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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.2019) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  13 630 14 024 + 2,9 % 

MPK*              -    1 232 1 279 + 3,8 % 

MZD*              -       225 248 + 10,2 % 

OGÓŁEM:      -  15 087 15 551 + 3,1 % 

* 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 
2020 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  395 170 224 1 
na kwotę 
57.930 zł 

257 % 
149.114,24 zł 

dotacja 
podmiotowa 

MPK    -    47 - 47 - 
na kwotę 
5.000 zł 

x - 

MZD    -    23 14 9 - 
na kwotę 
15.000 zł 

510 % 
76.470 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

RAZEM:  465 184 280 1 
na kwotę 
77.930 zł  

290 % 
225.584,24 zł  

- dotacja 
podmiotowa  

 
 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. 
malarstwo, 
rysunek, rzeźba 

1) Marian Gardziński , „Rozdarta brzoza”, XX w., 
technika własna, płótno 

2) 2 obrazy olejne Wlastimila Hofmana: „Mój brat 
Stach” (1952), „Portret Wacława Jędrzejczaka” 
(1967) 

1) zakup – 
4.000 zł 

2) zakup – 
25.000 

zł 
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3) 2 rysunki Wlastimila Hofmana: „Portret 
dziewczynki” (1957), „Portret mężczyzny” 
(1957) 

4) Barbara Rękawek, „Zimowa kapliczka”, 1998 r.,  
płótno, olej 

5) J. Tchórzewski „Niespokojna przestrzeń”, 1985, 
akryl, gwasz, papier 
 

 
6) J. Tchórzewski, „Kompozycja”, 1949, akwarela 
7) 10 obrazów H. Trebnio-Liss (pejzaże, bukiety, 

martwa natura) 
 

8) NN, „Słoneczniki”, płótno, olej, w drewnianej 
oprawie  

9) 5 szt. rzeźb ludowych z wyobrażeniami aniołów 
 
 

3) zakup – 
2.800 zł 

4) zakup – 
5.000 zł 

5) zakup – 
15.000 

zł 
1-5/ dotacja 
podmiotowa 

 
 

6) dar 
7) dar 

 
 

8) zakup – 
1.000 zł 

9) zakup – 
400 zł 

8-9/ dotacja 
podmiotowa 

 

2. ubiory, tkaniny 

1) obrusy i ręczniki lniane, pościel, chodnik 
szmaciak, koronki do obrusów i ręczników 

 
 
2) bielizna damska, chusty damskie na głowę  

i naramienna 
 
 
 

3) ręczniki lniane, serwetki, pościel 

1/ zakup – 
2.090 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
2/ zakup – 

410 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 

3/ dar 

3. pojazdy sanie konne transportowe „zajdki” z 1. poł. XX w. 

zakup – 
1.500 zł, 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
przedmioty 
użytkowe 

 
1) etui na płytę gramofonową z reklamą siedleckiej 

firmy Halberstadta 
2) etykiety z butelek po alkoholach z Siedleckiej 

Fabryki Wódek i Likierów Wilga i S-ka (12 szt.) 
3) buty damskie z początku lat 20-tych XX w. 
4) przypinka z jeleniem 

 
5) radio Tesla Talisman 304U z ok. 1948 r. 
6) cyklistówka damska z okresu międzywojennego 
7) znaczek II Zjazdu Siedlczan z ok. 1925-1939 r. 
8) guziki guberni lubelskiej z XIX w. 
9) kantyczka – zbiór kolęd i pastorałek w twardej 

oprawie z przełomu XIX i XX w. 
10) narzędzia gospodarskie i ogrodnicze (siekiera, 

łopata do zboża, ciesak) 
11) sprzęty kuchenne i domowe (naczynia 

przechowalni, do pieczenia, do gotowania, 
wyżymaczka, widełki do garnków) 

 

 
 

1-4/ zakup -
1.360 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 
 
 

5-11/ dar 

5. 
instrumenty 
muzyczne 

harmonia ręczna z warszawskiej wytwórni  
Z. Radka, 1. poł. XX w. 

zakup – 
8.000 zł,  
dotacja 

podmiotowa 
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6. dewocjonalia 

1) 2 obrazy dewocyjne w tym jeden obraz 
szafkowy z wizerunkiem Matki Bożej 
 
 
 

2) 2 obrazy dewocyjne z wizerunkiem Chrystusa  
i Matki Bożej 

 

1/ zakup – 
400 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 

2/ dar 
 

 

7. dokumenty 

1) Dyplom za zajęcie II miejsca w zawodach 
sportowych 22 Pułku Piechoty, 

2) Legitymacja kpt. Władysława Słodkiewicza 
adiutanta 22 Pułku Piechoty z lat 1932-1939; 

3) „Ilustrowany Kurier Polski” z 18 IV 1943 r. z 
artykułem „Oficerowie polscy ofiarami 
okrucieństw bolszewickich” dotyczącym zbrodni 
katyńskiej 

4) Legitymacja do odznaki honorowej „za rany  
i kontuzje” wydanej przez Dowództwo Dywizji 
Piechoty 14 lipca 1920 r. 
 

5) Legitymacja organizacji Przysposobienia Kobiet 
do Obrony Kraju 

6) Dyplom odznaczenia Krzyżem Pielgrzyma do 
Ziemi Świętej 

7) dokument poświadczający przebieg służby 
wojskowej mjr. Mariana Jany za okres 1914-
1917 

8) karty pocztowe i listy wysyłane przez mjr. 
Mariana Janę z obozu jenieckiego i do niego   
z lat 1940-1944. 

 
 

1-4/ zakup – 
1.950 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-8/ dar 

8. 
fotografie 
archiwalne 

1) fotografie portretowe i grupowe sprzed 1939 r. 
 
2) zespół zakupionych za granicą 35 unikatowych 

fotografii (uzupełnienie zbioru zakupionego w 
2019 r.) dokumentujące życie Siedlec w latach 
1940-1944 

3) szklane negatywy z zakładu Adolfa 
Ganiewskiego (Gancwola) przedstawiające 
architekturę Siedlec, uroczystość odczytania 
aktu 5 listopada 1916 r., osoby, w tym żołnierzy 
niemieckich z I wojny światowej, wnętrza 
pałacowe, poradnię dziecięcą 

 
4) fotografie portretowe i grupowe z II poł. XIX i XX 

w. – sprzed 1939 r., w tym żołnierzy 22 Pułku 
Piechoty i żołnierza carskiego oraz 
przedstawienia teatralnego z 1968 r. w Stoku 
Lackim 

5) pocztówki fotograficzne z architekturą Siedlec 
6) albumy fotograficzne z fotografiami Siedlec oraz 

Węgrowa i okolic oraz pocztówkami 
fotograficznymi z Polesia 

7) pocztówka fotograficzna – widok na klasztor  
w Wirowie fot. Adolf Ganiewski (Gancwol); 

8) fotografie zniszczonych Siedlec w czasie II 
wojny światowej i budynku Arbeitsamtu 

1/ zakup – 
5.310 zł 
2/ zakup 

4.694,24 zł 
 
 

3/ zakup – 
14.250 zł 

1-3/ dotacja 
podmiotowa 

 
 
 

4-8/ dar 

9. militaria 

1) kabura do pistoletu Luger P08 Parabellum 
2) manierka wojskowa z okresu międzywojennego 
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3) manierka brytyjska P37 – używana w armii 
brytyjskiej i Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie w czasie II wojny światowej 

4) busola wojskowa wyprodukowana w Polsce w 
okresie międzywojennym 

5) wojskowa skrzynia lekarza weterynarii 
6) orzełki do czapek wojskowych wz. 19 i wz. 23 
7) ładownice wz. 22 na amunicję Mauser używane 

przez marynarzy Flotylli Pińskiej w okresie 
międzywojennym 

8) owijacze żołnierskie wz. 23 
9) spodnie oficerskie wz. 36 z okresu 

międzywojennego 
10) bagnet Lebel wz. 86/93 z pochwą – bagnet 

francuski używany przez WP w czasie wojny 
1920 r. 

11) nastawnica artyleryjska do pocisków 75 mm do 
francuskiej armaty Schneidera, umożliwiająca 
ustawienie czasu wybuchu pocisku i odległość 
jego lotu używana w polskiej artylerii od 1919 r. 
 

12) patki do munduru rosyjskiego sprzed 1915 r. 
13) guzik wojskowy z XIX w. 
14) nieśmiertelnik ze stalagu 366 w Siedlcach  

z czasów II wojny światowej 

 
 
 

1-11/ zakup 
– 34.100 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12-14/ dar 

10. patriotyczne 
orzeł z wizerunkami polskich władców sprzed 1939 
roku 

dar 

11. falerystyka 

1) Odznaka 306 Dywizjonu Myśliwskiego 
walczącego w bitwie o Anglię w 1940 r. należąca 
do sławnego lotnika i pisarza Bohdana Arcta 

2) Odznaka 35 Pułku Piechoty 
3) Odznaka 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów 
4) Odznaka Krzyż Walecznych z legitymacją 

 
 

5) Medal „Za ratowanie ginących” z okresu 
międzywojennego 

6) Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 z 
okresu międzywojennego 

7) odznaczenia należące do mjr. Mariana Jany 
służącego w okresie międzywojennym m.in. w 
Siedlcach w 22 Pułku Piechoty: odznaka 4 Pułku 
Piechoty Legionów Polskich, Odznaka 
Pamiątkowa Szkoły Podchorążych piechoty, 
Krzyż Walecznych, Krzyż Walecznych nadany  
4-krotnie, Krzyż Niepodległości, Krzyż Zasługi, 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Srebrny 
Medal za Długoletnią Służbę, Medal 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 
(miniatura), Odznaka Weteran Walk o 
Niepodległość (miniatura) 

 

1-4/ zakup – 
20.900 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 
 
 

5-7/dar 

12. medalierstwo 
plakieta upamiętniająca przyłączenie Śląska do 
Polski z okresu międzywojennego 

zakup - 650 
zł, dotacja 

podmiotowa 

13. sprzęt medyczny urządzenie do rehabilitacji sprzed 1939 r. dar 
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14. kartografia 

1) rosyjski plan Siedlec z 1912 r. 
2) mapa europejskiej części Rosji z lat 1908-1914 
3) mapa kolejowa Królestwa Polskiego na 12 

kartonikach 

1-3/ dar 

15. sfragistyka 

1) tłok pieczętny sprzed 1939 r. 
 
 
 

2) tłok pieczętny dozoru kościelnego w Pruszynie 
z XIX w. 

3) tłok pieczętny Towarzystwa Obrony Unitów 
przed Prawosławiem sprzed 1939 r. 

4) głowica tłoku pieczętnego Urzędu Stanu 
Cywilnego parafii Rozwadówka z lat 1915-1918 

zakup - 300 
zł, dotacja 

podmiotowa 
 

2-4/ dar 
 

16. archeologia 

drobne fragmenty ceramiki, metalu i krzemienia 
znalezione w czasie badań powierzchniowych 
przeprowadzonych na trasie projektowanej 
obwodnicy Kołbieli 

depozyt 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1) mundury bojowe OSP – szt. 2 
2) emblematy do mundurów – szt. 3 
3) hełm strażacki 
4) pas strażacki 

1-4/ dar 

2. 
medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe 

1) miniaturki medali brązowego i złotego „Za 
zasługi dla Pożarnictwa” – szt. 2 

2) medale pamiątkowe OSP – szt. 2 
3) medal pamiątkowy „45 lat wyższego 

szkolnictwa pożarniczego” 
4) sztandar 3-kl Publicznej Szkoły Powszechnej w 

Mingosach 
5) zabytkowe plakaty Dni Ochrony 

Przeciwpożarowej – szt. 5 
6) plakaty gazetkowe – szt. 9 
7) plakaty dla młodzieży MDP – szt. 2 
8) plakaty „Dzień Strażaka” – szt. 2 
9) plakaty  „Jak chronić się przed pożarem” – szt. 

4 
 

1-9/ dar 
 

3. 
elementy sprzętu 
pożarniczego 

1) motopompa M8/8, typ PO5, Polonia 
2) prądownice wodne 52 uniwersalna i 75 – szt. 2 
3) zbieracz 75+75/110 
4) łącznik do węży – szt. 5 
5) korona łącznika tłocznego 
6) syrena ręczna 
7) korpus pompy sikawki wozowej 
 

1-7/ dar 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 

1/ sekretarzyk (MZD/AH/226) 
2/ stolik na kółkach (MZD/AH/227) 
3/ stolik pod gramofon (MZD/AH/228) 
4/ szafka nocna z kamiennym blatem 
(MZD/AH/229) 
5/ komoda z trzema szufladami II poł. XIX w. 
(MZD/AH/230) 
 

(1-5/ obiekty pochodzą z nieistniejącego dworu  
w Przytocznie, pow. lubartowski) 
 

 
 
 

1-5/ dar 
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6/ kufer podróżny I poł. XX w. (MZD/AH/239) 6/ zakup – 
400 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 

2. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ skrzyneczka drewniana (MZD/AH/231) 
2/ żelazko z drewnianą rączką (MZD/AH/232) 
 

(1-2/ obiekty pochodzą z nieistniejącego dworu  
w Przytocznie, pow. lubartowski) 
 
3/ rondel mały (MZD/AH/237) 
4/ rondel duży (MZD/AH/238) 
5/ szkatuła intarsjowana (MZD/AH/243) 
 

 
 

1-2/ dar 
 

 
3/ 150 zł 
4/ 300 zł 
5/ 3.000 zł 
 3-5/ zakup- 
dotacja 
podmiotowa  

 

3. zastawa stołowa  

1/ koziołki pod sztućce, 12 sztuk, Br. Henneberg, 
ok.1930 r.  (MZD/AH/235) 
2/ komplet 101 sztućców srebrnych, W. Hempel,  
1921–1931 (MZD/AH/240) 
  
 
 

1/ 420 zł 
 

2/ 30 000 zł 
1-2/ zakup - 

dotacja 
podmiotowa 

4. ubiory 

1/ kurtka mundurowa galowa por.14 pp WP  
z pasem mundurowym, po 1930 r. MZD/AH/241) 
2/ buty oficerskie z okresu II wojny światowej, lata 
30 XX w. (MZD/AH/248) 
 

1/ 12 000 zł 
 
2/ 700 zł 
1-2/ zakup – 
dotacja 
podmiotowa 
 

5. archiwalia 

1/ teczka z planami domu Brunona Zborowskiego 
(MZD/AH/233) 
2/ list hr. Woronieckiej napisany w 1854 r. 
(MZD/AH/236) 
 

1-2/ dar 

6. militaria 

1/ szabla oficerska WP wz. 1921 r., 1935 r. 
(MZD/AH/234) 
2/ pistolet bałkański, oficerski, XVIII w. 
(MZD/AH/242) 
3/ strzelba jednolufowa myśliwska,  I poł. XVIII w. 
(MZD/AH/244) 
4/ dubeltówka systemu skałkowego, XVIII w. 
(MZD/AH/245) 
5/ pistolet skałkowy, bałkański XVIII/XIX w. 
(MZD/AH/246) 
6/ szabla arabska – nimsza XVIII w. (MZD/AH/247) 

1/ 7 500 zł 
 
2/ 3 500 zł 
 
3/ 5 500 zł 
 
4/ 6 500 zł 
 
5/ 4 000 zł 
 
6/ 2 500 zł 
1-6/ zakup - 
dotacja 
podmiotowa 
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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   -   3 2 3 3 2 2 1 1 - 40 % 

MPK   -  1 - 4 3 4 3 - -  + 200 % 

MZD   -   - - - - - - - - x 

OGÓŁ.:   4 2 7 6 6 5 1 1 + 0 % 

 
 
 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2019 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   -    - 46 57 29 - - 57 29 - 37 % 

MPK   -  28 - - 71 - 71 - - + 154 % 

MZD   -   - 2 7 9 - - 7 9 + 350% 

OGÓŁ.: 28 48 64 109 - 71 64 38 + 127 % 

 
 
 
 

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. 
8 obrazów olejnych  
K. Pacewicza (nr inw. 
MRS/S/2476, MRS/S/2551, 

dezynfekcja czyszczenie i prostowanie 
płótna, uzupełnienie ubytków gruntu  

67.715,32 zł 
– dotacja 

podmiotowa 
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MRS/S/4398, MRS/S/2575, 
MRS/S/2560, MRS/S/2569, 
MRS/S/2566, MRS/S/2552 

i warstwy malarskiej, przygotowanie 
nowego blejtramu 

2. 

Obrazy dewocyjne – 10 szt. 
(MRS/E/2489, MRS/E/2496, 
MRS/E/S/103, MRS/E/S/108, 
MRS/E/S/109, MRS/E/S/142, 
MRS/E/S/143, MRS/E/S/144, 
MRS/E/S/187, MRS/E/S/276/2) 

oczyszczanie, dezynfekowanie, 
uzupełnianie ubytków w papierze  
i drewnie, sklejanie, werniksowanie, 
wzmacnianie, wymiana ram, szkła, 

19.800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

3. 

Żelazka – 10 szt. 
(MRS/E/158, MRS/E/161, 
MRS/E/387, MRS/E/398, 
MRS/E/398, MRS/E/429, 
MRS/E/564, MRS/E/610, 
MRS/E/919, MRS/E/588) 

oczyszczanie, usunięcie korozji, 
zabezpieczenie powierzchni 

2 000zł 
- dotacja 

podmiotowa 

4. 
krzesło tapicerowane, nr 
inw. MRS/S/5094/5 

naprawa złamanej nogi, naprawa 
tapicerki 

350 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. 

właz studzienki 
kanalizacyjnej wykonanej  
w zakładzie Wiktora Latka  
w międzywojniu w Siedlcach 
nr inw. MRS/H/275 

nasączanie naftą, usunięcie warstwy 
rdzy, piaskowanie, nałożenie kortaninu, 
woskowanie na gorąco 

2000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

elementy umundurowania 
(hełmy – 39 szt., pasy 
strażackie – 13 szt., aparaty 
oddechowe – 4 szt.) 

oczyszczenie, zabezpieczenie pastą 
elementów skórzanych oraz przed 
korozją elementów metalowych 

338,50 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

2. 
sprzęt pożarniczy (m.in. 
syrena ręczna, klucz i 
bandaże do węży (15 szt.) 

oczyszczenie z zanieczyszczeń, 
zabezpieczenie przed korozją 
elementów metalowych 

koszt 
włączony do 

poz. 1 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. 
Bufet 
MZD/AH/26 

uzupełnienie metalowego uchwytu 
secesyjnego, klejenie filonga i 
dosztukowanie klinu, bejcowanie, 
politurowanie 
 

450 zł - 
dotacja 

podmiotowa 
 

2. 
Szafa  
MZD/AH/14 
 

oczyszczenie ze starych powłok 
lakierniczych, klejenie i uzupełnianie 
fornirów (braków), naprawy stolarskie, 
impregnacja preparatem owadobójczym, 
bejcowanie, politurowanie, uruchomienie 
zamków i dorobienie kluczy 
 

1.500 zł - 
dotacja 

podmiotowa 
 

3. 
Stół z rozsuwanym blatem 
(MZD/AH/164) 

impregnacja preparatem owadobójczym, 
usunięcie rys z blatu. 
 

konserwację 
wykonano  
w ramach 
gwarancji 

4. 
Sekretarzyk 
(MZD/AH/226) 

klejenie fornirów i intarsji (uzupełnienie 
braków), dorabianie fornirowanych 
orzechem szuflad do wypełnienia 
piórnika w sekretarzyku, impregnacja 
preparatem owadobójczym, dorobienie 
kluczy i uruchomienie zamków, 
nałożenie koloru, bejcowanie, nałożenie 
politury (zewnętrzna część mebla), 
wygładzanie powierzchni, 

1.700 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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zabezpieczenie powierzchni lakierem 
akrylowym (fronty piórników) 

5. 
Stół w stylu Ludwika Filipa 
(MZD/AH/S/135) 

uzupełnianie forniru, usunięcie z nóg 
zanieczyszczeń, poprawienie cargi i nóg,  
lakierowanie i impregnacja 

900 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
Stolik na gramofon (niciak) 
MZD/AH/228 

oczyszczanie ze starych powłok 
lakierniczych, klejenie fornirów 
(uzupełnianie braków), impregnacja, 
uzupełnienie intarsji, naprawy stolarskie 
(usuwanie zbędnych doklejeń przy 
nóżkach, sztukowanie nóżek do stolika), 
politurowanie, dorabianie kluczy, 
uruchomienie zamków. 

1.200 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. 
Stolik na kółkach 
MZD/AH/227 

oczyszczanie kółek z rdzy, klejenie 
fornirów (uzupełnianie braków), 
impregnacja preparatami do metalu, 
bejcowanie, politurowanie,  

450 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

8. 

Szafka nocna  

z marmurowym blatem 

MZD/AH/229 

 

klejenie fornirów (uzupełnianie braków), 
naprawy stolarskie, impregnacja, 
bejcowanie, politurowanie, czyszczenie i 
konserwacja blatu marmurowego 

900 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

9. 

Komoda z trzema 

szufladami MZD/AH/230 

 

naprawy stolarskie, klejenie fornirów 
(uzupełnianie braków), impregnacja, 
bejcowanie, politurowanie, czyszczenie i 
montowanie okuć meblowych, 
dorabianie kluczy, uruchamianie 
zamków 

1.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 OGÓŁEM 
100.803,82 zł 

dotacja 
podmiotowa  

 
 
 
 

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. MRS - ratusz 

1) Projekt remontu drewnianej 
konstrukcji wieży 
 

2) Remont 3 łazienek i 1 pokoju 
biurowego 

 
3) Rozbudowa Systemu Sygnalizacji 

Włamania i Napadu oraz 
Sygnalizacji Alarmu Pożaru 
(gabinet zastępcy dyrektora) 

 
4) Wymiana oświetlenia awaryjnego 

1) 92.500 zł – 
dotacja celowa 
SWM 

2) 41.250 zł – 
dotacja 
podmiotowa 

3) 5.099,58 zł – 
dotacja 
podmiotowa 
 
 

4) 1.525,20 zł – 
dotacja 
podmiotowa 

  Razem 
140.374,78 zł – 

dotacja podmiotowa 
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2. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

1) Utwardzenie placu postojowego 
przy budynku oficyny 
 

2) Zadaszenie schodów 
zewnętrznych budynków dworu i 
oficyny 

 
3) Budowa wiaty parkowej 
 
 
 
 
 
 
 
4) Renowacja schodów zewnętrznych 

z piaskowca w dworze 
 
5) Wykonanie miejsca upamiętnienia 

Jana Konarskiego (1914-2000) 
 

6) Instalacja systemu monitoringu 
wizyjnego zewnętrznego 
(podłączonego do istniejącej 
infrastruktury i sieci LAN) – wokół 
budynku dworu 

 
7) Wymiana oświetlenia awaryjnego 
 

1) 121.036,04 zł – 
dotacja 
inwestycyjna SWM 
2) 30.700 zł – 
dotacja 
inwestycyjna SWM 
 
3)138.581,30; w 
tym: 82.215,45 zł  – 
dotacja 
inwestycyjna SWM, 
56.365,85 zł – 
środki własne 
 
 
4) 2.700 zł  – 
dotacja podmiotowa 
 
5) 8.000 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

6) 9.048,62 zł 
dotacja 
podmiotowa 
 
 

 
7) 8.364 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

  Razem 

318.429,96 zł, z 
tego: 233.951,49 zł 

- dotacja 
inwestycyjna SWM, 

28.112,62 zł - 
dotacja 

podmiotowa, 
56.365,85 zł – 
środki własne 

  OGÓŁEM 

458.804,74 zł, z 
tego: 233.951,49  zł 

- dotacja 
inwestycyjna SWM, 

168.487,40 zł - 
dotacja 

podmiotowa, 
56.365,85  zł – 
środki własne 
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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 

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 

5. Oświetlenie awaryjne 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MZ w Dąbrowie – dwór i 
oficyna 
3/ MP w Kotuniu 

1-3/ 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) 

1/ ratusz – Siedlce (na 
zewnątrz ratusza, hol 
wejściowy, sale 
ekspozycyjne) 
2/ MZ w Dąbrowie – teren 
wokół dworu 

1-2/ 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. 

1/parter ratusza – Siedlce 
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02) i pokryte folią 
antywłamaniową gr. 360 µm 
2/ szyby o wzmocnionej 
odporności (kl. C3) 

 
 
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 
 

    

 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

• MR w Siedlcach – aktualny 

• 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 
bez zaleceń 
 
MZ w Dąbrowie 
bez zaleceń 

 

 
 

xxxxx. 
 
 

xxxxx. 
 
 
 

xxxxx 
 
 

xxxxx 
 
 

xxxxx 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 

OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  464 
w tym: 
▪ MR Siedlce  -  394 
▪ MP Kotuń  -    47 
▪ MZD Dąbrowa -    23 

 
  
 
 

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

 
Ogółem    -  464 

w tym: 
▪ MR Siedlce  -  394 
▪ MP Kotuń  -    47 
▪ MZD Dąbrowa -    23 

 
 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               15 550  12 947    5 532 
w tym: 
▪ MR Siedlce    14 023   12 699    5 532 
▪ MP Kotuń      1 279           -              - 
▪ MZD Dąbrowa        248        248       - 

 
 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

▪ MRS – 2 486 (system muzealny MONA) 
▪ MZD – 0 (system muzealny MONA zakupiony w grudniu 2020 r.) 
▪ MPK - brak programu komputerowego do opracowywania zbiorów 
▪ w ramach wdrażania Regionalnej Platformy Informacyjnej – Kultura  

na Mazowszu zdigitalizowano 10 muzealiów 
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5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,64 % 
w tym: 
▪ MR Siedlce  -    99,23 % 
▪ MP Kotuń  -    99,7 % 
▪ MZD Dąbrowa -  100 % 

 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    608  
w tym: 
▪ MR Siedlce   -    556 
▪ MP Kotuń   -      52 
▪ MZD Dąbrowa  -      - 

 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

• Dokonano szacowania wartości 1 159  (MPK – 47, MZD – 94, MRS -1018) 
obiektów 

• Wykonano dokumentację fotograficzną wydarzeń kulturalnych 

• w ramach wdrażania Regionalnej Platformy Informacyjnej – Kultura  
na Mazowszu – wykonano spacery wirtualne dla Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach i Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 
 
 

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  
▪ poszukiwanie obrazów Jerzego Tchórzewskiego i badania związane  

z jego twórczością 
▪ badania związane z życiem i twórczością Ludwika Maciąga w setną 

rocznicę urodzin 
▪ wpisano do ewidencji dóbr kultury niebędących muzealiami 806 obiektów 

Działu Archeologiczno-Historycznego 
▪ opracowanie 826 negatywów zdjęć muzealiów i uzupełnienie ich numerów 

na kartach katalogu naukowego (MPK) 
 
 

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

 
W 2020 r. przeprowadzono inwentaryzację zbiorów sztuki. 
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10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz 

wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 
 

poza muzeum  do muzeum 
Ogółem    -  17       289 

w tym: 
▪ MR Siedlce  -   17        277 
▪ MP Kotuń  -    -          - 
▪ MZD Dąbrowa -    -          12 

 
 
 

11. Biblioteka: 
 

a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2019) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

5444 5488 + 0,8 % 

   

   

   
 

 
b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2020 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

44 29 
15 (w tym 5 
wydawnictw 
własnych) 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa
nia – na kwotę 

1.200 zł 

155 % 
1.861,66 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.  Wlastimil Hofman: Autobiografia zakup 
56,67 zł 
dotacja 

podmiotowa 
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2. 
Cierpienie formy. Jerzy 
Tchórzewski… 

zakup 
395 zł 

dotacja 
podmiotowa 

3. 
J. Ptakowski, Auschwitz bez cenzury 
i bez legend 

zakup 
41,42 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
N. Lasman,  Wspomnienia z trzech 
światów 

dar x 

5. 
T. Skoczek (red), Pejzaże 
Władysława Reymonta 

dar x 

 
 
 

d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy  dany okres sprawozdawczy ilo
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ń
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nie prowadzi 
się 

21 
nie prowadzi 

się 
x 20 - 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 

▪ badania dotyczące historii średniowiecznej i nowożytnej Siedlec 
(źródła ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie i Biblioteki 
Xiążąt Czartoryskich w Krakowie) 

▪ gromadzenie dokumentacji na temat prób niemieckiej broni V-1 i V-2 
we wschodniej Polsce w czasie II wojny światowej 

▪ gromadzenie informacji o działalności zakładów fotograficznych w 
Siedlcach w XIX w. i 1 poł. XX w. 

 
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 
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▪ archiwistyka polska związana z działalnością i funkcjonowaniem 
majątków ziemskich na terenie Podlasia 

 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
▪ xxxxxxxx 

  
 

MZ Dąbrowa 
▪ kwerendy  dotyczące organizacji wystaw: Muzeum Regionalne  

w Siedlcach, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu, Muzeum Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, Parafia Katolicka 
Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego pw. Świętego Nikity 
Męczennika w Kostomłotach, Parafia Ewangelicko–Augsburska  
w Węgrowie. 

▪ kwerenda biblioteczna i archiwalna do cykli postów publikowanych  
w mediach społecznościowych: Miejsca Chwały 1918–1921, Historia 
Dąbrowy i majątku Natolin, Eksponat tygodnia 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

1. 
Siedleckie dzieje 1441-

1939 

11.05.2020 – 
9.09.2020; 
udostępnienie 
od 20.09.2020 

siedziba 
główna 
(MRS) 

77 

plan – 1.000 zł, 
wykonanie – 0 

zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

Dwór w Dąbrowie 
wczoraj i dziś. 
Wystawa fotograficzna. 
 

17.02.2020 -
30.04.2020; 

otwarcie 
22.05.2020 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

1038 
 

plan – 3.000 zł 
wykonanie– 
2.360,69 zł 
dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM  

plan – 4.000 zł, 
wykonanie – 
2.360,69 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) 

Frekwencja 
(w 2020) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

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

kontynuacja  
siedziba 
główna 
(MRS) 

1055 - 

2. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1130 - 

3. 
Galeria sztuki polskiej 
ze zbiorów własnych 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1058 

plan – 300 zł, 
wykonanie – 

0 zł 
dotacja 

podmiotowa 

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

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

186 

plan – 1.500 
zł, 

wykonanie – 
734,75 zł 
dotacja 

podmiotowa 

5. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

186 - 

6. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

186 - 

7. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

186 - 

8. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Dąbrowie 

1 152 
koszty 

poniesione  
w 2015 r. 

 
 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 xxxxxx    
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2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 

 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin 
realizacji 
(tj. czas 

przygotowani
a 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. 

„Nie spieszmy się 
dorastać…” 
Dzieciństwo 
naszych 
dziadków 

luty – 
5.03.2020 

siedziba 
główna 
(MRS) 

06.03.2020  – 
07.09.2020 

530 

plan – 215 zł  
wykonanie –  
215,25 zł – 

dotacja 
podmiotowa  

2. 

„Zaślubiny Polski 
z morzem” – 
prezentacja 
projektu witraża 
M. Łady-
Maciągowej 

01.09.2020 
– 

06.09.2020 

siedziba 
główna 
(MRS) 

06.09.2020 
– 

20.09.2020 
49 

plan – 0 zł 
wykonanie –  

0 zł 
 

3. 

„Życie i 
twórczość prof. 
Ludwika 
Maciąga. W 
setną rocznicę 
urodzin.” 

lipiec – 
wrzesień 

2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

9.09.2020 –  
13.07.2021 

1200 

plan – 5.200 
zł 

wykonanie –  
3.133,86 zł 

dotacja 
podmiotowa 

4. 

„Malowany 
zwierzyniec” 
obrazy ze 
zbiorów własnych 

10.09.2020 
– 

15.09.2020 

siedziba 
główna 
(MRS) 

15.09.2020 –  
31.01.2021 

79 
plan – 200 zł  
wykonanie – 

0 zł  

5. 

„Na skraju 
rzeczywistości. 
Ulotne sekrety 
wyobraźni”. 
Malarstwo i 
rzeźba Andrzeja 
Sołtysiuka 

04.08.2020 
– 

25.09.2020 

siedziba 
główna 
(MRS) 

25.09.2020 
–  

25.10.2020 
113 

plan – 930 zł 
wykonanie –  

954,30 zł 
dotacja 

podmiotowa 

6. 

,,Nam twierdzą 
będzie każdy 
próg… Wojna 
polsko-
bolszewicka 
1919-1921” 

29.01.2020 
– 

05.11.2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

6.11.2020 – 
10.05.2021 

600 

plan – 2.000 
zł 

wykonanie –  
2.285,36 zł 

dotacja 
podmiotowa 

7. 

„Kresowe 
siedziby 
ziemiańskie.”  
wystawa 
fotografii Marty 
Czerwieniec-
Ivasyk) 

15.11.2019- 
13.02.2020 

 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

21.02.2020 
– 

30.06.2020 
204 

plan –2.800 zł 
wykonanie – 

1.941,04 
dotacja 

podmiotowa 

8. 
Ziemiaństwo  
w 1920 roku 

31.04.2020 
-10.08.2020 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

21.08.2020 
- 

30.09.2020 
339 

plan –2.400zł 
wykonanie –

43,05 zł 
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dotacja 
podmiotowa 

9. 

Pozyskiwanie 
muzealiów i 
zwiększenie 
powierzchni 
wystawowej 
Muzeum 
Pożarnictwa w 
Kotuniu w latach 
1982-1992 

15.01.2020 
– 

14.02.2020 

Oddział: 
MP w 

Kotuniu 

15.02.2020–
31.12.2020 

179 

plan – 500 zł 
wykonanie –  

128,90 zł 
dotacja 

podmiotowa 

10. 
Para-buch! Koła-
w ruch!” 

2016 r. 

poza 
siedzibą 

(Bugowian
ki w 

Terespolu) 

01.01.2020 – 
31.12.2021 

700 bez kosztów 

OGÓŁEM 3993 

plan – 14.245 
zł 

wykonanie – 
8.701,76 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

 

Wystawy on-line 

Lp. tytuł 
data 

udostępnienia 
miejsce prezentacji (strona 

www/facebook) 
koszty realizacji 

1. 

 „W starym kinie 
w Siedlcach” 
(Internetowa Noc 
Muzeów 2020) 

16.05–
31.12.2020 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/news/292/noc.muzeow.2020.-
.wystawa.historyczna.w.starym.ki
nie.w.siedlcach.html 

 

bez kosztów 

2. 

,,Nocny spacer 
po Siedlcach” - 
Wystawa 
fotograficzna 
Sławomira 
Kordaczuka  
(Internetowa Noc 
Muzeów 2020) 

16.05.2020 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/866/867/wystawa.foto
graficzna.slawomira.kordaczuka.
nocny.spacer.po.siedl.html 

bez kosztów 

3. 

,,Życie zatopione 
w nocy”  – 
wystawa sztuki 
(Internetowa Noc 
Muzeów 2020) 

11.05–
16.05.2020 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 
- Wystawa sztuki „Życie 
zatopione w nocy" 
(muzeumsiedlce.art.pl) 

bez kosztów 

4. 

„Makatka 
europejska – 
vademecum 
zasad 
moralnych.” 
Wystawa ze 
zbiorów Elżbiety i 
Piotra 
Branekovych” 

29.06.2020 

 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/500/542/850/853/mak
atka.europejska.-
.vademecum.zasad.moralnych.w
ystawa.ze.zbioro.html 

bez kosztów 

5. 

„Kolekcja 
fotografii z 
obrony Lwowa w 
latach 1918-1919 
ze zbiorów 

19.09 –
31.12.2020 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/866/873/wystawa.kole
kcja.fotografii.z.obrony.lwowa.w.l
atach.1918-1919.ze.html 

bez kosztów 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/news/292/noc.muzeow.2020.-.wystawa.historyczna.w.starym.kinie.w.siedlcach.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/news/292/noc.muzeow.2020.-.wystawa.historyczna.w.starym.kinie.w.siedlcach.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/news/292/noc.muzeow.2020.-.wystawa.historyczna.w.starym.kinie.w.siedlcach.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/news/292/noc.muzeow.2020.-.wystawa.historyczna.w.starym.kinie.w.siedlcach.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/867/wystawa.fotograficzna.slawomira.kordaczuka.nocny.spacer.po.siedl.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/867/wystawa.fotograficzna.slawomira.kordaczuka.nocny.spacer.po.siedl.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/867/wystawa.fotograficzna.slawomira.kordaczuka.nocny.spacer.po.siedl.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/867/wystawa.fotograficzna.slawomira.kordaczuka.nocny.spacer.po.siedl.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/868/wystawa.sztuki.zycie.zatopione.w.nocy.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/868/wystawa.sztuki.zycie.zatopione.w.nocy.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/868/wystawa.sztuki.zycie.zatopione.w.nocy.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/868/wystawa.sztuki.zycie.zatopione.w.nocy.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/850/853/makatka.europejska.-.vademecum.zasad.moralnych.wystawa.ze.zbioro.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/850/853/makatka.europejska.-.vademecum.zasad.moralnych.wystawa.ze.zbioro.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/850/853/makatka.europejska.-.vademecum.zasad.moralnych.wystawa.ze.zbioro.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/850/853/makatka.europejska.-.vademecum.zasad.moralnych.wystawa.ze.zbioro.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/850/853/makatka.europejska.-.vademecum.zasad.moralnych.wystawa.ze.zbioro.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/873/wystawa.kolekcja.fotografii.z.obrony.lwowa.w.latach.1918-1919.ze.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/873/wystawa.kolekcja.fotografii.z.obrony.lwowa.w.latach.1918-1919.ze.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/873/wystawa.kolekcja.fotografii.z.obrony.lwowa.w.latach.1918-1919.ze.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/873/wystawa.kolekcja.fotografii.z.obrony.lwowa.w.latach.1918-1919.ze.html
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Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach” 

6. 

„Pocztówka – 
moja 
Niepodległa” – 
wystawa 
pokonkursowa 
 

od 
09.11.2020 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/866/881/wystawa.pok
onkursowa.pocztowka.-
.moja.niepodlegla.kategoria.szko.
html 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/866/882/wystawa.pok
onkursowa.pocztowka.-
.moja.niepodlegla.kategoria.szko.
html 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/
pl/site/384/866/883/wystawa.pok
onkursowa.pocztowka.-
.moja.niepodlegla.kategoria.szko.
html 

bez kosztów 

7. ,,Nam twierdzą 
będzie każdy 
próg… Wojna 
polsko-
bolszewicka 
1919-1921” 

11.11.2020 
https://www.facebook.com/perma
link.php?id=844567542378452&s
tory_fbid=1670953903073141 

bez kosztów 

8. Pozyskiwanie 
muzealiów i 
zwiększenie 
powierzchni 
wystawowej 
Muzeum 
Pożarnictwa w 
Kotuniu w latach 
1982-1992 

15.02.2020–
31.12.2020 

http://muzeumpozarnictwakot

un.pl/wystawa-czasowa-2020-

r/  

bez kosztów 

 
 
 
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 2020) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

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

styczeń – 
10.11.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.11.2019 – 
26.01.2020 

49  
(w 

2020 
roku) 

plan – 
1.600 zł  

wykonanie 
– 1.260,20 

 zł – dotacja 
podmiotowa  

2. 
„A więc wojna!...” 
Wrzesień 1939 
roku 

lipiec 2018 – 
8.11.2019 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.11.2019 –  
26.01.2020 

160 
(w 

2020 
roku) 

koszty 
poniesione 
w 2019 r. 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/881/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/881/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/881/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/881/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/881/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/882/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/882/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/882/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/882/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/882/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/883/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/883/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/883/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/883/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/866/883/wystawa.pokonkursowa.pocztowka.-.moja.niepodlegla.kategoria.szko.html
https://www.facebook.com/permalink.php?id=844567542378452&story_fbid=1670953903073141
https://www.facebook.com/permalink.php?id=844567542378452&story_fbid=1670953903073141
https://www.facebook.com/permalink.php?id=844567542378452&story_fbid=1670953903073141
http://muzeumpozarnictwakotun.pl/wystawa-czasowa-2020-r/
http://muzeumpozarnictwakotun.pl/wystawa-czasowa-2020-r/
http://muzeumpozarnictwakotun.pl/wystawa-czasowa-2020-r/
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3. 
„Dworska 
apteczka” 

21.03.2019 -
19.09.2019 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie  

27.09.2019 
– 

31.01.2020 
11 

Koszty 
poniesione 

w 2019 r. 

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

prezentacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 
„Adwent, Gody, 
Herody” (ze zbiorów 
własnych muzeum) 

16.11.2020– 
07.02.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

odwołana z powodu 
pandemii COVID-19, 

bez kosztów 

2. 

 
Dwory i pałace. 
Wystawa pocztówek  
ze zbiorów Mariana 
Sołobodowskiego 
 

11.12.2020– 
29.01.2021 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

odwołana z powodu 
pandemii COVID-19, 

zaoszczędzone środki – 
2.850 zł 

 
 

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. 

„45 lat Polskiego 
Towarzystwa 
Numizmatycznego” 
– wystawa 
jubileuszowa 

19.01. 
2020 – 
1.03. 
2020 

Polskie 
Towarzystwo 
Numizmatycz
ne – Oddział 
w Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

198 

plan – 0 zł 
koszty 
poniósł 
główny 

organizator – 
PTN 

O/Siedlce 

2. 

„Makatka 
europejska – 
vademecum zasad 
moralnych” ze 
zbiorów Elżbiety i 
Piotra Branekovych 

31.01. 
2020 – 
06.09. 
2020 

Etnograf 
Elżbieta 
Piskorz-
Branekova 

siedziba 
główna 
(MRS) 

861 

plan – 3.620 
zł  

wykonanie –  
4.504,74 zł – 

dotacja 
podmiotowa  

3.  W rycerskim obozie 

14.02.20
20 – 

31.08. 
2020 

Spes 
Medieval 
Market  
w Toruniu 

siedziba 
główna 
(MRS) 

871 

plan – 
12.590 zł  

wykonanie –  
11.282,50 zł 

– dotacja 
podmiotowa  

OGÓŁEM 1930 

plan – 
16.210 zł; 

wykonanie- 
15.787,24 zł 

dotacja 
podmiotowa 

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

 
 
 
 
 

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 
5557 2 500 

zbiorowo 
indywidual

nie 
1897 700 

MRS 1874 3683 292 1605 

MPK 204 298 502 - 57 122 179 - 

MZD 1174 887 2061 - 304 848 1152 - 

 

x 3 252 4 868 8 120 2 500 653 2 575 3 228 700 

 OGÓŁEM 10 620 OGÓŁEM 3 928 

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

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2020 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 1 - 5 - 2 - - 4 - 

 
 
inne: – plan: 9 (publikacja popularnonaukowa – 3; plakat - 3; film – 1;  

pocztówka - 2) 
 

- wykonanie: 7 (publikacja popularnonaukowa – 4; plakat – 1; film – 1, 
pocztówka - 1) 

 
 
 

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. 
Udział ziemian w odzyskaniu 
niepodległości Polski w 1918 
roku” 

500 

wydawnictwo 
popularnonauk

owe 
(posesyjne) 

plan – 12.000 zł 
wykonanie – 9.800 

zł – dotacja 
podmiotowa 

2. 
„Siedlce. O mieście ze 
wspomnień” S. Kordaczuk 

500 
wydawnictwo 
popularno-
naukowe 

plan – 12.075 zł  
wykonanie – 12.075 

zł – dotacja 
podmiotowa 

3. 

„Sikawki i motopompy w 
zbiorach Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu.” 
Z. Todorski 

250 
wydawnictwo 
popularno-
naukowe 

plan – 2.000 zł 
wykonanie 7.500 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

4.  

„25 lat Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów”, S. Kordaczuk 
(współwydawca: PTTK 
Oddział :Podlasie”  
w Siedlcach) 

200 
wydawnictwo 
popularno-
naukowe 

plan - 0 zł  
wykonanie – 

5.600,70 zł – dotacja 
podmiotowa 

5. 
„Wokół kolekcji prac 
Małgorzaty Łady-Maciągowej 
(1881-1969)” 

200 
katalog 

wystawy 

plan – 4.000 zł 
wykonanie – 2.415 

zł – dotacja 
podmiotowa 

6. 
Muzeum Regionalne 
 w Siedlcach 

1500 
folder o 
muzeum 

plan – 1.107 zł  



26 

 

wykonanie – 1.107 
zł – dotacja 
podmiotowa 

7. 
Muzeum Pożarnictwa w 
Kotuniu – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 

1500 
folder o 
muzeum 

plan – 923 zł  
wykonanie – 922.50 

zł – dotacja 
podmiotowa 

8. 
Muzeum Ziemiaństwa w 
Dąbrowie - Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 

1500 
folder o 
muzeum 

plan – 923 zł  
wykonanie – 922,50   

– dotacja 
podmiotowa 

9. 

„Na skraju rzeczywistości. 
Ulotne sekrety wyobraźni”. 
Malarstwo i rzeźba Andrzeja 
Sołtysiuka 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 1.100 zł  
wykonanie – 664,20 

zł – dotacja 
podmiotowa 

10. W rycerskim obozie 150 plakat 

plan – 858 zł  
Wykonanie – 857,93 

– dotacja 
podmiotowa 

11. 

Pocztówki (4 wzory) na 
wystawę „Makatka europejska 
– vademecum zasad 
moralnych” ze zbiorów 
Elżbiety i Piotra Brenekovych 
(4 wzory) 

1000 pocztówka 

plan - 500 zł  
wykonanie – 615 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

12. 

„Wojsko Polskie 1914-1939. 
Katalog pocztówek 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów”, S. Kordaczuk 
(współwydawca: PTTK 
Oddział :Podlasie”  
w Siedlcach) 

10 
(dodruk) 

katalog 
pocztówek 

plan - 0 zł  
wykonanie – 294 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

13. 
„Ale beka” – film edukacyjny 
o bednarstwie w okolicach 
Siedlec 

1 film 

plan - 8.000 zł  
wykonanie – 8.000 

zł – dotacja 
podmiotowa 

 
 

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.  
Straże Ogniowe Ochotnicze  
w strukturach Polskiej 
Organizacji Wojskowej 

wydawnictwo 
popularnonaukowe 

autorzy nie dostarczyli 
tekstów do publikacji, 
zaoszczędzone środki 

- 3000 zł 

2. 
Dwory i pałace. Wystawa 
pocztówek ze zbiorów Mariana 
Sołobodowskiego 

folder/zaproszenie do 
wystawy 

odwołano wystawę  
z powodu pandemii, 
zaoszczędzone środki 

- 1.000 zł. 

3. 
Pocztówka Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

pocztówka 
zmiana przeznaczenia 
środków (na magnesy 

reklamowe) 

4. 
„W dawnej izbie”- prezentacje 
teatrów obrzędowych 

plakat 
impreza odwołana  
z powodu pandemii 

COVID-19, 
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zaoszczędzone środki 
1.000 zł 

5. 
„Adwentowe granie” – konkurs 
gry na ligawkach 

plakat 

impreza odwołana  
z powodu pandemii 

COVID-19, 
zaoszczędzone środki 

1.000 zł 

 
 
 

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, Zestawienie 
właścicieli ziemskich 
powiatu siedleckiego  
w XIX i pierwszej połowie 
XX w. 

Udział ziemian w odzyskaniu 
niepodległości Polski w 1918 
roku, Siedlce 2020, s. 7-26 

własna - 

2. 
S. Kordaczuk, Nie tylko 
dinozaury. Opowieść o 
Bałtowie i okolicy. 

Scena nr 10, XII 19-/20, grudzień 
2020 

obca - 

3. 

A. Leśniczuk, Wkład 
ziemian południowego 
Podlasia w odzyskanie 
niepodległości przez 
Polskę 

Udział ziemian w odzyskaniu 
niepodległości Polski w 1918 
roku, Siedlce 2020, s. 65-72 

własna - 

4. 

A.Hyckowska, Kilka 
przykładów współpracy 
Klubu z Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach 

25 lat Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów, Siedlce 2020, s. 

113-114 
własna - 

5. 
D. Michalec, Biogram 
Małgorzaty łady-
Maciągowej 

Słownik Biograficzny 
południowego Podlasia i 

wschodniego Mazowsza, t. V 
obca - 

6. 
Z. Todorski, Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

Mińskie Zeszyty Muzealne, 
zeszyt nr 6/2019 (wydany w 2020 

r.) 
obca - 

7. 
Z. Todorski, Kronikarstwo 
strażackie na Mazowszu 

Analizy strategiczne Florian 
2050, red. dr M. Zalewski t. 2, 
Warszawa 2020, ss. 294-311 

obca - 

8. 
Z. Todorski, Ochrona 
przeciwpożarowa Miedzny 
w XIX w. 

„Strażak Mazowiecki”, nr 1/2020, 
styczeń-marzec 2020, s. 7 

obca - 

9. 
Z. Todorski, Sikawki braci 
Mencel 

„Strażak Mazowiecki”, nr 2/2020, 
kwiecień-czerwiec 2020, s. 12 

obca - 

10 
Z. Todorski, Ochotnicza 
Straż Pożarna na Nowym 
Bródnie 

„Strażak Mazowiecki”, nr 3/2020, 
lipiec-wrzesień 2020, s. 12 

obca - 

11 

Z. Todorski, Baza 
Naukowa Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu po 
38 latach działalności 

„Strażak Mazowiecki”, nr 4/2020, 
październik-grudzień 2020, s. 12 

obca - 
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Publikacje on-line 

1. 

Cykl Historia wsi Dąbrowa 
i majątku Natolin, (cz.1 – 
6, 8 - 21), Piotr A. Czyż, 

facebook MZD 
14.04- 31.08.2020r. 
 

własna - 

2. 

Cykl eksponat tygodnia 
(nr. 1, nr.30), Piotr A. 
Czyż 

facebook MZD 
16.04.2020r., 05.11.2020r. 
 

własna - 

3. 

Cykl Miejsca Chwały 
1918-1921(odcinek – 
2,4,9,11,12 -19), Piotr A. 
Czyż 
 

facebook MZD 
01.09- 31.12.2020r. 

własna - 

4. 

Cykl 12 artykułów 
poświęconych zwyczajom 
wielkopostnym i 
wielkanocnym „Wielkanoc 
w okolicach Siedlec i nie 
tylko…”; Dorota Filipowicz 
 

facebook MRS 
08.04.2020r. 

własna - 

5. 

Artykuł „Karawaka -  krzyż 
antyepidemiczny”, Dorota 
Filipowicz 
 

facebook MRS 
25.04.2020r. 

własna - 

6. 

Artykuł „Wszystkich 
Świętych i Dzień 
Zaduszny”, Dorota 
Filipowicz 
 

facebook MRS 
31.10.2020r. 
 własna - 

7. 

Artykuł „Adwent”, Dorota 
Filipowicz 
 

facebook MRS 
07.12.2020r. własna - 

8. 

Cykl 3 artykułów 
dotyczących zwyczajów 
bożonarodzeniowych 
„Boże Narodzenie”, 
Dorota Filipowicz 
 

facebook MRS 
23.12.2020r. 

własna - 

9. 

Siekierka tulejowa z 
uszkiem, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
10.04. 2020r. własna - 

10 
Tajemniczy medalion, 
Agnieszka Hyckowska 

facebook MRS 
06.05.2020r. 

własna - 

11 

Najpiękniejsza w służbie 
ojczyzny, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
21.05.2020r. własna - 

12 

Post kończący ankietę 
„Najpiękniejsza w służbie 
ojczyzny”, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
29.05.2020r. 

własna - 

13 

Laurka ze zbiorów DAH 
do postu z okazji Dnia 
Ojca, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
23.06.2020r. 
 

własna - 

14 

Mężczyźni przed 
budynkiem, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
11.09.2020r. własna - 

15 

Romantyczna fotografia 
nad rzeką, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
18.09.2020r. własna - 
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16 

Parkowa aleja w 
Siedlcach, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
25.09.2020r. własna - 

17 

Zagadka dotycząca 
przedmiotów o nie 
wyjaśnionym 
przeznaczeniu ze zbiorów 
DAH, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
22.10.2020r. 

własna - 

18 
Kaplica w Żeliszewie, 
Agnieszka Hyckowska 

facebook MRS 
13.11.2020r. 

własna - 

19 

Cerkiew św. Mikołaja 
Cudotwórcy w Dratowie, 
Agnieszka Hyckowska 

facebook MRS 
20.11.2020r. własna - 

20 

Prezentacja nowego 
zabytku - gazetki dla szkół 
siedleckich z 
międzywojnia 
„Optymistycznie ku 
światłu”, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
26.11.2020r. 

własna - 

21 

Budowa elektrowni w 
Siedlcach (?), Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
27.11.2020r. własna - 

22 
Plac budowy (?), 
Agnieszka Hyckowska 

facebook MRS 
04.12.2020r. 

własna - 

23 

Szkodniej trzewika niż 
nogi – mówi skąpy i ubogi, 
nowego nabytku w 
zbiorach DAH (buty 
damskie z międzywojnia), 
Agnieszka Hyckowska 

facebook MRS 
22.12.2020r. 

własna - 

24 

Hucznie w Nowy Rok, 
czyli Sylwester w 
międzywojniu, Agnieszka 
Hyckowska 

facebook MRS 
31.12.2020r. 

własna - 

25 

Cykl eksponat tygodnia             
(nr.2 – 29, 31 - 36), Anna 
Leśniczuk 

facebook MZD 
16.03. – 17.12.2020r. 
 

własna - 

26 

Wielki Tydzień w 
ziemiańskim dworze, 
Anna Leśniczuk 

facebook MZD 
09.04.2020r. 
 

własna - 

27 

Święta Wielkanocne w 
ziemiańskim dworze, 
Anna Leśniczuk 
 

facebook MZD 
11.04.2020r. 
 

własna - 

28 

Cykl Historia wsi Dąbrowa 
i majątku Natolin, cz.7,  
Anna Leśniczuk, 
 

facebook MZD 
19.05.2020r. 

własna - 

29 

Cykl Miejsca Chwały 
1918-1921 (Odcinek  6), 
Anna Leśniczuk, 

facebook MZD 
06.10.2020r. 
 

własna - 

30 

Święta w ziemiańskim 
dworze., Anna Leśniczuk 

facebook MZD 
24.12.2020r. 
 

własna - 

31 

Cykl „Odkrywamy Siedlce” 
28 odcinków, Sławomir 
Kordaczuk 

facebook MRS 
21.04-23.11.2020 własna - 
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32 
Cykl „Fraszka dnia”, (128 
dni), Sławomir Kordaczuk 

facebook MRS 
04.05-30.10.2020 

własna - 

33 

Cykl Historia wsi Dąbrowa 
i majątku Natolin, cz. 14 – 
Wybuch rakiety V-2 w 
Dąbrowie, Sławomir 
Kordaczuk 

facebook MZD 
07.07.2020 

własna - 

34 

Cykl Historia wsi Dąbrowa 
i majątku Natolin, cz. 15 – 
Jeszcze o rakietach V-2, 
Sławomir Kordaczuk 

facebook MZD 
14.07.2020 

własna - 

35 

Cykl Miejsca Chwały 
1918-1921, odcinek 1 – 
Zawady Majówka, 
Sławomir Kordaczuk 

facebook MZD 
01.09.2020 r. 

własna - 

36 

Cykl Miejsca Chwały 
1918-1921, odcinek 8 – 
Siemiatycze, Sławomir 
Kordaczuk 

facebook MZD 
20.10.2020 r. 

własna - 

37 

Recenzja albumu „Bitwa 
Warszawska 1920: dzieła, 
sztuki – fotografie – 
odezwy” , Mariusz 
Krasuski 

Tygodnik Siedlecki”, 
https://www.tygodniksiedlecki.co
m/t55524-
album.bitwa.warszawska.1920.d
ziela.sztukifotografieodezwy.htm
#, 29.03.2020r. 

obca - 

38 

Dirhemy „Arabski skarb”, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
03.04.2020r. 
 

własna - 

39 

Militarny El Greco – 
Consipcious Gallantry 
Medal, Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
09.04.2020r. własna - 

40 

Pierwsi siedleccy 
harleyowcy. Plakieta 
Klubu Motocyklowego 
Gryf w Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
21.04.2020r. 

własna - 

41 

Automobil De Dion 
Bouton w Siedlcach, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
28.04.2020r. własna - 

42 

Kolarstwo w Siedlcach 
przed Tour de Pologne, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
07.05.2020r. własna - 

43 

Dworzec autobusowy w 
Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
14.05.2020r. własna - 

44 

Syn poety Aleksandra 
Puszkina- dowódcą pułku 
w Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
25.05.2020r. 

własna - 

45 

Mężczyźni z akcesoriami 
ogrodniczymi w atelier, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
07.08.2020r. własna - 

46 

Informacja o nowych 
nabytkach, pamiątkach po 
mjr. Marianie Janie, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
13.08.2020r. 

własna - 

47 

Grupa urzędników sprzed 
I wojny światowej, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
14.08.2020r. własna - 

https://www.tygodniksiedlecki.com/t55524-album.bitwa.warszawska.1920.dziela.sztukifotografieodezwy.htm
https://www.tygodniksiedlecki.com/t55524-album.bitwa.warszawska.1920.dziela.sztukifotografieodezwy.htm
https://www.tygodniksiedlecki.com/t55524-album.bitwa.warszawska.1920.dziela.sztukifotografieodezwy.htm
https://www.tygodniksiedlecki.com/t55524-album.bitwa.warszawska.1920.dziela.sztukifotografieodezwy.htm
https://www.tygodniksiedlecki.com/t55524-album.bitwa.warszawska.1920.dziela.sztukifotografieodezwy.htm
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48 

Wnętrze kościoła św. 
Stanisława w Zbuczynie, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
28.08.2020r. własna - 

49 

Uroczystość religijna 
przed katedrą w 
Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
04.09.2020r. 

własna - 

50 

Pałac Malewiczów w 
Sokołowie Podlaskim, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
21.08.2020r. własna - 

51 

Budynki monastyru 
żeńskiego w Leśnej 
Podlaskiej , Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
02.10.2020r. 

własna - 

52 

Mniszki oraz kandydatki 
do zakonu do monasteru 
w Leśnej Podlaskiej, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
09.10.2020r. 

własna - 

53 

Informacja o rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości z 
prezentacją płomienia na 
trąbkę, Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
11.11.2020r. 

własna - 

54 

Informacja na temat 
wystawy plenerowej „Nam 
twierdzą będzie każdy…”, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
11.11.2020r. 

własna - 

55 
Dzieci z mniszką przed 
szkołą, Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
11.12.2020 

własna - 

56 

Wiadukt kolejowy na 
Bystrzycy w Hajdowie, 
Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
18.12.2020r. własna - 

57 

Tor wyścigów konnych w 
Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
02.12.2020r. własna - 

58 

Budynek Sądu w Łukowie 
przy ul. Siedleckiej 3 
(rozebrany w latach 70. 
XX w.), Mariusz Krasuski 

facebook MRS 
26.12.2020r. 

własna - 

59 

Wyścigi motocyklowe w 
Siedlcach, Mariusz 
Krasuski 

facebook MRS 
29.12.2020r. własna - 

60 

Z kart historii gminy 
Kotuń. Jan Myrcha 
„Grzmot”, Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
15.04.2020r. własna - 

61 
Jan Filip Carossi, Adam 
Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
1.05.2020r. 

własna - 

62 

Por. Marian Miszczak 
„Jabłoń” (1917-2003), 
Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
10.05.2020r. własna - 

63 

Por. Eugeniusz Kurkus 
(1925-2017), Adam 
Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
1.05.2020r. własna - 

64 

Ośrodek II Żeliszew 
„Żelbeton”, „Ogródek”, 
Placówka Żeliszew, Kotuń 
część 1, 2 i 3., Adam 
Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
16.05.2020r. 

własna - 

65 
Stanisław Radomyski 
„Jur”, Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
02.06.2020r. 

własna - 
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66 

Z najstarszych kart historii 
straży pożarnej w 
Siedlcach, Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
09.06.2020r. własna - 

67 
Roman Danielak „Elier”, 
Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
20.06.2020r. 

własna - 

68 
Bronisława Danielak, 
Adam Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
07.07.2020r. 

własna - 

69 
Jan Danielak, Adam 
Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
10.07.2020r. 

własna - 

70 
Akcja „Burza”, Adam 
Krzeski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
15.07.2020r. 

własna - 

71 

100. Rocznica Bitwy 
Warszawskiej, Adam 
Krzeski 
 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
10.08.2020r. 

własna - 

72 

Cmentarz wojenny w 
Bojmiu. Zachęcamy 
turystów., Adam Krzeski, 
Piotr Świerzbiołek 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
24.08.2020r. 

własna - 

73 

„Jeśli nie boicie się 
spojrzeć w oczy…” Olga 
Mędrzejewska 

facebook MRS 
27.08.2020r. własna - 

74 

Setna rocznica śmierci 
legionisty z Siedlec, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
03.04.2020r. własna - 

75 

Pastel Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-1969) 
z wizerunkiem kościoła 
św. Barbary w Krakowie z 
kaplicą ogrójcową przy 
wejściu do kościoła, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
07.04.2020r. 

własna - 

76 

Małgorzata Łada-
Maciągowa (1881-1969), 
„Katyń”, Danuta Michalec 

facebook MRS 
14.04.2020r. własna - 

77 

Kolekcja malarstwa 
Kazimierza Pacewicza 
(1895-1974), Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
20.04.2020r. 

własna - 

78 

Góra Chrobrego w 
Sudetach Bolesława 
Apolinarego 
Kuźmińskiego, Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
27.04.2020r. 

własna - 

79 

Jan Komar (1874-1943) - 
malarz i muzealnik, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
04.05.2020r. własna - 

80 

Konstanty Laszczka – 
rzeźbiarz z Mazowsza, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
11.05.2020r. własna - 

81 

Kolekcja prac Jana 
Bohuszewicza (1878 – 
1935) - Danuta Michalec 

facebook MRS 
20.05. 2020r. własna - 

82 

Kolekcja obrazów Jana 
Kotowskiego (1885-1960), 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
20.05.2020r. własna - 

83 

Kazimierz Szwainowski 
(1917-2002) - Wilnianin 
związany z Siedlcami, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
03.06.2020r. 

własna - 
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84 

Kolekcja prac Kazimierza 
Wiszniewskiego (1894-
1960), Danuta Michalec 

facebook MRS 
08.06.2020r. własna - 

85 

Dar Teresy Szczurowskiej 
– Buchczewy, Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
17.06.2020r. własna - 

86 

Wołyński  pejzaż  
Michaliny Krzyżanowskiej, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
25.06.2020r. własna - 

87 

Stanisław Jagmin  (1875-
1961) – rzeźbiarz, 
ceramik i … teoretyk 
kinematografii, Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
06.07.2020r. 

własna - 

88 

Michał Boruciński (1885-
1976) – „Kwiaty w 
wazonie”, Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
06.08.2020r. 

własna - 

89 
Zapomniany widok, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
20.08.2020r. 

własna - 

90 

Wlastimil Hofman – 
Dziewczynki i ptaszek, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
21.10.2020r. własna - 

91 

Historia portretu 
koreańskiej dziewczynki, 
Danuta Michalec 

facebook MRS 
23.11.2020r. własna - 

92 

Ludwik Cylkow - Szkic 
Bretoński, Danuta 
Michalec 

facebook MRS 
10.12.2020r. własna - 

93 

Wizja Zmartwychwstania 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-
1969),Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
08.04.2020r. 

własna - 

94 

Technika autorska 
Michała Borucińskiego, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
16.04.2020r. własna - 

95 

Witraże Małgorzaty Łady-
Maciągowej „Cztery Pory 
Roku”, Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
21.04.2020r. własna - 

96 

Prekursor nowoczesnego 
szkła artystycznego 
urodził się w Siedlcach, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
02.05.2020r. 

własna - 

97 

Akty Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-1969), 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
09.05.2020r. własna - 

98 

Czy artystce wypada 
malować nagie kobiety, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
20.05.2020r. własna - 

99 

Obraz, na który nie 
wszyscy mogli patrzeć, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
01.06.2020r. własna - 

100 

Wypełnić sztukę treściami 
własnych przeżyć, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
12.06.2020r. własna - 

101 

Dobre życie i autentyczna 
sztuka Joanny 
Karpińskiej, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
19.06.2020r. 

własna - 
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102 

Gdy chcesz, a nie możesz 
być nad morzem, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
01.07.2020r. własna - 

103 

100 lat temu urodził się 
profesor Ludwik Maciąg, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
21.07.2020r. własna - 

104 

Życie i twórczość 
profesora Ludwika 
Maciąga, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
01.08.2020r. 

własna - 

105 

Na skraju rzeczywistości. 
Ulotne sekrety wyobraźni 
”malarstwo i rzeźba 
Andrzeja Sołtysiuka, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
27.09.2020r. 

własna - 

106 

Andrzej Sołtysiuk – 
epidemia, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
15.10.2020r. własna - 

107 

Nowe nabytki Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
17.11.2020r. 

własna - 

108 

Kompozycja Jerzego 
Tchórzewskiego z 1949 
roku w zbiorach Muzeum 
Regionalnego, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
25.11.2020r. 

własna - 

109 
Gdzie to jest?, Agnieszka 
Pasztor 

facebook MRS 
02.12.2020r. 

własna - 

110 

Kazimierz Szwainowski - 
U Borynów Wigilia 
Bożego Narodzenia, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
21.12.2020r. 

własna - 

111 

Małgorzata Łada-
Maciągowa - projekty 
witraża Boże Narodzenie, 
Agnieszka Pasztor 

facebook MRS 
28.12.2020r. 

własna - 

112 
Legenda kisielańska, 
Agnieszka Świerczewska 

facebook MRS 
16.03.2020r. 

własna - 

113 

„Siedlce. Przewodnik po 
mieście i powiecie” 
Tadeusza Moniewskiego 
w moim odbiorze,, 
Agnieszka Świerczewska 

facebook MRS 
24.04.2020r. 

własna - 

114 

„Powiat siedlecki: ziemia, 
wody, człowiek” Józefa 
Mikulskiego w moim 
odbiorze., Agnieszka 
Świerczewska 

facebook MRS 
30.04.2020r. 

własna - 

115 

Najstarsze książki w 
muzealnej bibliotece. 
Agnieszka Świerczewska 

facebook MRS 
17.05.2020r. własna - 

116 

Najstarsza sikawka 
ręczna przenośna 2-
cylindrowa z XIX w., 
Zbigniew Todorski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
6.04.2020r. 

własna - 

117 

Eksponaty archeologiczne 
sprzed 2500 lat w kolekcji 
Muzeum pożarnictwa w 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
16.04.2020r. własna - 
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Kotuniu Zbigniew 
Todorski 

118 

Rocznica upamiętnienia 
akcji „Burza” w Kotuniu, 
Zbigniew Todorski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
14.07.2020r. własna - 

119 

Ks. Ignacy Skorupka w 
Bitwie Warszawskiej, 
Zbigniew Todorski 

muzeumpozarnictwawkotuniu.pl 
05.08.2020r. własna - 

120 
Dwór w Siedlcach, Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
10.04.2020r. 

własna - 

121 

Książki z biblioteki 
księżnej Aleksandry 
Ogińskiej, Kamila 
Woźnica i Agnieszka 
Świerczewska 

facebook MRS 
10.04.2020r. 

własna - 

122 
Siedlecki ratusz,. Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
23.04.2020r. 

własna - 

123 

Kobiety a kariera 
zawodowa w przeszłości, 
Kamila Woźnica 

facebook MRS 
29.04.2020r. własna - 

124 

Rycerz króla Władysława 
Warneńczyka w 
Siedlcach, Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
03.05.2020r. 

własna - 

125 
Uprowadzenie Elżbiety, 
Kamila Woźnica 

facebook MRS 
08.05.2020r. 

własna - 

126 
Rozwódka właścicielem 
Siedlec, Kamila Woźnica 

facebook MRS 
15.05.2020r. 

własna - 

127 

Uczestnicy wesela 
(Galicja?), Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
16.10.2020r. własna - 

128 
Żołnierze austriaccy w 
okopach, Kamila Woźnica 

facebook MRS 
20.10.2020r. 

własna - 

129 
Pies w wojsku, Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
23.10.2020r. 

własna - 

130 

Szkoła Rolnicza w 
Dublanach (obecnie 
Lwowski Narodowy 
Uniwersytet Rolniczy), 
Kamila Woźnica 

facebook MRS 
06.11.2020r. 

własna - 

131 

Prezentacja nowego 
zabytku, ulotka filmowa z 
filmu „Asfalt”, Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
19.11.2020r. 

własna - 

132 

Dziś dzień bez 
prysznica?, post o 
zakładzie kąpielowym w 
Siedlcach w 
międzywojniu, Kamila 
Woźnica 

facebook MRS 
09.12.2020r. 

własna - 
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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 2020 r. zrealizowane 

MRS         -   18 29 6 
plan – 450 zł 

wykonanie - 50 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -     1 1 - - 

MZD         -     2 5 1 
plan – 150 zł 

wykonanie – 0 zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -   21 35 7 
plan – 600 zł 

wykonanie –  50 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 1 21 x 

2. 
Historia drogi żelaznej warszawsko-
terespolskiej 

1 29 x 

3. O herbie Siedlec 2 29 x 

4. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

6 128 x 

5. 
Legendy i baśnie Mazowsza  
i Podlasia 

2 77 x 

6. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

3 64 x 

7. Pasowanie na rycerza 2 42 x 

8. 
Jopule, kruzelery, szuby… W co się 
ubierano w średniowieczu? 

2 35 x 

 Razem 19 425 
plan – 450 zł 
wykonanie –  

0 zł 
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dotacja 
podmiotowa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

 xxxxx    

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

9. Rycerz, szlachcic, ziemianin 1 6 
plan – 30 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 Razem 1 6 
plan – 150 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 OGÓŁEM 19 411 

plan – 600 zł 
wykonanie – 

0 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 
 
 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 
 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Biblia w sztuce 
brak zapotrzebowania; pandemia 

COVID-19 

2. Sztuka starożytna j.w. 

3. Sztuka średniowiecza j.w. 

4. Sztuka renesansu j.w. 

5. Sztuka baroku j.w. 

6. Klasycyzm j.w. 

7. Sztuka Młodej Polski j.w. 

8. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

9. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i A. 
Ogińskiej 

j.w. 

10. Bitwa pod Iganiami j.w. 

11. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

12. Siedlce w czasie II wojny światowej j.w. 
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13. Zbrodnia katyńska j.w. 

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

15. Znani i nieznani Siedlczanie j.w. 

16. W dawnych Siedlcach j.w. 

17. Poznajemy muzeum j.w. 

18. 
Historia świata zapisana na firmamencie 
niebieskim 

j.w. 

19. 
Marszałek Józef Piłsudski i jego związki z 
Siedlcami i Podlasiem 

j.w. 

20. 
Siedlce i mieszkańcy regionu w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-1921 

j.w. 

21. 
W poszukiwaniu skarbów przeszłości. 
Archeologia i jej tajniki 

j.w. 

22. Podsiedlecka wieś j.w. 

23. Jak powstaje beczka j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

24. 

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

j.w. 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

25. 
O czym szumią drzewa  - opowieść o parku 
dworskim 

j.w. 

26. 
Rok Pański na czteron podzielon.  
Tradycje w dworze ziemiańskim 

j.w. 

27. Dwór ziemiański ostoja polskości, tradycji j.w. 

28. 
- Święta wielkanocne w ziemiańskim 
dworze 

j.w. 

29. Tradycje dożynkowe w ziemiańskim dworze j.w. 

30. 
Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim 
dworze 

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 2020 r. zrealizowane 

MRS         -     11 1 - 
plan –  1.000 zł 

wykonanie – 0 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -      - - - - 

MZD         -       1 - - - 

OGÓŁEM  -    12 1 - 
plan –  1.000 zł 

wykonanie – 0 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  

 

 xxxxxxx    

 Razem - - 
plan –  1.000 zł 
wykonanie- 0 zł 

dotacja podmiotowa 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxxx    

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 xxxxxx    

Ogółem: - - 
plan –  1.000 zł 

wykonanie – 0 zł 
dotacja podmiotowa 

 
 
 
 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy warsztatów 
Lp. tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. Warsztaty „Wycinanki z opłatka” (8,9.XII) 
Odwołane z powodu pandemii 
COVID-19, zaoszczędzone środki – 
1.000 zł 
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Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxx 

 

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 
xxxxxxx 

 

 
 
 
 

d. Inne formy edukacji (on-line) 
 

Lp. Tytuł Rodzaj (np. 
quiz, puzzle, 
film, wirtualne 
oprowadzanie) 

Termin realizacji 
/ prezentacji 

Miejsce  (np. 
strona www, 
facebook) 

Frekwencja / 
odbiorcy 
internetowi  

koszty 
realizacji 

plan  
i 

wykonani
e/ źródło 
pochodze

nia 
środków 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

Muzeum 
Regionalne  
w Siedlcach 
(K. Cabaj) 

quiz 15 IV 
facebook 

MRS 
250 

bez 
kosztów 

2. 

Wielkanoc w 
okolicach 
Siedlec i nie 
tylko…  
(D. Filipowicz) 

quiz 17 IV 
facebook 

MRS 
252 

bez 
kosztów 

3. 

Oprowadza-
nie po 
wystawie „Nie 
śpieszmy się 
dorastać….”, 
(A.Hyckowska 

film 18 IV 2020 
facebook 

MRS 
1023 

bez 
kosztów 

4. 
„Jacek” 
 (K. Cabaj) 

kolorowanka 
dla dzieci 

20 IV 
facebook 

MRS 
348 

 
bez 

kosztów 

5. 
Tabliczka do 
nauki pisania, 
(A.Hyckowska 

film 
+diagram 

22 IV 2020 
facebook 

MRS 
917 

bez 
kosztów 

6. 

Quiz z kart 
historii 
siedleckiego 
ratusza, 
(K.Woźnica) 

quiz 24 IV 2020. 
facebook 

MRS 
298 

bez 
kosztów 

7. 
Ratusz pod 
Jackiem 
(K. Cabaj) 

kolorowanka 
dla dzieci 

29 IV 
facebook 

MRS 
494 

 
bez 

kosztów 

8. 

Wykonywanie 
kokardy 
narodowej 
(A.Hyckowska) 

warsztaty 1 V 
facebook 

MRS 
1547 

bez 
kosztów 

9. 

Polskie 
symbole 
narodowe 
(K. Cabaj) 

kolorowanka 
dla dzieci 

2 V 
facebook 

MRS 
439 

 
bez 

kosztów 
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10 
Herb Siedlec 
(K. Cabaj) 

kolorowanka 
dla dzieci 

13 V 
facebook 

MRS 
592 

bez 
kosztów 

11 
Harmonia z 
cicha rżnie 
(D.Filipowicz) 

film 16 V 
facebook 

MRS 
1661 

bez 
kosztów 

12 
Ukwiecona 
laurka 
(A.Hyckowska) 

warsztaty 16 V 
facebook 

MRS 
1408 

bez 
kosztów 

13 

Ankieta do 
postu 
„Najpiękniej-
sza w służbie 
ojczyzny”, 
(A.Hyckowska 

film 21 V 2020 
facebook 

MRS 
383 

bez 
kosztów 

14 

Prezentacja 
laurki ze 
zbiorów DAH 
do postu z 
okazji Dnia 
Matki, 
(A.Hyckowska 

film 26 V 2020 
facebook 

MRS 
1063 

bez 
kosztów 

15 

Puzzle z 
fotografią 
archiwalną ze 
zbiorów DAH 
z okazji Dnia 
Dziecka, 
(A.Hyckowska 

puzzle 1 VI 2020 
facebook 

MRS 
387 

bez 
kosztów 

16 

Zagadkowe 
muzeum (8 
postów), Olga 
Mędrzejewska 

quiz 
13 VII -  31 

VIII 
facebook 

MRS 
5689 

bez 
kosztów 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Cykl 18 
obiektów 
zabytkowych z 
regionu 

puzzle 1 IX – 31 XII 
facebook 

MPK 
b.d. 

bez 
kosztów 

2. 

Wirtualne 
zwiedzanie 
Muzeum 
Pożarnictwa w 
Kotuniu 

zaproszenie 
do wirtualnej 

wycieczki 
5 X 

facebook 
MPK 

153 
bez 

kosztów 

3 

Zakończenie 
działalności 
naukowo-
badawczej. 
Książka: 
„Sikawki i 
motopompy  
w zbiorach 
Muzeum 
Pożarnictwa w 
Kotuniu” 
autorstwa 
Zbigniewa 
Todorskiego 

promocja 
książki 

29 XII 
facebook 

MPK 
172  

bez 
kosztów 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 
P. A. Czyż, 
Widok na 

puzzle 13.05.2020 
facebook 

MZD 
485/132 

bez 
kosztów 
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dwór w 
Dąbrowie. 
Fot. S. 
Kordaczuk. 

2. 

P. A. Czyż, 
Widok na 
oficynę. Fot. 
S. Kordaczuk 

puzzle 20.05.2020 
facebook 

MZD 
379/70 

bez 
kosztów 

3, 

P. A. Czyż, 
Widok na 
elewację 
ogrodową. 
Fot. S. 
Kordaczuk. 

puzzle 27.05.2020 
facebook 

MZD 
366/52 

bez 
kosztów 

4. 

P. A. Czyż, 
Widok na 
rabatę 
kwiatową. Fot. 
S. Kordaczuk 

puzzle 03.06.2020 
facebook 

MZD 
305/37 

bez 
kosztów 

5. 

P. A. Czyż, 
Eksponat: 
Ponczarka. 
Fot. P.A. Czyż 

puzzle 10.06.2020 
facebook 

MZD 
286/22 

bez 
kosztów 

6. 

P. A. Czyż, 
Łabędzie na 
stawie. Fot. 
P.A. Czyż 

puzzle 17.06.2020 
facebook 

MZD 
302/28 

bez 
kosztów 

7. 

P. A. Czyż, 
Widok na 
kwiaty lilaka 
pospolitego. 
Fot. P.A. Czyż 

puzzle 24.06.2020 
facebook 

MZD 
284/27 

 
bez 

kosztów 

8. 

P. A. Czyż, 
Widok na 
pałki na 
stawie. Fot. 
P.A. Czyż 

puzzle 01.07.2020 
facebook 

MZD 
272/17 

bez 
kosztów 

9. 

P. A. Czyż, 
Widok na lilię 
wodną. Fot. 
P.A. Czyż 

puzzle 15.07.2020 
facebook 

MZD 
298/13 

bez 
kosztów 

10 

P. A. Czyż, 
Widok na lilie 
wodne. Fot. 
P.A. Czyż 

puzzle 29.07.2020 
facebook 

MZD 
251/29 

bez 
kosztów 

11 

P. A. Czyż, 
Panorama 
stawu 
dworskiego. 
Fot. P.A. Czyż 

puzzle 05.08.2020 
facebook 

MZD 
286/20 

bez 
kosztów 
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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 

 

„Wokół kolekcji prac 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej”,  
D. Michalec (24 I) 

finisaż wystawy, 
promocja książki 

40 

plan – 1.000 zł 
wykonanie –  

809,10 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 

„Próby z latającymi 
bombami V-1 i 
rakietami balistycznymi 
V-2 we wschodniej 
Polsce w 1944 roku”, 
S. Kordaczuk (28 II) 

promocja książki 86 

plan – 1.500 zł 
wykonanie – 

930,30 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. 

„Kim byli Żołnierze 
Górnicy?”, R. Dmowski 
z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (2.III) 

wykład 35 

plan – 880 zł 
wykonanie –  

667,40 zł 
dotacja 

podmiotowa 

7. 
Noc Muzeów 2020 w 
internecie 
 (16.V) 

prezentacja wystaw, 
warsztaty i zajęcia 
kreatywne on-line 

4 530 
odbiorców 

internetowych 

plan – 900 zł;  
wykonanie – 

646,13 zł  
dotacja 

podmiotowa 

9. 

„Jestem stąd” – 
konkurs nt. śladów 
niematerialnego 
dziedzictwa 
kulturowego  
(finał 19 VI) 

konkurs 
(główny organizator: 

Mazowieckie 
Samorządowe 

Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli  

w Siedlcach) 

75 

plan – 500 zł; 
wykonanie – 500 zł 

dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 

 
Polscy ziemianie 
obcego pochodzenia – 
IX sesja ziemiańska 

sesja naukowa 100 

plan – 19.500 zł;  
wykonanie – 
18.143,37 zł  

dotacja 
podmiotowa 

16. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa  
- „Moja droga” 
(wirtualnie: zwiedzanie 
muzeum, wystawy 
„Kolekcja fotografii z 
obrony Lwowa w 1918-
1919 ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach”; 
- w budynku: 
zwiedzanie  
z przewodnikiem 

pokaz on-line, 
zwiedzanie, impreza 

plenerowa 
60 

plan – 300 zł; 
wykonanie – 
1.346,82 zł  

dotacja 
podmiotowa 
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wszystkich wystaw, 
prezentacja kartonu 
witraża „Zaślubiny 
Polski z morzem”  
M.Łady-Maciągowej; 
(12,13,19,2 .IX) 
- wycieczka 
krajoznawcza śladami 
miejsc pamięci Józefa 
Piłsudskiego (20 IX) 
 

19. 

Festiwal Nauki i Sztuki 
w Siedlcach:  
- wręczenie statuetek 
„Złotego Jacka” 
(22.X) 

spotkanie on-line 60 

plan – 450 zł 
wykonanie – 

504,30  zł, dotacja 
podmiotowa 

(pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 
Uniwersytet 

Przyrodniczo – 
Humanistyczny  
w Siedlcach) 

 

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

konkurs plastyczny 
(współorganizowany 

z SP nr 8 w 
Siedlcach) 

11 
bez kosztów 

(koszty poniósł 
główny organizator) 

22. 

„Pocztówka – moja 
Niepodległa” – konkurs 
plastyczny dla dzieci i 
młodzieży w ramach 
Dni Niepodległej (finał 
8 XI) 

konkurs plastyczny 374 

Plan – 3.170 zł; 
Wykonanie – 

3.144,87 zł, dotacja 
podmiotowa 

koszt włączony do 
Dni Niepodległej 

 

„Grafiki Kazimierza 
Wiszniewskiego ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego”,  
A. Pasztor – prelekcja 
nagrana w ramach 
projektu Patriotyzm 
Jutra realizowanego 
przez Fundację Instytut 
„Surdus Historicus”” 
(12 XI) 

prelekcja 
 

x bez kosztów 

27. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ Jubileusz 25 lat 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów (12.I) 
 
2/ Promocja albumu 
„25 lat Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów” 
S. Kordaczuk (9.II) 
 
3/ „Pokaz kolekcji 
monet o nominale 2 
euro” – Mieczysław 
Księżopolski (8.III) 
 

 
 

 
spotkanie 

 
 
 

 
spotkanie 

 
 

 
 

pokaz 
 
 

 
 

 
45 

 
 

 
 

105 
 
 
 
 

60 
 

 

Finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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7/ XI Giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (12.VII) 
 
8/ XII Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (9.VIII) 
 

 
spotkanie – impreza 

plenerowa 
 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 
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 Razem 5 371 

plan – 28.200 zł 
wykonanie – 
26.692,29 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa – udział w 
projekcie Rady Europy 
i Unii Europejskiej - 
udostępnienie wystaw 
on-line: „Setna 
rocznica odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości w 
listopadzie 1928 r. 
Udział żołnierzy POW  
i strażaków Straży 
Ogniowej Ochotniczej 
w Kotuniu”  
i „Sylwetka Witolda 
Lorentowicza – 
działacza społecznego, 
artysty rzeźbiarza 
i pisarza oraz członka 
Komitetu 
organizacyjnego 
Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu” 
(12 IX, 19 IX) 

wystawy on-line d.b. bez kosztów 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

Uroczyste odsłonięcie 
miejsca upamiętniające 
poległego żołnierza 
polskiego Jana 
Konarskiego (14 VIII) 

spotkanie 28 

plan – 0 zł 
wykonanie – 
1.318,18 zł,  

dotacja 
podmiotowa 

2. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2020 – 
udział w projekcie 
Rady Europy i Unii 
Europejskiej 
W programie: 
▪ koncert 

fortepianowy 
Joanny Różewskiej 
(13 IX) 

▪ wycieczka 
krajoznawcza 
śladami miejsc 

koncert 
wycieczka 

wykład 
53 

plan – 7.200 zł 
wykonanie – 

5.132,56 zł, dotacja 
podmiotowa 
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pamięci Józefa 
Piłsudskiego oraz 
szlakiem 
upamiętnień walk 
w wojnie 1920 r. 
Wycieczka została 
połączona z 
wykładem 
historycznym na 
temat walk na 
pograniczu 
Podlasia, 
Mazowsza i 
Lubelszczyzny w 
1920 r. dr hab. 
Adama Ostanka, 
prof. Wojskowej 
Akademii 
Technicznej (20 IX) 
 

3. 

„Cztery pory w roku  
w Dąbrowie”  
konkurs fotograficzny 
(ogłoszenie konkursu 
XII 2019, 
rozstrzygnięcie  
XII 2020) 

konkurs 4 

plan – 1.500 zł 
wykonanie – 500 zł,  

dotacja 
podmiotowa 

 Razem 85 

plan – 8.700 zł 
wykonanie – 
6.950,74 zł -  

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 5456 

plan – 36.900 zł 
wykonanie – 
33.643,03 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 

 
W setną rocznicę urodzin prof. 
Ludwika Maciąga (19-20 IX) 

sesja naukowa, 
wycieczka 

odwołane z powodu 
pandemii COVID-19, 
zaoszczędzone środki – 
3.000 zł – dotacja 
podmiotowa 

1. 

„W dawnej izbie”  
VI Konkursowe Prezentacje 
Teatrów Obrzędowych i 
Gawędziarzy (18 X) 

prezentacje 
konkursowe 

odwołane z powodu 
pandemii COVID-19, 
zaoszczędzone środki – 
4.500 zł – dotacja 
podmiotowa 

 Dni Niepodległej (8, 9, 11 XI) 
spotkania, wykłady, 
pokazy, warsztaty 

odwołane z powodu 
pandemii COVID-19, 
zaoszczędzone środki – 
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9.412,92 zł – dotacja 
podmiotowa; 
impreza częściowo 
zrealizowana on-line 

2. 
Adwentowe Granie – XXV 
Regionalny konkurs gry na 
ligawkach (12 XII) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 

odwołane z powodu 
pandemii COVID-19, 
zaoszczędzone środki – 
5.700 zł – dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

Koncert pieśni patriotycznych 
(17 XI) 

 
koncert 

odwołany z powodu 
pandemii COVID-19, 

zaoszczędzone środki - 
500 zł 

2. 

„Wszystkie utrzymanki 
wicegubernatora siedleckiego 
Zauszkiewicza: rozpusta, 
geszefty i krnąbrna mamka” - 
prelekcja 
(Artur Górak dr hab. UMCS 
Lublin) (20 XI) 

prelekcja 

odwołana z powodu 
pandemii COVID-19, 

zaoszczędzone środki – 
1.000 zł 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Dzień otwarty Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 
impreza plenerowa/ spotkanie 
(24.V) 

impreza plenerowa 

odwołane z powodu  
pandemii COVID-19; 

zaoszczędzone środki – 
3.000 zł 

2. 
Dokumentowanie historii straży 
pożarnych na Mazowszu 

spotkanie osób 
zajmujących się 

historią pożarnictwa 
na Mazowszu 

odwołane z powodu  
pandemii COVID-19; 

zaoszczędzone środki - 
500 zł 

 
 
 
 
 
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, , 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy, 
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Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie, 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 
Muzeum Historii Polski w Warszawie,   
Muzeum Ziemi PAN, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Muzeum Medycyny 
Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Zamek Królewski na 
Wawelu, Muzeum Ziemi Puckiej w 
Pucku, Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu, Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku, Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w 
Wasilkowie,  Muzeum Diecezjalne w 
Siedlcach,  Muzeum Wojska w 
Białymstoku, Muzeum Podlaskie w 
Białymstoku,  Muzeum Etnograficzne 
w Toruniu, Muzeum Okręgowe w 
Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. 
Władysława Łęgi w Grudziądzu,  
Muzeum Szlachty Mazowieckiej  
w Ciechanowie, Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu, Muzeum Romantyzmu  
w Opinogórze, Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze – Dom Carla i 
Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej 
Porębie, Grajewska Izba Historyczna, 
Miejski Ośrodek Kultury w Łomży,  
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej,  
Książnica Podlaska w Białymstoku, 
biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

reprodukowanie zbiorów, organizacja 
wystaw, wymiana wydawnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
 
 
 
 
dot. funkcjonowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, konsultacji 
merytorycznych 

2. 

instytucje oświatowe:  
przedszkola, szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe w Siedlcach  
i na terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Siedlcach,  
 
Zespół Szkół Turystyczn0-
Gastronomicznych w Mińsku 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski, organizacja 
imprez 
 
organizacja konkursu 
 
 
 
współpraca międzybiblioteczna 
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Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 
2 w Łosicach 
 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, NIMOZ  
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Fundacja Ośrodek KARTA, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych,  
Instytut Pamięci Narodowej w 
Warszawie i Katowicach, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacje merytoryczne, 
wymiana wydawnictw, wypożyczenie 
obiektów na wystawę 
 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy, 
opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów, badań nad historia Siedlec 
 
 

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,  
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,  
Fundacja Wspierania Kultury IRSA, 
Fundacja Obchodów 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, Fundacja 
Wielkie Historie, Muzeum Techniki 
Wojskowej i Użytkowej w Bielanach 
Wąsach, Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych „Front”, 
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy” w Łodzi, Fundacja 
Archeologia Fotografii w Warszawie, 
Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy-Górników - 
Oddział w Siedlcach 

 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych, 
wymiana doświadczeń 
 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw 
 
organizacja wydarzeń kulturalnych, 
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:  
Zebrra TV,  Wschód, Katolickie Radio 
„Podlasie”, Radio dla Ciebie, Radio 
Eska, „Echo Katolickie”, „Tygodnik 
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Siedlecki”, „Życie Siedleckie”,  „Z 
serca Polski” Pismo Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, „Kraina 
Bugu” 
 
informacyjne portale internetowe:  
http://www.tv-wschod.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www.radiopodlasie.pl, 
www.tubasiedlec.pl 

 
popularyzacja wystaw i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów 

7. 

sponsorzy: 
 
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  
w Siedlcach 
 
Hurtownia Papiernicza Marker 
 
 
 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział w Siedlcach 
 
 
 
Antonina Mąka, Nowak-Dom 
 

 
 
wkład rzeczowy o wartości 50 zł na 
otwarcie wystawy  „W rycerskim obozie” 
 
nagrody rzeczowe o wartości 250 zł  
w konkursie plastycznym „Pocztówka dla 
Niepodległej” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
nagrody rzeczowe o wartości 500 zł  
w konkursie plastycznym „Pocztówka dla 
Niepodległej” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
420 zł - na organizację „Dni Niepodległej” 
 

8. 

inne:  
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  
w Siedlcach 
 
30 osób prywatnych 
 
 
 

 
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 
 
Instytut Polski w Sztokholmie 

 
na temat organizacji dalszej współpracy 
 
 
udostępnienie materiałów dot. twórczości 
M.Łady-Maciągowej 

 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 

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; utwardzenie dojazdu do 
pomieszczeń na zabytkowe pojazdy 

4. 
organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 
 

 
w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 

http://www.tv-wschod.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
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 przenoszeniu ciężkich eksponatów, 
utwardzenie dojazdu do pomieszczeń na 
zabytkowe pojazdy 

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” 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
1. 

instytucje kultury 
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu, Muzeum 
Diecezjalne w Siedlcach,  
, Muzeum Południowego Podlasia w 
Białej Podlaskiej, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Muzeum Warszawy, 
Zamek Królewski w Warszawie. 
Muzeum Rezydencja Królów i 
Rzeczypospolitej  
 
Łosicki Dom Kultury,   Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Mordach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Przesmykach 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 
 

 
 
przeprowadzenie kwerend i konsultacji 
merytorycznych 
 
 
 
 
 
 
 
promocja oferty muzealnej 
 
 
 
konsultacje dot. zespołu dworsko-
parkowego 

 
2. 

instytucje oświatowe 
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, Szkoły Podstawowe Nr 4, 
8 i 9  Siedlcach 

 
promocja oferty muzealnej 

3. 
instytucje naukowe:  
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie 

 
organizacja wystawy, badania dotyczące 
historii Dąbrowy 

 
4. 

organizacje pozarządowe,  
stowarzyszenia 
Fundacja Pałac w Korczewie, 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Tygiel Doliny Bugu” 
 
Punkt Informacji Turystycznej  
w Korczewie 

 
 
organizacja spotkań, promocja oferty 
muzealnej 
 
 
promocja oferty muzealnej 

5. 

samorządy, urzędy 
Urząd Gminy Przesmyki 

 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie, 
organizacja spotkań 
 

 
6. 

media: 
„Kraina Bugu” 
Informacyjne portale internetowe: 

 
 
popularyzacja działalności 
muzeum 
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www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www.siemiatyczeblizej.pl 
 

 

 
7. 

inne: 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej  
 
13 osób prywatnych 

 
konsultacje w zakresie 
zagospodarowania parku 
 
konsultacje nt. konserwacji muzealiów,  
 
 
przekazanie darów 

 
 
 
 

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 
 

 
▪ 14 stycznia - udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym bazy „Polska 

UKD online”, Warszawa (A. Świerczewska) 
 

▪ 31 stycznia – udział w spotkaniu nt. procedur realizacji zadań 
inwestycyjnych, Warszawa (G. Kobyliński, M. Karpińska)  

 
▪ 3-6 lutego – udział w szkoleniu „Seminarium dla instytucji kultury”, 

Zakopane (K. Ostas, J. Borkowska) 
 

▪ 2 marca – udział w szkoleniu „Kontrola w zakresie RODO”, Warszawa 
(G. Kobyliński) 

 
▪ 5 marca – udział w szkoleniu „Nowe przepisy katalogowania”, Siedlce  

(A. Świerczewska) 
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▪ 22 czerwca – udział w szkoleniu on-line „Cyberbezpieczeństwo  
w samorządach” (G. Kobyliński, A. Leszczyńska) 

 
▪ 26 czerwca – udział w konferencji on-line „III spotkanie informacyjne dot. 

systemu ADE” (K. Woźnica, A. Leszczyńska) 
 

▪ 26 czerwca – udział w webinarium „Dziedzictwo z pasją. O sztuce 
organizacji” (O. Mędrzejewska) 

 
▪ 1 lipca – udział w webinarium „Online czy w realu? O promocji 

dziedzictwa” (O. Mędrzejewska) 
 

▪ 7 lipca – udział w realizacji reportażu telewizji niemieckiej nt. miejsc 
wybuchów broni V, Sarnaki (S. Kordaczuk) 

 
▪ 25 sierpnia – udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej prof. 

Ludwika Maciąga w Janowie Podlaskim (S. Kordaczuk, K. Chaberski) 
 

▪ 8 września – udział w szkoleniu on-line „Prawo zamówień publicznych – 
zmiany” (G. Kobyliński) 

 
▪ 14 września - Muzeum Regionalne w Siedlcach zostało laureatem  

XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba”  
i zostało nagrodzone: 

✓ I nagrodą w kategorii „Najciekawsza wystawa” za wystawę „Wielki 
świat małego człowieka. Dzieciństwo w kulturach poza-
europejskich”, która była prezentowana w dniach 12.04.2019 – 
08.09.2019. Pomysłodawcą i realizatorem nagrodzonego projektu 
była Kamila Woźnica. Za realizację odpowiedzialni byli 
pracownicy Działu Archeologiczno-Historycznego 

✓ wyróżnieniem w kategorii „Najciekawsze wydarzenie muzealne” 
za książkę autorstwa Sławomira Kordaczuka „Próby z latającymi 
bombami V-1 i rakietami V-2 we wschodniej Polsce w 1944 roku” 

 
▪ 25 września – udział w 2. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy  

i Pracowników Bibliotek Muzealnych „Bibliotekarz w muzeum – praca, 
współpraca, wyzwanie”, Malbork (A. Świerczewska) 

 
▪ 12 października – udział w szkoleniu „Nowy JPK_VAT”, Warszawa  

(K. Ostas, J. Borkowska) 
 

▪ 20-21 listopada – w udział w e-konferencji „Z terenu do muzealnego 
magazynu. Metodologiczne wyzwania w badaniach odzieży tradycyjnej” 
(D. Filipowicz) 

 
▪ 24 i 26 listopada – udział w szkoleniu on-line Prawo pracy w obliczu 

COVID-19 (A. Leszczyńska, D. Filipowicz, M.Karpińska) 
 

▪ 10-11 grudnia – w udział w konferencji on-line „Folk – folklor - folkloryzm” 
(D. Filipowicz) 
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▪ podpisano umowy na dofinansowanie kształcenia w ramach studiów 

podyplomowych z dwoma pracownikami 
 
 
 
 

MZ Dąbrowa 
 
▪ 14 września  – udział  w 14. edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia 

Muzealne – Wierzba” w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.  
(K. Starczewski) 

▪ 18 września – udział w wyjazdowej prezentacji dorobku służb 
konserwatorskich wschodniego Mazowsza w Gródku. (K. Starczewski) 

▪ 24 i 26 listopada – Udział w szkoleniu online „ Prawo pracy w obliczu 
COVID – 19” (A. Jastrzębska) 

 
 
 
 
 
 

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 w internecie (16.V) 
Muzeum wzorem lat ubiegłych włączyło się w ogólnopolską akcję NOCY MUZEÓW. W tym 
roku z uwagi na panującą epidemię COVID-19 zorganizowaliśmy ją wirtualnie. Na naszej 
stronie internetowej oraz facebookowym fanpage’u przygotowaliśmy specjalne atrakcje  
w postaci wystaw i materiałów video. Dla naszych odbiorców przygotowaliśmy trzy 
tematyczne wystawy: wystawa fotograficzna Sławomira Kordaczuka „Nocy spacer po 
Siedlcach”, wystawa sztuki „Życie zatopione w nocy” i wystawę historyczną „W starym kinie 
w Siedlcach”. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży na facebooku zamieściliśmy warsztaty, 
zajęcia kreatywne w formie materiałów video, na których można było nauczyć się 
wykonywania zabawek odpustowych oraz przygotować ukwieconą laurkę dla mamy lub 
bliskiej osoby. Na zakończenie naszej imprezy odbiorcy mieli okazję zobaczyć film na temat 
muzealnej kolekcji harmonii oraz poznać ich historię. 
 

Wystawa „Makatka europejska – vademecum zasad moralnych.  
Wystawa ze zbiorów Elżbiety i Piotra Branekovych” (31.01.2020 – 06.09.2020) 
     Na wystawie eksponowano około 87 obiektów, pochodzących z Bułgarii, Czech, 
Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Na wystawie prezentowane były makatki  
o tematyce świeckiej i religijnej. 
     Materiał ekspozycyjny wystawy stanowiły makatki, ozdobne ręczniki (zawieszane na 

półce przysłaniały użytkowe sprzęty), „kieszonki” (zawieszane na ścianie i służące do 

przechowywania drobnych przedmiotów – nici, grzebieni, szczotek do włosów), tzw. ząbki 

mocowane do krawędzi półek.  
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     Ponadto pokazane zostały przedmioty codziennego użytku (takie same lub podobne do 

tych widocznych na makatkach). Oprócz tego prezentowano ceramikę z Delft, będącą 

inspiracją dla motywów tzw. holenderskich wyszywanych na makatkach (wyroby  

z początków XX w. i współczesne pamiątkarskie) oraz materiały związane z powstawaniem 

makatki (płótna z nadrukiem gotowe do wyszywania, motywy kopiowane na papierze lub 

kalce, nici, ozdobne tasiemki do obszywania makatek). 

 

Przed gmachem muzeum została po raz pierwszy  otwarta wystawa plenerowa: „Życie  
i twórczość prof. Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin” (09.09.2020-
13.07.2021)  
Wystawa prezentuje zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy życia Profesora. Są to 
reprodukcje prac artysty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach i kolekcji 
prywatnych. Dorobek artystyczny jest imponujący. Dlatego obok malarstwa sztalugowego 
można zobaczyć serię znaczków pocztowych z motywami jego twórczości oraz gobeliny 
zrealizowane według projektów Ludwika Maciąga. Współczesny batalista i pejzażysta 
podejmował w swojej twórczości tematy: historii Polski, chwały oręża polskiego, koni, 
rodzinnego pejzażu i piękna aktu kobiecego. Służył w plutonie zwiadu konnego Oddziału 
Partyzanckiego „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej. 13 plansz podsumowuje 
poszczególne etapy pracy artystycznej profesora. Współorganizatorem wydarzenia jest 
Fundacja Ludwika Maciąga Eos. 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

xxxxxxxxx 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Uroczyste odsłonięcie miejsca upamiętniające poległego żołnierza polskiego 
Jana Konarskiego (14 sierpnia) 
W setną rocznicę śmierci poległego w Dąbrowie żołnierza polskiego Jana Konarskiego, na  
terenie dworsko parkowym Muzeum Ziemiaństwa  nastąpiło uroczyste odsłonięcie miejsca 
pamięci. W  uroczystościach wziął udział Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
Wiesław Raboszuk, który odczytał zebranym list Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika. 
Jan Konarski żołnierz polski poległ 14 sierpnia 1920 roku na skraju wsi. Został pochowany 
w skromnej mogile, na której ustawiono krzyż. Tuż przed wybuchem II wojny światowej 
postanowiono ją przenieść w inne miejsce. Właściciel majątku Natolin (obecnie Dąbrowa) 
Ignacy Fonberg podarował na ten cel 30 arów ziemi. Ciało Jana Konarskiego zostało 
ekshumowane 10 listopada 1938 roku. Dzień później, w dwudziestą rocznicę odzyskania 
niepodległości zorganizowany został uroczysty pogrzeb. 

Wystawa „Kresowe siedziby ziemiańskie. Wystawa fotografii Marty Czerwieniec-
Ivasyk". (21 lutego – 30 czerwca) 
Wystawa prezentowała zdjęcia kresowych siedzib ziemiańskich znajdujących się obecnie 
na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Autorką fotografii była archeolog, numizmatyk i genealog 
Marta Czerwieniec-Ivasyk. Na wystawie znalazły się również mapy miernicze, mapy 
folwarków i plany gruntów ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach m.in. torba 
lekarska i komplet narzędzi chirurgicznych lekarza, kolekcjonera i malarza Augustyna 
Pacewicza, bileciki Marii Rodziewiczówny z autografem pisarki, koperta ze zdjęciem i 
bilecikiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, fotografia Lucjana Kraszewskiego. 
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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 – remont budynku 
wystawienniczego pojazdów 
zabytkowych (docieplenie ścian wraz  
ze wzmocnieniem konstrukcji, montaż 
instalacji elektrycznej) 
 

planowany 

plan – 21.940 zł 
wykonanie –  
21.724,46 zł,  
dotacja podmiotowa 

2. 
MP w Kotuniu - wymiana akumulatorów  
i modułów w oprawach oświetlenia 
awaryjnego 

nieplanowany 

plan – 0 zł 
wykonanie –  
1.574,40 zł - 
dotacja podmiotowa 

3. 

MP w Kotuniu – wykonanie podłoża i 
ułożenie kostki brukowej na placu 
dojazdowym do budynku 
wystawienniczego pojazdów 
zabytkowych 

nieplanowany 

plan – 0 zł 
wykonanie – 7.000 zł, 
dotacja podmiotowa 
pozostałe koszty 
Gmina Kotuń 

 
 
 

X.  ZAKUPY 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

1. zestaw komputerowy – 3 szt. (MRS, MZD) 
plan – 7.850  zł 
wykonanie – 12.260,07 zł 
dotacja podmiotowa 

2. 
laptopy (w tym 7 do pracy zdalnej) - 11 szt. (MRS, 
MZD, MPK) 

plan – 14.500 zł 
wykonanie – 39.869,28 zł  
dotacja podmiotowa 

3. 
Urządzenie peryferyjne do komputerów (monitory, 
drukarki, dyski zewnętrzne) – 7 szt. (MRS, MZD) 

plan – 1.550 zł 
wykonanie – 6.219 zł  
dotacja podmiotowa 

4. 
urządzenie wielofunkcyjne (xerokopiarka) color A3 
(MRS) 

plan – 11.000 zł 
wykonanie – 10.824,00 zł  
dotacja podmiotowa 

5. skaner – A4 - 2 szt. (MRS,MPK); A3 – 1 szt. (MZD) 
plan – 5.500 zł 
wykonanie – 12.238,50 zł  
dotacja podmiotowa 

6. modernizacja strony internetowej (MRS) 
plan – 5.100 zł 
wykonanie – 5.000 zł  
dotacja podmiotowa 

7. 
rozbudowa sieci komputerowej, wykonanie łącza wi-fi 
(MZD) 

plan – 11.500 zł  
wykonanie – 11.500 zł, 
dotacja podmiotowa 

8. 
licencja systemu muzealnego MONA na 4 stanowiska 
(MZD, MRS) 

plan – 6.000,00 zł 
wykonanie – 4.920,00 zł, 
dotacja podmiotowa 

9. 6 manekinów ekspozycyjnych (MPK) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.464 zł  
dotacja podmiotowa 

10 szafki stojące pod gabloty – 6 szt. (MPK) 
plan – 2.700 zł 
wykonanie – 2.699,97 zł, 
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dotacja podmiotowa 

11 
gabloty wystawiennicze – 7 szt., 1 witryna (MZD) plan – 25.000,00 zł  

wykonanie – 21.020,70 zł, 
dotacja podmiotowa 

12 
system podwieszeń ekspozycyjnych, rejestrator 
cyfrowy do pomiaru temperatury i wilgotności w 
pomieszczeniach ekspozycyjnych (MZD) 

plan – 0 zł  
wykonanie – 1.749,80 zł, 
dotacja podmiotowa 

13 
witryna na wydawnictwa i gadżety do sprzedaży 
(MRS) 

plan – 0 zł  
wykonanie – 3.600 zł, 
dotacja podmiotowa 

14  aluminiowe gabloty informacyjne zewnętrzne (MRS) 
plan – 3.721  zł 
wykonanie – 3.720,75 zł 
dotacja podmiotowa 

15 
wykonanie szafek i półek w magazynku 
bibliotecznym (MRS) 

plan – 15.000  zł 
wykonanie – 15.000 zł 
dotacja podmiotowa 

16 
szafka roletowa na klucze (MZD) plan – 0 zł  

wykonanie – 900,00 zł, 
dotacja podmiotowa 

 
17 

uzupełnienie wyposażenia pokoi gościnnych i punktu 
gastronomicznego (MZD) 

plan – 2.000,00 zł  
wykonanie – 3.523,30 zł, 
dotacja podmiotowa 
 

18 
kasa fiskalna NANO online z kartą sieciową (MZD) plan – 0 zł  

wykonanie – 1.850,00 zł, 
dotacja podmiotowa 

19 
Urządzenia biurowe  
(dyktafon cyfrowy, prezenter, laminator, niszczarki, 
mikrofon, telefon bezprzewodowy) MZD, MRS 

plan –  1.200 zł 
wykonanie –  4.641,68 zł , 
dotacja podmiotowa 

20 gadżety reklamowe (MRS) 
plan – 24.500 zł 
wykonanie – 24.500 zł, 
dotacja podmiotowa 

21 
wyposażenie biurowe – biurka, krzesła obrotowe, 
regały, lodówka (MRS) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 16.866,20 zł, 
dotacja podmiotowa 

22 
paliwa płynne do pojazdów i urządzeń spalinowych 
(MRS, MZD) 

plan – 35.000 zł 
wykonanie – 19.355,37 zł 
dotacja podmiotowa 

23 olej opałowy (MZD) 
plan – 26.000 zł 
wykonanie – 33.151,80 zł 
dotacja podmiotowa 

24 materiały biurowe (MRS,MPK,MZD) 
plan – 15.000 zł 
wykonanie – 21.679,38 zł, 
dotacja podmiotowa 

25 
prace pielęgnacyjne i naprawcze na terenie dworsko-
parkowym (MZD) 

plan – 25.000 zł 
wykonanie – 5.765,42 zł  
dotacja podmiotowa 

26 okresowy serwis pojazdów i urządzeń (MRS, MZD) 
plan – 16.000 zł 
wykonanie – 18.147,96 zł 
dotacja podmiotowa 

27 naprawa silnikowych sprzętów ogrodowych (MZD) 
plan – 5.000 zł 
wykonanie – 2.472,99 zł 
dotacja podmiotowa 

28 
wykonanie pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (natężenie hałasu i drgań) (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 1.722 zł 
dotacja podmiotowa 

29 pojemnik na nakrętki w kształcie serca 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.968 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 

8 7,5 9 8,,5 

Pracownicy 
merytoryczni 

17 15 16 14,5 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

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

13 12,75 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 
2 

2. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 7 

 Razem 9 

 
 
Siedlce, 28 stycznia 2021 r.      

  
 Dyrektor 
Sławomir Kordaczuk 
  

 
 

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. Łącznie 464 obiekty. 

 
Wyróżniające się spośród nich to: 
 
KOMPOZYCJA AUTORSTWA JERZEGO TCHÓRZEWSKIEGO 
 

Zbiory sztuki wzbogaciły się o dwa obrazy Jerzego Tchórzewskiego 
(1928-1999). Znany w Polsce i na świecie artysta urodził się w Siedl-
cach. Do tej pory muzeum nie miało w swoich zbiorach żadnej jego 
pracy. W czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. W latach 1946-1951 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. 
Zbigniewa Pronaszki. Należał do Grupy Krakowskiej i międzynarodowej 
grupy Le Mouvement Phases. Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jego malarstwa nie sposób zrozumieć bez odwołania się 
do czasu wojny i jej koszmarów.  

Podarowana do zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach przez 
syna artysty Krzysztofa, kompozycja z 1949 r., to surrealizm w wydaniu 
lirycznym: zawieszony w przestrzeni metafizyczny lejek. 
 
 

 

 
 

 
 

NIESPOKOJNA PRZESTRZEŃ  
AUTORSTWA JERZEGO TCHÓRZEWSKIEGO 
 

Z biegiem lat artysta zrezygnował z bezpośredniej  
figuracji. Porzucił subtelny liryzm na rzecz dramatycz-
nej ekspresji. Mimo abstrakcji ciągle o czymś opowia-
dał. Stosował liczne warstwy kolorów. Tak powstawały 
nabrzmiałości i puszystości. W kolorach dominował 
kolor czerwony odwołujący się do tajemnicy i zgliszcz, 
nieuleczalnego bólu, okropności wojny, którą cudem 
przeżył.  

 
 

 

 
PORTRET DZIEWCZYNKI AUTORSTWA WLASTIMILA HOFMANA 
 

Powiększyła się również kolekcja prac Wlastimila Hofmana. Od kolekcjonera 
twórczości artysty zakupiliśmy dwa obrazy olejne i dwa rysunki. Ada i Wlastimil 
Hofmanowie nie mieli własnych dzieci, ale byli bardzo wrażliwi na losy dzieci  
z sąsiedztwa. Wlastimil często je także malował. „Portret dziewczynki” artysta 
sygnował i dokładnie datował na 21 kwietnia 1957 roku. Ri-Dzą-Dza była jed-
nym z ponad tysiąca dzieci koreańskich, które w latach 50. XX wieku przebywa-
ły w Polsce. 

Do zbiorów sztuki trafiły też kolejne prace siedleckich artystów: Mariana 
Gardzińskiego, Barbary Rękawek i Haliny Trebnio-Liss.   
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ODZNAKA PO PILOCIE WOJSKOWYM BOHDANIE ARCIE  
 

Jednym z najcenniejszych zabytków pozyskanych do Działu Ar-
cheologiczno-Historycznego jest odznaka wojskowa 306 Dywizjonu 
Myśliwskiego. Pamiątka związana jest z osobą pilota Bohdana 
Arcta oraz jego służbą w Polskich Siłach Zbrojnych. Arct był pilotem 
myśliwskim m.in. w dywizjonie 303, 306 i jako dowódca w 316. Po 
wojnie osiadł w Dobrzanowie pod Siedlcami i zajął się twórczością 
literacką. Efektem tej pracy jest kilkadziesiąt książek o tematyce 
lotniczej.  
 
 

 
 
ALBUM WĘGRÓW I OKOLICE 
 

Zbiory fotograficzne wzbogaciły się o interesujący album z fotografiami 
Węgrowa i regionu z okresu międzywojennego. Zdjęcia przedstawiają za-
bytki Węgrowa m.in. Dom Gdański, Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, kościół ewangelicki. Znaczną część albumu stanowią fotogra-
fie zabytkowych budynków powiatu węgrowskiego m.in. zamek w Liwie, 
pałac w Starej Wsi, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEKRETARZYK 
 

Sekretarzyk pochodzi z przełomu XIX/XX 
w., jest jednym z darów Jadwigi Kuszell – 
córki ostatniego właściciela majątku Przy-
toczno k. Kocka (pow. lubartowski, woj.  
lubelskie). Stanowił on wyposażenie tam-
tejszego dworu. Mebel ma piękne zdobio-
ne fornirem drzwiczki, za którymi kryje się 
11 szuflad (piórników) oraz przegródka 
zamykana na klucz. W jej wnętrzu znajduje 
się niewielka skrytka, w której można było 
ukrywać cenne przedmioty lub dokumenty. 
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STOLIK POD GRAMOFON (NICIAK) 
 

Prezentowany niciak pochodzi z dworu  
w Przytocznie, gdzie pełnił rolę stolika pod 
gramofon. Został wykonany najprawdopodobniej 
pod koniec XVIII w. Mebel ma intarsjowany, 
uchylny blat oraz dwie zamykane na klucz 
szuflady bez przegródek. 

 
 
 

 

 
 
LIST HRABINY ELEONORY WORONIECKIEJ 

 

Bardzo cennym darem pozyskanym do zbiorów jest 
list hr. Eleonory Woronieckiej skierowany do brata 
Jeremiego hr. Woronieckiego - właściciela majątku 
Huszlew. Napisano go 2 stycznia 1854 r. w Warszawie, 
gdzie jego autorka wówczas mieszkała. Dotyczył on 
spraw codziennych ziemiaństwa polskiego połowy XIX w. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

HARMONIA Z. RADEK 
 

Harmonia „Cocncertino” pochodzi z warszawskiego zakładu  
Z. Radka. Została wykonana przed 1939 r. Jest to harmonia 
ręczna chromatyczna trzyrzędowa (17+18+17 klawiszy 
melodycznych), 24-basowa. Korpus harmonii i galeryjki są 
bogato dekorowane kolorowymi motywami kwiatowymi na 
masie perłowej. Harmonia posiada ażurowe przykrywy  
z misternie wyciętymi ornamentami. Całość uzupełniają 
brokatowe drobinki. Miech okleinowany jest białą skórą  
z ozdobnym czerwonym rombem na froncie instrumentu. 

Zakupiona harmonia stanowi znakomite uzupełnienie 
powstającej kolekcji instrumentów ludowych w zbiorach 
etnograficznych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
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KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

     W  2020 roku  Muzeum  Regionalne w Siedlcach  na  konserwację obiektów wydatkowało 
kwotę 100.800 zł pochodzącą z dotacji podmiotowej. Dzięki temu swoją świetność odzyskało 109 
obiektów.  
 
 

OSIEM OBRAZÓW KAZIMIERZA PACEWICZA 
 

Dokonano dezynfekcji, czyszczenia i prostowania płótna. Zostały 
uzupełnienie ubytki warstwy malarskiej i gruntu. Do wszystkich ob-
razów wykonano nowe blejtramy. Konserwację wykonał Romuald 
Wyszyński. 
 

TYTUŁY OBRAZÓW PODDANYCH KONSERWACJI:  

 Ryś w lesie, XX w., płótno, olej, 53,5x71 cm, nr inw. MRS/S/2476  

 Furmanki na polnej drodze,  XX w., płótno, olej, 55x70,5 cm, nr inw. MRS/S/2551 

 Namioty przy drodze, XX w., płótno, olej, 60x73 cm, nr inw. MRS/S/2552 

 Jezioro w górach, XX w., płótno, olej, 71x87 cm, nr inw. MRS/S/2560 

 Akt kobiety siedzącej, XX w., płótno na tekturze, olej, 55,5x45,5 cm,  
nr inw. MRS/S/2566  

 Most na rzece, XX w., płótno, olej, 71x106,5 cm, nr inw. MRS/S/2569 

 Osada w dolinie, XX w., płótno, olej, 71,5x59 cm, nr inw. MRS/S/2575  

 Deszczowy dzień, XX w., płótno, olej, 61x76,5 cm, nr inw. MRS/S/4398 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KRZESŁO TAPICEROWANE   
 

Konserwacji poddano także krzesło tapicerowane, w którym została 
naprawiona złamana noga i uszkodzona tapicerka. Krzesło jest częścią 
kompletu mebli simmlerowskich składającego się z dwunastu krzeseł, 
stołu i dwóch foteli. Konserwację wykonała firma z Białej Podlaskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 WŁAZ DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 
 

Właz został wykonany w zakładzie odlewniczym Wiktora 
Latka przed II wojną światową XX wieku w Siedlcach. Podczas 
konserwacji wykonano następujące czynności: nasączano 
żeliwo naftą, usunięto rdzę, dokonano piaskowania obiektu, 
nałożono trzykrotnie kortanin oraz wykonano woskowanie 
na gorąco. Zabieg konserwacji obiektu wykonała siedlecka 
firma Metaloplastyka. 
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STOLIK NA GRAMOFON (NICIAK) 
 

Podczas prac konserwatorskich: oczyszczono mebel 
ze starych powłok lakierniczych; uzupełniono ubytki for-
nirem, zaimpregnowano; uzupełniono intarsję; dokona-
no napraw stolarskich (usunięcie zbędnych doklejeń przy 
nóżkach, sztukowanie nóżek do stolika); uruchomiono 
zamki. Stolik pochodzi z dworu w Przytocznie pod Koc-
kiem (obecnie powiat lubartowski). 
 

 
 

 
 
 
FOTEL 
 

Dokonano następujących prac konserwacyjnych: oczyszczono ramę ze 
starej powłoki lakierniczej; zdjęto materiały zewnętrzne; roztapicerowano 
pasy; zaimpregnowano drewniany stelaż; zabejcowano, politurowano,  
lakierowano; nabito nowe pasy, ustawiono i związano sprężyny; nałożono 
i obszyto materiałami wyściółkę; obszyto materiałami zewnętrznymi; wy-
kończono taśmą ozdobną. Fotel również pochodzi z dworu w Przytocznie 
pod Kockiem (obecnie powiat lubartowski). 

 
 
STÓŁ 
 

Podczas konserwacji wykonano następujące 
czynności: naprawa stolarska polegająca na połączeniu 
wszystkich elementów w jedną konstrukcję; umyto 
stół preparatem w celu usunięcia zanieczyszczeń; do-
robiono brakujące części; zaimpregnowano prepara-
tem owadobójczym; czyszczono mechaniczne, politu-
rowano i polakierowano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DZIESIĘĆ ŻELAZEK ZE ZBIORÓW ETNOGRAFICZNYCH  

 

Były to żelazka żeliwne, mosiężne na duszę i na węgle. 
Poddano je zabiegom usuwającym korozję, oczyszczono  
z zanieczyszczeń organicznych i chemicznych. Zabezpieczono  
i zaimpregnowano powierzchnię przed czynnikami zewnętrznymi. 
Uzupełniono nieodzowne brakujące elementy żelazek. 
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WYSTAWIENNICTWO 
 

Ekspozycje stałe 
 

   SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 
  

SIEDLECKIE DZIEJE 1441-1939 
 

Jest to nowa ekspozycja stała przygotowana  
w 2020 r. Wystawa ma na celu zaprezentowanie  
historii Siedlec od początku istnienia miejscowości do 
wybuchu II wojny światowej. 

Początki Siedlec giną w mrokach zapomnienia.  
Zabytki archeologiczne świadczą, że istniały co naj-
mniej od XIII w. Pierwsza znana wzmianka pochodzi  
z 1441 r. Siedlce były wtedy wsią prywatną w ziemi 
łukowskiej należącej do województwa lubelskiego.  
Leżały na pograniczu z Wielkim Księstwem Litewskim. 
W 1532 r. powstała tu parafia, a w 1547 r. Siedlce 
otrzymały prawa miejskie. Rozkwit przeżyło miasto  
w XVIII w. za czasów Aleksandry Ogińskiej. 

XIX i XX w. to czas dalszego rozwoju Siedlec. Zmieniły się one wówczas z blisko 4 tys. miasteczka na  
początku XIX w. w liczące u progu II wojny światowej ponad 40 tys. miasto, będące regionalnym ośrod-
kiem kultury, szkolnictwa, handlu, przemysłu, ważnym węzłem komunikacyjnym i miejscem stacjonowa-
nia dużego garnizonu wojskowego. XIX w. reprezentuje m.in. plan Siedlec Edwarda Vattera z 1811 r. Z po-
śród zabytków materialnych z tej epoki na uwagę zasługują znaleziska z pola bitwy pod Iganiami z 1831 r., 
guziki urzędnicze z herbem guberni podlaskiej, czapka weterana powstania styczniowego i stuła przypisy-
wana ks. Stanisławowi Brzósce. 

Okres 1864-1914 należał do najbardziej dynamicznych w rozwoju miasta. Dobrej koniunkturze sprzyja-
ło wybudowanie w 1866 r. warszawsko-terespolskiej linii kolejowej oraz kolejnych połączeń z Małkinią  
i Bołogoje. Wraz z utworzeniem w 1867 r. guberni siedleckiej, powstały liczne urzędy i instytucje. Liczba 
ludności zwiększyła się z 8 tys. w 1860 r. do ponad 35 tys. w 1914 r. Z tego etapu historii na ekspozycji  
pokazana została m.in. fotografia wjazdu pierwszego pociągu do Siedlec w 1866 r. Z lat I wojny światowej 
na wystawie zaprezentowano m.in. fotografię ukazującą uroczystość nadania aktu 5 listopada w 1916 r. 
 

     
 

Na uwagę zasługują fotografie oraz zabytki ukazujące gospodarkę w dwudziestoleciu międzywojennym 
m.in. noże z fabryki Kazimierza Boguckiego, waga firmy „Ursus”, butelki z huty szkła i kafel z fabryki braci 
Michalików. Wyeksponowano również zabytki dotyczące siedleckiego garnizonu wojskowego, kultury, 
sportu i szkolnictwa, a także życia codziennego, w tym ubiory i przedmioty codziennego użytku. Zostały 
zaprezentowane m.in. mundur majora 22 Pułku Piechoty stacjonującego w Siedlcach, półszabla Milicji 
Miejskiej z czasów I wojny światowej, rower należący do siedleckiej rodziny, zaproszenie na ślub Ziuty  
Buczyńskiej, judaika i reklamy filmowe z siedleckich kin. Warto też przyjrzeć się fragmentowi ekspozycji 
poświęconemu atelier fotograficznemu Adolfa Ganiewskiego (Gancwola). Atutem wystawy jest fakt, że 
wiele zabytków i fotografii archiwalnych zostało zaprezentowanych po raz pierwszy. 
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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, pochodzą-
cych w całości z własnych zbiorów etnograficznych. Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza podla-
sko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-XX w.) 
i współczesnych fotografii. Wsie te, w porównaniu do innych regionów, były wyraźnie uboższe, bo poło-
żone na słabych, 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 go-
spodarzy. 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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GALERIA SZTUKI POLSKIEJ ZE ZBIORÓW WŁASNYCH 
 

    To ekspozycja stała prezentująca wybrane kompozycje ze zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach. Wystawa została zorganizowana w 2017 r. w związku z obchodami 50. rocznicy powstania 
siedleckiego muzeum. Początkowo wystawa nosiła tytuł „Sztuka w naszych zbiorach”. Po zakupie nowych 
gablot można było ją zmodyfikować i uzupełnić mniejszymi kompozycjami, które zaprezentowano we 
wspomnianym sprzęcie ekspozycyjnym. Wtedy został także zmieniony tytuł ekspozycji na „Galeria sztuki 
polskiej ze zbiorów własnych”. Pokazaliśmy na niej dwie unikalne w krajowej skali kolekcje prac artystów 
urodzonych w Siedlcach.  
 

     
 

Trzy sale, czyli największą część wystawy, poświęciliśmy twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej 
(1881-1969). Ta artystka, w 1967 r. przekazała do powstającego ówcześnie muzeum w Siedlcach, plon 
swojej 60-letniej twórczości. Drugą znaczącą darowizną do zbiorów sztuki naszego muzeum była donacja  
z 1976 roku. Jest ona złożona z ponad 1000 prac  Michała Borucińskiego (1885-1976), a przekazała ją 
Hanna Sołtan – córka artysty. Wybór prac z tej kolekcji to dwie kolejne sale galerii.  
 

     
 

Kolejne dwie sale zapełniły artefakty  którymi chcieliśmy się pochwalić ponieważ  należą do najpięk-
niejszych i najstarszych w naszej kolekcji bądź reprezentują zgromadzoną w siedleckich zbiorach twór-
czość bardziej znanych polskich artystów. Można więc tam zobaczyć rysunek Józefa Pankiewicza (1866-
1940), akwarelę Ludomira Benedyktowicza (1844-1926) oraz obrazy: Wlastimila Hofmana (1881-1970), 
Wojciecha Weissa (1875-1950),  czy Michaliny Krzyżanowskiej (1883-1962). W tych salach prezentujemy 
także kilka najstarszych przedmiotów rzemiosła artystycznego, których także jesteśmy właścicielami. 
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   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W 2020 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie prezentowane były dwie ekspozycje stałe. 
 

WNĘTRZA DWORSKIE Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU 
 

Ekspozycja 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 muzealnych: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy oraz podarowane i przyjęte w depozyt od osób prywat-
nych. 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.  
 

           
 
 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE W DĄBROWIE WCZORAJ I DZIŚ 
 

Wystawa fotograficzna przedstawiająca dzieje założenia dworsko parkowego od połowy XIX w. do 
chwili obecnej. Prezentowane fotografie archiwalne pochodzą ze zbiorów Radosława Wiszniowskiego 
oraz rodziny Fonbergów. Zdjęcia zostały wykonane przez: Mieczysława Chromińskiego, Cezarego Cybul-
skiego, Piotra Czyża, Agnieszkę Jastrzębską, Sławomira Kordaczuka, Annę Leśniczuk, Jana Mieczkowskiego, 
Franciszka Pliszkę i Krzysztofa Starczewskiego. 
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   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.  
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ekspozycje czasowe 

 

 

 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

 
 

45 LAT ODDZIAŁU PODLASKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
NUMIZMATYCZNEGO W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 19 I – 1 III 2020 | Komisarz wystawy: Krzysztof Cabaj 
 

„45 lat Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego w Siedlcach”, to wystawa  
podsumowująca 45 lat historii tego Oddziału. Była 
ona udokumentowaniem działań i osiągnięć człon-
ków PTN w Siedlcach. 

Na wystawie zaprezentowano działalność i osią-
gnięcia siedleckiego Oddziału od powstania do współ-
czesności. Pokazane zostały dokumenty z pierwszych 
lat działalności Oddziału, wzory legitymacji człon-
kowskich obowiązujących od lat siedemdziesiątych 
oraz plakiety ze zjazdów PTAiN i PTN. Pokazane zo-
stały również oryginalne dokumenty potwierdzające 

kontakty Oddziału z wieloma placówkami muzealnymi w kraju oraz różnymi placówkami oświatowymi. 
Odrębną grupę na wystawie stanowiły kopie artykułów członków, zamieszczanych w „Biuletynie Numi-
zmatycznym” i innych wydawnictwach regionalnych oraz wydawnictwa własne - broszury o tematyce 
numizmatycznej, w tym wydawany wspólnie z Siedleckim Klubem Kolekcjonerów „Lamus”. Ponadto na 
wystawie można było obejrzeć podziękowania i dyplomy przyznane członkom Oddziału za szeroko poj-
mowaną popularyzację numizmatyki. 
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MAKATKA EUROPEJSKA – VADEMECUM ZASAD MORALNYCH. 
WYSTAWA ZE ZBIORÓW ELŻBIETY I PIOTRA BRANEKOVYCH 
Okres prezentacji: 31 I – 6 IX 2020 | Komisarz wystawy: Dorota Filipowicz 
 

Obiekty prezentowane na wystawie w zdecydowanej większości stanowią własność Elżbiety Piskorz-
Branekovej i jej męża Piotra Branekova. Tylko kilka uzupełniających obiektów pochodziło ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach i z prywatnych kolekcji.  Wystawę tworzyły: makatki, ozdobne ręczniki 
(zawieszane na półce przysłaniały użytkowe sprzęty), „kieszonki” (zawieszane na ścianie i służące do 
przechowywania drobnych przedmiotów na przykład nici, grzebieni, szczotek do włosów), tzw. ząbki 
mocowane do krawędzi półek. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto pokazane zostały przedmioty codziennego użytku (takie same lub podobne do tych 
widocznych na makatkach). Oprócz tego zobaczyć można było ceramikę z Delft, będącą inspiracją dla 
motywów tzw. holenderskich wyszywanych na makatkach (wyroby z początków XX w. i współczesne 
pamiątkarskie) oraz materiały związane z powstawaniem makatki (płótna z nadrukiem gotowe do 
wyszywania, motywy kopiowane na papierze lub kalce, nici, ozdobne tasiemki do obszywania makatek). 
Na wystawie eksponowanych było około osiemdziesięciu siedmiu obiektów, pochodzących z Bułgarii, 
Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Zostały one podzielone na grupy tematyczne: motywy 
religijne, miłość i uczucia, dom i kuchnia, motywy holenderskie, motywy baśniowe, praca i przyroda. 
 

      
 

Ekspozycja była próbą prezentacji i odkrycia swoistego przejawu sztuki użytkowej, zdobnictwa, 
intrygującej dekoracji, atrakcyjnego ozdobnika, jaką była makatka, a ponadto uświadomienia i wyraźnego 
wyrażenia opinii, że makatka to do dzisiaj niezauważony, wspólny element dziedzictwa Europy. 
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W RYCERSKIM OBOZIE 
Okres prezentacji: 14 II – 31 VIII 2020 | Komisarz wystawy: Agnieszka Hyckowska 
 

      
 
Na wystawie przedstawiono zrekonstruowane realia życia codziennego w czasie wyprawy wojennej  

w średniowieczu. Ekspozycja została przygotowana przez firmę Spes Medieval Market z Torunia we 
współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Firma Spes Medieval Market ma duże 
doświadczenie w wykonywaniu replik i akcesoriów zgodnych ze źródłami materialnymi, ikonograficznymi  
i historycznymi głównie z epoki średniowiecza. Wykonała wiele ciekawych projektów, spośród których 
należy wymienić: sesję zdjęciową do podręczników historii dla szkół podstawowych Wydawnictwa 
Szkolnego i Pedagogicznego oraz wystawę o Eryku Pomorskim na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. 
Współpracuje również ze stacjami telewizyjnymi Shawmax oraz TVP, wykonała stroje do serialu 
telewizyjnego „Korona Królów”, które możemy podziwiać między innymi w scenie koronacji Jadwigi (szaty 
biskupów oraz Jadwigi), korona Władysława Jagiełły na naszej wystawie jest bardzo podobna do korony 
wykonanej na potrzeby serialu. 
 
 

     
 

Wystawa ukazała zwiedzającym różne aspekty obozowania rycerzy oraz towarzyszącej im obozowej 
czeladzi. Główną częścią ekspozycji był pełnowymiarowy namiot króla o konstrukcji pawilonu typu parasol 
wraz z królewskim wyposażeniem. Przy namiocie widzimy króla Polski Władysława Jagiełłę na tle chorągwi 
Królestwa Polskiego. Wokół najbliższe otoczenie króla, skryba, pokojowiec czy ochraniający władcę 
lekkozbrojny. Wszyscy posiadają charakterystyczne dla siebie atrybuty. Druga część wystawy 
przezentowała obozową codzienność. Kucharz przy palącym się ognisku przygotowuje posiłek. W pobliżu 
znajdują się cywile, zbrojni oraz służba. Po bokach możemy podziwiać namioty typu stożek.  
Na zakończenie, w środkowej sali pokazano pozostałości po obozie: wziętych do niewoli Krzyżaków, czy 
też obozowego pachołka-ciurę odpoczywającego po trudach walki. Dużą atrakcją była możliwość zakucia 
w dyby, wzięcia do ręki repliki miecza, czy też tarczy.  
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NIE SPIESZMY SIĘ DORASTAĆ ... DZIECIŃSTWO NASZYCH DZIADKÓW 
Okres prezentacji: 6 III – 7 IX 2020 | Komisarz wystawy: Agnieszka Hyckowska 

 

     Wystawa była podróżą sentymentalną do czasów 
dzieciństwa kojarzącego się z beztroską, zabawą, szkołą 
oraz z domem rodzinnym. Na ekspozycji zaprezentowane 
zostały zabytkowe zabawki, gry, przedmioty związane 
ze szkołą, ubrania oraz pamiątki rodzinne, wzbogacone 
fotografiami archiwalnymi dzieci pochodzącymi ze zbiorów 
własnych. 

Ciekawostką wystawy były dawne mundurki szkolne 
oraz unikalne zabawki m.in. kuchenka dziecięca  
z fajerkami. Ekspozycja obejmowała okres od międzywojnia 
do lat 80. XX w. Wystawa łączyła pokolenia, młodsi 

mieli okazję zobaczyć jak dawniej wyglądało życie dziecka, dla starszych był to czas wspomnień i refleksji. 
Dla wszystkich wspaniała okazja do rodzinnego odwiedzenia muzeum. 

 
PREZENTACJA KARTONU WITRAŻA „ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM”  
MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ 
Okres prezentacji: 6 – 20 IX 2020 | Kurator wystawy: Danuta Michalec 
 

We wrześniu można było zobaczyć karton witraża „Zaślubiny Polski z morzem”, który w 1934 r. zapro-
jektowała Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969).  Za tę kompozycję pokazaną w tym samym roku na 
dorocznym Salonie TZSP w Warszawie otrzymała nagrodę im. Leokadii Łempickiej. Była to nagroda pie-
niężna w wysokości 500 złotych. W pamiątkach po artystce zachowały się dwie fotografie pokazujące ją 
przy pracy nad tą kompozycją, która ma imponujące wymiary: 435 cm x 302 cm. W tym roku minęła setna 
rocznica wydarzenia, które w symboliczny sposób zilustrowała artystka. Niestety nie wiemy czy kompozy-
cja była projektowana do konkretnego okna czy powstała „sobie a muzom” z inicjatywy malarki? W 2019 
r. dwa muzea zgłosiły się do Muzeum Regionalnego w Siedlcach z prośbą o możliwość pokazania projektu 
w wersji fotograficznej na wystawach przez nich projektowanych, by uczcić 100. rocznicę zaślubin Polski  
z morzem 10 lutego 1920 r. 
 

 
 

W Muzeum Regionalnym w Siedlcach była możliwość zobaczenia oryginału. Podczas pokazu kartonu 
witraża pokazaliśmy także wspomniane zdjęcia i katalogi wystaw zorganizowanych w bieżącym roku  
w Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku oraz w Narodowym Muzeum Morskim w Gdań-
sku. Prezentacja kartonu witraża była jednym z punktów programu tegorocznych Europejskich Dni Dzie-
dzictwa przygotowanych przez nasze muzeum. 
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MALOWANY ZWIERZYNIEC 
Okres prezentacji: 15 IX 2020 – 31 I 2021 | Kurator wystawy: Danuta Michalec 
 

Była to kameralna prezentacja obrazów i mniejszych 
szkicowych kompozycji ze zbiorów własnych. Zwierzęta 
malowane przez Michała Borucińskiego, Kazimierza Pace-
wicza czy Teresę Szczurowską oraz Małgorzatę Maciągową 
nie zawsze występują w obrazach w roli głównej. Były też 
kompozycje, w których można było dostrzec w pejzażu  
i przy pracy do jakiej zaangażował je człowiek. Szczególnie 
dużo uwagi ptactwu domowemu poświęcił Michał Boru-
ciński. On także zainteresował się sylwetkami kóz na ru-
inach zniszczonej po wojnie Warszawy. Kazimierz Pacewicz 
poświęcił swoje obrazy zarówno dzikim zwierzętom jak  
i oswojonym przez człowieka. Najstarsza kompozycja ma-

lowana przez Małgorzatę Ładę przedstawiała białe króliki. Natomiast Teresa Szczurowska poświęciła swo-
ją uwagę koniom w pejzażu. 

 
 

NA SKRAJU RZECZYWISTOŚCI. ULOTONE SEKRETY WYOBRAŹNI 
MALARSTWO I RZEŹBA ANDRZEJA SOŁTYSIUKA 
Okres prezentacji: 25 IX – 25 X 2020 | Komisarz wystawy: Agnieszka Pasztor 
 

Od ostatniej wystawy artysty w Muzeum Regional-
nym w Siedlcach minęły cztery lata. Obszar zaintereso-
wań twórczych nie zmienia się. Pojawiają się natomiast 
nowe rozwiązania. Tytułowy skraj rzeczywistości – tłu-
maczy Andrzej Sołtysiuk – to miejsce, w którym funkcjo-
nuje człowiek. Można to porównać do pozornej linii  
horyzontu, na której łączy się niebo z ziemią. W miarę 
przybliżania linia się oddala. To tak, jakbyśmy na tym 
skraju rzeczywistości stawiali sobie zadania i do nich  
dochodzili. Jest to linia poszukiwania. Cały czas poszuku-
jemy (…). Prezentowa na wystawie twórczość w dużej 
mierze powstała w tygodniach obowiązywania zaostrzo-
nych przepisów sanitarnych. 

Prace Andrzeja Sołtysiuka wykazują ścisły związek z naturą. W centrum tych przedstawień pozostaje 
jednak człowiek. Artysta umieszcza w obrazach nagie postacie, które nie mają nic wspólnego z tradycyj-
nym rozumieniem aktu. Pokazuje jak różne mogą być jego interpretacje i przedstawienia. Chodzi jedynie  
o ukazanie prawdziwej natury człowieka, tego kim jest, gdy przestaje wykonywać czynności wynikające  
z obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Artysta wchodzi w dialog ze swoim odbiorcą. Wzbudza w nim 
refleksję. Prezentowane prace są zatem próbą zwrócenia uwagi na świat, którego czasem nie dostrzega-
my. Drzewne Madonny przypominają o Boskim pierwiastku w każdym z nas. Na ekspozycji znalazło się 
także odniesienie artysty do bieżących wydarzeń takich jak COVID-19. 

 

Andrzej Sołtysiuk z taką samą pasją uprawia rzeźbę, malarstwo i rysunek.  
Realizuje prace renowacyjne i sztukatorskie. Choć urodził się w Białymstoku  
w 1945 r., to z Siedlcami związał swoje życie. Był nauczycielem w Liceum Sztuk 
Plastycznych w Mińsku Mazowieckim. W latach 1973-78 kierował pracami  
Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Kolejnym krokiem było poświęcenie się twór-
czości artystycznej oraz pracy we wzorcowni w siedleckich zakładach zabawkar-
skich (PZWPT). Rok 1982 przyniósł nowe wyzwania zawodowe. Sołtysiuk został  
instruktorem Centrum Kultury i Sztuki oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Rolniczo-
Pedagogicznej. W latach 1989 -1992 artysta przebywał w Rzymie. W 2008 r. Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył twórcę medalem Gloria Artis. 

Cztery lata później wyróżniono go za pracę twórczą Nagrodą Powiatu Mińskiego Laura. W 2013 r. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczył Andrzeja Sołtysiuka Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Swoje prace wystawiał  
w kraju, ale także w Niemczech, Anglii, Francji i Włoszech. 
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Ekspozycje plenerowe 
 

Ogłoszenie w marcu 2020 r. stanu pandemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 i związane z tym 
okresowe zamknięcie placówek muzealnych zainspirowało nas do przeniesienia części zadań na zewnątrz 
budynku i w świat wirtualny. Efektem tego były m.in. dwie wystawy plenerowe, zamontowane na ogro-
dzeniu wokół siedziby głównej i pięć on-line. 
 
 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ PROF. LUDWIKA MACIĄGA. W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN 
Okres prezentacji: 9 IX 2020 – 13 VII 2021 | Autor scenariusza: Sławomir Kordaczuk 

| Komisarz wystawy: Agnieszka Pasztor 

 
 
Przed gmachem Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

można oglądać wystawę „Życie i twórczość prof.  
Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin”. Wystawa 
prezentuje zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy 
życia Profesora, reprodukcje prac artysty ze zbiorów  
Muzeum Regionalnego w Siedlcach i kolekcji prywatnych. 
Dorobek artystyczny jest imponujący. Dlatego obok  
malarstwa sztalugowego można zobaczyć serię znaczków 
pocztowych z motywami jego twórczości oraz gobeliny 
zrealizowane według projektów Ludwika Maciąga.  

 
 
 

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Fundacją Ludwika Maciąga Eos. 

 

 

 
 

Ludwik Maciąg urodził się 13 lipca 1920 r. w Krakowie. Zmarł  
7 sierpnia 2007 r. w swoim domu w Gulczewie na Mazowszu. 
Współczesny batalista i pejzażysta, zasłużony pedagog, wieloletni 
profesor i dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. Podejmował w swojej twórczości tematy: historii Pol-
ski, chwały oręża polskiego, koni, rodzinnego pejzażu i piękna aktu 
kobiecego. Służył w plutonie zwiadu konnego Oddziału Partyzanc-
kiego „Zenona” 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Uprawiał malar-
stwo sztalugowe i rzeźbę. Opracowywał ilustracje książkowe.  
Zajmował się projektowaniem znaczków, plakatów i gobelinów.  
Malował pejzaże, sceny rodzajowe, konie, akty, zmysłowe erotyki. 
Projektował nawet sylwetki samochodów dla żerańskiej Fabryki  
Samochodów Osobowych. 
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NAM TWIERDZĄ BĘDZIE KAŻDY PRÓG. WYSTAWA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919-1921 
Okres prezentacji: 6 XI 2020 – 10 V 2021 | Kurator wystawy: Sławomir Kordaczuk 

| Komisarz wystawy: Mariusz Krasuski 

 

Wystawa jest kolejną muzealną ekspozycją ple-
nerową. Powstała z okazji mijającej w 2020 roku 
100. rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej zwanej 
także Cudem nad Wisłą. To wydarzenie było jednym 
z największym sukcesów militarnych w dziejach na-
szego kraju. Zostało uznane za 18. najważniejszą  
bitwę, która zmieniła losy świata. 

Celem ekspozycji jest upamiętnienie uczestni-
ków tej wojny pochodzących z naszego regionu, 
przeważnie z powiatów: siedleckiego, węgrowskie-
go, sokołowskiego, łosickiego i łukowskiego. Byli to 
ochotnicy, często młodzież szkolna, którzy odpo-
wiedzieli na apel Ojczyzny w niebezpieczeństwie  

i zaciągnęli się do formującego się Wojska Polskiego. 
Wystawa powstała w znacznej mierze w oparciu o zbiory fotografii archiwalnej Muzeum Regionalnego 

w Siedlcach. Z okresu wojny polsko-bolszewickiej w zbiorach muzeum zachowały się niemal wyłącznie fo-
tografie dotyczące 22 Pułku Piechoty. Znaczna ich część jest spuścizną po Julianie Putkowskim ze Zbuczy-
na. Zdjęcia ochotników z wojny polsko-bolszewickiej i wizyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Siedlcach po-
chodzą z atelier Adolfa Ganiewskiego (Gancwola). Współczesna fotografia pomnika bitwy pod Skrzesze-
wem jest autorstwa Sławomira Kordaczuka. Wiele prezentowanych fotografii ukazało się w formie pocz-
tówek wydanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów. 

Okres chronologiczny wystawy obejmuje głównie lata 
1919-1921. Przedstawiono, również wydarzenia z końca 
1918 roku, kiedy formował się w Siedlcach 22 Pułk Piecho-
ty. Dla siedlczan ostatnim akcentem wojny polsko-
bolszewickiej był powrót we wrześniu 1922 roku 22 Pułku 
Piechoty do rodzimego garnizonu oraz uroczystość  
poświęcenia i wręczenia przez marszałka Polski Józefa  
Piłsudskiego sztandaru tego pułku. Święto odbyło się  
w Siedlcach 3 listopada 1922 roku. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na wystawie pokazaliśmy wiele unikatowych fotografii m.in. z walk pod Złodzinem, Mozyrzem,  
w Pińsku, odwrót spod Machnowicz, mszy polowej dla żołnierzy 22 Pułku Piechoty pod Lelczycami,  
marszałka Józefa Piłsudskiego dekorującego odznaczeniami pułki 9 Dywizji Piechoty za zasługi wojenne  
w Łazdunach pod Lidą. Przedstawiono wydarzenia lokalne, m.in. bitwę pod Skrzeszewem, walki Ochotni-
czej Jazdy Jaworskiego na Podlasiu. 

Wiele prezentowanych zdjęć ukazuje żołnierzy 22 Pułku Piechoty w atelier. Widzimy na nich młodych 
mężczyzn. Na odwrociu znajdują się pamiątkowe dedykacje świadczące o powstałych na froncie wojny 
polsko-bolszewickiej przyjaźniach. Dzięki temu wiemy, jak się nazywali wspominani żołnierze. Niektórzy  
z nich nie wrócili do swoich domów. 
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Wystawy internetowe prezentowane na stronie www.muzeumsiedlce.art.pl w zakładce wystawy 
online. Były to: 
 

 WYSTAWA FOTOGRAFICZNA SŁAWOMIRA KORDACZUKA „NOCNY SPACER PO SIEDLCACH”, 

 WYSTAWA SZTUKI „ŻYCIE ZATOPIONE W NOCY”, 

 WYSTAWA HISTORYCZNA „W STARYM KINIE W SIEDLCACH”, 

 WYSTAWA „KOLEKCJA FOTOGRAFII Z OBRONY LWOWA W LATACH 1918-1919  
ZE ZBIORÓW MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH”, 

 WYSTAWA POKONKURSOWA „POCZTÓWKA – MOJA NIEPODLEGŁA”. 
 

         
 

     
 

 
   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w 2020 roku prezen-
towane była jedna nowa wystawa czasowa:  
 
 

KRESOWE SIEDZIBY ZIEMIAŃSKIE. WYSTAWA FOTOGRAFII MARTY CZERWIENIEC-IVASYK 
Okres prezentacji: 21 II – 30 VI 2020 | Komisarz wystawy: Piotr Czyż 
 

Na wystawie zaprezentowano fotografie wykonane 
przez Martę Czerwieniec-Ivasyk podczas jej wyjazdów 
na Ukrainę oraz Białoruś (np. Kamieniec, Nieśwież, 
Podhorce). Uzupełnieniem ekspozycji były plany oraz 
dokumenty związane z dworami występującymi na te-
renie Podlasia oraz eksponaty związane z mieszkań-
cem Prużany -  Kazimierzem Pacewiczem (torba lekar-
ska, podręczny zestaw do operacji, itp.). 
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WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 

 
 
Wśród publikacji wydanych w 2020 roku uwagę zwracają: 
 

SIEDLCE. O MIEŚCIE ZE WSPOMNIEŃ 
 

Autorem książki jest Sławomir Kordaczuk. Jest to kolejna pozycja  
o Siedlcach i regionie wydana z wykorzystaniem głównie prywatnych 
materiałów archiwalnych, członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów 
i rodzinnych zbiorów osób zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalnym  
w Siedlcach. Jest ona kontynuacją wydawnictw autora, prezentujących 
dzieje Siedlec i regionu. Dowiecie się Państwo z niej, m.in. o niezna-
nych zdjęciach siedleckich fotografów, fascynujących sylwetkach osób 
urodzonych w Siedlcach, znaczeniu dla miasta dawnych i obecnych 
szlaków komunikacyjnych, atrakcjach turystycznych regionu i bogac-
twie starych ilustracji. Książka wydana w twardej oprawie, na papierze 
kredowym. 

 
 
 
UDZIAŁ ZIEMIAN W ODZYSKANIU NIEPODLEŁOŚCI 
POLSKI W 1918 ROKU 
 

Jest to ósma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej pod re-
dakcją Sławomira Kordaczuka. Zawiera referaty wygłoszone podczas 
sesji naukowej o tym samym tytule zorganizowanej w czerwcu 2018 r. 
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. 

W książce zamieszczono również bogaty materiał ilustracyjny  
zawierający archiwalne fotografie majątków i ziemian naszego regionu 
oraz materiał dokumentujący obrady sesji i wycieczkę posesyjną szla-
kiem obiektów dworskich i pałacowych wschodniej Polski. Wydana w 
twardej oprawie. 
 

 
 

 
WOKÓŁ KOLEKCJI PRAC MAŁGORZATY 
ŁADY-MACIĄGOWEJ (1881-1969) 
 

Wydawnictwo jest katalogiem wystawy „Wokół kolekcji 
prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)”. Zawiera 
barwne reprodukcje obrazów tej siedleckiej artystki, także 
kilku takich, które z różnych przyczyn nie mogły być pre-
zentowane na wystawie. Jest zamieszczony również spis 
wszystkich kompozycji wykorzystanych na wystawie oraz 
tekst przewodni na temat koncepcji i realizacji wystawy. 

W 1967 roku autorka przekazała do zbiorów siedlec-
kiego muzeum plon swojej 60-letniej pracy artystycznej, 
ale jej kompozycje znajdują się również w innych zbiorach 
muzealnych i prywatnych. Dzięki tej wystawie i publikacji 
mogły zostać zaprezentowane i utrwalone. Katalog wyda-
ny na papierze kredowym. 
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SIKAWKI I MOTOPOMPY W ZBIORACH  
MUZEUM POŻARNICTWA W KOTUNIU  
 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o konstruktorach i fabry-
kach produkujących sikawki ręczne i motopompy w Polsce od połowy 
XIX w. do końca XX w., wzbogaconej o genezę powstania i rozwoju 
myśli technicznej w zakresie budowy sikawek i motopomp używanych 
do gaszenia pożarów. Precyzyjnie opracowany tekst, zawierający tak-
że opisy techniczne sprzętu, ilustrują duże zdjęcia 25 sikawek ręcz-
nych i 23 motopomp. Publikacja jest pięknym, kolorowym wydawnic-
twem zwieńczającym na 64 stronach, formatu B5, trzydzieści osiem 
lat pracy badawczej w oparciu o bogatą dokumentację zgromadzoną 
w muzeum. 

 
 

WYDAWNICTWA TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANYM WYSTAWOM 
 
Foldery-składanki zawierają informację o autorach i ich twór-
czości oraz wybrane barwne reprodukcje prac prezentowanych 
na ekspozycjach czasowych. 
 
 W RYCERSKIM OBOZIE 

 NA SKRAJU RZECZYWISTOŚCI. ULOTNE SEKRETY WYOBRAŹNI  

 

   
 

 

    
 
 

REWENETY PRZYGOTOWANE NA TEGOROCZNE IMPREZY 
 

             
 
 
 

KALENDARZYKI LISTKOWE  
Z DANYMI ADRESOWYMI MUZEUM I JEGO ODDZIAŁÓW 
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MAGNESY REKLAMOWE 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

    

     

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

EDUKACJA  UPOWSZECHNIANIE  PROMOCJA 
 

Wśród wydarzeń kulturalnych, które mogliśmy zorganizować mimo pandemii COVID-19 znalazły się: 
 

Oto niektóre z nich:  
 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI SŁAWOMIRA KORDACZUKA  
„PRÓBY Z LATAJĄCYMI BOMBAMI V-1         I RAKIE-
TAMI  
BALISTYCZNYMI V-2 WE WSCHODNIEJ POLSCE  
W 1944 ROKU" 

28 lutego  
 

    Wiosną 1944 r. armia III Rzeszy prowadziła próby z tymi 
pociskami we wschodniej Polsce. Ślady tych działań są jeszcze 
widoczne w terenie i dowody na potwierdzenie wydarzeń 
spotkamy w zbiorach szkolnych Izb Pamięci Narodowej,  
kolekcjach prywatnych i muzeach. Największy zbiór z tej dzie-
dziny 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 eg-
zemplarze 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 nie-
mieckich 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 dzia-
łań konspiracyjnych prowadzonych m.in. na obszarze Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów i Obwodu Armii 
Krajowej Siedlce. Przygotowywane są do druku inne wersje językowe wydawnictwa. Publikacja wydana  
w twardej oprawie. 
 

WYDAWNICTWO ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE W XIV EDYCJI KONKURSU „MAZOWIECKIE ZDARZENIA 
MUZEALNE – WIERZBA” W KATEGORII „NAJCIEKAWSZE WYDAWNICTWO MUZEALNE”. 
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ODSŁONIĘCIE MIEJSCA UPAMIĘTNIENIA  
JANA KONARSKIEGO  

14 sierpnia  
 

W sierpniu 2020 r. na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dą-
browie zostało odsłonięte miejsce upamiętniające poległego 
100 lat wcześniej w Dąbrowie (ówczesne Duplewice) Jana  
Konarskiego. Był on ułanem-zwiadowcą. Miał prawdopodobnie 
około 18 lat. Trafiony w pierś i nogę na obrzeżach wsi w miej-
scu tzw. „Ciernie”. Pochowany został w przydrożnym grobie.  
 
 

 

        

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ODSŁONIĘCIE „SERDUSZKA POD DĘBEM” 

4 września  
 

   
 

4 września 2020 r. przed budynkiem naszego muzeum odbyło się uroczyste odsłonięcie metalowego  
kosza w kształcie serca przeznaczonego na plastikowe nakrętki. Zebrane nakrętki przeznaczone są dla po-
trzebujących pomocy dzieci z siedleckiego hospicjum.  
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Jak co roku muzeum było organizatorem, współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

2 marca  
 

Tradycyjnie na początku marca w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach odbyły się uroczystości 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy  
Wyklętych". Bohaterami naszej uroczystości byli 
Żołnierze Górnicy, którzy odbywali swoją służbę 
m.in. w kopalniach uranu. 

W programie uroczystości znalazły się:  
prelekcja dr. Rafała Dmowskiego „Kim byli Żołnie-
rze Górnicy?”, przekazanie w darze sztandaru 

Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręgu Siedlce do zbiorów Muzeum Regional-
nego w Siedlcach, wspomnienia bohaterów spotkania nt. przymusowych, ciężkich prac w kopalniach wę-
gla oraz dyskusja. 
 
 
 
 

NOC MUZEÓW 2020 

16 maja 
 

    Muzeum Regionalne w Siedlcach od 2009 roku włączyło się  
w organizację ogólnoeuropejskiej imprezy kulturalnej „Noc Mu-
zeów”. Polega ona na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji 
kultury w godzinach nocnych.  W tym roku z uwagi na panującą 
epidemię COVID-19 zorganizowaliśmy ją wirtualnie. Na naszej 
stronie internetowej oraz facebookowym fanpage’u przygoto-
waliśmy specjalne atrakcje w postaci wystaw i materiałów  
video.  

Dla naszych odbiorców przygotowaliśmy trzy tematyczne 
wystawy: wystawa fotograficzna Sławomira Kordaczuka „Nocny 
spacer po Siedlcach”, wystawa sztuki „Życie zatopione w nocy”  
i wystawę historyczną „W starym kinie w Siedlcach”. Dodatko-
wo dla dzieci i młodzieży na facebooku zamieściliśmy warsztaty, 
zajęcia kreatywne w formie materiałów video, na których moż-
na było nauczyć się wykonywania zabawek odpustowych oraz 
przygotować ukwieconą laurkę dla mamy lub bliskiej osoby.  
Na zakończenie naszej imprezy odbiorcy mieli okazję zobaczyć 
film na temat muzealnej kolekcji harmonii oraz poznać historię jej powstania. 
 

   
Zajęcia kreatywne „Ukwiecona laurka” Warsztaty etnograficzne 

 „Zabawki odpustowe – piłeczki na gumce” 
Film „Harmonia z cicha rżnie” 
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SESJA NAUKOWA „POLSCY ZIEMIANIE OBCEGO POCHODZENIA”  

11, 12 września  
 
 
 

Od  2004  roku, cyklicznie  co  2  lata,  organizujemy sesje naukowe poświęcone 
problematyce  szlachecko-ziemiańskiej. Do tej pory odbyło się osiem tego typu 
konferencji naukowych. Przy każdej kolejnej sesji powodem kontynuowania prac 
badawczych są względy merytoryczne. Istnieje bowiem realne zapotrzebowanie, 
naukowy obowiązek i moralna powinność badania zagadnień zepchniętych w sferę 
niebytu na długie dziesięciolecia. 

 

     

Pierwszego dnia prezentowane były referaty. Natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka szlakiem 
obiektów zabytkowych powiatu bialskiego.  

     

Patronat medialny nad sesją objęli: Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, regionalny 
portal informacyjny podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie. Partnerami sesji byli: Piekarnia Ratuszowa 
Radzikowscy, Pałac Cieleśnica i Kancelaria Adwokacko-Radcowska Gujski Zdebiak. 
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  

13, 20 września 
 

    Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach  
Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowało  
szereg wydarzeń przygotowanych wspólnie z na-
szymi oddziałami w Dąbrowie i Kotuniu, Siedlec-
kim Klubem Kolekcjonerów oraz Oddziałem „Podla-
sie” PTTK w Siedlcach. 
    Były to: wirtualne zwiedzanie muzeum, wysta-
wa online „Kolekcja fotografii z obrony Lwowa  
w 1918-1919 ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach”, zwiedzanie z przewodnikiem 
wszystkie prezentowanych wystaw w budynku 

muzeum: „Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza”, „Podsiedlecka 
wieś, I poł. XX w.”, „Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych”, „Malowany zwierzyniec. Prezentacja ob-
razów ze zbiorów sztuki”, „Życie i twórczość prof. Ludwika Maciąga. W setną rocznicę urodzin”. Odbyła się 
również specjalna prezentacja kartonu witraża „Zaślubiny Polski z morzem” Małgorzaty Łady-Maciągowej. 
Imponujących rozmiarów projekt (435×302 cm) wykonany temperą na papierze doskonale wpisywał się  
w obchody 100. rocznicy Zaślubin Polski z mo-
rzem w Pucku. Prezentacja kartonu była szcze-
gólną okazją do ukazania symbolicznego zna-
czenia czynu Hallera dla przyszłych pokoleń. 
 

  
 
W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie przy-

gotowano: wirtualne zwiedzanie dworu, wystawę „Historia wsi Dąbrowa i majątku Natolin” przedstawia-
jącą dzieje wsi oraz założenia dworsko – parkowego w Dąbrowie, koncert fortepianowy Joanny Różew-
skiej oraz wycieczkę krajoznawczą śladami miejsc pamięci Józefa Piłsudskiego oraz szlakiem upamiętnień 
walk w wojnie 1920 r. na obszarze powiatów: siemiatyckiego, łosickiego, bialskiego i siedleckiego.  
Wycieczka została połączona z wykładem histo-
rycznym na temat walk na pograniczu Podlasia, 
Mazowsza i Lubelszczyzny w 1920 r. dra hab.  
Adama Ostanka, prof. Wojskowej Akademii 
Technicznej.  

Natomiast w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
przygotowano: wirtualne zwiedzanie siedziby 
muzeum oraz dwie wystawy internetowe przybli-
żające sylwetki lokalnych patriotów – strażaków  
i żołnierzy POW z Kotunia walczących o niepod-
ległość Polski w 1918 r., oraz Witolda Lorentowi-
cza – społecznika i artysty.   
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XXII FESTIWAL NAUKI I SZTUKI  
Nagroda Złotego Jacka 

22 października 
 

    Co roku Muzeum Regionalne w Siedlcach włącza się w organi-
zację Festiwalu Nauki i Sztuki. Głównym organizatorem tej imprezy 
od 1999 roku jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Sie-
dlcach.  
    W tym roku z uwagi na pandemię COVID-19 XXII Festiwal Nauki  
i Sztuki został odwołany. Pomimo trudności Kapituła Nagrody Zło-
tego Jacka, który zawsze był wręczany podczas Festiwalu Nauki  

i Sztuki, postanowiła przyznać tegoroczną nagrodę w formule zdalnej. Tegorocznymi laureatami Nagrody 
„Złotego Jacka” zostali:  prof. dr hab. Marek Michał Żabka za osiągnięcia naukowe, Igor Strojecki za działal-
ność popularyzatorską i Maciej Turkowski za osiągnięcia artystyczne. 
 

 
DNI NIEPODLEGŁEJ 

6, 9, 11 listopada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Była to XVII edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę  
niepodległości w 1918 roku. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Jasnogórski Kapelan 
Żołnierzy Niepodległości o. Eustachy Rakoczy. Tematem przewodnim była po-

stać generała Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. Tegoroczne obchody były inne niż zwykle, głównie  
w formule internetowej.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne musieliśmy odwołać część zaplanowanych punktów 
imprezy. Nie odbyły się: sesja naukowa „Rozwikłane tajemnice wojny polsko-bolszewickiej” oraz przygo-
towywana przez dzieci z Zespołu Szkół w Grali-Dąbrowiźnie uroczystość patriotyczna „Pamiętny  
listopad”. Pozostałe punkty zaprezentowane zostały na naszej stronie internetowej. Podsumowaliśmy 
dwa konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży „Barwą i kreską o Polsce Niepodległej” i „Pocztówka – mo-
ja Niepodległa”. Natomiast przed budynkiem muzeum, od strony kościoła św. Stanisława została zamon-
towana wystawa plenerowa „Nam twierdzą będzie każdy próg. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921”. 
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NAGRODA IM. LUDOMIRA BENEDYKTOWICZA 

1 grudnia 
 

    Uroczystość wręczenia Nagrody im. Ludomira Benedyktowi-
cza w tradycyjnej formie również została odwołana. Pomimo 
trudności i obostrzeń sanitarnych Kapituła Nagrody postanowi-
ła nie rezygnować i przyznać tę zaszczytną nagrodę online. Jest 
ona wysoko ceniona w naszym regionie. Otrzymują ją ludzie, 
którzy dorobkiem swojego życia przyczynili się do rozwoju tej 
ziemi w różnych sferach życia. 

W 2020 roku Laureatami zostali: Monika Mikołajczuk  
za bogatą działalność publicystyczną oraz popularyzację dzie-
dzictwa regionu, Bożena Wojciuk za działalność artystyczną, 
popularyzację i promocję polskiej kultury ludowej oraz pracę  
z młodzieżą i Andrzej Zdrojewski za działalność patriotyczno-społeczno-humanitarną na rzecz Łukowa  
i regionu. 

 
 

 
 

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

 

 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

    W 2020 roku w siedzibie głównej przeprowadzane zostały następujące prace remontowe oraz zadania 
inwestycyjne. 
 

 
 
 

 
ROZBUDOWA SYSTEMÓW SSWIN I SAP  
 

Dokonano rozbudowy instalacji systemów 
SSWiN i SAP w gabinecie zastępcy dyrektora. 
Zainstalowano po trzy nowe czujki ruchu i czuj-
ki automatyczne wraz z gniazdami w każdym 
pomieszczeniu.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WYMIANA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  
 

Dokonano wymiany czterech opraw oświetle-
nia awaryjnego, zmiany zasilania dwóch opraw 
oświetlenia awaryjnego z obwodu gniazdowe-
go na obwód oświetleniowy. Oba zadania zo-
stały sfinansowane z dotacji podmiotowej. 
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PROJEKT REMONTU DREWNIANEJ CZĘŚCI WIEŻY  
 

    Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu drewnianej części wieży Ratusza.  
Dokumentacja zawiera: projekt budowlany, projekt budowlany konstrukcji, projekt budowlany insta-

lacji elektrycznej, projekt budowlany instalacji sanitarnych, projekt budowlany technologii i organi-

zacji robót budowlanych. W ramach projektu dokonano inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej. 
Zadanie zostało wykonane z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
 
 
REMONT TRZECH ŁAZIENEK  
 

    W ramach remontu wykonano: demontaż istniejącego wyposażenia, skucie istniejącej okładziny  

z płytek ceramicznych, skucie istniejącej posadzki z płytek, wywóz gruzu z terenu muzeum, obsa-
dzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, licowanie ścian płytkami, wykonanie nowej posadzki 
z płytek ceramicznych, zabudowanie elementów białego montażu, zabudowanie nowych kratek 

wentylacyjnych i podłączenie nowego oświetlenia. Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji pod-
miotowej. 
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 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

W 2020 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zrealizowane zostały następujące zadania inwesty-
cyjne: 
 
RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z PIASKOWCA 
PRZY BUDYNKU DWORU 
 

    Renowacja schodów miała za zadanie uzupełnić 
ubytki, które powstały w wyniku działań czynników 
atmosferycznych powodując uszkodzenia. Podczas 
prac schody najpierw umyto, wysuszono, uzupeł-
niono braki, a następnie poddano impregnacji  
w celu nadania im odpowiednich cech i właściwości 
m.in. odporność na chemikalia, odporność na 
czynniki atmosferyczne w tym nieprzepuszczalność 
powietrza i gazów. Realizacja zadania była możliwa 
dzięki dotacji podmiotowej Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.  
 

 
 
 
BUDOWA WIATY PARKOWEJ 
 

    Inwestycja pozwala na organizowanie 
warsztatów, lekcji muzealnych oraz imprez 
okolicznościowych na łonie natury, wzbo-
gacając program działania Muzeum Zie-
miaństwa w Dąbrowie. Jest też zachętą dla 
zwiedzających do dłuższego zatrzymania się 
na terenie parku. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki wsparciu Województwa  
Mazowieckiego w ramach dotacji celowej, 
przy udziale środków własnych muzeum. 
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WYKONANIE MIEJSCA UPAMIĘTNIENIA  
JANA KONARSKIEGO 
 

    W okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. na terenie parku Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie trwały prace związane z upamiętnieniem po-
ległego w Dąbrowie 14 sierpnia 1920 r. ułana zwiadowcę Jana Konar-
skiego. Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszym było 
przygotowanie wykopu oraz zbrojonego fundamentu. Następnie poło-
żono i ustawiono poszczególne elementy upamiętnienia, które były 
wcześniej przygotowane w pracowni wykonawcy. Na koniec obelisk 
został ofugowany, oczyszczony z wszelkich zabrudzeń i zaimpregno-
wany środkiem do kamienia. Zadanie wykonane ze środków dotacji 
podmiotowej. 
 
 
 
 
 

 
 
ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW DWORU I OFICYNY 
 

Zrealizowana inwestycja zabezpiecza i ochrania schody zlokalizowane przy budynkach dworu i oficyny. 
Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji inwestycyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

      
 
 
UTWARDZENIE TERENU POD MIEJSCE POSTOJOWE PRZY BUDYNKU OFICYNY 
 

Dzięki inwestycji turyści, którzy przyjeżdżają do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie będą mogli zaparko-
wać swoje samochody w bezpośrednim sąsiedztwie założenia dworsko-parkowego. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki dotacji inwestycyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego.   
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 KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 
    W 2020 roku w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu wykonano remont ścian w budynku wystawowym 

pojazdów zabytkowych z zewnątrz i wewnątrz w celu ich wzmocnienia oraz naprawa stopnia przed 
wejściem do muzeum, zamontowano instalację elektryczną w budynku wystawowym pojazdów  

zabytkowych. Wykonano także oświetlenie i gniazdka oraz tablicę rozdzielczą z głównym wyłączni-

kiem prądu oraz ułożono kostkę brukową na placu dojazdowym do garażu muzeum z zabytkowymi 

pojazdami. Remont sfinansowany z dotacji podmiotowej, przy wsparciu rzeczowym Gminy Kotuń i człon-
ków OSP. 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

INNE 
 

NAGRODA I  WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH  
W XIV EDYCJI KONKURSU „MAZOWIECKIE ZDARZENIA MUZEALNE – WIERZBA” 
 

                
 
 

    14 września w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień  
w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". Tegoroczna edycja jednego z najbardziej pre-
stiżowych konkursów w dziedzinie muzealnictwa okazała się dla nas bardzo szczęśliwa. Muzeum Regio-
nalne w Siedlcach otrzymało zaszczytne I miejsce w kategorii „Najciekawsza wystawa” za zorganizo-

wanie wystawy „Wielki świat małego człowieka. Dzieciństwo w kulturach pozaeuropejskich”. Kura-
torem nagrodzonej wystawy była Kamila Woźnica, a komisarzami: Agnieszka Hyckowska i Mariusz Krasu-
ski. 
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Dodatkowo w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne” wyróżniona została publikacja 

autorstwa Sławomira Kordaczuka „Próby z latającymi bombami V-1 i rakietami V-2 we wschodniej 

Polsce w 1944 roku”. Projekt okładki i skład wyróżnionego wydawnictwa wykonał Wojciech Florczykie-
wicz. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 65 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza. Muzeum Re-
gionalne w Siedlcach jest laureatem tego konkursu już po raz 14, w różnych kategoriach. Do tej pory 
otrzymaliśmy 7 nagród i 7 wyróżnień. 
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