
 

    Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych” Muzeum Regionalne w Siedlcach zorganizowało 
wykład Kamili Sachnowskiej „Kwatera Ł. Panteon naro-
dowy pod cmentarnym murem”.  
    Tematem wykładu była Kwatera Ł na cmentarzu woj-
skowym na Powązkach. W latach 1948-1956 była miej-
scem, na którym dokonywano tajnych pochówków 
ofiar komunizmu. Prace archeologiczne prowadzone 

przez Instytut Pamięci Narodowej w latach 2012 – 2017 pozwoliły na wydobycie szczątków około 300 
osób, w większości więźniów politycznych. Wśród odnalezionych były legendy polskiego podziemia  
niepodległościowego: mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” czy płk 
Stanisław Kasznica „Wąsal”. Historia Kwatery Ł – narodowego panteonu pod cmentarnym murem –  
to dzieje zbrodni komunistycznych, dramatu ofiar i ich rodzin, ale i odkrycia ważnego elementu naszej 
wspólnej pamięci, który miał zostać zatarty. 
 

 
WARSZTATY WYKONYWANIA STROIKÓW  

ŚWIĄTECZNYCH „POWITANIE WIOSNY  

W DĄBROWIE” 

23 marca 
 

    W sobotę, 23 marca, w naszym oddziale w Dąbrowie 

odbyły się warsztaty wykonywania stroików świątecz-

nych. Poprowadziła je Dorota Filipowicz. W wydarze-

niu brali udział uczestnicy IV Rajdu „Powitanie Wiosny 

w Dąbrowie” zorganizowanego przez PTTK Oddział 

„Podlasie” w Siedlcach oraz mieszkańcy Dąbrowy i okolic.  

 

 

 

WARSZTATY PISANKARSKIE  

9, 10 kwietnia 
 

    Na początku kwietnia zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży warsztaty pisankarskie. Uczestnicy tych 
warsztatów mieli okazję poznać i nauczyć się tradycyjnego wykonywania pisanek - „pisania” woskiem. 
Warsztaty poprowadziła twórczyni ludowa Edyta Sak.  
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NOC MUZEÓW 2019 
„BIŻUTERIA POD JACKIEM” 

18 maja 
 
    Muzeum Regionalne w Siedlcach od 2009 roku włączyło się w orga-
nizację ogólnoeuropejskiej imprezy kulturalnej „Noc Muzeów”. Polega 
ona na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury w godzinach 
nocnych.  W tym roku tematem przewodnim siedleckiej nocy muzeów 
była biżuteria. 
 

    W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się:  
 

 

          

Stoisko Poczty Polskiej z wydawnictwami  
filatelistycznymi oraz gadżetami reklamowymi 

Warsztaty biżuteryjne  
„Mały jubiler” 

 

         

Warsztaty biżuteryjne  
„Mozaika szklana” 

Konkurs wiedzy o muzeum  
i prezentowanych wystawach 

 
 

 

Projekcja filmu „Muzeum utracone” 
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POWIŚLAKI - XXVI KONKURS KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH REGIONÓW  
NADWIŚLAŃSKICH W MACIEJOWICACH 

8 czerwca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu regionów nadwiślańskich, organizowany jest w Maciejo-
wicach (powiat garwoliński), w ważnym ośrodku tradycyjnej mazowieckiej kultury ludowej. Organizatora-
mi tego wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, Muzeum Regionalne w Siedlcach i 
Urząd Gminy w Maciejowicach. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Garwolinie. 
    Ideą konkursu jest coroczne zaproszenie wszystkich żyjących i występujących publicznie laureatów  
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, czyli najlepszych w swoich regionach. Jest to praw-
dziwe spotkanie mistrzów, godne uwagi miłośników ludowego śpiewu i muzyki, wykonanych na najwyż-
szym poziomie.  
    Jak co roku impreza zebrała duże grono artystów ludowych, którzy prezentowali się w czterech katego-
riach: kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści i zespoły śpiewacze. W tegorocznej edycji 
zmagań rywalizowało 7 kapel, 3 solistów instrumentalistów, 16 solistów śpiewaków oraz 8 zespołów 
śpiewaczych. 

 
 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  

8, 15 września 
 

    Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa zorganizowało pięć wydarzeń przygotowa-
nych wspólnie z naszymi oddziałami w Dąbrowie i Kotuniu, 
Siedleckim Klubem Kolekcjonerów oraz Oddziałem „Podla-
sie” PTTK w Siedlcach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 

    Były to: prelekcja Sławomira Kordaczuka dotycząca przemysłu siedleckiego w dwudziestoleciu między-
wojennym, wycieczka krajobrazowa po wschodniej części województwa mazowieckiego szlakiem ukazują-
cym wielokulturowość, zróżnicowanie narodowościowe i religijne z zachowanymi zabytkami dwudziesto-
lecia międzywojennego, miejscami pamięci narodowej i siedzibami ziemiańskimi oraz koncert piosenek 
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu Marleny Uziębło, zorganizowany w Muzeum Ziemiaństwa 
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w Dąbrowie. Natomiast w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zostało zorganizowane spotkanie historyków 
zajmujących się dokumentowaniem działalności straży pożarnych w województwie mazowieckim i otwarte 
spotkanie z ofiarodawcami eksponatów do tego muzeum, połączone z wykładem „Zabezpieczenie i popu-
laryzacja dziedzictwa kulturowego straży pożarnych”. 

 
 
AKCJA „60+ KULTURA”. WEEKEND DLA SENIORA 

27 i 29 września 
 

    W ostatni weekend września z inicjatywy Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego odbyła się kolejna edycja tej akcji. Była 
skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Organi-
zowanie tego typu akcji ma zachęcić te osoby do aktywnego 
uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty do-
stępnej w ich miejscu zamieszkania. Seniorzy mogli zwiedzić 
wszystkie ekspozycje muzealne. Pierwszego dnia, za symboliczną 
złotówkę, a drugiego bezpłatnie. 
 
 

XXI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 

18 października 
 

    Co roku Muzeum Regionalne w Siedlcach włącza  
się w organizację Festiwalu Nauki i Sztuki. Głównym 
organizatorem tej imprezy od 1999 roku jest Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.  
    Tradycyjnie w naszym muzeum odbyła się uroczy-
stość wręczenia tegorocznym laureatom nagród  
„Złotego Jacka”. Nagroda przyznawana jest osobom 
oraz instytucjom z terenu wschodniego Mazowsza  

i południowego Podlasia. Tegorocznymi laureatami Nagrody „Złotego Jacka” zostali:  prof. Janina Gardzińska 
za działalność naukową, Dorota Pikula i dr Marek Siłuszyk za działalność popularyzatorską, a Wojciech 
Ciekot za osiągnięcia artystyczne.     
 
 

 
„W DAWNEJ IZBIE” 
V REGIONALNE PREZENTACJE TEATRÓW OBRZĘDOWYCH 

20 października 
 
    Już po raz piąty odbyły się konkursowe regionalne prezentacje teatrów  
obrzędowych i gawędziarzy „W dawnej izbie”. W tym roku, po raz pierwszy, 
prezentacje zostały zorganizowane w budynku Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach i bez współorganizatora. 
    Tematem widowisk i gawęd w tym roku byli mieszkańcy wsi, którzy nie 
założyli rodziny, czyli starzy kawalerowie i stare panny. W prezentacjach 
konkursowych wzięły udział cztery zespoły: „Chrominianki” z Chromina, 
„Łomniczanki” z Łomnicy, „Wici” z Trzcińca oraz „Wolenianki” z Woli Serockiej. 
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DNI NIEPODLEGŁEJ 

10, 11, 12 listopada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Była to XVI edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę  
niepodległości w 1918 roku. Tak jak w latach poprzednich uroczystość  
odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika i Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości  

o. Eustachego Rakoczego. Tematem przewodnim uroczystości była postać generała Wilhelma Orlika- Rüc-
kemanna. 

 

W programie tegorocznej uroczystości znalazły się: 

 

10 LISTOPADA 

 

   

Prezentacja sprzętu wojskowego Muzeum Broni Strzeleckiej II Wojny Światowej oraz Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Pasjonatów Historii „Ryngraf”. Dla najmłodszych uczestników przygotowana została 
piaskownica edukacyjna do poszukiwania „skarbów” za pomocą wykrywacza metalu. 
 

  

Uroczyste otwarcie wystaw: „A więc wojna!... Wrzesień 1939 roku” i „Wokół kolekcji prac Małgorzaty  
Łady-Maciągowej (1881-1969)”. Wystawa w 50. rocznicę śmierci artystki. 
 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Warsztaty wykonywania kokardy narodowej. 
 

   

Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. 
 

   

Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z wydawnictwami filatelistycznymi. 
 

   

Prezentacja zabytkowego sprzętu wojskowego Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej  
w Bielanach Wąsach. 
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Pokazy Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Front” i Stowarzyszenia Historycznego 
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi. 
 
 

   

Rekonstrukcje historyczne przedstawiające wkroczenie Niemców do Siedlec w 1939 roku, w wykonaniu 
przedstawicieli Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach. 
 
 

  

Wykład historyczny prof. dr. hab. Stanisława Sławomira Nicieji (Uniwersytet Opolski) „17 września 1939 roku 
na Kresach. Dramat państwa i narodu”. Wykład połączony został z projekcją filmu autorstwa prelegenta 
„Trzy mosty”, opowiadającego o historii mostów: w Zaleszczykach, Kutach i Śniatynie, przez które do Rumunii 
przeszły tysiące ludzi, uciekając przed Niemcami i Sowietami. 
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Wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych z zespołem „The Blue Angel Band” (Marlena Uziębło – śpiew, 
Grzegorz Uziębło – pianino). 
 

 
11 LISTOPADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obserwacje astronomiczne tranzytu Merkurego 
przez tarczę Słońca za pomocą teleskopu słonecz-
nego (Sławomir Miernicki, Planetarium Niebo Prusa). 

 
 

  

Koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki” pod tytułem „Świadkowie pamiętają. 80. rocznica wybuchu 
II wojny światowej”. 
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Wykład historyczny dr. Rafała Dmowskiego (Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach) „Co wiemy o wrześniu 1939 r. w Siedlcach?”. 
 

           

Prezentacja multimedialna Sławomira Kordaczuka „Siedlce we wrześniu 1939 roku. Co nam zostało po 
bombardowaniu miasta przez lotnictwo niemieckie?”. 
 

           

Spotkanie patriotyczne „Młodzi patrioci – w sercach niepodległa” przygotowane przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie. 
 

 
12 LISTOPADA 

 

           

Wręczenie nagród laureatom II edycji Konkursu Plastycznego „Barwą i kreską o Polsce Niepodległej” w Szkole 
Podstawowej nr 8 w Siedlcach. 
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Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Pocztówka dla Nie-
podległej”, wręczenie nagród i wyróżnień. 

 
 
NAGRODA IM. LUDOMIRA BENEDYKTOWICZA 

1 grudnia 
 

    Tradycyjnie, 1 grudnia, odbyła się już 31. edycja  
uroczystości wręczenia Nagrody im. Ludomira Bene-
dyktowicza. Nagroda przyznawana jest od 1987 roku 
w trzech dziedzinach. Jest ona wysoko ceniona  
w naszym regionie. Otrzymują ją ludzie, którzy dorob-
kiem swojego życia przyczynili się do rozwoju tej 
ziemi w różnych sferach życia. 
    W 2019 roku laureatami zostali: dr hab. Violetta 
Machnicka za  osiągnięcia naukowe i osobiste zaan-
gażowanie w działalność Siedleckiego Towarzystwa 
Naukowego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” za działalność artystyczną oraz Wojciech 
Radzikowski za działalność społeczną i charytatywną. 

 
WARSZTATY WYCINANKARSKIE 

10, 11 grudnia 
 

    Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy dla dzieci warsztaty wycinankarskie. Uczestnicy 
warsztatów mieli okazję poznać i nauczyć się wykonywać tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe z koloro-
wych opłatków. Zajęcia z dziećmi prowadziła twórczyni ludowa Edyta Sak. Cieszyły się one dużym zainte-
resowaniem. W ciągu dwóch dni w warsztatach wzięło udział 223 uczestników.  
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XXIV ADWENTOWE GRANIE 
REGIONALNY KONKURS GRY NA LIGAWKACH 

7 grudnia 
                                                
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Tradycyjnie na początku grudnia odbył się 24. regionalny konkurs gry na ligawkach. W konkursie udział 
wzięli mieszkańcy południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, którzy wykonują na tradycyjnych  
ligawkach melodie grane w adwencie. Sześćdziesięciu wykonawców wystąpiło w trzech kategoriach wie-
kowych: dzieci, młodzież i dorośli.  
 

     
 

    W programie imprezy oprócz konkursu gry na ligawkach odbyły się widowiska obrzędowe „A wyśta  
wykrakali”  („Wici” z Trzcińca), „Siostry” („Młynarzanki” z Młynek) oraz koncert pieśni weselnych „Dopły-
wy” (Starorzecze, „Wici” z Trzcińca). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tradycja gry na instrumentach pasterskich, zwanych ligawkami na pograniczu Podlasia i Mazowsza związana 
jest  kulturowo z okresem Adwentu. Na długich drewnianych trąbach, których dźwięk niesie się na kilka  
kilometrów nawoływano się bowiem na Mszę św. zwaną Roratami, a zwyczaj ten trwał prawie 200 lat. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 
 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

    W 2019 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach nie były przeprowadzane prace remontowe oraz  
zadania inwestycyjne. 
 

   
 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W 2019 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zrealizowane zostały następujące zadania inwesty-
cyjne: 
 

 
WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  
NA BUDYNKU OFICYNY I BUDYNKACH  

ZAPLECZA GOSPODARCZEGO 
 

    Zakres zadania obejmował wykonanie instalacji odgromo-
wej, polegający na zainstalowaniu uziemienia dachów na 
trzech budynkach, tj.: oficynie, drewutni i spichlerzu, usytu-
owanych na terenie zespołu dworsko – parkowego w Dąbro-
wie. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji inwesty-
cyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

      
 

BUDOWA KŁADKI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Wykonana kładka jest próbą powrotu do historycznego odtworzenia układu przestrzennego. Nowa 
przeprawa nad stawem, oprócz wniesienia nowych walorów estetycznych, wzbogaci program rekreacyjny  
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach dotacji celowej. 
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI  
 

    Dzięki realizacji tej inwestycji Muzeum Ziemiaństwa zyska-
ło możliwość zapewnienia zaplecza sanitarnego dla uczestni-
ków wycieczek oraz wydarzeń kulturalnych. Poprzez zain-
stalowanie zbiornika buforowego gromadzącego nagłą, 
zwiększoną ilość ścieków w krótkim okresie czasu umożliwi 
Muzeum Ziemiaństwa na przyjęcie większej liczby zwiedza-
jących.  
    Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach dotacji celowej oraz 
środków własnych. 

 
        
 
 KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 

 
 
    W 2019 roku w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu wykonano posadzkę przemysłowo-kwarcową 

na dotychczasowym popękanym podłożu w pomieszczeniu wystawowym zabytkowych pojazdów. 
Wykonane prace poprawiły wizerunek pomieszczenia wystawowego i zabezpieczyły przed przenikaniem 
wód gruntowych. Remont sfinansowany ze środków własnych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
 

     
 
 
 



90 
 

INNE 
 

DWA WYRÓŻNIENIA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH  
W XIII EDYCJI KONKURSU „MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE – WIERZBA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

    30 września w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu odbyła się gala 
wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". W tym roku 
Muzeum Regionalne w Siedlcach zdobyło dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymaliśmy za rea-

lizację projektu „Rok setnej rocznicy 1918-2018” zgłoszonego w kategorii „Niepodległa”. Pomysłodawcą 
wyróżnionego projektu był Sławomir Kordaczuk. Za realizację odpowiedzialni byli: Mariusz Krasuski, 
Agnieszka Hyckowska, Katarzyna Roguska, Halina Budziszewska, Krzysztof Cabaj i Paweł Chodowski. Opra-
cowanie graficzne wszystkich materiałów wykonał Wojciech Florczykiewicz. 
    Natomiast drugie wyróżnienie otrzymaliśmy za wydanie publikacji „Muzeum Regionalne w Siedlcach” 

zgłoszonej w kategorii „Wydawnictwa muzealne”. Redaktorem publikacji jest Sławomir Kordaczuk.  
Autorami tekstów są: Kamila Woźnica, Mariusz Krasuski, Sławomir Kordaczuk, Agnieszka Hyckowska,  
Dorota Filipowicz, Wanda Księżopolska, Danuta Michalec i Agnieszka Świerczewska. Projekt okładki i skład 
wyróżnionego wydawnictwa wykonał Wojciech Florczykiewicz. 
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ĆWICZENIA EWAKUACYJNE OSÓB PRZEPROWADZONE  
PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ W SIEDLCACH 

    W dniu 19 grudnia 2019 roku załoga Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach przeprowadziła ćwiczenia 
ewakuacji osób z budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach, w przypadku pożaru, którego źródło zloka-
lizowane byłoby w wieży ratusza.  
 

      
    
  Przeprowadzona akcja ćwiczebna miała na celu zapoznanie strażaków z obiektem, a pracownikom  
muzeum miała przypomnieć jak postępować w przypadku pożaru, aby ewakuacja osób była skuteczna.  
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