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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.2020) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  14 024 14 105 + 0,6 % 

MPK*              -    1 279 1 320 + 3,2 % 

MZD*              -       248 270 + 8,9 % 

OGÓŁEM:      -  15 551 15 695 + 0,9 % 

* 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 
2021 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  81 59 22 44 
na kwotę 
71.300 zł 

99,7 % 
71.079 zł 
dotacja 

podmiotowa 

MPK    -    41 - 41 - 
na kwotę 
1.400 zł 

0% - 

MZD    -    22 12 10 - 
na kwotę 
50.000 zł 

 % 
32.928 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

RAZEM:  144 71 73 44 
na kwotę 
122.700 zł  

84,8 % 
104.007 zł  
- dotacja 

podmiotowa  

 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. 
malarstwo, 
grafika, rzeźba 

1) obraz Wlastimila Hofmana  (1881-
1970),”Zatrute strzały”,1961 r., olej, płyta 
pilśniowa 35,3 x 48,7 cm  

2) 6 grafik Romualda III Mikoszewskiego (1933-
1986), linoryty na papierze z wizerunkami 
obiektów zabytkowych z regionu: Chłopków, 
Chotycze, Platerów, Szawły, Korczew 

1) zakup -
13.000 zł 
 

2) zakup – 
1.534 zł 
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3) 9 grafik Romualda III Mikoszewskiego (1933-
1986), linoryty na papierze z wizerunkami 
obiektów zabytkowych z regionu: Łysów, 
Rusków, Korczew, Chotycze, Huszlew 

4) szkicownik Ludomira Benedyktowicza (1844 – 
1926), Blok rysunkowy, poziomy, w sztywnych 
okładkach z 20 rysunkami ołówkiem i piórkiem 
,XIX/XX w., 24 x 30 cm 

5) 3 obrazy Barbary Rękawek:  
-  "Kompozycja Kwiatowa”, 1991r,pł.,ol.,54 x 65  

      - „Kwiaty nadziei I”, 1989 r., pł.,ol., 65 x 80 cm 
      - „Kwiaty nadziei II”, 1990r., pł., ol., 60 x 81 cm 
 
6) 44 kompozycje (rzeźby, plakiety i medale) 

Antoniny Wysockiej-Jonczak (1942-2011) 
przekazała w depozyt siostra artystki 

3) dar 
 
 
 

4) zakup – 
4.265 zł 
 

 
5) zakup –

11.000 zł 
1-5/ dotacja 
podmiotowa 
 
6) depozyt 
 

2. ubiory 
1) czapka kolejarza (międzywojnie) 
2) melonik (międzywojnie) 
3) kapelusz męski (międzywojnie) 

 
1-3/ dar 

3. 
przedmioty 
użytkowe 

 
1) orczyk – drążek do połączenia uprzęży 

zwierzęcia z pojazdem lub maszyną rolniczą 
2) komplet dwóch dyszli do zaprzęgu 
3) lampa do roweru (międzywojnie) 
4) dynamo do roweru (międzywojnie) 
5) tabliczka rowerowa (międzywojnie) 
 
 
 
6) drewniana stępka kuchenna do rozgniatania 

pieprzu, soli itp. 
7) talerzyk – ceramika pokucka (międzywojnie) 
 

 
1-2/ zakup -

300 zł, 
  

3-5/ zakup 
170 zł 

1-5/ dotacja 
podmiotowa 
 
 

6-7/ dar 

4. dokumenty 

1) Nadanie Złotego Krzyża Zasługi Stanisławowi 
Szymańskiemu (prezydentowi Siedlec w 1920 
roku) 

2) Legitymacja osobista kanoniera 9 pal 
3) Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi 

Wincentemu Hałce z 1934 r. 
4) Dyplom Srebrnego Medalu za Długoletnią 

Służbę Wincentego Hałki z 1938 r. 
5) Dyplom Brązowego Medalu za Długoletnią 

Służbę Wincentego Hałki z 1938 r. 
6) 2 kwity magazynowe ze znaczkami Funduszu 

Obrony Morskiej (międzywojnie) 
7) Dyplom dla Bolesława Babeckiego 

(międzywojnie) 
 

8) carska książeczka wojskowa 
9) znaczek Kreischef Siedlce (I wojna światowa) 
 

 
 

1-7/ zakup – 
670 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9/ dar 

5. 
fotografie 
archiwalne 

1) fotografie portretowe i grupowe sprzed 1939 
r., w tym: portret Stanisława Szymańskiego – 
prezydenta Siedlec w 1920 r., fotografia płk. 
Stanisława Sokół Szahina – zastępcy 
dowódcy 22 pp w Siedlcach w latach 1922-
1927 
 

1/ zakup – 
1.920 zł 

 
 
 
 
 
2/ zakup 570 

zł 
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2) fotografie Ludomira Benedyktowicza i jego 
domu; album fotograficzny mieszkańca 
Siedlec 

 
3) tableau Stowarzyszenia św. Wincentego a 

Paulo w Siedlcach z 1911 r. 
 
 
 
 

4) fotografie osób sprzed II wojny światowej 

 
 

3/ zakup – 
150 zł 

1-3/ dotacja 
podmiotowa 
 
 

4/ dar 
 

6. militaria 

1) celownik optyczny do ckm Browning 
(międzywojnie) 

2) kwadrant artyleryjski (międzywojnie) 
3) koc wojskowy (międzywojnie) 
4) skrzynia wojskowa na rzeczy osobiste żołnierza 

(międzywojnie) 
5) płaszcz ogniomistrza 29 pal wz. 36 
 

1/ 9.500 zł 
 
2/ 1.000 zł 
3/ 3.000 zł 
4/ 2.000 zł 
 
5/ 13.000 zł 
1-5/ zakup – 
dotacja 
podmiotowa 
 

7. patriotyczne ryngraf (międzywojnie) dar 

8. falerystyka Odznaka oficerska Dywizji Podlaskiej 

zakup – 
9.000 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 

9. archeologia 
siekierka brązowa z kultury trzcinieckiej lub 
łużyckiej 

przekaz 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1) emblematy do umundurowania – szt. 7 
2) pas strażacki bojowy 

1-2/ dar 

2. 

medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe i 
użytkowe 

1) medale pamiątkowe ceramiczne p rocznice 
OSP – szt. 2 

2) legitymacja nadania odznaki „Strażak Wzorowy” 
– szt. 1 

3) plakiety ceramiczne – szt. 2 
4) tabliczka metalowa: Warszawskie Towarzystwo 

Ubezpieczeń” 
5) gobelin „Znak ZOSP” – szt. 1 
6) plakat : Apel do społeczeństwa pow. 

siedleckiego  
7) obraz „Do pożaru” (reprodukcja) 
8) fotografie na tekturze – szt. 3 
9) obrazy papierowe św. Floriana – szt. 3 
10) klarnet orkiestry strażackiej 

 

1-10/ dar 
 

3. 
elementy sprzętu 
pożarniczego 

1) toporki strażackie – szt. 2 
2) prądownica wodna 52 
3) sikawka ręczna przenośna 
4) korona łącznika do węża 52 
5) syrena elektryczna dachowa  
6) węże tłoczne – szt. 4 
7) węże ssawne – szt. 3 
8) zatrzaśniki duże – szt. 2 
9) gaśnice proszkowe – szt. 2 

1-9/ dar 
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  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 
1/ komplet krzeseł eklektycznych 6 szt., orzech 
2/ stolik z tacą, fornirowany orzech, 2 poł. XIX w. 
3/ kanapa Ludwik Filip, 2 poł. XIX w. 

1/ 3.900 zł 
2/ 1.000 zł 
3/ 2.800 zł 

 
1- 3/ zakup,  

dotacja 
podmiotowa 
 

2. malarstwo 
portret olejny szlachcianki w stroju żałobnym po 
1863 r. 
 

zakup 1.300 
zł – dotacja 
podmiotowa 

 

3. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ pudełko srebrne na papierosy 
2/ świecznik srebrny – kły morsa 
3/ puzdro kość słoniowa z herbem Leliwa 
4/ popiersie dziewczynka z gołębiem 
 
 
 
 
 
5/ guz kontuszowy 
6/ kapciuch – woreczek na tytoń 
7/ 2 fajki wraz ze stojakiem 
8/ neseser (walizka) podróżny kobiecy wraz z etui 
 

1/ 2.500 zł 
2/ 7.500 zł 
3/ 7.000 zł 
4/ 2.500 zł 

  
1 – 4/ zakup, 

dotacja 
podmiotowa 

 
5 – 8/ dar 

 

4. zastawa stołowa  

1/ maszynka do kawy, Fraget 
2/ łyżka do cukru, Fraget 
3/ komplet deserowy porcelanowy z motywem 
napoleońskim 
 
 
 
4/ samowar, Tuła XIX w. 
5/ samowar stożkowy 
6/ czajniczek, Albania 
7/ krater do chłodzenia, XIX w. 
8/ czajnik z wysoką rączką 
9/ garnek (kociołek) z pokrywą 

1/ 2.124 zł 
2/    354 zł 
3/ 1.200 zł 
1–3/ zakup, 

dotacja 
podmiotowa 

 
4 - 9/ dar 

5. militaria pistolet podróżny kapiszonowy 

zakup  
750 zł - 
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   -   2 1 3 3 2 2 1 1 0 % 

MPK   -   3 - 2 1 2 1 - -  - 67 % 

MZD   -   - - - - - - - - x 

OGÓŁ.:   5 1 5 4 4 3 1 1 - 33 % 

 
 
 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2020 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   -    - 29 22 47 - - 22 47 + 62 % 

MPK   -  71 - 1 22 - 21 1 1 - 69 % 

MZD   -   - 9 33 32 - - 33 32 + 255% 

OGÓŁ.: 71 38 56 101 - 21 56 80 - 7 % 

 
 
 
 

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. 
3 obrazy olejne  
Kazimierza Pacewicza (nr 

dezynfekcja, podklejenie łusek warstwy 
malarskiej, czyszczenie lica i odwrocia, 
prostowanie płótna,  impregnacja, 

31.391,70 zł 
– dotacja 

podmiotowa 
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inw. MRS/S/2562, 
MRS/S/2466, MRS/S/2471 

uzupełnienie ubytków, położenie 
werniksu pośredniego, retusz 
naśladowczy, wykonanie nowego 
krosna, konserwacja ramy jednego z 
obrazów 

2. 
2 obrazy olejne Jana 
Bohuszewicza (nr inw. 
MRS/S2408, MRS/S/2409) 

dezynfekcja, podklejenie łusek warstwy 
malarskiej, czyszczenie lica i odwrocia, 
prostowanie płótna,  impregnacja, 
uzupełnienie ubytków gruntu i warstwy 
malarskiej, naprawa uszkodzeń 
mechanicznych podłoża płóciennego, 
położenie werniksu pośredniego, retusz 
naśladowczy, wykonanie nowego krosna 

16.702 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
obraz olejny Wacława 
Ruszkowskiego (nr inw. 
MRS/S/1956 

dezynfekcja, czyszczenie lica i odwrocia, 
prostowanie płótna,  impregnacja, 
uzupełnienie ubytków, położenie 
werniksu pośredniego, retusz warstwy 
malarskiej, wykonanie nowego krosna, 
konserwacja ramy 

10.761,33 zł 
– dotacja 

podmiotowa 

4. 
obraz olejny Jana 
Sokołowskiego (nr inw. 
MRS/S/2472) 

dezynfekcja, podklejenie łusek warstwy 
malarskiej, czyszczenie lica i odwrocia, 
prostowanie płótna i wklejenie pasów 
pomocniczych płótna,  impregnacja, 
uzupełnienie ubytków gruntu i warstwy 
malarskiej, położenie werniksu 
pośredniego, retusz naśladowczy, 
wykonanie nowego krosna 

8.373,37 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. 
obraz olejny Jana Golusa  
(nr inw. MRS/S/2022) 

dezynfekcja, podklejenie łusek warstwy 
malarskiej, czyszczenie lica i odwrocia, 
prostowanie płótna,  impregnacja, 
uzupełnienie ubytków gruntu i warstwy 
malarskiej, naprawa uszkodzeń 
mechanicznych podłoża płóciennego, 
położenie werniksu pośredniego, retusz 
naśladowczy, położenie werniksu 
końcowego 

10.568,64 zł 
– dotacja 

podmiotowa 

6. 

dwie barokowe, alegoryczne 
figury z piaskowca (nr inw. 
dep. MRS/D/150, 
MRS/D/151) 

dezynfekcja i usunięcie nawarstwień 
organicznych, wzmocnienie budulca, 
usunięcie zabrudzeń, zmycie preparatów 
myjką ciśnieniową. Nałożenie 
kompresów z pulpy celulozowej, 
wzmocnienie budulca kamiennego, 
wykonanie uzupełnień i wymiana 
niektórych kitów częściowo wypłukanych 
zaprawą renowacyjną; zabezpieczenie 
od porostów, grzybów i mchów oraz 
hydrofobizacja wszystkich powierzchni 
obu rzeźb 

11.922 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. 
mundur ppor. 34 pp z okresu 
międzywojennego 
(MRS/H/430) 

oczyszczenie, pranie, dezynfekcja, 
cerowanie, podszycie luźnych 
fragmentów, prasowanie 

4.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

8. 
rogatywka ppor. 34 pp z 
okresu międzywojennego 
(MRS/H/431) 

pranie, dezynfekcja, oczyszczenie kleju 
z daszku, oczyszczenie i polerowanie 
części metalowych, nałożenie warstwy 
zabezpieczającej metal, cerowanie, 
podklejenie dziur, polerowanie daszków 

1.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

9. 
czapka weterana powstania 
styczniowego z okresu 

pranie, dezynfekcja, oczyszczenie kleju 
z daszku, oczyszczenie i polerowanie 
części metalowych, nałożenie warstwy 

2.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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międzywojennego 
(MRS/H/16) 

zabezpieczającej metal, cerowanie, 
podklejenie dziur, podklejenie 
wewnętrznego otoku, polerowanie 
daszków 

10. 
spodnie oficerskie wz. 36 z 
okresu międzywojennego 
(MRS/H/1766) 

oczyszczenie, pranie, dezynfekcja, 
cerowanie, podszycie luźnych 
fragmentów, prasowanie 

6.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

11. 
dwa krzesła zabytkowe 
(MRS/H/S/) 

oczyszczenie, dezynfekcja, uzupełnienie 
ubytków 

700 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

12. 

obrazy dewocyjne – 10 szt. 
(MRS/E/S/100, 
MRS/E/S/107, 
MRS/E/S/111, 
MRS/E/S/112, 
MRS/E/S/150, 
MRS/E/S/180, 
MRS/E/S/185, 
MRS/E/S/189, 
MRS/E/S/191, 
MRS/E/S/203) 

odgrzybienie, oczyszczanie, 
dezynfekcja, uzupełnienie ubytków, 
wymiana szkła i ram 

10.200zł 
- dotacja 

podmiotowa 

 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
samochód pożarniczy marki 
Bedford (nr inw. MPK/T-197) 

konserwacja podwozia samochodu 
(naprawa silnika, napędu, układu 
jezdnego i kół, układu kierowniczego  
i hamulcowego) 

156.825 zł; w 
tym: 130.000 
zł - dotacja 

celowa 
SWM, 26.825 

zł – środki 
własne 

2. 

sprzęt pożarniczy (m.in. 
syrena elektryczna 
dachowa, sikawka ręczna 
przenośna, motopompy:  
M-200, M-400, M-800, EP-
800 i M4/4, motopompy 
marki: Archimedes, Silesia, 
Polonia, Rotterin, Leopolia, 
Syrena II, Worthington-
Simpson, pompa paliwa, 
tyfon (21 szt.) 

oczyszczenie z zanieczyszczeń, 
zabezpieczenie przed korozją 
elementów metalowych 

477,82 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. 

Karty z literaturą 
patriotyczną z lat 
trzydziestych i 
czterdziestych XIX w. (nr 
inw. MRS/H/757-759, 761-
762, 764-777, 780-782) 

Dezynfekcja, oczyszczenie, usunięcie 
zabrudzeń i plam, odkwaszenie i 
wzmocnienie struktury papieru, 
połączenie rozdarć, uzupełnienie 
ubytków, wyprostowanie, umieszczenie 
w obwolucie papierowej 

13.000 zł - 
dotacja 

podmiotowa 
 

2. 
Beczka drewniana 
(MZD/AH/S/160) 

oczyszczenie, uzupełnianie widocznych 
ubytków drewnianych, wymiana 
zawiasu, impregnacja środkiem 
owadobójczym 

550 zł - 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
Wóz żelaźniak 
(MZD/AH/S/161) 
 

oczyszczenie, impregnacja preparatem 
owadobójczym 

700 zł - 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
Stolik z klapkami 
(MZD/AH/38) 

usunięcie  starych powłok lakierniczych, 
klejenie i uzupełnienie ubytków forniru, 

500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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naprawy stolarskie, bejcowanie, 
politurowanie, lakierowanie. 

5. 
Stół z kompletu mebli 
Biedermeir (MZD/AH/S/134) 

oczyszczenie ze starych powłok 
lakierniczych,klejenie i uzupełnienie 
ubytków forniru, .wzmocnienie blatu oraz 
sklejenie podstawy, bejcowanie, 
politurowanie, lakierowanie 

1.200 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
Kredens eklektyczny 
(MOS/S/4438) 

oczyszczenie ze starych powłok 
lakierniczych, sztukowanie pleców,  
prowadnic w szufladach, uzupełnienie 
brakujących zdobień i elementów 
konstrukcyjnych, kKlejenie i uzupełnianie 
ubytków forniru, impregnacja 
preparatem owadobójczym, bejcowanie, 
politurowanie lakierowanie, 
uruchomienie zamków i dorobienie 
kluczy 

5.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 OGÓŁEM 

292.871,86 
zł, w tym: 

130.000 zł – 
dotacja 
celowa 
SWM, 

114.619,04 zł 
-  dotacja 

podmiotowa, 
26.825 zł – 

środki własne  

 
 
 
 

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) Remont drewnianej części wieży 
ratusza 
 

2) Modernizacja klimatyzacji 
(przeniesienie klimatyzatora, 
montaż wyciągu w piwnicy) 

 
 
3) Wykonanie i montaż pochwytów 

przyściennych i wolnostojących 
 
4) Wymiana akumulatorów w 

czterech modułach oświetlenia 
awaryjnego 

1) 1.073.941,98 zł 
– dotacja 
celowa SWM 

2) 7 380,- zł 
dotacja 
podmiotowa 

 
3) 5 412,- zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
4)  774,90 zł 

dotacja 
podmiotowa 

  Razem 

1.087.508,88 zł , w 
tym: 1.073.941,98 
zł dotacja celowa 

SWM, 13.566,90 zł 
– dotacja 

podmiotowa 
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2. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

1) Zagospodarowanie części 
parkowej przy stawie 
(dokumentacja projektowa, zakup 
rowerów wodnych, wykonanie 
dwóch popiersi: Ludwika Kickiego  
i Stefana Żeromskiego, elementów 
małej architektury) 
 

2) Odnowienie wnętrz budynku dworu 
(malowanie piwnic, zejść do 
piwnic, wnętrz I pietra); wykonanie 
okładzin schodów zewnętrznych 
wraz z izolacją przeciwwilgociową 

 
3) Wykonanie krzyża pandemicznego 

(„karawaki”) 
 
 
4) Naprawa przycisku 

przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu 

 
5) Wykonanie postumentu 

granitowego do popiersia 
L.Kickiego i ułożenie kostki wokół 
postumentu 
 

6) Wykonanie cokołu z piaskowca do 
popiersia S.Żeromskiego 

 

1) 223.400 zł – 
dotacja 
inwestycyjna – 
środki Budżetu 
Obywatelskiego 
Mazowsza 
 

 
2) 24.552,26 zł – 
dotacja podmiotowa 
 
 
 
 
3)12.300 zł  – 
środki własne 
 
4) 3.167,25 zł  – 
dotacja podmiotowa 
 
 
5) 19.000 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
6) 13.000 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 

  Razem 

295.419,51 zł, w 
tym: 223.400 zł - 
dotacja 
inwestycyjna w 
ramach Budżetu 
Obywatelskiego 
Mazowsza, 
59.019,51 zł - 
dotacja 
podmiotowa, 
12.300 zł – środki 
własne 

3. 

MPL – Muzeum 
Powstania 

Listopadowego  
w Nowych Iganiach  

(w organizacji) 

1) Badanie geotechniczne działki z 
ekspertyzą gruntu. 

 
 
2) Usunięcie samosiewów z terenu 

wokół dworu, udrożnienie wjazdu 
na działkę.  

 
3) Usługi geodezyjne – wznowienie 

znaków granicznych, mapa do 
celów projektowych. 

 
4) Prace porządkowe w budynku 

dworu i na terenie działki; wywóz 
odpadów, zabezpieczenie okien  
i drzwi 

 
5) Prace porządkowo ratunkowe 

darowizny nieruchomości w 

1) 1 968,- zł 
dotacja 
podmiotowa 

 
2) 1 620,- zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
3) 5 000,- zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
4) 27.416,70 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

 
5) 185.151,11 zł 

w tym: 176 500 
zł dotacja 
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Nowych Iganiach (inwentaryzacja 
architektoniczna wnętrz, 
inwentaryzacja budowlana, 
ekspertyza mykologiczno-
budowlana, badania 
archeologiczne, wynajem toi-toi 
oraz serwis, prace porządkowo – 
ratunkowe budynku dworu, 
zabezpieczenie dachu dworu) 

celowa 
8 651,11 zł 
środki własne,  

  Razem 

216.029,11 zł, w 
tym: 176.500 zł - 
dotacja celowa 

SWM, 30.878 zł - 
dotacja 

podmiotowa, 
8651,11 zł – środki 

własne 

  OGÓŁEM 

1.598.957,50 zł, w 
tym: 1.250.441,98  
zł - dotacja celowa 
SWM, 223.400 zł - 

dotacja 
inwestycyjna w 

ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

Mazowsza, 
116.464,41 zł - 

dotacja 
podmiotowa, 
8.651,11  zł – 
środki własne 

 
 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

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

1-3/ spełnia 

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, 

 
1-2/ spełnia 
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wieża, wykładzina 
dywanowa) 
2/ dwór i oficyna MZ w 
Dąbrowie, drewutnia i 
spichlerz (elementy  
wymagane przepisami) 

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 (dwór i 
oficyna – kamery 
zewnętrzne) 

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 
1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
i pracownik muzeum 
2/ pracownik muzeum 

spełnia 

5. 

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

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

 
 
1-2/ spełnia 

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

1-2/ spełnia 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1-4/ spełnia 
 

    

 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

• MR w Siedlcach – aktualny 

• MP w Kotuniu – aktualny 

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

• MR w Siedlcach – aktualny 

• MP w Kotuniu – aktualny 

• MZ w Dąbrowie – w opracowaniu, 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 

 
 
 
 
III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 

OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  144 
w tym: 
▪ MR Siedlce  -    81 
▪ MP Kotuń  -    41 
▪ MZD Dąbrowa -    22 
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2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 

sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  144 
w tym: 
▪ MR Siedlce  -    81 
▪ MP Kotuń  -    41 
▪ MZD Dąbrowa -    22 

 
 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               15 695  12 988    5 551 
w tym: 
▪ MR Siedlce    14 105   12 718    5 551 
▪ MP Kotuń      1 320           -              - 
▪ MZD Dąbrowa        270        270       - 

 
 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

▪ MRS – 4 297 (system muzealny MONA) 
▪ MZD – 522 (system muzealny MONA) 
▪ MPK - brak programu komputerowego do opracowywania zbiorów 

 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

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

 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    356 
w tym: 
▪ MR Siedlce   -    265 
▪ MP Kotuń   -      15 
▪ MZD Dąbrowa  -      76 
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7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 

 

• Dokonano szacowania wartości   5976  (MPK – 41, MZD – 102, MRS -5833) 
obiektów 

• Wykonano dokumentację fotograficzną wydarzeń kulturalnych 
 
 
 

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

i regionem 
▪ badania związane z życiem i twórczością Małgorzaty Łady-Maciągowej  
▪ poszukiwanie obrazów Jerzego Tchórzewskiego i badania związane  

z jego twórczością 
▪ badania związane funkcjonowaniem Miejskiej Szkoły Malarstwa  

i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach 
▪ wpisano do ewidencji dóbr kultury niebędących muzealiami 1301 obiektów 

Działu Archeologiczno-Historycznego 
▪ opracowanie 130 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 2021 r. nie przeprowadzano inwentaryzacji zbiorów. 
 
 

 
10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz 

wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 
 

poza muzeum  do muzeum 
Ogółem    -  6        258 

w tym: 
▪ MR Siedlce  -   6        145 
▪ MP Kotuń  -    -          - 
▪ MZD Dąbrowa -    -         113 

 
 
 
 
 
 
 



16 

 

11. Biblioteka: 
 

a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2020) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

5488 5523 + 0,6 % 

   

   

   
 

 
b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2021 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

35 28 
7 (w tym 1 

wydawnictwo 
własne) 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa
nia – na kwotę 

1.300 zł 

95 % 
1.239,41 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. 
Zientek Sylwia: Polki na 

Montparnassie. 
zakup 

30,96 zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

Vigarello Georges: Historia czystości 

i brudu. Higiena ciała od czasów 

średniowiecza. 

zakup 
34,67 zł 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
Rottenberg Anda: Sztuka w Polsce 

1945-2005. 
zakup 

115,14 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
Dom w Mordach. Rodzina 

Przewłockich: 1912-1944. 
dar x 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy  dany okres sprawozdawczy ilo

ś
ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

ilo
ś

ć
 

k
o

rz
y
s
ta

ją
c
y
c
h

  

n
a

 m
ie

js
c
u

 

ilo
ś

ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

%
 z

m
ia

n
a
 w

 
s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 ro
k
u

 

p
o

p
rz

e
d

n
ie

g
o

 

ilo
ś

ć
 

k
o

rz
y
s
ta

ją
c
y
c
h

  

n
a

 m
ie

js
c
u

 

%
 z

m
ia

n
a
 w

 

s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 ro
k
u

 

p
o

p
rz

e
d

n
ie

g
o

 

nie prowadzi 
się 

20 
nie prowadzi 

się 
x 22 + 10 % 

  
 
 
 

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) 

▪ badania dotyczące historii Siedlec na przełomie XVIII i XIX w. oraz  
w wieku XIX (źródła ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych  
i Archiwum Państwowego w Siedlcach 

 
 

MP Kotuń 
▪ badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

do celów publikacji artykułów dot. historii ochrony przeciwpożarowej 
 
 

MZ Dąbrowa 
▪ badania dotyczące życia codziennego i obyczajowości ziemiaństwa 

polskiego 
▪ archiwistyka polska związana z działalnością i funkcjonowaniem 

majątków ziemskich na terenie Podlasia 
 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
▪ Szerokopłaszczyznowe archeologiczne badania wykopaliskowe 

wyprzedzające rewitalizację zabytkowego dworu, ujętego w Rejestrze 
Zabytków pod nr A-386, wpisanego dnia 11.07.1986 r.  
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w miejscowości Nowe Iganie, gmina i powiat Siedlce, woj. 
mazowieckie, w obrębie działki o nr ewid. geod. 615/2 – przyszłego 
Muzeum Powstania Listopadowego na obszarze 18,4 ara oraz 
poszukiwania zabytków  przy pomocy detektorów metali na obszarze 
wokół terenu dawnego dworu 

▪ Badanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej Siedlec w czasie  
II wojny światowej znajdującej się w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Warszawie 

 
  

MP Kotuń 
▪  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, Muzeum Diecezjalne 
w Drohiczynie, Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego 
w Łosicach, Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, Parafia Św. Trójcy, Parafia Św. 
Stanisława w Knychówku, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Chłopkowie, Parafia Św. Anny w Kodniu, Mizar  
w Studziance, 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 
 

 xxxxxxxx     

OGÓŁEM   
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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 2021) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

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

kontynuacja  
siedziba 
główna 
(MRS) 

3 515 - 

2. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3 573 - 

3. 
Galeria sztuki polskiej 
ze zbiorów własnych 

kontynuowana 
do  7.04.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

129 - 

4. 
Siedleckie dzieje 1441-

1939 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3 640 - 

5. 
Rozwój techniki 
pożarniczej od połowy 
XIX do końca XX wieku 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział: 
MP  
w Kotuniu 

347 

plan – 1.500 
zł, 

wykonanie – 
1.800 zł 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział: 
MP  
w Kotuniu 

347 - 

7. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

O Oddział: 
MP  
w Kotuniu 

347 - 

8. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MP  
w Kotuniu 

347 - 

9. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MZ w 
Dąbrowie 

2991 - 

10. 

Dwór w Dąbrowie 
wczoraj i dziś. 
Wystawa fotograficzna. 
 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 
2991 - 

 
 
 
 

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 

Frekwen
cja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

* 

1. 

„Dywany, 
płachty, dery. 
Tkaniny 
okryciowe ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach” 

01.02.2021 
–  

05.02.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

05.02.2021-
30.05.2021 

584 

plan – 2.500 
zł 

wykonanie –  
107,88 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

2. 

W słowie i 
obrazie 
ukazane… 
Tkanina 

01.02.2021 
– 

04.02.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

05.02.2021-
23.05.2021 

560 

plan – 0 zł 
wykonanie –  

0 zł –   
 

3. 

Nowe nabytki 
zbiorów sztuki 
Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach 

01.02.2021 
– 

12.02.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

12.02.2021 
– 

11.04.2021 
82 

plan – 980 zł 
wykonanie – 
977,85 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

4. 

„Obecność”. 
Rysunki 
Władysława 
Szczepańskiego 

22.03.2021 
– 

16.04.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

23.04.2021 
– 

23.05.2021 
491 

plan – 2.400 
zł 

wykonanie – 
1.365,22 –   

dotacja 
podmiotowa 

5. 

Motocykle i 
Siedlce. Zarys 
historii 
motoryzacji w 
Siedlcach 

październik 
2020 – 

22.04.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

23.04.2021 
– 

24.10.2021 
3190 

plan – 9.000 
zł 

wykonanie –  
14.421,10 zł 

dotacja 
podmiotowa 

6. 

„Krakowskie 
planty w 
twórczości 
Małgorzaty Łady 
– Maciągowej” 

25.05.2021 
– 

28.05.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.05.2021 
– 

07.09.2021 
1 161 bez kosztów 

7. 

„Wspomnienie”. 
Rzeźba i 
medalierstwo 
Antoniny 
Wysockiej-
Jonczak 

24.05.2021 
– 

11.06.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

11.06.2021 
– 

07.09.2021 
1 197 

plan – 3.600 
zł 

wykonanie – 
3.608,68 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

8. 

Wokół kuchni i 
stołu. Rzut oka 
na historię 
jedzenia w XX w. 
(wystawa w 
ramach 

09.06.2021 
– 

09.09.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.09.2021 
– 

06.02.2022 

767 
(w 2021) 

plan – 300 zł 
wykonanie – 

360 zł –   
dotacja 

podmiotowa 
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Europejskich Dni 
Dziedzictwa) 

9. 
Nowe papiery” 
Malarstwo 
Mikołaja Bielugi „ 

06.09.2021 
– 

17.09.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

17.09.2021 
– 

14.11.2021 
599 

plan – 1.750 
zł 

wykonanie – 
1.710,10 –   

dotacja 
podmiotowa 

10. 

Najcenniejsze 
nabytki Działu 
Archeologiczno – 
Historycznego z 
lat 2019-2021 

sierpień 
2021 – 

05.11.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

07.11.2021 
– 

23.01.2022 

400 
(w 2021) 

plan – 2.000 
zł 

wykonanie – 
543,66 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

11. 

Twórczość 
Kazimierza 
Wiszniewskiego 
(1894-1960) 

15.11.2021 
– 

26.11.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

26.11.2021 
– 

30.01.2022 

181 
(w 2021) 

plan – 1.700 
zł 

wykonanie – 
520,77 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

12. Tygiel Kultur 
19.04.2021 

– 
27.05.2021 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

28.05.2021 
– 

30.11.2021 
2592 

plan – 1.450 
zł 

wykonanie – 
1.427,21 zł  

dotacja 
podmiotowa 

13. 

Subiektywny 
przewodnik po 
północno-
wschodnim 
Mazowszu. 
Poplenerowa 
wystawa 
fotograficzna 

02.11.2021 
– 

02.12.2021 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

03.12.2021 
– 

31.01.2022 

5 
(w 2021) 

plan - 1.150 zł  
wykonanie – 

1.352 zł 
środki 

Budżetu 
Obywatelskie
go Mazowsza  

14. 

Młodzieżowa 
Drużyna 
Pożarnicza OSP 
w Kotuniu w 
latach 1965 – 
1985 

01.03.2021 
– 

15.03.2021 

Oddział: 
MP w 

Kotuniu 

15.03.2021 
– 

31.12.2021 
341 

plan – 500 zł 
wykonanie – 

80 zł  
dotacja 

podmiotowa 

15. 
II wojna światowa 
- Siedlce 

2017 r. 

poza 
siedzibą 
(Zakład 
Karny w 
Siedlcach) 

01.09.2021 
– 

16.09.2021 
500 bez kosztów 

16. 
Odzyskanie 
niepodległości 
przez Polskę 

2017 r. 

poza 
siedzibą 
(Zakład 
Karny w 
Siedlcach) 

11.11.2021 
– 

28.11.2021 
500 bez kosztów 

OGÓŁEM 13 150 

plan – 27.330 
zł 

wykonanie – 
26.474,47 zł, 

w tym: 
25.122,47 zł - 

dotacja 
podmiotowa, 

1.352 zł – 
środki BOM 
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Wystawy on-line 

Lp. tytuł 
data 

udostępnienia 
miejsce prezentacji (strona 

www/facebook) 
koszty realizacji 

1. 

„Represjonowani 
przez Urząd 
Bezpieczeństwa 
Publicznego  
w Siedlcach” 

01.03.2021 

https://www.muzeumsiedlce.art.p
l/2021/03/represjonowani-przez-

urzad-bezpieczenstwa-
publicznego-w-siedlcach/ 

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 2021) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

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

lipiec – 
wrzesień 

2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

kontynuowa
na do 

31.12.2021 
800 

koszty 
poniesione 
w 2020 r. 

2. 

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

29.01.2020 
– 

05.11.2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

6.11.2020 – 
15.11.2021 

500 
(w 

2021) 

koszty 
poniesione 
w 2020 r. 

3. 
Para-buch! Koła-w 
ruch!” 

2016 r. 

poza 
siedzibą 

(Stowarzys
zenie 

Bugowiank
i w 

Terespolu) 

01.01.2020 
– 

31.12.2021 
700 

bez 
kosztów 

 
 

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” 

19.11.2021 
– 

06.02.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

odwołana z powodu 
długoterminowej 

nieobecności pracownika 
zaoszczędzone środki – 300 

zł 

 
 
 

https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
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3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane  
w Muzeum 
 
a. wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia/ 

źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 
Wielkie ssaki epoki 
lodowcowej 

07.05. 
2021 – 
24.10. 
2021 

Muzeum 
Ziemi PAN 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3 097 

plan – 7.000 
zł 

wykonanie – 
6.073,67 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

2. 

„Jestem” – wystawa 
Galerii DOM 
Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury 
prezentująca prace 
artystów 
dedykowane św. 
Janowi Pawłowi II z 
okazji setnej 
rocznicy jego 
urodzin 

05.11. 
2021 – 
31.12. 
2021  

Galeria DOM 
– Sokołowski 
Ośrodek 
Kultury 

siedziba 
główna 
(MRS) 

387 

plan – 1.000 
zł  

wykonanie – 
473,32 zł –  
 zł – dotacja 
podmiotowa  

OGÓŁEM 3484 

plan – 8.000 
zł; 

wykonanie- 
6.546,99 zł -

dotacja 
podmiotowa 

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

 
 

wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 

Lp. Tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

 xxxxxxxxxxx      

 
 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxxxxxxxx   
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4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 

 

M
u

z
e
u

m
 /

 

O
d

d
z
ia

ł 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

 
poza 

siedzibą 
Muzeum 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

zbiorowo 
indywidual

nie 
1897 700 

zbiorowo 
indywidual

nie 
4533 1700 

MRS 292 1605 2443 2090 

MPK 57 129 186 - 157 190 347 - 

MZD 304 848 1152 - 1158 1833 2991 - 

 

x 653 2 582 3 235 700 3 758 4 113 7 871 1700 

 OGÓŁEM 3 935 OGÓŁEM 9 571 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

V. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2021 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
 

3 - - 5 1 1 - - 6 1 

 
 
inne: – plan: 7 (publikacja popularnonaukowa – 2; plakat - 4; 

pocztówka - 1) 
 

- wykonanie: 5 (publikacja popularnonaukowa – 1; plakat – 2; 
pocztówka - 2) 
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2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. 
tytuł 

 
nakład 

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

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 
S. Kordaczuk, 9 Pułk Artylerii 
Lekkiej 

10 
wydawnictwo 

popularnonauk
owe (dodruk) 

plan – 0 zł; 
wykonan – 430,50 zł 
dotacja podmiotowa 

2. 

Subiektywny przewodnik po 
północno – wschodnim 
Mazowszu. Plenery 
fotograficzne 2021 w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie 

300 album 

plan - 21.155 zł; 
wykonanie 

26.236,05 zł  – 
środki Budżetu 
Obywatelskiego 

Mazowsza 

3. 

Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie – Oddział 
Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach 

3000 
folder o 
muzeum 

plan - 1.500 zł; 
wykonanie – 1500 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

4. 
Muzeum Pożarnictwa w 
Kotuniu – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 

1500 
folder o 
muzeum 

plan – 0 zł  
wykonanie – 

1.051,65   – dotacja 
podmiotowa 

5. Tygiel kultur 200 
informator  

do wystawy 

plan - 2.337 zł; 
wykonanie – 2.337 

zł – dotacja 
podmiotowa 

6. 
„Obecność”. Rysunki 
Władysława Szczepańskiego 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 1.100 zł; 
wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

7. 
„Wspomnienie”. Rzeźba  
i medalierstwo Antoniny 
Wysockiej-Jończak 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 1.100 zł; 
wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

8. Malarstwo Mikołaja Bielugi 300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 1.100 zł; 
wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

9. 
Twórczość Kazimierza 
Wiszniewskiego (1894-1960) 

200 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 1.100 zł; 
wykonanie – 615 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

10. Karta świąteczna „Wielkanoc” 500 pocztówka 
plan – 0 zł; 

wykonanan. – 738 zł 
dotacja podmiotowa 

11. 
Motocykle i Siedlce. Zarys 
historii motoryzacji  
w Siedlcach 

100 plakat 

plan - 1.000 zł; 
wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

12. 
Motocykle i Siedlce. Zarys 
historii motoryzacji  
w Siedlcach 

2 x 500 
pocztówka  
(2 wzory) 

plan - 0 zł; 
wykonanie – 430,50 

zł – dotacja 
podmiotowa 

13. 
Wielkie ssaki epoki 
lodowcowej 

100 plakat 

plan - 1.000 zł; 
wykonanie – 738 zł 

– dotacja 
podmiotowa 
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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. 
S. Kordaczuk, Adolf Ganiewski 
(Gancwol). Fotograf Siedlec, 
guberni i powiatu 

album 
(wersja polsko-

angielska) 

realizacja przesunięta 
na 2022 r. 
zaoszczędzone środki 
– 37.000 zł 

2. 

Tłumaczenie na język angielski 
książki: S.Kordaczuk,  Próby z 
latającymi bombami V-1 i 
rakietami balistycznymi V-2 we 
wschodniej Polsce w 1944 roku  
(druk planowany na 2023 r.) 

tłumaczenie na język 
angielski publikacji 
popularnonaukowej 

realizacja przesunięta 
na 2022 r. 
zaoszczędzone środki 
– 4.500 zł 

3. 
Napisane w czasie epidemii…, 
czyli Muzeum  
w sieci 

wydawnictwo 
popularnonaukowe 

realizacja przesunięta 
na 2022 r. 
zaoszczędzone środki 
– 15.000 zł 

4. 
„W dawnej izbie”  
VI prezentacje teatrów 
obrzędowych 

plakat 

zmiana formuły 
wydarzenia 
zaoszczędzone środki 
– 1.000 zł 

5. 
XXV Adwentowe granie – 
konkurs gry na ligawkach 

plakat 

rezygnacja / 
ograniczenie kosztów 
zaoszczędzone środki 
– 1.000 zł 

6. 
Muzeum Ziemiaństwa w 
Dąbrowie – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 

album 

niezakończone prace 
badawcze  
zaoszczędzone środki 
– 20.000 zł 

7. 
Pocztówka Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu  
(2 wzory) 

pocztówka 

zmiana przeznaczenia 
środków (na folder  

o muzeum); 
zaoszczędzone środki 

– 948,35 zł 

 
 
 
 
 
 

4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie/ 

źródło 
pochodzeni
a środków 

- jeśli 
dotyczy 

1. 

A. Chojnacki, Początki 
nadgranicznego 
charakteru okolic 
Sławatycz (1795-1831) 

„Nadbużańskie Sławatycze” r. 
21, s. 5-32, 2020 

obca - 
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2. 

P. A.Czyż, Różanka i 
Adampol – rezydencje 
włodawskiej linii 
Zamoyskich w czasie obu 
wojen światowych. 
Wyjątki z dzienników i 
relacji wspomnieniowych,  

„Studia i materiały Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy”,  
Dobrzyca 2021, s. 324-357 

obca - 

3. 

P. A.Czyż, Wykaz 
ziemiaństwa powiatu 
radzyńskiego z lat 1882-
1897 na podstawie 
rządowych publikacji 
Pamjatnyje Kniżki 
Siedleckoj Guberni 

„Radzyński Rocznik 
Humanistyczny”, t. 19, 2021, s. 

25-36 
 

obca - 

4. 

S. Kordaczuk, 
Odkrywamy Siedlce. Cykl 
postów dla zachęty 
poznania dziejów miasta 
Siedlce 

W jedności siła. Mazowsze – 
Serce Polski, red. Janusz 

Gmitruk, Tadeusz Skoczek, 
Józef Zalewski, Warszawa 2021, 

s. 173-297 

obca - 

5. 

S. Kordaczuk, Tak się 
zaczęła droga w Kosmos. 
Niemieckie bomby V-1 i 
rakiety batalistyczne V-2 
testowane na obszarze 
wschodniej Polski 

Kwartalnik Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych. Polski 
Uniwersytet Ludowy. Młodzież, 

kultura, Wieś, nr 1-2/111/2021, s. 
110-126 

obca - 

6. 

S. Kordaczuk, Sarnaki 
celem broni największego 
kalibru II wojny światowej. 
Część I 

Rocznik Ziemi Sarnackiej, 
Sarnaki 2021, nr 4, s. 101-172 

obca - 

7. 

Z. Todorski, Rola 
muzealnictwa 
pożarniczego w Polsce  
w procesie edukacji na 
przykładzie Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

Analizy strategiczne Florian 
2050, red. dr Marian Zalewski, 

tom 4, Warszawa 2021, ss. 231-
243 

 

obca - 

8. 

Z. Todorski, Publikacja o 
sikawkach i motopompach 
strażackich w Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

Strażak Mazowiecki” nr 1, 
styczeń-marzec 2021, s.12 

 
obca - 

9. 
Z. Todorski, 100 lat 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 

Strażak Mazowiecki”, nr 2/2021  
kwiecień-czerwiec 2021 r., s. 12 

 
obca - 

10. 

Z. Todorski, Samochód 
pożarniczy GM-8, marki 
Bedford  
z 1951 roku 

„Strażak Mazowiecki”, nr 3/2021 
lipiec-wrzesień 2021 r., s. 12 

obca - 

11. 
Z. Todorski, Strażacy - 
żołnierze POW! Stańcie! – 
do apelu! 

„Strażak Mazowiecki”, nr 4/2021 
z października-grudnia 2021 r.,  

s. 12 
obca - 

12. 

Z. Todorski, Zachować dla 
pokoleń, (artykuł 
prezentujący Muzeum 
Pożarnictwa  
w Kotuniu) 

Strażak” nr 6/2021 czerwiec 
2021 r., s. 38-39 

obca - 

13. 

Z. Todorski, Warto 
przeczytać. W sam raz na 
lany poniedziałek, 
(prezentuje publikację: 
Sikawki i motopompy  
w zbiorach Muzeum 

„Echo Katolickie” 2021, nr 13,  
s. 34 

obca - 
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Pożarnictwa w Kotuniu, 
wydaną przez Muzeum 
Regionalne w Siedlcach  
w 2020 r.) 

14. 
Z. Todorski, Strażacy – 
żołnierze POW, stańcie – 
do apelu! 

„Echo Katolickie” 2021, nr 45,  
s. 22. 

obca - 

15. 

Z. Todorski, Strażacy i 
żołnierze POW. Artykuł 
dotyczący rozbrajania 
Niemców  
w listopadzie 1918 roku 

„Nasz Dziennik” 2021, nr 265,  
s. 16. 

obca - 

Publikacje on-line 

1. 

49 postów promujących 
organizowane wystawy i  
wydarzenia (K.Cabaj, 
A.Hyckowska, M. 
Krasuski, D.Michalec, 
A.Pasztor, K.Woźnica) 

facebook MRS 
15.01.2021 – 24.11.2021 

własna - 

2. 
Cykl postów „Eksponat 
tygodnia”, (P. A. Czyż) 

facebook MZD 
1.01.2021 - 31.12.2021 

własna - 

3. 
Cykl postów „Miejsca 
Chwały 1919 -1921”,  
(P. A. Czyż) 

facebook MZD 
1.01.2021 - 31.12.2021 

własna - 

4. 
„Marsz Chłopickiego”, (P. 
A. Czyż) 

facebook MZD 
29.11.2021 

własna - 

5. 

Od Popielca do Śmigusa. 
Regionalne zwyczaje 
wielkopostne i 
wielkanocne, (P. A. Czyż) 

„Życie siedleckie”, 
https://zyciesiedleckie.pl/pl/11_wi
adomosci/27991_od-popielca-do-

smigusa-regionalne-zwyczaje-
wielkopostne-i-

wielkanocne.html?fbclid=IwAR3Q
4rlvpN8X05eJBnwiryGp0tsuxJ_-
VpV_S4DiDW7fZU58ojPE2wEgv

k8 

obca - 

6. 
Polskie tradycje 
adwentowe i wigilijne, (P. 
A. Czyż) 

https://zyciesiedleckie.pl/pl/639_a
ktualnosci/31773_polskie-

tradycje-adwentowe-i-
wigilijne.html?fbclid=IwAR3mCvA
3QEDUCJZsN1hZMGyyCcYQo-
MKD68je_DjO9lZLCVMXi0MlnBd

a_Q 

obca - 

7. 
Cykl postów „Eksponat 
tygodnia”, (A. Leśniczuk) 

facebook MZD 
1.01.2021 – 31.08.2021 

własna - 

8. 
Cykl postów „Eksponat 
tygodnia” (Z. Todorski) 

facebook MPK 
5.02.2021 -9.07.2021 

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 2021 r. zrealizowane 

MRS         -   6 26 15 
plan – 300 zł 

wykonanie - 0 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -     - 1 - - 

MZD         -     1 7 2 
plan –  150 zł 

wykonanie – 0  zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -   7 34 17 
plan –  450 zł 

wykonanie –  0 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. Poznajemy muzeum 15 263 x 

2. 
Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-
1969) – nieznana projektantka 
witraży  

1 19 x 

3. 
Mecenat księżnej Aleksandry 
Ogińskiej (1730-1798) 

1 24 x 

4. Siedlce w czasie II wojny światowej 2 26 x 

5. Znani i nieznani Siedlczanie 2 43 x 

6. O herbie Siedlec 1 18 x 

7. Portret rokokowej damy 3 59 x 

8. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

9 178 x 

9. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

5 116 x 
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10. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

1 25 x 

11. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

2 50 x 

12. 
Marszałek Józef Piłsudski i jego 
związki z Siedlcami i Podlasiem 

1 26 x 

13. 
W poszukiwaniu skarbów 
przeszłości. Archeologia i jej tajniki 

9 170 x 

14. Historia fotografii 2 21 x 

15. Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 2 23 x 

 Razem 56 1061 

plan – 300 zł 
wykonanie –  

0 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

 xxxxx    

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

16. Rycerz, szlachcic, ziemianin 2 29 
plan – 150 zł 
wykonanie –  

0 zł 

17. 
Rok Pański na czteron podzielon.  
Tradycje w dworze ziemiańskim 

6 155  

 Razem 8 184 
plan – 150 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 OGÓŁEM 64 1245 

plan – 450 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. 
Motywy sakralne i martyrologiczne w 
twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej 
(1881-1969) 

brak zapotrzebowania; pandemia 
COVID-19 

2. 
Dwa cykle pejzażowe Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-1969) 

j.w. 

3. 
Malarstwo naskalne w czasach 
prehistorycznych 

j.w. 

4. 
Talent, który narodził się w Siedlcach. Życie 
i twórczość wybranych artystów, których 
prace znajdują się w zbiorach MRS 

j.w. 

5. 
Życie i twórczość Kazimierza 
Wiszniewskiego (1894-1960) 

j.w. 
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6. 
Życie i twórczość prof. Ludwika Maciąga 
(1920-2007). W setną rocznicę urodzin. 

j.w. 

7. W dawnych Siedlcach j.w. 

8. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

9. Bitwa pod Iganiami j.w. 

10. Zbrodnia katyńska j.w. 

11. 
Historia drogi żelaznej warszawsko-
terespolskiej 

j.w. 

12. 
Siedlce i mieszkańcy regionu w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-1921 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

13. 

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

j.w. 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

14. 
O czym szumią drzewa  - opowieść o parku 
dworskim 

j.w. 

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

16. Święta wielkanocne w ziemiańskim dworze j.w. 

17. Tradycje dożynkowe w ziemiańskim dworze j.w. 

18. 
Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim 
dworze 

j.w. 

 
 
 

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 2021 r. zrealizowane 

MRS         -     - 3 3 
plan –  1.350 zł 

wykonanie- 1.685,65 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -      - - 2 
plan –  0 zł 

wykonanie – 0 zł 

MZD         -       - - - - 

OGÓŁEM  -    - 3 5 
plan –  1.350 zł 

wykonanie – 1.685,65 zł 
dotacja podmiotowa 
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b. podejmowane tematy/ ilość zajęć warsztatowych/ frekwencja 
Lp. tytuł 

 
ilość 

przeprowadzony
ch w okresie 

sprawozdawczy
m warsztatów 

frekwencja 
(liczba 

uczestników na 
warsztatach dot. 
danego tematu)  

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. 

„Dawne zabawki”; 
„Gliniane ramki na 
zdjęcie” – warsztaty 
prowadzone w ramach 
Nocy Muzeów 

 

2 50 

plan – 1.350 zł 
wykonanie 1.350 zł 
(wliczone w koszty 
„Nocy Muzeów”) 

2. 

„Piękna nasza Polska 
cała…” – dekorowanie 
ekologicznych toreb 
bawełnianych  
w ramach Dni 
Niepodległej 

2 38 

plan - 0 zł 
wykonanie 335,65 zł 
(wliczone w koszty 
„Dni Niepodległej”) 

 Razem 4 88 
plan –  1.350 zł 

wykonanie- 1.685,65 zł 
dotacja podmiotowa 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

3. 
Zostań rodzinnym 
archiwistą 

1 7 
plan –  0 zł 

wykonanie – 0 zł 

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 xxxxxx - -  

Ogółem: 9 183 
plan –  1.350 zł 

wykonanie- 1.685,65 zł 
dotacja podmiotowa 

 
 
 
 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy warsztatów 
Lp. tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

 xxxxxx 
 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxx 

 

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 
xxxxxxx 
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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. 

Cykl 29 
zagadek 
„Rozpoznaj 
archiwalne 
fotografie” 

zagadka 8 I – 31 XII 
facebook 

MRS 
46 932 

bez 
kosztów 

2. 

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

transmisja 
on-line 

24 X 2021 You Tube 123 

plan – 0 
zł; 

wykona
nie – 

1.200 zł 
dotacja 
podmiot

owa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

3. 

Cykl ośmiu 
obiektów 
zabytkowych  
z regionu 

puzzle 6 I – 11 V 
facebook 

MPK 
2328 

bez 
kosztów 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

4. 

Surfinia w 
parku w 
Dąbrowie. 
Fot. P.A. Czyż 

puzzle 23 VI 
facebook 

MZD 
271 

bez 
kosztów 

 
 
 
 
 

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

 
 

a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

Noc Muzeów 2021  
w programie m.in.: 
- zwiedzanie wystaw, 
- warsztaty „Dawne 
zabawki” oraz „Gliniane 
ramki na zdjęcie” 

impreza plenerowa 190 

plan – 2.000 zł; 
wykonanie – 
1.732,95 zł – 

dotacja 
podmiotowa  
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- prezentacja motocykli 
klubu Motocyklowego 
GRYF MC POLAND 
(15 V) 

2. 
Zlot Citroen XM Polska 
#3,5 (23 V) 

impreza plenerowa 148 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 0 zł 

3. 

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

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
97 

plan - 5.000 zł; 
wykonanie – 5.000 

zł – dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty – 
główny organizator 

4. 

 „Jestem stąd” – 
konkurs  
nt. śladów 
niematerialnego 
dziedzictwa 
kulturowego (główny 
organizator 
Mazowieckie 
Samorządowe 
Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Siedlcach)  
(finał 25 VI) 

konkurs 
fotograficzno-

językowy / 
prezentacja prac 
konkursowych 

42 

plan - 600 zł; 
wykonanie – 600 zł 

– dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty - 
główny organizator 

5. 

Prezentacja 
multimedialna o 
współpracy Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach i oddziałów z 
organizacjami 
pozarządowymi 
przeprowadzona w 
ramach projektu 
„Efektywnie – Fachowo 
– Skutecznie. Rozwój 
ekonomii społecznej w 
subregionie 
warszawsko – 
wschodnim” dla grupy 
organizacji BORIS z 
Warszawy, 
S. Kordaczuk (2 VII) 

pokaz multimedialny 17 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 0 zł 

6. 

Zabytkowa limuzyna na 
ulicach Siedlec – 
przejażdżka 
samochodem 
Chevrolet Bel Air z 
1959 r. (w związku z 
prezentowana wystawą 
o historii motoryzacji w 
Siedlcach) (8 VIII) 

impreza plenerowa 38 

plan  - 0 zł; 
wykonanie – 1.650 

zł – dotacja 
podmiotowa 

7. 

„Motoryzacyjnym 
szlakiem Podlasia” – 
wycieczka w związku z 
wystawą „Motocykle i 
Siedlce. Zarys historii 

impreza plenerowa 45 

plan  - 0 zł; 
wykonanie – 1.156 

zł – dotacja 
podmiotowa 
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motoryzacji w 
Siedlcach” (5 IX) 

8. 

 „Historia motocyklizmu 
w Polsce i na Podlasiu” 
Wykład Tomasza 
Szczerbickiego (1 X) 

wykład 8 

plan  - 500 zł; 
wykonanie - 500 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

9. 

„W dawnej izbie” VI 
Konkursowe 
Prezentacje Teatrów 
Obrzędowych  
i Gawędziarzy (24 X)  

prezentacje 
konkursowe 

12 osób (dwa 
teatry) ; bez 

udziału 
publiczności 

plan  - 4.500 zł; 
wykonanie – 4.276 

zł – dotacja 
podmiotowa 

10. 

Dni Niepodległej 
W programie m.in.: 
▪ prezentacja 

sprzętu 
wojskowego 18. 
Batalionu 
Dowodzenia w 
Siedlcach oraz 
kolekcji 
Podlaskiego 
Muzeum Techniki 
Wojskowej i 
Użytkowej w 
Bielanach Wąsach, 

▪ pokaz 
Stowarzyszenia 
Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji 
Historycznych 
„Front” oraz 
Stowarzyszenia 
Historycznego 
„Strzelcy 
Kaniowscy” z Łodzi 

▪ pokaz kolekcji 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów, 

▪ stoisko Urzędu 
Pocztowego 
Siedlce 1 z 
wydawnictwami 
filatelistycznymi 

▪ sesja naukowa 
190. Rocznica 
Bitwy pod Iganiami, 

▪ udostępnienie 
ekspozycji, 

▪ warsztaty „Piękna 
nasza Polska 
cała…”, 

▪ finał konkursu 
plastycznego 
„Droga ku 
Niepodległości” 

 (7,8,11.XI) 

spotkania, wykłady, 
pokazy, warsztaty, 

69 +  
297 

uczestników 
konkursu 

plan - 16.000 zł; 
wykonanie – 

10.334,60 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

11. 
Życie i twórczość 
Kazimierza 
Wiszniewskiego (1894-

odczyt 20 bez kosztów 
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1960) – odczyt 
Agnieszki Pasztor 
(26 XI) 

12. 

XXV Adwentowe 
Granie – Regionalny 
Konkurs Gry na 
Ligawkach (11.XII) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
54 

plan - 5.700 zł; 
wykonanie – 
6.152,90 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

13. 

Wręczenie nagród 
„Złotego Jacka” 
współorganizowane z 
Siedleckim 
Stowarzyszeniem 
Społeczno-Kulturalnym 
„Brama” i Siedleckim 
Towarzystwem 
Naukowym (28 XII) 

spotkanie 8 

plan -  500 zł; 
wykonanie – 

547,35 zł – dotacja 
podmiotowa 

14. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ XII Giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (13.VI) 
 
2/ XIII Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (11.VII) 
 
3/ XIV Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (8.VIII) 
 
4/ XV Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (12.IX) 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 
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40 
 

 
 

51 
 

 
 

68 
 

Finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 

 Razem 1240 

plan – 34.800 zł 
wykonanie – 
31.402,45 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 
Kapitał kulturowy. 
Zasób społeczny. 
(20 XI) 

II Seminarium dla 
prywatnych 

muzealników, 
animatorów i 

edukatorów kultury, 
organizatorów 
przedsięwzięć 
prywatnych, 
społecznych, 

pozarządowych, 
niepublicznych w 
kulturze z obszaru 

województwa 
mazowieckiego 

19 

plan – 0 zł 
wykonanie – 0 
(koszty poniósł 

główny organizator 
- Fundacja Ari Ari) 

2. 

Promocja zabytków 
gminy Kotuń, w tym 
Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu 
(27 XI) 

spotkanie 
miłośników historii  

4 bez kosztów 
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Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

„Subiektywny 
przewodnik po 
północno–wschodnim 
Mazowszu” –  
11 weekendowych 
warsztatów 
fotograficznych  (luty - 
październik) 

impreza plenerowa 117 

plan –123.612 zł 
wykonanie – 
107.261,60 zł 

środki Budżetu 
Obywatelskiego 

Mazowsza 

2. 

Bezpłatne autobusy w 
weekendy z Siedlec 
przez Łosice do 
Muzeum  
w Dąbrowie 
(kwiecień – listopad) 

promocja MZD 231 

plan – 156.948 zł 
wykonanie – 
140.225,91 zł  

środki Budżetu 
Obywatelskiego 

Mazowsza 

3. 

Piknik rodzinny ze 
spektaklem Teatru 
Ludzie i Cienie z 
Supraśla (6 VI) 
(współorganizatorzy : 

Gmina Przesmyki i 
sołectwo Dąbrowa) 

impreza plenerowa 125 

plan – 3.300 zł 
wykonanie – 

2.680,81 zł dotacja 
podmiotowa 

4. 

Noc Sobótkowa – 
widowisko obrzędowe 
w wykonaniu Zespołu 
Obrzędowego z 
Hańska  
(19 VI) 

widowisko 14 

plan – 4.000 zł 
wykonanie – 

3.580,81 zł dotacja 
podmiotowa 

5. 

Muzyczne Lato w 
Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie:  
 
1) koncert 
akordeonowy 
 w wykonaniu Szymona 
Świerzewskiego (27 VI) 
 
2) koncert fortepianowy 
 w wykonaniu  Agaty 
Kuczyńskiej (4 VII) 
 
3) koncert fortepianowy  
w wykonaniu Joanny 
Różewskiej  (8 VIII) 

koncerty 

 

 
 
 

11 
 
 
 

 
11 

 
 

 
21 

 
 

 
1) plan – 2.800 zł 

wykonanie – 
2.240,81 zł  dotacja 

podmiotowa 
 

2) plan – 4.300 zł 
wykonanie – 

3.740,81 zł  dotacja 
podmiotowa 

 
3) plan – 4.800 zł 

wykonanie – 
4.240,81 zł  dotacja 

podmiotowa 

6. 

Tradycje bartnictwa na 
Podlasiu. Tajniki 
sycenia miodem – 
prelekcja Jerzego 
Krawczyka i Leszka 
Marka Krześniaka  
(10 IX) 

prelekcja 12 

plan – 2.270 zł 
wykonanie – 

1.737,35 zł  dotacja 
podmiotowa 

7. 

„Smaki dziedzictwa” 
wycieczka szlakiem 
dziedzictwa 
kulinarnego regionu 
siedleckiego (w ramach 
Europejskicch Dni 
Dziedzictwa.  2021)  

wyjazd 44 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 1.353 

zł  dotacja 
podmiotowa 
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(18 IX) 

8. 

„Oskarżony Józef 
Górski” Z dziejów 
powojennej walki z 
ziemiaństwem, 
prelekcja Artura 
Ziontka (24 IX) 

prelekcja 9 

plan – 1.760 zł 
wykonanie – 

1.190,61 zł  dotacja 
podmiotowa 

 Razem 595 

plan – 304.790 zł 
wykonanie – 

268.252,52 zł, w 
tym: 247.487,51 zł 

– środki BOM, 
20.765,01 zł -  

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 1858 

plan – 339.590 zł 
wykonanie – 

299.654,97 zł, w 
tym: 247.487,51 zł 

– środki BOM, 
52.167,46 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 

1. 
„Wielkie ssaki epoki 
lodowcowej” 
(wrzesień/październik) 

wykład 

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

2. 

Promocja albumu  
S. Kordaczuka, Adolf 
Ganiewski (Gancwol). Fotograf 
Siedlec, guberni i powiatu 

promocja książki 

druk publikacji przesunięty 
na 2022 r. 
zaoszczędzone środki – 
2.000 zł – dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

3. 
Dokumentowanie historii straży 
pożarnych na Mazowszu 

spotkanie osób 
zajmujących się 

historią pożarnictwa 
na Mazowszu 

odwołane z powodu  
pandemii COVID-19; 

zaoszczędzone środki - 
500 zł 
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VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 
OSIĄGNIĘCIA 

 
1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami 

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

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie, 
Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie, Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum 
Historii Polski w Warszawie,   Muzeum 
Ziemi PAN, Muzeum Getta 
Warszawskiego w Warszawie, 
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie, Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Colegium Maius w 
Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa, Muzeum Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, Muzeum 
Okręgowe w Bydgoszczy, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej  
w Ciechanowie, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej, Muzeum 
Przyrodnicze w Łodzi, Muzeum Miasta 
Zgierza, Muzeum Treblinka. Niemiecki 
nazistowski obóz zagłady i obóz pracy 
(1941-1944), Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze – Dom 
Carla i Gerharta Hauptmannów w 
Szklarskiej Porębie, Prywatne 
Muzeum Techniki i Motoryzacji w 
Otrębusach, Muzeum Motocykli w 
Drohiczynie, Muzeum Techniki 
Wojskowej w Bielanach Wąsach, 
Społeczne Muzeum Konstantego 
Laszczki w Dobrem, Jaskinia 
Niedźwiedzia w Kletnie, Zakopiańskie 
Centrum Kultury Rodzinnej w 
Czerwonym Dworze, Gminny Ośrodek 
Kultury w Maciejowicach 
 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy, 
reprodukowanie zbiorów, organizacja 
wystaw i wydarzeń, wymiana 
wydawnictw 
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Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej,  Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sarnakach, 
Książnica Podlaska w Białymstoku, 
biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
 
 
 
 
 
dot. funkcjonowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, dworu w 
Nowych Iganiach, 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 Turystyczno-
Gastronomicznych w Mińsku 
Mazowieckim 
 

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

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
NIMOZ  
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Archiwum Państwowe w Warszawie, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych,  Instytut Pamięci 
Narodowej w Warszawie i Gdańsku, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacje merytoryczne, 
wymiana wydawnictw,  
 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wydarzeń, 
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 Wielkie Historie, Lubelska 
Grupa Rekonstrukcji Historycznych 

 
 
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 
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„Front”, Stowarzyszenie Historyczne 
„Strzelcy Kaniowscy” w Łodzi, 
Fundacja Archeologia Fotografii w 
Warszawie, Stowarzyszenie Nasze 
Iganie, Stowarzyszenie Waza, 
Stowarzyszenie Ryngraf, Klub Citroen 
XM, Klub Motocyklowy „Gryf” w 
Siedlcach 

5. 

samorządy, urzędy: 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
Urząd Miasta Siedlce, Urząd Pocztowy 
Siedlce 1, Urząd Gminy Korytnica 
 
 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć, 
reprodukowanie zbiorów Muzeum, 
wymiana wydawnictw 
 
bieżące sprawy związane z 
funkcjonowaniem zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie 
 
kwerenda w zbiorach etnograficznych 
MRS dot. strojów regionalnych z okolic 
Siedlce 

6. 

media:  
TV Wschód, Katolickie Radio 
„Podlasie”, Radio dla Ciebie, Radio 
Eska, „Echo Katolickie”, „Tygodnik 
Siedlecki”, „Życie Siedleckie”,  „Z 
serca Polski” Pismo Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, „Kraina 
Bugu”, Miesięcznik Polska Zbrojna 
 
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: 
 
Marker. Dystrybutor materiałów 
szkolnych i biurowych w Siedlcach 
 
 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział w Siedlcach 
 
 
 
Antonina Mąka 
 

 
 
nagrody rzeczowe o wartości 250 zł  
w konkursie plastycznym „Droga do 
Niepodległości” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
nagrody rzeczowe o wartości 500 zł  
w konkursie plastycznym „Droga do 
Niepodległości” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 
1.160 zł - na wydawnictwa i organizację 
wydarzeń 
 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach, 18 Dywizja 
Zmechanizowana w Siedlcach 
 
36 osób prywatnych 
 
 
 

 
w zakresie organizacji wystaw i imprez, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
udostępniania zbiorów do publikacji 

http://www.tv-wschod.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
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9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg 
 
Aalborg Zoo w Danii 

 
na temat organizacji dalszej współpracy 
 
 
 
w zakresie organizacji wystawy 

 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 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

5. 
inne: 
Zarząd Główny Związku OSP RP  
w Warszawie 

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP 

6. 

media:  
TVP3, 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 
Diecezjalne w Drohiczynie, Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Narodowe w 
Warszawie, Muzeum Warszawy, 
Zamek Królewski w Warszawie. 
Muzeum Rezydencja Królów i 
Rzeczypospolitej, Muzeum Historii 
i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego 
w Łosicach, Muzeum Wsi Podlaskiej  
w Studziance, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej 
 
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, organizacja 
wydarzeń 
 
 
konsultacje dot. zespołu dworsko-
parkowego 

 
2. 

instytucje oświatowe 
przedszkola, szkoły podstawowe, 
szkoły ponadpodstawowe w Siedlcach 

 
promocja oferty muzealnej, organizacja 
konkursu 
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i Łosicach oraz na terenie powiatu 
siedleckiego i łosickiego 
 

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

 
badania dotyczące historii Dąbrowy, 
wypożyczanie eksponatów na wystawę 

 
4. 

organizacje pozarządowe,  
stowarzyszenia 
Fundacja Pałac w Korczewie, 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Tygiel Doliny Bugu”, 
Oddział „Podlasie” PTTK w Siedlcach, 
Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Nasza Przestrzeń”, 
Punkt Informacji Turystycznej w 
Korczewie 

 
 
organizacja spotkań, promocja oferty 
muzealnej, udostępnienie ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych 

5. 

samorządy, urzędy: 
Urząd Gminy Przesmyki 

 
bieżące sprawy związane z 
funkcjonowaniem zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, organizacja 
spotkań 
 

 
6. 

media: 
„Kraina Bugu”, 
Mazowsze serce Polski, 
http://www.siemiatyczeblizej.pl 
 

 
popularyzacja działalności 
muzeum 
 
 

 
7. 

inne: 
Parafia Ewangelicko – Augsburska w 
Węgrowie, Parafia Św. Stanisława w 
Knychówku, Parafia Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Chłopkowie, Parafia Św. Anny w 
Kodniu, Parafia Św. Trójcy w 
Siedlcach (parafia prawosławna), 
Mizar w Studziance (pow. bialski),  
Parafia Św. Bartłomieja Apostoła  
w Paprotni 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej  
 
8 osób prywatnych 

 
przeprowadzenie kwerend, konsultacje 
merytoryczne, wypożyczenie obiektów na 
wystawę, promocja oferty muzealnej 
  
 
 
 
 
 
 
konsultacje w zakresie 
zagospodarowania parku 
 
konsultacje dot. 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 
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MZ Dąbrowa  
▪ obiekt dostępny częściowo (ekspozycja stała na parterze dworu) 

dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach 
inwalidzkich (podjazd) 

 
 
 
 
 

3. Inne osiągnięcia / wydarzenia 
 

MR Siedlce 
 

▪ 23 lutego - udział w szkoleniu on-line „Aktualne wyzwania w prawie pracy 
w związku z COVID-19” (G. Kobyliński, A. Leszczyńska) 

 
▪ marzec - Sławomir Kordaczuk laureatem nagrody „Złote Skrzydła 2020” 

przyznawanej przez „Tygodnik Siedlecki” 
 

▪ 4 marca – udział w szkoleniu on-line „Standardy przygotowania  
i publikowania treści zgodnie z WCAG 2.1 – niezbędnik zapewnienia 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla 
redaktorów i koordynatorów w administracji publicznej” (K.Cabaj, 
P.Czyż, P.Świerzbiołek) 

 
▪ czerwiec – udział w pracach jury konkursu fotograficzno-językowego 

organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (S. Kordaczuk – przewodniczący) 

 
▪ 23 czerwca – udział w Walnym Zebraniu  członków Mazowieckiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie (s. Kordaczuk) 
 

▪ 23 czerwca, 22 września, 26 listopada – udział w cyklu spotkań PBU  
(on-line) „Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat dziedzictwa 
historycznego i kulturowego” (K. Chaberski) 

 
▪ 3 września – udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy  

i Pracowników Bibliotek Muzealnych „Nowoczesna Biblioteka Muzealna. 
Czytaj: rewitalizujemy, organizujemy i tworzymy” w Stacji Muzeum  
w Warszawie (A. Świerczewska) 
 

▪ 16-17 września – udział w Konferencji Naukowej „Rody i rodziny 
Podlasia” i wygłoszenie referatu „Szydłowscy na Podlasiu od lat 
osiemdziesiątych XVII w. do 1 poł. XIX w.” w Muzeum Rolnictwa  
im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (A. Chojnacki) 

 
▪ 17 września – udział w uroczystości 45-lecia Muzeum Wsi Radomskiej  

w Radomiu (K. Chaberski) 
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▪ 20 września  - udział w konferencji regionalnej „Zdrowie i rozwój 
Mazowsza” w Siedlcach (K. Chaberski, S. Kożuchowska) 

 
▪ 28-30 września – udział w szkoleniu on-line „Zarządzanie zbiorami 

archeologicznymi” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie 
Inwentaryzatorów Muzealnych (A. Hyckowska) 

 
▪ 3 października – udział Muzeum w 8. edycji ogólnopolskiej akcji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Weekend seniora  
z kulturą” 

 
▪ 6 października – udział w pracach komisji konkursowej „XX Eliminacji 

Regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego” 
prowadzonych przez PTTK „Podlasie” Oddział w Siedlcach  
(A. Świerczewska) 

 
▪ 7-8 października – udział w IV ogólnopolskiej konferencji naukowej (on-

line) „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich – między ochroną  
a popularyzacją” organizowanej przez Książnicę Pomorską im.  
S. Staszica w Szczecinie (A. Świerczewska) 

 
▪ 8 października – udział w Konferencji Naukowej „Wspólnoty,kariera, 

migracje – artyści w ostatnich dekadach XIX wieku” w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (A. Pasztor) 

 
▪ 21 października – udział w Regionalnej Konferencji Naukowej „Historia 

Regionu Siedleckiego. Dorobek historiograficzny środowisk lokalnych”  
w Siedlcach i wygłoszenie referatu: 

1) „Regionalny aspekt badań nad ziemiaństwem” (P.Czyż) 
2) „Działalność wydawnicza Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

związana z historią lokalną” (K.Woźnica) 
 

▪ 8 listopada - udział w pracach jury konkursu plastycznego „Barwą  
i kreską o Polsce Niepodległej – Niepodległa oczami młodego 
siedlczanina” organizowanego przez SP nr 8 w Siedlcach (K.Cabaj,  
D. Michalec, A. Pasztor) 

 
▪ 10 listopada - udział w pracach komisji konkursowej IV Międzyszkolnego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Ziarenko patriotyzmu” 
organizowanego przez SP Nr 3 w Siedlcach (A. Świerczewska) 

 
▪ 15 listopada – udział w warsztatach „MY w kulturze. Włącz się  

w tworzenie nowej strategii” w Mazowieckim Instytucie Kultury  
w Warszawie (K. Chaberski, S. Kożuchowska) 

 
▪ 24-26 listopada – w udział w konferencji (on-line) „Zbiory specjalne 3.0” 

z cyklu: „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne  
w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury” organizowanej przez 
Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (A. Świerczewska) 
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▪ 25, 29 listopada, 1,3,6 grudnia – udział w szkoleniu on-line „Zarządzanie 
dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji” dla 
województwa mazowieckiego (s. Kożuchowska) 

 
▪ 29 listopada – udział w szkoleniu on-line „Umowa w sprawie zamówienia 

publicznego – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe 
zmiany” (G. Kobyliński) 

 
▪ 2 grudnia – posiedzenie Rady Muzeum nowej kadencji (2021-2025) 

 
▪ 30 grudnia – w udział w szkoleniu on-line „Zmiany legislacyjne  

w systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2022 r. wynikające  
z wprowadzenia przepisów Polskiego Ładu (J. Borkowska) 

 
▪ podpisano umowy z dwoma pracownikami na dofinansowanie 

kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa 
i zarządzania kulturą  

 
 
 

MZ Dąbrowa 
 
▪ 27-29 sierpnia – udział w Seminarium Muzealnym w Wielopolu 

Skrzyńskim (K. Starczewski) 
 

▪ 8-9 września – udział w VI Dobrzyckiej Konferencji Naukowej „Życie 
codzienne czy niecodzienne?: Wokół problemów badawczych 
ziemiańskiej codzienności w XIX i na pocz. XX w.” (cz. I); „Dwór wobec 
wojny” (cz. II) (K. Starczewski) i wygłoszenie referatu „Zamoyscy  
i Komierowscy – ofiary dwóch wojen” (P. Czyż) 

 
▪ 1-2 października – udział w seminarium naukowym  (on-line) „Pejzaże 

pamięci małych miasteczek” organizowanym przez Uralski Uniwersytet 
Federalny w Jekaterynburgu (P. Czyż) 

 
▪ 2-3 października – udział Muzeum w 8. edycji ogólnopolskiej akcji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Weekend seniora  
z kulturą” 

 
 

MP Kotuń 
 
▪ 8-9 września – udział w V Kolokwium Oddziału Łódzkiego 

Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Tradycje i perspektywy 
muzealnictwa łódzkiego. Kolekcje i kolekcjonerzy. U źródeł 
muzealnictwa” w Muzeum Miasta Zgierza (A. Krzeski) 
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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 (15.V) 
Pomimo panującej pandemii COVID-19 udało się zorganizować imprezę w tradycyjnej 
formule. W budynku zwiedzający mieli okazję obejrzenia trzech nowych ekspozycji 
czasowych: „Motocykle i Siedlce. Zarys historii motoryzacji w Siedlcach”, „Wielkie ssaki 
epoki lodowcowej” i „Obecność. Rysunki Władysława Szczepańskiego”. Przed budynkiem 
muzeum nasi goście mogli podziwiać zabytkowe motocykle członków Klubu 
Motocyklowego GRYF MC POLAND, a dzieci i młodzież wykonać własnoręcznie 
poruszające się zabawki - dziobiące ptaki i kogutki na patyku oraz ulepić z gliny 
pamiątkową ramkę na fotografię z własną dekoracją i podpisem. 
Wydarzenie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami COVID-19. 

Wystawa „Motocykle i Siedlce. Zarys historii motoryzacji w Siedlcach”, 
prezentowana od 23 kwietnia do 24 października 2021 r., poświęcona była historii sportu  
i turystyki motocyklowej w Siedlcach od 1905 r. do czasów współczesnych. Na ekspozycji 
można było zobaczyć zabytkowe motocykle, fotografie, plakiety, plakaty i wiele innych 
ciekawostek związanych z historią jednośladów. Wystawie towarzyszyły imprezy: wykład 
Tomasza Szczerbickiego „Historia motocyklizmu w Polsce i na Podlasiu”, wycieczka  
„Motoryzacyjnym szlakiem Podlasia”, pokazy starych samochodów, możliwość przejażdżki 
zabytkowym Chevroletem Bel Air z 1959 r. W celu promocji ekspozycji przygotowano  
plakaty, zaproszenia i banery zawieszone na budynku Muzeum, a także: 2 wzory 
pocztówek, 5 wzorów magnesów, rewenetę, naklejki oraz pamiątkowy stempel. Wystawa 
zorganizowana została we współpracy z Klubem Motocyklowym Gryf MC Poland.  

W 2020 roku minęło 60 lat od śmierci artysty Kazimierza Wiszniewskiego. Nasze muzeum 
zorganizowało pierwszą od 30 lat wystawę monograficzną autora drzeworytów: 
„Twórczość Kazimierza Wiszniewskiego (1894 – 1960)”. Na ekspozycji wracamy do tej 
twórczości i prezentujemy zwiedzającym muzealną kolekcję. 1000 drzeworytów i 
linorytów, 200 akwarel, nie mniej obrazów olejnych i rysunków – dorobek Kazimierza 
Wiszniewskiego pozostawiony w polskich muzeach jest imponujący. Nasze muzeum 
gromadzi je od początku lat 80. XX w., dzięki ówczesnemu historykowi sztuki w muzeum, 
która zapoczątkował kolekcję. Liczy ona w tej chwili 143 prace. 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

xxxxxxxxx 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Wystawa „Tygiel Kultur” (28 V – 30 XI) 
Wystawa „Tygiel Kultur” miała na celu przybliżenie historii i kultury regionu siedlecko-
bialskopodlaskiego, który od średniowiecza był obszarem pogranicza z odrębną, bogatą 
kulturą oraz tradycją. W tej mozaice mieszały się tutaj przez wieki grupy etniczne, 
reprezentujące różne wyznania, funkcjonujące w pełnej symbiozie. Obok siebie żyli: 
katolicy, grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy, wyznawcy judaizmu (Żydzi) oraz islamu 
(Tatarzy polscy). Ekspozycję tworzyły przedmioty związane z kultem religijnym 
poszczególnych wyznań. Znajdowały się na niej szaty i naczynia liturgiczne, obrazy, ikony, 
dokumenty, fotografie oraz literatura religijna. Eksponaty oddawały wielokulturowy obraz 
regionu i pokazywały, że poszczególne religie i tradycje funkcjonowały obok siebie, a 
nawet przenikały się. 
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Noc sobótkowa. Widowisko obrzędowe w wykonaniu Zespołu Obrzędowego  
z Hańska (19.VI) 
Na terenie parkowym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach odbyło się widowisko obrzędowe pt. „Wilia św. Jana” w wykonaniu Zespołu 
Obrzędowego z Hańska. Przedstawienie przybliżało zwyczaje świętojańskie, które 
odbywały się w najkrótszą noc roku przypadającą z 21 na 22 czerwca. Na pograniczu 
Mazowsza i Podlasia noc świętojańska zwana była „kupalnocką”. Wszystkie obrzędy 
odbywające się tego popołudnia i wieczora miały zapewnić zdrowie i urodzaj. Wito wianki, 
rozpalano ogniska, w których palono zioła. Odbywały się wróżby i tańce. Dziewczęta 
puszczały wianki z zapalonymi świecami na wodę. Jeżeli wianek został wyłowiony przez 
kawalera oznaczało szybki ożenek, jeżeli płynął, to nieprędko miała wyjść za mąż. Inna 
wróżba mówiła o utonięciu lub zaplątaniu wianka w sitowiu, co oznaczało 
staropanieństwo.  

„Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu” – projekt nr 297 
realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2020 
Projekt polegał na organizacji jedenastu plenerów fotograficznych w okresie od lutego do 
października 2021 r. W warsztatach wzięło udział 117 uczestników. Partycypanci projektu 
doskonalili swoje umiejętności pod okiem zawodowych fotografów prezentujących swój 
warsztat. Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. Jolanta Rycerska, Piotr Skrzypiec, 
Andrzej Zygmuntowicz, Mariusz Forecki, Ryszard Karczmarski, Andrzej Grudzień, 
Tomasz Żaczek. Każdy z uczestników warsztatów mógł zapoznać z poszczególnymi 
aspektami fotografii cyfrowej, analogowej, otworkowej, dokumentalnej, reportażowej czy 
przyrodniczej. Efektem plenerów fotograficznych jest album prezentujący prace 
uczestników projektu. 

 
 
 
 
 
 
 

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 – konserwacja 
metalowych drzwi do budynku 
wystawienniczego pojazdów 
zabytkowych (oczyszczenie, malowanie, 
uszczelnienie) 

nieplanowany 

plan – 0 zł 
wykonanie – 375,36 
zł,  
dotacja podmiotowa 

2. 
MP w Kotuniu – wymiana akumulatora 
modułu oświetlenia awaryjnego 

nieplanowany 

plan – 0 zł 
wykonanie – 393,60 
zł,  
dotacja podmiotowa 
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X.  ZAKUPY 
 
 

Lp. treść 
przewidywane koszty 

realizacji / źródło 
pochodzenia środków 

1. zestaw komputerowy – 2 szt. (MRS) 
plan – 8.819 zł; 

wykonanie – 9.993,99 zł 
– dotacja podmiotowa 

2. urządzenie wielofunkcyjne EPSON (MPK) 
plan – 3.800 zł; 

wykonanie - 1.880 zł – 
dotacja podmiotowa 

3. 
projektor do prezentacji na ekspozycjach ze statywem 
(MRS) 

plan – 0 zł;  
wykonanie – 3.038,99 zł 
– dotacja podmiotowa 

4. 
przedłużenie licencji na programy komputerowe 
(graficzny, księgowe), domeny, webhosting, portal 
prawny (MRS, MPK, MZD) 

plan – 13.245 zł; 
wykonanie – 15.948,24 zł 

– dotacja podmiotowa 

5. odśnieżarka spalinowa (MRS) 
plan – 0 zł 

wykonanie – 2.300 zł – 
dotacja podmiotowa 

6. uzupełnienie wyposażenia (MZD) 
plan – 7.300 zł; 

wykonanie – 3.537,19 zł 
– dotacja podmiotowa 

7. kosiarka samojezdna do trawy (MZD) 
plan – 15.000 zł; 

wykonanie – 18.300 zł – 
środki własne 

8. 
kontener biurowo-socjalny 
do przyszłego MPL w Nowych Iganiach 

plan – 0 zł 
wykonanie – 21.525 zł – 

środki własne 

9. 2 drewniane stoły i 6 ławek (MZD) 
plan – 0 zł 

wykonanie – 6.888 zł – 
dotacja podmiotowa 

10. okresowy serwis pojazdów i urządzeń (MZD, MRS) 
plan – 6.000 zł; 

wykonanie – 8.560 zł – 
dotacja podmiotowa 

11. 
paliwa płynne do pojazdów i urządzeń spalinowych 
(MRS, MZD) 

plan – 30.000 zł; 
wykonanie – 28.120 zł – 

dotacja podmiotowa 

12. olej opałowy (MZD) 
plan – 25.000 zł; 

wykonanie – 44.676,50 zł  
– dotacja podmiotowa 

13. 
modernizacja aranżacji wystawy stałej (gablota, ramki, 
podpisy) (MPK) 

plan – 1.500 zł; 
wykonanie - 1.800 zł – 
dotacja podmiotowa 

14. materiały biurowe (MRS, MPK, MZD) 
plan – 15.000 zł; 

wykonanie - 16851 zł – 
dotacja podmiotowa 

15. gadżety reklamowe (MPK, MZD) 
plan – 11.000 zł; 

wykonanie – 2.500 zł – 
dotacja podmiotowa 

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

plan – 25.000 zł; 
wykonanie – 11.169,64 zł 

– dotacja podmiotowa 

17. 
wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze 
DK2 w miejscowości Broszków i ustawienie znaków E9 
z napisem „Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu” 

plan – 3.600 zł; 
wykonanie - 3.690 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 

9 8,5 9 9 

Pracownicy 
merytoryczni 

16 14,5 18 16,5 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

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

13 12,75 12 12 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

3 x 2 x 

 
 

2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. 
Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż – szkolenie 

wstępne 
4 

 
 
Siedlce, 28 stycznia 2022 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 144 obiekty. 

 
Wyróżniające się spośród nich to: 
 
 

ODZNAKA OFICERSKA DYWIZJI PODLASKIEJ   

Jednym z najcenniejszych zabytków pozyskanych do Działu  
Archeologiczno-Historycznego jest odznaka oficerska Dywizji 
Podlaskiej z okresu wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921. 
Prezentowana odznaka wersji oficerskiej jest niezwykle rzadka. 
Obiekt powstał w zakładzie grawerskim Stanisława Lipczyńskiego  
w Warszawie. Wykonany techniką grawerowania i emaliowa-
nia. Materiałami, których użyto były: tombak, czerwona ema-
lia, złoto i srebro. 
 

 

 
 

 

 
 

KĄTOMIERZ DO CIĘŻKIEGO  
KARABINU MASZYNOWEGO  

BROWNING WZ. 30 
 
 

Zbiory historyczne wzbogaciły się o celownik 
optyczny – kątomierz do ciężkiego karabinu  
maszynowego Browning wz. 30. Obiekt pochodzi  
z 1929 r. Wyprodukowano go w Polskich Zakła-
dach Optycznych w Warszawie. Celownik - kąto-
mierz jest w komplecie z etui w formie stalowej 
skrzynki z ruchomym wieczkiem z mechanizmem 
zamykającym. 

 
 
 

 
 

PUZDRO HRABIEGO TYSZKIEWICZA  
 

Srebrne puzdro hrabiego Tyszkiewicza składa się z pudeł-
ka wyściełanego ciemnym welurem oraz wieka zdobio-
nego, wykonanym z kości słoniowej herbem rodowym 
Leliwa. W środku puzdra widnieje napis, poświęcony 
hrabiemu Włodzimierzowi Tyszkiewiczowi.  

Tekst brzmi: „Naszemu Dowódcy Panu płk.[ownikowi] 
dypl.[omowanemu] kaw.[alerii] Wojska Polskiego Wło-
dzimierzowi Tyszkiewiczowi. Kadra oficerska X Brygady 
Kawalerii 31/5 1927 Przemyśl”. 
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MASZYNKA DO KAWY 
 

Prezentowany eksponat przedstawia typ urządzenia ciśnieniowego.  
Maszynka posiada punce: WARSZAWA/FRAGET/PLAQUE, które były stoso-
wane przez fabrykę Fraget w latach 1851-1859. Kawiarka ma 34 cm wysoko-
ści, wykonano ją z platerowanego mosiądzu. Na trzech wygiętych nóżkach 
osadzony jest korpus złożony z dwóch części. Po bokach umieszczono 
uchwyty z drewnianym toczonym wypełnieniem służące do przenoszenia.  
W dolnej części zbiornika zamontowany jest zawór bezpieczeństwa przed 
przeciekaniem. Niżej umieszczono kranik, którym nalewano kawę do filiża-
nek. 
 
 

 
 

ŚWIECZNIK SREBRNY - „KŁY MORSA” 
 

Eksponat o wysokości 50 cm osadzony jest na stopie. W jej centralnej  
części znajduje się prosty trzon zwieńczony kulą z orłem. Świecznik posia-
da trzy delikatnie zdobione ramiona, które zakończone są tulejkami  
na świece oraz profitkami wykonanymi z kłów morsa. Stopa oraz trzon 
zdobione są grawerowanym motywem roślinnym. 
 
 
 

 
 
 

LINORYTY ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO  
(1933-1986) 
 

Romuald Mikoszewski był pedagogiem i artystą. Jego 
linoryty prezentują zabytki naszego regionu. W lutym, 
udało się kupić w Domu Aukcyjnego OSTOYA sześć prac 
tego artysty. Natomiast w kwietniu otrzymaliśmy w darze 
dziewieć kolejnych kompozycji linorytniczych. Są to pierwsze 
prace tego artysty-regionalisty w naszych zbiorach. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

SZKICOWNIK  
LUDOMIRA BENEDYKTOWICZA  

(1844 -1926) 
 

Ma  sztywne tekturowe okładki z płóciennymi 
narożnikami i grzbietem oraz  karty w dwóch kolorach. 
Wewnątrz jest 21 rysunków wykonanych ołówkiem 
oraz piórkiem. Szkicownik został wylicytowany na 
aukcji Antykwariatu RARA AVIS w czerwcu 2021 r. 
Nabyty szkicownik jest uzupełnieniem kolekcji prac 
tego artysty w siedleckim muzeum. 
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KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 
     W  2021 r.  Muzeum  Regionalne w Siedlcach  na  konserwację obiektów wydatkowało kwotę 
280.469 zł, z czego 150.469 zł pochodziło z dotacji podmiotowej, a 130.000 zł z dotacji celowej 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu swoją świetność odzyskały 54 obiekty.  

 
DOKUMENTACJA PATRIOTYCZNA ZNALEZIONA W STROPIE DWORU W DĄBROWIE 
 

Konserwacji poddano karty z literaturą znalezioną podczas remontu w stropie dworu w Dąbrowie  
w 2011 r. Pochodzą z lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. Większość z nich to rękopisy – odpisy patrio-
tycznych utworów poetyckich autorstwa m.in. Adama Mickiewicza i Juliana Niemcewicza. W zbiorze znaj-
dują się również broszury poświęcone walce o niepodległość Polski. Przedmioty zdezynfekowano, oczysz-
czono, usunięto zabrudzenia i plamy, odkwaszono i wzmocniono strukturę papieru, połączono rozdarcia, 
uzupełniono ubytki, wyprostowano, oprawiono w półpłótno bądź tekturę i umieszczono w obwolutach papie-
rowych. Konserwację wykonał Wiesław Faber z Warszawy.  
 

     
 
 
 

 
ZABYTKOWE TEKSTYLIA 
 

Konserwacji poddano także tekstylia z okresu międzywojen-
nego: mundur i rogatywkę podporucznika 34 Pułku Piechoty, 
czapkę weterana powstania styczniowego i spodnie oficerskie 
wz. 36. Przedmioty oczyszczono, zdezynfekowano, pozszywano, 
pocerowano, uzupełniono ubytki, oczyszczono części metalowe. 
Konserwację wykonała dr hab. prof. Małgorzata Grupa z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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STÓŁ Z KOMPLETU MEBLI BIEDERMEIER 
 

Podczas prac konserwatorskich stół oczyszczono ze 
starych powłok lakierniczych, sklejono i uzupełniono 
ubytki forniru. Wzmocniono blat, sklejono podstawę, 
bejcowano, politurowano i lakierowano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

KREDENS EKLEKTYCZNY Z XIX W. 
 

Kredens oczyszczono, uzupełniono fornir, dokonano napraw 
stolarskich, zaimpregnowano, nałożono politurę i lakier, naprawiono 
zamki, dorobiono klucze. 
 
 
 
 

 
 
 

KONSERWACJA DWÓCH BAROKOWYCH 
KAMIENNYCH FIGUR ALEGORYCZNYCH Z XVIII W. 
 

W 2006 roku przed Muzeum Regionalnym w Siedlcach ustawiono 
dwie XVIII wieczne figury wykonane z szarego piaskowca. Rzeźby te 
są wpisane do rejestru zabytków L.dz. KL III.660/290/70 Nr 289. 
W związku z tym, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Warszawie, Delegaturą w Siedlcach w 2021 zdecydowano 
poddać  te rzeźby konserwacji, której podjął się magister sztuki, 
rzeźbiarz Andrzej Sołtysiuk. Konserwacja polegała na zmyciu zabrudzeń, zdezynfekowaniu powierzchni 
preparatami glono i grzybobójczymi. Odsolono je i wzmocniono strukturę piaskowca, uzupełniono 
wypłukane kity oraz nowe ubytki. Zabezpieczono powierzchnie od porostów , grzybów, glonów i mchów. 
Została też sporządzona dokumentacja fotograficzna rzeźb przed, w trakcie i po konserwacji, która 
stanowi dokumentację konserwatorską. Prace konserwatorskie trwały od 8 czerwca do 8 września. 
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SAMOCHÓD POŻARNICZY  
GM-8 MARKI BEDFORD Z 1951 R. 
 

W ramach prac konserwatorsko-renowacyjnych 
wykonano naprawę główną silnika, konserwację 
podwozia samochodu (naprawa silnika, napędu, 
układu jezdnego i kół, układu kierowniczego  
oraz hamulcowego). Konserwację wykonała firma 
ZN.SERWIS.SOS w Ptakach, gmina Siennica.   

 
 

 

WYSTAWIENNICTWO 
 

EKSPOZYCJE STAŁE 

 

   SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 
 

SIEDLECKIE DZIEJE 1441-1939 
 

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 najmniej 
od XIII w. Pierwsza znana wzmianka pochodzi z 1441 r. 
Siedlce były wtedy wsią prywatną w ziemi łukowskiej  
należącej do województwa lubelskiego. Leżały na pogra-
niczu 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 czterotysięcznego mia-

steczka na początku XIX w. w liczące u progu II wojny światowej ponad 40 tys. miasto, będące regionalnym 
ośrodkiem kultury, szkolnictwa, handlu, przemysłu, ważnym węzłem komunikacyjnym i miejscem stacjo-
nowania dużego garnizonu wojskowego. XIX w. reprezentuje m.in. plan Siedlec Edwarda Vattera z 1811 r. 
Spośród 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 
przypisywana ks. Stanisławowi Brzósce. 
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Okres 1864-1914 należał do najbardziej 
dynamicznych w rozwoju miasta. Dobrej ko-
niunkturze sprzyjało wybudowanie w 1866 r. 
warszawsko-terespolskiej linii kolejowej oraz 
kolejnych połączeń z Małkinią i Bołogoje. 
Wraz z utworzeniem w 1867 r. guberni sie-
dleckiej, 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. foto-
grafia wjazdu pierwszego pociągu do Siedlec 
w 1866 r. Z lat I wojny światowej na wysta-
wie zaprezentowano m.in. fotografię uka-
zującą uroczystość nadania aktu 5 listopada 
w 1916 r. dotyczącego odzyskania niepodle-

głości przez Polskę. 
Wyeksponowano również zabytki dotyczące siedleckiego garnizonu wojskowego, kultury, sportu  

i szkolnictwa, a także życia codziennego, w tym ubiory i przedmioty codziennego użytku. Zostały zapre-
zentowane 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. 

 
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”.  
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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  
gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż w innych stronach zachowała się na wsi ludowa kultura 
tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe, bednarstwo, kowalstwo, tkactwo i folklor. Do połowy XX w. 
obecne były w życiu wsi także doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe.   

 
 
 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ ZE ZBIORÓW WŁASNYCH 
 

Do 7 kwietnia prezentowana była ekspozycja zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach.  
W siedmiu salach na parterze budynku pokazywane były najpiękniejsze obrazy ze zbiorów muzealnych,  
w tym wybrane kompozycje z największych muzealnych kolekcji artystów związanych z Siedlcami - Małgo-
rzaty Łady-Maciągowej (1881-1969) oraz Michała Borucińskiego (1885-1976). Prezentowane były także 
prace grafika Kazimierza Wiszniewskiego (1894-1960) oraz jedyny w naszych zbiorach rysunek Józefa  
Pankiewicza (1866-1940), akwarela Ludomira Benedyktowicza (1844-1926) oraz efektowny pejzaż Michaliny 
Krzyżanowskiej (1883-1962). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



58 

 

   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W 2021 r. 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. Większość eksponatów pochodzi 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 prywatnych. Duża część 
ekspozycji to przedmioty zakupione dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
    Ponadto w parku można podziwiać obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej majątku ziemiań-
skiego: 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 wieku.  
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. Jest kontynuacją wystawy z 2020 r. 
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   KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach wystawa 
stała przedstawia dzieje techniki pożarniczej od poł. XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię polskiego 
pożarnictwa. Ekspozycja została podzielona 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 nabytki.  
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EKSPOZYCJE CZASOWE 
 

 

   SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

 
 

 

 

 

DYWANY, PŁACHTY, DERY. TKANINY OKRYCIOWE ZE ZBIORÓW  
MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 5 II – 30 V 2021 | Komisarz wystawy: DOROTA FILIPOWICZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na wystawie zaprezentowano kolekcję wyrobów tkackich, stanowiących jedną z najstarszych i najważ-

niejszych wytwórczości rękodzielniczych. Zamiarem naszym było pokazanie nie tylko piękna tych przed-
miotów, ale również niezwykłych umiejętności ich twórców. 

Na ekspozycji zaprezentowaliśmy 43 tkaniny okryciowe, będące dziełem wyspecjalizowanych tkaczek 
wiejskich z terenu powiatów: siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, łukowskiego, mińskiego i sokołow-
skiego. Najstarsza tkanina pochodziła z ok. 1900 r., a najnowsza z 2014 r. W tkanych „dywanach” znalazły 
odzwierciedlenie różnorodne „mody” wzornicze oraz sploty i techniki tkackie. 

 
 

 

W SŁOWIE I OBRAZIE UKAZANE ... 
TKANINA 
Okres prezentacji: 5 II – 23 V 2021 
Komisarz wystawy: AGNIESZKA ŚWIERCZEWSKA 
 

 Wystawa została oparta głównie na wydawnictwach 
książkowych, których tematyka dotyczyła tkaniny  
i wszystkiego, co wiąże się z jej powstaniem oraz 
przygotowaniem do użytku. 

Wśród prezentowanych obiektów znalazły się także 
tkane eksponaty etnograficzne oraz tkanina na obrazie 
Małgorzaty Łady-Maciągowej.  

Celem przygotowania wystawy było stworzenie 
przedpola dla ekspozycji etnograficznej „Dywany, płachty, dery. Tkaniny okryciowe ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach”, czyli wprowadzenie zwiedzającego w świat tkanin.  
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NOWE NABYTKI ZBIORÓW SZTUKI MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 12 II – 11 IV 2021 | Komisarz wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 
 

Na wystawie zaprezentowaliśmy pięćdziesiąt sześć obiektów będących nabytkami zbiorów sztuki, 
które zostały zakupione i podarowane muzeum w ciągu ostatnich dwóch lat. Udało się nam w tym czasie 
zdobyć dwa obrazy Wlastimila Hofmana (1881-1970) oraz pięć jego rysunków z lat 40. XX w., gdy 
przebywał na Bliskim Wschodzie i z okresu powojennego, gdy mieszkał w Szklarskiej Porębie. Zbiory sztuki 
wzbogaciły się także o dwie kompozycje Jerzego Tchórzewskiego (1928-1999) oraz plakietę odlaną  
w brązie autorstwa Henryka Albina Tomaszewskiego (1906-1993). Udało się nam także wzbogacić o nowy 
obraz kolekcję prac Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969). Do zbiorów sztuki kupiono również pejzaż 
Jana Komara (1874-1943). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na ekspozycji pokazaliśmy również obrazy trzech siedleckich malarek: Barbary Rękawek, Haliny 
Trebnio-Liss, Stanisławy Hardejewicz oraz artysty Mariana Gardzińskiego i ceramiczną rzeźbę Aleksandra 
Bieguńskiego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Najnowszy nabytek autorstwa Małgorzaty Łady-Maciągowej „Akt siedzącej kobiety” pochodzi z 1923 r. 
Cieszył się szczególnym zainteresowaniem wśród oglądających. Zachwyca piękno kobiecego ciała, 
opracowane subtelnie w konwencji malarstwa salonowego. W górnej części ramy znajduje się karnisz, na 
którym została zawieszona zasłonka z aksamitu. Trudno dziś ustalić kto wykonał ramę z karniszem i w jakim 
celu? 
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OBECNOŚĆ. RYSUNKI WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO 
Okres prezentacji: 23 IV – 23 V 2021 | Kurator wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 
 

Na wystawie prezentowane były prace Władysława Szczepańskiego wykonane w technice rysunku  
węglem. Zostały one opracowane w kilku cyklach tematycznych. Powstały m.in. w okolicach Lwowa,  
w Wilnie, na Węgrzech i w Polsce w regionie świętokrzyskim, gdzie artysta na co dzień pracuje. Władysława 
Szczepańskiego inspiruje architektura, dlatego poszczególne jej elementy zostały poddane kadrowaniu. 
Autor prowadzi swego rodzaju rozmowę z historycznymi budowlami. Zatrzymuje obiekty z przestrzeni 
miejskiej w naszej świadomości.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szare ściany i oczodoły okien, światło promieniujące gdzieś w środku kompozycji, walorowe odcienie 

czerni i minimalna czerwień to wszystko oddziałuje na widza, dając mu przeświadczenie, że ma do czynie-
nia z wartościami cennymi dla artysty. Czy również dla widza architektura jest oprawą i tłem dla codzien-
nego życia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Władysław Szczepański urodził się we Lwowie. Studia artystyczne ukończył na Wydziale Grafiki w Wyższej 
Szkole Poligraficznej we Lwowie. Od 1988 r. mieszka w Kielcach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym  
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uprawia twórczość w zakresie rysunku  
i malarstwa. Członek ZPAP i SHS. Zasłużony Działacz Kultury. 



63 

 

MOTOCYKLE I SIEDLCE. ZARYS HISTORII MOTORYZACJI W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 23 IV – 24 X 2021 | Kurator wystawy: KRZYSZTOF CHABERSKI 
                                                         | Komisarz wystawy: MARIUSZ KRASUSKI 
 

Wystawa poświęcona była historii motosportu i turystyki motocyklowej w Siedlcach od 1905 r. po czasy 
współczesne. Tematyka lokalnej historii motoryzacji po raz pierwszy gościła w murach naszego muzeum. 
Ekspozycja powstała dzięki współpracy z Klubem Motocyklowym GRYF MC POLAND, który w 2020 r. obcho-
dził swoje 90. urodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Celem ekspozycji było przypomnienie nieco zapomnianych siedleckich dziejów motocyklowych. Okazu-
je się, że jeden z najważniejszych wyścigów motocyklowych w historii naszego kraju odbył się w Siedlcach 
i miasto na stałe wpisało się do historii polskiego motosportu. W 1905 r. po raz pierwszy w historii zorga-
nizowano na ziemiach polskich wyścigi motocyklowe o mistrzostwa Królestwa Polskiego. Rywalizowano  
na trasie Warszawa-Siedlce-Warszawa. W 1910 r. Siedleckie Towarzystwo Cyklistów wybudowało tor kolarski. 
Odbywały się na nim nie tylko wyścigi kolarskie, ale również motocyklowe.  

Okres międzywojenny na wystawie obejmuje działalność powstałego w 1930 r. Klubu Motocyklowego 
Gryf w Siedlcach. Na planszach z fotografiami można było prześledzić barwną historię tego stowarzysze-
nia. Klub Motocyklowy Gryf przyczynił się do popularyzacji motoryzacji w Siedlcach organizując wiele  
wycieczek krajoznawczych i zjazdów motocyklowych. Pamiątkowe plakiety ze zlotów, skany dokumentów 
ukazujących założenie tego klubu oraz zabytkowe motocykle z międzywojnia uzupełniły tę część wystawy. 
Spośród tych motocykli zwraca uwagę, unikatowy Sokół 600 z wózkiem bocznym w wersji wojskowej. 
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Powojenna historia motocyklizmu siedleckiego na ekspozycji obejmowała działalność powstałego w 1947 r. 
Podlaskiego Klubu Motocyklowego i jego sekcji żużlowej „Kolejarz”. Siedleccy zawodnicy odnosili duże 
sukcesy na arenach żużlowych w kraju w latach 50. XX w. Byli to: bracia Tadeusz i Zdzisław Zowczakowie, 
Wacław Kucharek, Wiktor Brzozowski (dwukrotny mistrz Polski), Zdzisław Kondracki, Zbigniew Witwicki  
i inni. Prócz plansz z fotografiami z zawodów żużlowych i zlotów motocyklowych, przedstawiliśmy dyplomy, 
plakiety, plakaty, naszywki, akcesoria motocyklowe i perły PRL-u, m.in: Junaka M 10 „polskiego harleya”, 
WFM M 06, sportową WSK 175 W–2 Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wystawę kończył rozdział poświęcony reaktywacji Klubu Motocyklowego Gryf w Siedlcach w 2001 r.  

Można było przyjrzeć się barwnemu życiu współczesnego harleyowca, który dostrzega potrzebujących  
i angażuje się w akcje i niesie pomoc słabszym. Współczesny GRYF MC POLAND  działa prężnie, jego  
oddziały powstały w Sokołowie Podlaskim, Warszawie, Garwolinie i Radomiu. Ten rozdział uzupełniły  
pamiątki związane z działalnością GRYF MC POLAND, m.in. znaczki, plakaty oraz  motocykle: Motocykl  
Suzuki GSX R 750 i Harley Sportster XL 1200 (wielokrotnie nagradzany na zlotach przerabianych motocykli). 

Zabytki na wystawie pochodziły z: Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach, Muzeum Sportu  
i Turystyki w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Tablic Rejestracyjnych i Pojazdów  
w Żeliszewie Piotra Piersy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Automobilklubu Polskiego Oddział w Siedl-
cach oraz ze zbiorów prywatnych. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Wystawie towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. Były to: zlot Citroen XM Polska #3,5 (23 maja), prze-
jażdżki ulicami miasta zabytkowym samochodem marki Chevrolet Bel Air z 1959 r. i pokaz Forda T z 1923 r. 
(8 sierpnia), wycieczka „Motoryzacyjny Szlak Podlasia” (5 września) oraz prelekcja Tomasza Szczerbickiego 
„Motocykle w Polsce 1898-1939 i motocyklizm na Podlasiu” (1 października). 
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WIELKIE SSAKI EPOKI LODOWCOWEJ  
Okres prezentacji: 7 V – 24 X 2021 | Komisarze wystawy: MICHAŁ LOBA, AGNIESZKA HYCKOWSKA 

 
To wystawa pochodząca ze zbiorów Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ekspozycja  

przenosiła zwiedzającego w czasy epoki lodowcowej utożsamianej z plejstocenem, kiedy na świecie domi-
nowały wielkie ssaki. Ten okres w dziejach ziemi rozpoczął się 2,58 mln lat temu, a zakończył 11,7 tys. lat 
temu ociepleniem zwanym holocenem, który trwa do dziś. Charakteryzował się częstymi zmianami klima-
tycznymi – obok okresów zlodowaceń zwanych glacjałami występowały cykliczne ocieplenia, czyli inter-
glacjały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na wystawie można było zobaczyć 

kopalne szczątki fauny plejstoceńskiej – 
mamuta, nosorożca włochatego, niedźwie-
dzia jaskiniowego, tura, prażubra, renifera, 
jelenia olbrzymiego czy słonia leśnego, które 
wyginęły wiele tysięcy lat temu. Można było 
również poznać warunki w jakich żyły, 
zobaczyć jak wyglądały, czym się żywiły  
i zastanowić się dlaczego nie przetrwały 
do naszych czasów.  

Ekspozycję uzupełniły duże tła przygo-
towane do wystawy na podstawie wyjąt-
kowych zdjęć rekonstrukcji w Jaskini 
Niedźwiedziej w Kletnie oraz wystawy  
w Givskud ZOO w Danii. Należy podkre-
ślić, że wszystkie eksponaty zostały znale-
zione na terenie Polski, większość pochodzi 

z Pyskowic, szczątki słonia leśnego z Góry Kalwarii, pozostałe z Grodziska Mazowieckiego, Warszawy oraz 
jaskiń: Komarowej, Nietoperzowej, czy Raptawickiej. Wyjątkowy eksponat, jakim była czaszka mamuta 
pozyskano z Wisły w Warszawie w 2015 r., w wyniku niskiego poziomu rzeki. Okoliczności jego znalezienia 
i wydobycia można było oglądać na filmie prezentowanym na wystawie.  
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KRAKOWSKIE PLANTY W TWÓRCZOŚCI MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ 
Okres prezentacji: 28 V – 7 IX 2021 | Komisarz wystawy: DANUTA MICHALEC 
 

     W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się największa w Polsce kolekcja prac Małgorzaty 
Łady-Maciągowej (1881-1969). Urodzona w Siedlcach artystka mieszkała i tworzyła w Krakowie. Pod 
koniec swojego życia postanowiła przekazać do rodzinnego miasta plon 60-letniej twórczości. Staramy się 
popularyzować jej dorobek i w ramach tych działań zorganizowaliśmy kameralny pokaz wybranych prac  
z cyklu obrazów poświęconych krakowskim „Plantom”. 

To kompozycje z lat 50. XX w. kiedy artystka była już starszą, samotną osobą i zapewne chętnie siadała 
na ławeczkach ustawionych pod drzewami krakowskich Plant. Szkice i studyjne rysunki tam powstałe 
służyły później do tworzenia większych kompozycji pastelowych. Wszystkie te prace świadczą o bacznej 
obserwacji innych osób przebywających w tym miejskim parku. Są także dowodem, że pasjonowała ją też 
przyroda;  jej wiosenny rozkwit, zieleń pełni lata oraz jesienna kolorystyka drzew. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planty w Krakowie to zielony teren powstały w miejscu 
fortyfikacji niegdyś otaczającej miasto. Mury obronne starego 
Krakowa zostały wyburzone na początku XIX w. Park został 
założony również na terenie położonej na ich przedpolu fosy 
i wałów ziemnych. Grząski i zaniedbany teren, będący 
właściwie śmietniskiem postanowiono uporządkować w 1820 r. 
i zamienić go w „ogrody miejskie”. Nazwa Planty wzięła się 
od działania polegającego na „splantowaniu”, czyli wyrównaniu 
rumowiska i zasypaniu fosy. W 1830 r. założono nawet 
fundację przeznaczoną do utrzymywania parku, który został 
obsadzony drzewami. Głównie były to kasztanowce, ale 
także klony, lipy, jesiony, topole i pojedyncze egzemplarze 
drzew egzotycznych oraz krzewy. Wyznaczono także alejki  
i place zabaw oraz zaplanowano trawniki i kwietniki. Z czasem 
powstały  także kioski i pawilon koncertowy.  
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WSPOMNIENIE. RZEŹBA I MEDALIERSTWO ANTONINY WYSOCKIEJ-JONCZAK 
Okres prezentacji: 11 VI – 7 IX 2021 | Kurator wystawy: DANUTA MICHALEC 
 

Wystawa została zorganizowana w 10. rocznicę śmierci artystki, która przez ostatnie lata swojego życia 
tworzyła w Kotuniu niedaleko Siedlec. Duży wkład w popularyzację osiągnięć rzeźbiarki ma siostra Teresa  
Wysocka. Na wystawie prezentowane były eksponaty pochodzące z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  
i ze zbiorów prywatnych. Poszczególne prace pochodziły z różnych etapów twórczości, począwszy od pracy 
dyplomowej a skończywszy na rzeźbach z ostatniego roku życia artystki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antonina Wysocka-Jonczak urodziła się w 1942 r. w Wilnie. Odeszła w 2011 r. Studiowała na Wydziale 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracowni prof. Mariana Wnuka uzyskała dyplom w 1966 r. 
Zajmowała się rzeźbą monumentalną, kameralną, medalierstwem, malarstwem i rysunkiem. Była laureatką 
wielu konkursów. Brała udział w wystawach oraz sympozjach w kraju i za granicą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

To nie była sztuka dla sztuki. Artystka na każdym etapie stawiała sobie pytania, na które znajdowała 
odpowiedź podczas trudnego procesu twórczego. Dotykała emocji, uczuć i wiary. W zrozumieniu istoty 
pomagały jej przeżycia osobiste. Codzienna walka o przetrwanie w niełatwych czasach, odejścia bliskich 
nie złamały jej szlachetnego serca. Przyjaciele mówili, że nigdy się nie poddaje, że jest wykuta z żelaza,  
a inni ze zwykłej gliny. Codzienne wydarzenia życia społecznego i politycznego odbijały się w jej twórczości. 
Poszukiwała syntezy formy i treści. Tworzyła w tradycyjnych materiałach: w kamieniu, drewnie i brązie. Jej 
prace najczęściej były związane z człowiekiem, który każdego dnia pozostawia ślad swojego istnienia, nie 
dla wszystkich widoczny. Na szczęście jej prace przetrwały wszystkie trendy i mody i wciąż są interesujące 
i współczesne. 
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WOKÓŁ KUCHNI I STOŁU. RZUT OKA NA HISTORIĘ JEDZENIA W XX W. 
Okres prezentacji: 10 IX 2021 – 6 II 2022 | Kurator wystawy: KAMILA WOŹNICA 

 
Wystawa miała na celu zaprezentowanie historii jedzenia w XX w. z naciskiem na dzieje Siedlec i regio-

nu. Celem jej nie było kompleksowe ukazanie problematyki, ale próba naszkicowania, niczym wstęp, który 
ma zainteresować powyższym tematem i zachęcić do jego dalszego zgłębiania. Chcieliśmy zaproponować 
zwiedzającym spojrzenie na dzieje przez pryzmat życia codziennego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historia smaku i jedzenia stała się popularna w Polsce w ostatnich latach. Dzięki niej historycy odkrywają 
nowe wymiary dziejów, a przestając skupiać się głównie na polityce ukazują szerszy obraz przeszłości. 
Każdy region posiada własne tradycje kulinarne oraz zwyczaje dotyczące przygotowywania posiłków i ich 
spożywania. Jednocześnie kulinarne wpływy z innych terenów powodują, że kuchnia staje się ponadregio-
nalna, a nawet ogólnopolska. Na ekspozycji ukazaliśmy fragment historii życia codziennego siedlczan i w ten 
sposób przyłączając się do akcji Europejskich Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa została przygotowana ze zbiorów etnograficznych, fotografii archiwalnej, historycznych i sztuki 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Na ekspozycji zostały ukazane naczynia do przygotowywania, prze-
chowywania i spożywania potraw oraz napojów, a także sztućce. Warto zwrócić uwagę m.in. na kawiarkę, 
potrzebną do nieco zapomnianego dziś a niezwykle popularnego dawniej sposobu przyrządzania kawy. 
Ciekawostką była zabawka związana z tematyką przygotowywania potraw – kuchnia węglowa, dzięki której 
dzieci przez zabawę uczyły się przyszłych zadań w dorosłym życiu. 
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Na wystawie pokazaliśmy ujęcia przedstawiające posiłki, zarówno codzienne, m.in. dzieci w sierocińcu 
spożywające obiad, jak i świąteczne, w czasie uroczystości i zabaw, np. w karnawale. Ekspozycję urozmaicały 
dzieła sztuki ukazujące prezentowaną tematykę, np. martwe natury. 

Wystawa została przygotowana z myślą o dorosłych, którzy dzięki naszej wystawie mogli odbyć nostal-
giczną podróż w przeszłość, przypominając sobie, w jaki sposób dawniej przygotowywano i spożywano 
posiłki, jak również o młodszym pokoleniu, które dzięki niej poznawało historię swojej małej ojczyzny. 
 
 
 

MIKOŁAJ BIELUGA. NOWE PAPIERY 
Okres prezentacji: 17 IX – 14 XI 2021 | Komisarz wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 
 

Wystawa, na której artysta zaprezentował 66 prac z ostatnich trzech lat. Prace malowane były temperą 
na papierze formatu B1, ukazywały intymny świat wewnętrzny twórcy i jego dialog ze światem sztuki. 

Artysta urodził się w Lublinie. Studiował wychowanie plastyczne w Instytucie Wychowania Artystycznego 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dyplom obronił w pracowni malarstwa profesora Mariana 
Stelmasika. Od 32 lat mieszka i pracuje w Siedlcach. Związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-
Humanistycznym, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentowane prace pochodzą z ostatnich trzech 

lat. Jest to malarstwo abstrakcyjne, a więc nie odwzo-
rowujące niczego. Działa na nas wyłącznie zestawem 
kolorów, rytmem plam i linii, sposobem skomponowania 
obrazu i innymi wartościami czysto malarskimi, formal-
nymi. Treść za każdym razem jest inna, bo zależy od 
osoby patrzącej. Nie ma tutaj żadnych obiektów pocho-
dzących z rzeczywistości. Formy na obrazie są wymyślone. 

To malarstwo czasem wprawia widza w zakłopotanie. 
Mówimy, że tego się nie da zrozumieć, bo od dziecka jeste-
śmy przyzwyczajeni do sztuki tradycyjnej. Uzasadnienie 
znajdują słowa, które wypowiedział kiedyś Picasso: 
„Każdy chce zrozumieć malarstwo, dlaczego nikt nie 
pragnie zrozumieć śpiewu ptaków?” W malarstwie abstrakcyjnym nie chodzi o to by zrozumieć, ważne są 
nasze odczucia. Taki obraz może nas wzruszyć, zaciekawić czy wręcz zaskoczyć. 
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„JESTEM” – WYSTAWA GALERII „DOM” SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 
Okres prezentacji: 5 XI – 31 XII 2021 | Kurator wystawy: JOANNA BŁOŃSKA 
                                                        | Komisarz wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 
 

 

Wystawa Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury „Jestem” była artystyczną 
odpowiedzią 48. artystów z Polski  
i z Rzymu na setną rocznicę urodzin 
Jana Pawła II. 

Najistotniejszym zadaniem artystów 
jest ukazywanie prawdy. Człowiek 
nie może od niej uciekać, powinien 
jej poszukiwać i do niej dążyć; powi-
nien przypominać sobie i innym kim 
jest, skąd przychodzi i dokąd zmie-
rza. Wszyscy mamy pokazywać 
najważniejszą i jedyną obiektywną 
prawdę dotyczącą naszego człowie-
czeństwa, a jest nią nasza historia, 
która zrodziła się z miłości Boga. 

Bóg objawił człowiekowi swoje 
imię: JESTEM, KTÓRY JESTEM. Imię 

to oznacza Bożą obecność wśród ludzi oraz to, że On nie ma początku ani końca, że jest jedyny i poza Nim 
nie ma innych bogów. 

Właśnie te myśli były inspiracją do powstania wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. To one 
zjednoczyły artystów z różnych miast Polski, a także z Rzymu. Pismo Święte – wybrane z niego cytaty oraz 
obrazy, które powstały, tworzą całość. Oglądający wystawę mieli możliwość zetknięcia się w taki sposób 
ze Słowem Bożym i obrazem ręką ludzką malowanym, rzeźbionym. 

 Każdy z artystów biorących udział w wystawie to inna osobowość, wrażliwość, inny warsztat. Stąd 
bardzo różnorodne prace wynikające z różnych doświadczeń, przeżyć i emocji. Wybrany fragment Pisma 
Świętego eksponowany obok pracy na wystawie, to swoista konfrontacja dzieła artystycznego i Słowa. 
Może być ona czytelna, jasna, oczywista lub wręcz przeciwnie – ukryta, niejednoznaczna, ledwie widoczna, 
jak w niektórych metaforach używanych przez Jezusa. Brak dosłowności w przekazie artystów jest inspira-
cją dla wyobraźni. 
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NAJCENNIEJSZE NABYTKI DZIAŁU ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
Z LAT 2019-2021 
Okres prezentacji: 7 XI 2021 – 23 I 2022 | Kurator wystawy: KAMILA WOŹNICA 
 

Dział Archeologiczno-Historyczny co roku wzbogaca 
się o nowe nabytki. Są wśród nich zakupy, ale przede 
wszystkim dary, głównie osób związanych z Siedlcami. 
Przekazują one swoje pamiątki rodzinne, aby nie uległy 
zniszczeniu i żeby mogły z nich korzystać i podziwiać 
przyszłe pokolenia. Wiele z nich ma dużą wartość 
historyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieje naszego 
regionu. Szczególnie dużo eksponatów jest wpisywanych 
do inwentarzy fotografii archiwalnej i historii. 

Na wystawie zaprezentowaliśmy te najbardziej 
wartościowe i najciekawsze. Jedną z najważniejszych 
nowości w naszych zbiorach jest kolejna partia 
szklanych negatywów z atelier Adolfa Ganiewskiego 
(Gancwola). Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak wyglądały Siedlce i inne miejscowości regionu  
w czasach zaborów i w okresie międzywojennym. Bardzo ważny jest także zbiór fotografii wykonanych 
przez nieznanego Niemca, żołnierza służącego w Siedlcach w czasie II wojny światowej. Ukazuje on 
zniszczenia miasta, życie codzienne, traktowanie Żydów, pracę dzieci, a także stalag dla jeńców radzieckich. 
Należy tu także wspomnieć o portrecie Stanisława Szymańskiego prezydenta Siedlec w 1920 r., wykonanym  
w zakładzie innego siedleckiego fotografa, Bolesława Sadowskiego. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli chodzi o zabytki historyczne, trzeba tu wymienić spuściznę po majorze o nazwisku Marian Jana, 

m.in. jego odznaczenia oraz listy i karty pocztowe z oflagów. Niezwykle cenna jest odznaka 306 Dywizjonu 
Myśliwskiego należąca do lotnika uczestniczącego w bitwie o Anglię i znanego pisarza Bohdana Arcta. 
Warto również wspomnieć o Sztandarze Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników 
upamiętniającym prześladowania po II wojnie światowej. Na ekspozycji można też obejrzeć plan Siedlec  
z 1912 r., dyplom Odznaczenia Krzyżem Pielgrzyma do Ziemi Świętej wydany przez Kustodię Ziemi Świętej 
w I połowie XX w., spodnie oficerskie wz. 36, czy też pantofle damskie z początku lat dwudziestych XX w. 
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TWÓRCZOŚĆ KAZIMIERZA WISZNIEWSKIEGO (1894-1960) 
Okres prezentacji: 26 XI 2021 – 30 I 2022 | Kurator wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 

 
W 2020 r. minęło 60 lat od śmierci artysty. Nasze muzeum, wystawę monograficzną autora drzeworytów 

zorganizowało 30 lat temu. 1000 drzeworytów i linorytów, 200 akwarel, nie mniej obrazów olejnych i rysunków – 
dorobek Kazimierza Wiszniewskiego pozostawiony w polskich muzeach jest imponujący. Nasze muzeum 
gromadzi je od początku lat 80. XX w., kiedy zapoczątkowano tę kolekcję. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzeworyty są ciekawym źródłem ikonografii zabytkowych budowli. W zbiorach znajduje się także jedyna 
akwarela: „Sień Fukierów” z 1923 r. Nasze muzeum może się poszczycić kolekcją 143 prac Kazimierza Wiszniewskiego. 

Artysta często zmieniał miejsca zamieszkania. Na wystawie W twórczości prezentujemy wizerunki 
wielu miast polskich, m.in. Gdańska, Lublina, Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Starejwsi i Węgrowa. 
Zaraz po studiach wyjechał do Lublina. Tworzył drzeworyty przedstawiające zabytkową architekturę i typy 
ludzkie. Uczestniczył w II Międzynarodowej Wystawie Grafiki Nowoczesnej we Florencji. Znalazł się tam  
w towarzystwie Józefa Mehoffera, Władysława Skoczylasa, Wojciecha Weissa i Leona Wyczółkowskiego.  
W Lublinie wydano także teki graficzne zawierające jego drzeworyty. Od 1927 r. pojawiają się w twórczości 
artytsty budowle wzniesione w parku puławskim przez księżnę Izabelę Czartoryską: świątynia Sybilli, 
Domek Gotycki, Pałac Marynki, w którym rodzina Wiszniewskich mieszkała. Utrwala też Kazimierz Dolny  
w swoich utworach. Od 1932 r. Kazimierz Wiszniewski zamieszkał w Węgrowie. Jego brat otrzymał tutaj 
stanowisko starosty. Tutaj ukształtowało się jego indywidualne oblicze artystyczne. Odszedł od kanonu 
Skoczylasa – operowania białą kreską na czarnym tle. Zanikła płaskość przedstawienia. Artysta zaczął 
wydobywać plastykę brył, głębię perspektywy. Rytowanie architektury nie było już tylko suchą relacją. 
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EKSPOZYCJE PLENEROWE 

 
W 2021 r. bez zmian prezentowane były dwie wystawy plenerowe „Życie i twórczość prof. Ludwika 

Maciąga. W setną rocznicę urodzin” i „Nam twierdzą będzie każdy próg. Wojna polsko-bolszewicka 

1919-1921”, zamontowane na ogrodzeniu wokół siedziby głównej.  
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przygotowaliśmy nową wystawę online 

„Represjonowani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach”, która prezentowana jest na 
stronie internetowej muzeum www.muzeumsiedlce.art.pl w zakładce wystawy internetowe i facebooku. 
 
 

 

Link do wystawy:  
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-

publicznego-w-siedlcach/ 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
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   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

    W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w 2021 r. prezento-
wane były dwie nowe wystawy czasowe:  
 
 

TYGIEL KULTUR   
Okres prezentacji: 28 V – 30 XI 2021 | Kurator wystawy: PIOTR CZYŻ  
                                                         | Komisarz wystawy: ANNA LEŚNICZUK 
 

Wystawa miała na celu przybliżenie 
historii i kultury subregionu siedlecko-
bialskopodlaskiego, który od średniowie-
cza był obszarem pogranicza z odrębną, 
bogatą kulturą oraz tradycją. Jak w tyglu 
mieszały się tutaj przez wieki grupy etnicz-
ne, reprezentujące różne wyznania, funk-
cjonujące w pełnej symbiozie, co na tle 
wydarzeń rozgrywających się wówczas  
w Europie Zachodniej (wojny religijne, 
pogromy, wypędzenia) było ewenemen-
tem. Obok siebie żyli: katolicy, grekokato-
licy, prawosławni, ewangelicy, wyznawcy 

judaizmu (Żydzi) oraz islamu (Tatarzy polscy). Dopiero działania władz rosyjskich w drugiej połowie XIX w. 
przyczyniły się do prześladowań ludności grekokatolickiej (unitów) oraz postrzegania prawosławia jako 
elementu rusyfikacji.   

Ekspozycję tworzyły przedmioty związane z kultem religijnym poszczególnych wyznań. Znajdowały się 
na niej szaty i naczynia liturgiczne, obrazy, ikony, dokumenty, fotografie oraz literatura religijna. Były one 
związane z religią katolicką (dominującą na tym obszarze), a także grekokatolicką, prawosławną, ewange-
licką, judaizmem oraz islamem. Eksponaty oddawały wielokulturowy obraz regionu i pokazywały,  
że poszczególne religie i tradycje funkcjonowały obok siebie, a w niektórych przypadkach przenikały się. 

Zabytki pochodziły ze zbiorów: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie, 
Muzeum Diecezjalnego im. Jana Pawła II w Drohiczynie, Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Muzeum  
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Rolnictwa im. 
Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach, 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Węgrowie oraz osób prywatnych. Wystawie towarzyszył informator 
do wystawy. 
 
 

WYSTAWA POPLENEROWA  
„SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK  
PO POŁUDNIOWO-WSCHODNIM  
MAZOWSZU”  
Okres prezentacji: 3 XII 2021 – 31 I 2022 
Komisarze wystawy: KRZYSZTOF STARCZEWSKI,             
                               AGNIESZKA JASTRZĘBSKA 

  
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział  

Muzeum Regionalnego w Siedlcach w 2021 roku 
realizowało projekty Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza, w tym projekt nr 297 „Subiektywny 
przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu”. 
Efektem wspomnianego projektu była wstawa 
prac uczestników, którzy wzięli udział w jego rea-
lizacji. Na wystawie były prezentowane czterdzieści 

cztery zdjęcia uczestników plenerów fotograficznych. Wystawie towarzyszył album poplenerowy. 
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WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 

 
Wśród publikacji wydanych w 2021 r. uwagę zwracają: 
 

SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK  
PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIM MAZOWSZU 
 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie - Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach w 2021 r. realizowało trzy projekty Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza. Efektem jednego z nich była wystawa prac uczestników  
11 plenerów fotograficznych oraz niniejszy album.  

Publikacja jest wynikiem pracy wielu autorów, fotografów zawodo-
wych i amatorów - mieszkańców naszego województwa.  

Album jest wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim jest to 
dzieło większości uczestników. Wielu autorów zapewniło różnorod-
ność tematyczną. Fotografujący nie ograniczyli się do dokumentowa-
nia pejzażu czy życia regionu. W dużej mierze zasługą wykładowców 
jest zestaw fotografii, dla których ujęcia z plenerów stały się pretek-
stem do poszukiwań artystycznych.  

 
 

TYGIEL KULTUR 
 

Informator do wystawy czasowej „Tygiel kultur” był 
wydawnictwem towarzyszącym wydarzeniu. 

Przedstawiono w nim krótki zarys historii poszczególnych 
kultur (religii) w ujęciu historycznym. Opisano następujące 
wyznania: katolicyzm, grekokatolicym (unici), prawosławie, 
judaizm, protestantyzm, neounię, mariawityzm. Przy poszcze-
gólnych wyznaniach zostały przedstawione zdjęcia wybra-
nych eksponatów. 
 
 

WYDAWNICTWA TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANYM WYSTAWOM 
 

Foldery-składanki zawierają informację o autorach i ich twórczości oraz wybrane barwne reprodukcje 
prac prezentowanych na wspomnianych niżej ekspozycjach czasowych. 
 

 OBECNOŚĆ. RYSUNKI WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO 

 WSPOMNIENIE. RZEŹBA I MEDALIERSTWO ANTONINY WYSOCKIEJ-JONCZAK  

 MALARSTWO MIKOŁAJA BIELUGI  

 TWÓRCZOŚĆ KAZIMIERZA WISZNIEWSKIEGO (1894-1960) 
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MAGNESY REKLAMOWE 
 

         
 

          
 

     
 

         

 
 
KALENDARZYKI LISTKOWE  
Z DANYMI ADRESOWYMI MUZEUM I JEGO ODDZIAŁÓW (17 wzorów) 
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EDUKACJA    UPOWSZECHNIANIE    PROMOCJA 
 

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

„SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIM MAZOWSZU” 
11 WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH  
luty - październik  
 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – 
Oddział Muzeum Regionalnego w Siedl-
cach w 2021 r. realizowało trzy projekty 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza,  
w tym projekt nr 297 pt. „Subiektywny 
przewodnik po północno-wschodnim 
Mazowszu”. W 11. spotkaniach warszta-
towych wzięło udział 117 uczestników. 
Doskonalili oni umiejętności pod okiem 
zawodowych fotografów prezentujących 
swój warsztat. Każdy z uczestników mógł 
zapoznać się z poszczególnymi aspektami 
fotografii cyfrowej, analogowej, otwor-
kowej, dokumentalnej, reportażowej czy 
przyrodniczej. Spotkania rozpoczynały się 
w piątek po południu a kończyły w niedziele w porze obiadu.  

Efektem spotkań mazowieckich fotografów była wystawa poplenerowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
oraz album z pracami uczestników plenerów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prowadzący i tematy przewodnie zorganizowanych warsztatów fotograficznych: 

1. 26-28 lutego  Tadeusz Żaczek Duży i średni format w fotografii 

2. 14-16 maja  Mariusz Forecki Dokument 

3. 28-30 maja  Piotr Skrzypiec Fotografia pejzażowa 

4. 25-27 czerwca Zbigniew Furman Fotografia portretowa 

5. 16-18 lipca Jolanta Rycerska Fotografia symboliczna 

6. 30 lipca-1 sierpnia Adrian Wykrota Fotografia dokumentalna i reporterska 

7. 27-29 sierpnia Andrzej Zygmuntowicz Fotografia w podróży 

8. 10-12 września Ryszard Karczmarski Fotografia otworkowa pt. „Dotyk światła” 

9. 24-26 września Andrzej Grudzień Fotografia kreatywna - wielokrotna ekspozycja 

10. 15-17 października   Jolanta Rycerska Fotografia symboliczna - fotomontaż 

11. 22-24 października Lena Skarus Obróbka zdjęć do wszelkich publikacji 
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BEZPŁATNE AUTOBUSY Z SIEDLEC I ŁOSIC DO MUZEUM ZIEMIAŃSTWA  
W DĄBROWIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU NR 288  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAZOWSZA 2020  
17 kwietnia – 30 listopada 
 

W okresie kwiecień – listopad 2021 r. została urucho-
miona bezpłatna komunikacja autobusowa z Siedlec i Łosic 
do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.  

Trasa przejazdu weekendowych autobusów to: Siedlce - 
Golice - Hołubla - Trębice - Sawice - Bartków - Korczew - 
Dąbrowa - Łysów - Niemojki - Łosice i z powrotem. Połącze-
nie do Dąbrowy umożliwiło rozpropagowanie i promocję 
wśród uczestników przejazdów lokalizacji, historii i działal-
ności oddziału siedleckiego muzeum. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
ZLOT CITROEN XM POLSKA #3,5  
23 maja  
 

W niedzielę, 23 maja, przed budynkiem muzeum odbył 
się zlot Citroenów XM Polska. Podczas imprezy mieszkańcy 
miasta i okolic mieli okazję podziwiać auta stworzone 
przez francuską firmę, dowiedzieć się wielu ciekawostek 
związanych z tymi samochodami oraz odbyć przejażdżkę 
ulicami miasta Citorenem XM posiadającym legendarne 
hydropneumatyczne zawieszenie. Po prezentacji samocho-
dów przy Muzeum Regionalnego w Siedlcach, pojazdy prze-
jechały w kolumnie reprezentacyjnej do naszego oddziału  
w Dąbrowie, gdzie odbyło się jego zakończenie oraz piknik 
dla uczestników zjazdu.  
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PIKNIK RODZINNY  
6 czerwca  
 

W pierwszą niedzielę czerwca z okazji Dnia Dziecka na terenie parku Muzeum Ziemiaństwa w Dąbro-
wie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbył się piknik rodzinny. Osoby, które przybyły na piknik, 
mogły zwiedzić dąbrowski dwór, popływać łodzią po stawie oraz upiec kiełbaski przy ognisku. Dzieci  
korzystały z dmuchanej zjeżdżalni oraz uczestniczyły w warsztatach artystycznych, prowadzonych przez 
Teatr Cieni z Supraśla. Rekwizyty własnoręcznie przygotowane – lalki, zamki, słońce, bramy wjazdowe – 
były wykorzystane w bajkach i różnych scenkach rodzajowych wymyślonych przez dzieci i zaprezentowa-
nych na scenie warsztatów. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOC SOBÓTKOWA. WIDOWISKO OBRZĘDOWE W WYKONANIU  
ZESPOŁU OBRZĘDOWEGO Z HAŃSKA 
19 czerwca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W sobotę, 19 czerwca na terenie parkowym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regional-
nego w Siedlcach odbyło się widowisko obrzędowe pt. „Wilia św. Jana” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego 
z Hańska. Było to przedstawienie przybliżające zwyczaje świętojańskie, które odbywały się w najkrótszą 
noc roku przypadającą z 21 na 22 czerwca. Na pograniczu Mazowsza i Podlasia noc świętojańska zwana 
była „kupalnocką”. Wszystkie obrzędy odbywające się tego popołudnia i wieczora miały zapewnić zdrowie 
i urodzaj. Wito wianki, rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie całego wydarzenia odbywały 
się wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały wianki z zapalonymi świecami na wodę. Według tradycji, jeżeli 
wianek został wyłowiony przez kawalera oznaczało szybki ożenek, jeżeli płynął, to nieprędko miała wyjść 
za mąż. Inna wróżba mówiła o utonięciu lub zaplątaniu wianka w sitowiu, co oznaczało staropanieństwo.  
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„MUZYCZNE LATO W MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE”  
CYKL TRZECH KONCERTÓW MUZYCZNYCH 
 

 KONCERT AKORDEONOWY SZYMONA ŚWIERZEWSKIEGO  

27 czerwca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę, 27 czerwca, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbył się koncert akordeonowy Szymona 
Świerzewskiego. Artysta urodził się w 2004 r., jest mieszkańcem Hołubli. Naukę na instrumencie rozpoczął  
w drugiej klasie szkoły podstawowej. Jest absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach I stopnia, 
obecnie uczniem ten samej szkoły II stopnia.  

Laureat wielu konkursów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Wśród sukcesów można wymie-
nić zajęcie I miejsca w 53. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy), Między-
narodowym Festiwalu Akordeonowym w Wiedniu (Austria), XIX Międzynarodowych Spotkaniach Akorde-
onowych „Sanok 2016”, XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu w 2014 r.  

Po koncercie uczestnicy wydarzenia mieli możliwość rozmowy z wykonawcą na temat podjętej drogi 
twórczej artysty, specyfiki instrumentu oraz emocji podczas wykonywania utworów i ambitnego repertuaru. 
o 

 
 

 

 KONCERT FORTEPIANOWY  

    AGATY KUCZYŃSKIEJ 

     4 lipca 

4 lipca w Dąbrowie odbył się drugi koncert. 
Tym razem był to koncert fortepianowy Agaty 
Kuczyńskiej. Artystka urodziła się w Siedlcach. 
Od siódmego roku życia uczy się gry na fortepia-
nie. Była uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych  
I stopnia w Siedlcach, a od września 2017 r. kon-
tynuuje naukę w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego  
w Warszawie pod kierunkiem prof. Bronisławy 
Kawalli-Ryszki. Laureatka, finalistka i zdobywczy-
ni wielu nagród m.in. II nagroda w 6. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Mediolanie w 2016 r.,  
I nagroda w XI Żyrardowskim Konkursie Młodych Pianistów, czy nagroda Złotego Wirtuoza w konkursie  
X Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. 
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 KONCERT FORTEPIANOWY  

    JOANNY RÓŻEWSKI 

     8 sierpnia 

Cykl zakończył koncert fortepianowy Joanny Różewskiej.  
Był to kolejny recital artystki w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie.  

Joanna Różewska jest wielokrotnie nagradzaną polską pia-
nistką, siedlczanką obecnie mieszkającą w Warszawie. Ukończyła  
z wyróżnieniem studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. 
Elżbiety Tarnawskiej, a w 2017 r. Studia podyplomowe (Professional 
Studies Diploma) w klasie prof. Yoshikazu Nagai w San Francisco 
Conservatory of Music. Koncertowała w salach koncertowych 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Szwajcarii, Niem-
czech, Włoszech, Czechach, Francji, Szwecji, Kazachstanie, 
Mołdawii i na Ukrainie. Pianistka tym razem przygotowała i zapre-
zentowała swoje interpretacje utworów Fryderyka Chopina. 
 
 

 

ZABYTKOWA LIMUZYNA NA ULICACH SIEDLEC  

8 sierpnia  
 

W trakcie trwania wystawy „Motocykle i Siedlce. Zarys 
historii motoryzacji w Siedlcach”, 8 sierpnia, zorganizowali-
śmy przejażdżki ulicami miasta zabytkowym samochodem 
marki Chevrolet Bel Air z 1959 r. Jazda tym szczególnie 
długim autem była niesamowitym przeżyciem. Niezwykle 
łagodne kołysanie i bardzo cicha praca silnika to niezaprze-
czalne walory podróży zabytkiem z prywatnej kolekcji.  
Dodatkową atrakcją tego dnia był pokaz Forda T z 1923 r. 

 
MOTORYZACYJNY SZLAK PODLASIA 
5 września  
 

W niedzielę, 5 września, odbyła się wycieczka „Motoryzacyjnym Szlakiem Podlasia” promująca historię 
motoryzacji regionu oraz wystawę „Motocykle i Siedlce. Zarys historii motoryzacji w Siedlcach”. 

Pierwszym punktem objazdu była wizyta u Pana Marka Plichty - prywatnego kolekcjonera zabytkowych 
aut. Następnie udaliśmy się do Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach. 
Tam uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić kolekcję sprzętu wojskowego Pana Mariusza Murawskiego. 
Ostatnim przystankiem naszej wyprawy był Drohiczyn, dawna stolica Podlasia, gdzie zwiedziliśmy dwa 
muzea - Muzeum Motocykli i Muzeum Kajakarstwa. Objazd zakończył się wspólnym ogniskiem w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie - naszym oddziale. 
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TRADYCJE BARTNICTWA NA PODLASIU. TAJNIKI SYCENIA MIODEM.  
PRELEKCJA JERZEGO KRAWCZYKA I DRA LESZKA MARKA KRZEŚNIAKA 
10 września 
 

 

W piątek, 10 września w Dąbrowie odbyła się prelekcja „Tradycje bartnictwa na Podlasiu. Tajniki sycenia 
miodem”. Prelegentami byli Jerzy Krawczyk oraz dr Leszek Marek Krześniak, którzy przedstawili i podzielili 
się swoją pasją związaną z wykonywanymi zawodami.  

Jerzy Krawczyk opowiadał o szeroko pojętym pszczelarstwie zaczynając od: podstaw funkcjonowania 
pasieki, historii pszczół oraz ich typologii. Przedstawił dzieje bartnictwa na Podlasiu, współczesną produkcję 
miodu, kończąc na przedstawieniu kolejnych etapów sycenia miodów.  

Drugi z prelegentów dr Leszek M. Krześniak przedstawił rośliny miododajne i ich walory zdrowotne. 
Przedstawione zostało powiązanie człowieka z przyrodą i oddziaływanie różnych walorów środowiska  
życia na stan i jakość zdrowia człowieka.  

Podczas prelekcji goście zaprezentowali produkty związane z pszczelarstwem, takie jak miody, świece  
i lekarstwa pochodzenia naturalnego. 
 
 
 

PRELEKCJA ARTURA ZIONTKA „OSKARŻONY JÓZEF GÓRSKI.  
Z DZIEJÓW POWOJENNEJ WALKI Z ZIEMIAŃSTWEM” 
24 września  
 

24 września 2021 r. w Dąbrowie odbyła się prelekcja Artura Ziontka. Prelegent pochodzi z Siedlec, jest 
historykiem literatury, byłym wykładowcą akademickim. Obecnie pracuje w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kosowie Lackim. Zaprezentowana historia o Józefie Górskim, jak określił prelegent, mogłaby być 
scenariuszem filmu. Podczas wykładu została przedstawiona historia Ceranowa i działalności rodziny Górskich. 
Wśród gości przybyłych do Muzeum była rodzina Gorskich. 
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PRELEKCJA TOMASZA SZCZERBICKIEGO  
„MOTOCYKLE W POLSCE 1898-1939 I MOTOCYKLIZM NA PODLASIU”  
1 października 
 

W piątek, 1 października, odbyła się prelekcja 
Tomasza Szczerbickiego - znanego dziennikarza, 
autora książek i artykułów na temat historii 
techniki i motoryzacji w Polsce. 

Podczas prezentacji uczestnicy poznali fa-
scynującą historię motocyklizmu w Polsce i na 
Podlasiu. Można było dowiedzieć się m.in.  
o pierwszych harleyowcach na ziemiach polskich, 
kobietach motocyklistkach, sporcie i turystyce 
motocyklowej oraz o polskich konstrukcjach 
motocyklowych sprzed 1939 roku. Niezwykle 
ciekawa była opowieść prelegenta o jego po-
szukiwaniach zabytkowych motocykli na Pod-
lasiu. Okazuje się, że jeszcze w latach 80. XX w. 
w okolicach Siedlec można było pozyskać mo-

tocykle z okresu międzywojennego. 
Prelekcja została zorganizowana z okazji wystawy czasowej „Motocykle i Siedlce. Zarys historii motoryzacji 

w Siedlcach”. 
 
 
 

Jak co roku muzeum było organizatorem i współorganizatorem imprez cyklicznych: 

 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 
1 marca  
 

Tradycyjnie na początku marca Muzeum Regionalne 
w Siedlcach włączyło się w uroczystości z okazji Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku  
z uwagi na obostrzenia sanitarne przygotowaliśmy dla 
zwiedzających wystawę internetową „Represjonowani 
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach”. 
Na wystawie przedstawiamy sylwetki 14 osób pochodzą-
cych z Siedlec i regionu. Dzieciństwo i młodość prezento-
wanych osób przypadły na trudne czasy dwóch totalita-
ryzmów. Ich przeżycia nie należały do najłatwiejszych. 
Wszystkie osoby łączą związki z Siedlcami. Tutaj uczęsz-
czały do szkoły, działały w konspiracji, były represjono-
wane przez UB bądź więzione. 

Wystawa jest plonem kilkunastoletniej pracy Sławomira 
Kordaczuka, który od 1996 r. zbierał relacje weteranów 
wojennych i wykonywał im zdjęcia portretowe. Ponad 
600 wspomnień  zostało opublikowanych w 6 książkach 
z cyklu: „Sto spotkań z historią” oraz „Cegiełki historii 
Polski”. Ogromny zbiór pozyskanych materiałów będzie 

pozwalał w przyszłości na przygotowanie kolejnych wystaw poświęconych „Żołnierzom Wyklętym”.  
 

 

Link do wystawy:  
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-

publicznego-w-siedlcach/ 
 

 
 

https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/2021/03/represjonowani-przez-urzad-bezpieczenstwa-publicznego-w-siedlcach/
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NOC MUZEÓW 
15 maja 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach od 2009 r. włączyło się w organi-
zację ogólnoeuropejskiej imprezy kulturalnej „Noc Muzeów”. Polega 
ona na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury w godzinach 
nocnych. Pomimo nadal panującej epidemii COVID-19 udało się zorga-
nizować ją w formule tradycyjnej z zachowaniem obowiązujących 
obostrzeń sanitarnych.  
 
 

W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się: 
 

 Zwiedzanie najnowszych wystaw, 
 

     
 

   
 

 Oglądanie przed budynkiem muzeum zabytkowych samochodów oraz motocykli członków 
Klubu Motocyklowego GRYF MC POLAND, 
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 Warsztaty „Dawne zabawki” 
 

    
 

 Warsztaty „Gliniane ramki na zdjęcie”. 
 

    
 

 
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA „SMAKI DZIEDZICTWA” 
18 września 
 

    Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach 29. edycji Europejskich Dni Dziedzic-
twa przygotowało dwa wydarzenia zorganizowane wspólnie z naszym oddziałem 
w Dąbrowie. 
    Były to: wystawa „Wokół kuchni i stołu. Rzut oka na historię jedzenia w XX w.” 
oraz wycieczka krajoznawcza „Smaki dziedzictwa”. Uczestnicy wycieczki zwiedzili 
m.in. dwór z 1828 r. w Nowych Iganiach - przyszłe Muzeum Powstania Listopadowego 
- Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Dwór w Mościbrodach - jeden z punk-

tów szlaku kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka”, Gorzelnię Chopin w Krzesku-Majątku oraz Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie. 
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WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ 
3 października  
 
 

   W pierwszy weekend października z inicjatywy Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się ósma 
edycja akcji „Weekend seniora z kulturą”. Jej celem jest 
zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. Dzięki tej akcji seniorzy mieli okazję zwiedzić 

naszą placówkę oraz wszystkie prezentowane wystawy bezpłatnie. 

 
 

W DAWNEJ IZBIE 
24 października 

 

Po raz szósty odbyły się Konkursowe Regionalne 
Prezentacje Teatrów Obrzędowych i Gawędziarzy 
„W dawnej izbie”.  

Tematem prezentowanych widowisk i gawęd 
były: zamiar posiadania potomstwa, kłopotów  
z poczęciem dziecka, ochrony ciąży i sytuacji bez-
dzietnych małżeństw. Ze względu na sytuację sani-
tarno-epidemiczną zorganizowaliśmy je w formie 
transmisji na żywo. 

W prezentacjach konkursowych wzięło udział  
2 zespoły: „Wici” z Trzcińca, „Młynarzanki” z Młynek. 
 
 

 

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=jaY01M5_CA0 
 

 

     
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jaY01M5_CA0
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DNI NIEPODLEGŁEJ 
7, 8, 11 listopada 
 
 

    Była to XVIII edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Jasnogórski Kape-
lan Żołnierzy Niepodległości o. Eustachy Rakoczy. Tematem przewodnim była 
postać generała Ludwika Kickiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W programie tegorocznej uroczystości znalazły się: 
 

7 listopada 
 

Odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie gości. Uroczyste otwarcie wystawy „Najcenniejsze nabytki 
Działu Archeologiczno-Historycznego z lat 2019-2021” 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1  
z wydawnictwami filatelistycznymi 

 

 
Pokazy zbiorów członków  

Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów  
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Pokaz sprzętu wojskowego z 18. batalionu dowodzenia w Siedlcach 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach 
Wąsach 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokaz Stowarzyszenia  
Lubelska Grupa Rekonstrukcji  
Historycznych „Front”  
i Stowarzyszenia Historycznego 
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi 
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Sesja naukowa „190. rocznica bitwy pod Iganiami”  
 

     
 

 

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=3zwAJaCn-oM 
 

 

 
8 listopada 
 

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego 
dla szkół podstawowych „Droga ku Niepodległości”. 
Wyniki udostępnione na stronie internetowej mu-
zeum. Odbiór nagród odbywał się indywidualnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 listopada 
 

Warsztaty „Piękna nasza Polska cała…” – dekorowanie ekologicznych toreb bawełnianych. Uczestnicy warsz-
tatów mieli okazję ozdobić torbę przy pomocy szablonu lub według własnego pomysłu i zabrać ją ze sobą. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3zwAJaCn-oM
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ADWENTOWE GRANIE - XXV REGIONALNY 
KONKURS GRY NA LIGAWKACH 
11 grudnia 
 

    Tradycyjnie w drugą sobotę grudnia odbył się 25. regio-
nalny konkurs gry na ligawkach. W konkursie udział wzięli 
mieszkańcy południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, 
którzy wykonują na tradycyjnych ligawkach melodie grane  
w adwencie. Dwudziestu czterech wykonawców wystąpiło 
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NAGRODA ZŁOTEGO JACKA 
28 grudnia 
 

    Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty pierwszy,  
28 grudnia  uhonorowała nagrodami laureatów w trzech kategoriach. 
Kapituła Nagrody składa się z przedstawicieli Muzeum Regional-
nego w Siedlcach, Siedleckiego Towarzystwa Naukowego oraz Sie-
dleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „BRAMA”. 

Tegorocznymi laureatami zostali: dr hab. Violeta Machnicka  
za osiągnięcia naukowe, Jadwiga Madziar za upowszechnianie 
wiedzy o kulturze i Mariola Zaczyńska za twórczość literacką i popu-
laryzację czytelnictwa. 
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Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 

POWIŚLAKI - XXVII KONKURS KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH REGIONÓW 
NADWIŚLAŃSKICH W MACIEJOWICACH 
20 czerwca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu regio-
nów nadwiślańskich, organizowany jest w Maciejowi-
cach, powiat garwoliński, w ważnym ośrodku trady-
cyjnej mazowieckiej kultury ludowej. 

Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Maciejowicach i Muzeum Regionalne  
w Siedlcach. Ideą konkursu jest coroczne zaproszenie 
wszystkich żyjących i występujących publicznie lau-
reatów Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu, czyli najlepszych w swoich regionach. 
Jest to prawdziwe spotkanie mistrzów, godne uwagi 
miłośników ludowego śpiewu i muzyki, wykonanych 
na najwyższym poziomie. 

Jak co roku impreza zebrała duże grono artystów  
ludowych, którzy zaprezentowali się w 4 kategoriach: 
kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumenta-
liści i zespoły śpiewacze. W tegorocznej edycji zma-
gań rywalizowało 11 kapel, 7 zespołów śpiewaczych, 
6 solistów instrumentalistów,17 solistów śpiewaków i 7 młodych wykonawców. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

 

 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

    W 2021 r. w siedzibie głównej przeprowadzane zostały następujące prace remontowe oraz zadania  
inwestycyjne. 
 

REMONT DREWNIANEJ CZĘŚCI WIEŻY RATUSZA  
 

 

 
 

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac 
remontowych zdemontowano figurę Atlasa wień-
czącą wieżę ratusza. Pierwotnie planowane były 
drobne prace tj. mycie, czyszczenie oraz uszczelnie-
nie figury. Po jej zdemontowania okazało się, że sa-
ma figura jak i elementy jej posadowienia wymagają 
napraw i gruntownej konserwacji. 

Korzystny dla procesów korozyjnych układ 
miedź i stop żelaza, oraz wilgoć kondensująca się 
we wnętrzu figury spowodowały uszkodzenie kon-
strukcji kotwiącej. Nie miała ona odpowiedniego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. W złym stanie 
okazała się również pozłacana kula dźwigana przez 
Atlasa. Poprzez oddziaływanie warunków atmosfe-
rycznych widocznie uwydatniły się miejsca połą-
czeń półkul. Górna czasza została pozbawiona złota. 
Żółty kolor kuli daje widoczna teraz farba, która 
została nałożona przed złoceniem. Powstały również 
uszkodzenia powierzchniowe na skutek odspojenia 
się części warstw szpachlowych. Prace konserwa-
torskie planujemy zrealizować w 2022 r.  
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W ramach remontu wykonano m.in.: 
 

 
 

- demontażu figury Atlasa; 
- wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wieży; 
- demontażu stropu podwieszanego z płyt GK na dolnym poziomie  
  wieży ośmiobocznej; 
- zabezpieczenia ścian folią pętelkową z warstwą wiatroizolacyjną; 
- wymiany blachy miedzianej poszycia wieży; 
- montażu stropu z konstrukcji stalowej w dolnej części wieży 
   i jego izolacji; 
- wymiany schodów oraz pomostów; 
- instalacji ogrzewania centralnego; 
- oświetlenia awaryjnego wieży. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Zadanie zostało wykonane z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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PRZENIESIENIE KLIMATYZATORA  
I MONTAŻ WYCIĄGU W PIWNICY 
 

Dla poprawy bezpieczeństwa i wydajności aparatury 
dokonano przeniesienia klimatyzatora z pomieszczeń  
zaplecza sali audiowizualnej na zewnątrz budynku. W celu 
zmniejszenia wilgotności powietrza zainstalowano wenty-
lację mechaniczną w piwnicach ratusza. Oba zadania  
zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej. 

 
      
 
 
 

 
WYKONANIE I MONTAŻ POCHWYTÓW  
PRZYŚCIENNYCH I WOLNOSTOJĄCYCH 

 

    Wykonanie i montaż poręczy zostały zrealizowane 
w celu wygody i bezpieczeństwa zwiedzających. 
Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji pod-
miotowej. 
 

      

 
 
 

 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

W 2021 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne: 

 
ODNOWIENIE WNĘTRZA BUDYNKU DWORU (PIWNICA, POKOJE GOŚCINNE) 
 

W okresie wiosenno-letnim w dąbrowskim dworze dokonano remontu części użytkowej, tj., piwnice, 
schody do WC i do piwnic. Odmalowano klatkę schodową prowadzącą do pokoi gościnnych oraz odświeżo-
no pokoje gościnne. 
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WYKONANIE KRZYŻA  
EPIDEMICZNEGO – KARAWAKI 
 
 

Na terenie użytkowanym przez Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
w październiku wykonano montaż krzyża epidemiczne-
go tzw. karawaki. 17 listopada krzyż został poświęcony 
przez proboszcza parafii Knychówek. W uroczystości 
poświęcenia uczestniczyli m.in. mieszkańcy Dąbrowy.  

Krzyże epidemiczne na terenie Polski pojawiały się  
w XVII w. Często były stawiane na granicach miejsco-
wości, na rozstajach dróg lub w szczerym polu. Zwane 
były krzyżami morowymi, cholerycznymi, karawikami, 
Bożą Męką. Ustawiona karawaka w Dąbrowie jest kolej-
nym takim krzyżem na terenie gminy Przesmyki. Pierw-
szy znajduje się we wsi Zalesie i datowany jest na 1641 r. 
Drugi z 1919 r. znajduje się w Dąbrowie po prawej  
stronie przy wjeździe do miejscowości od strony połu-
dniowej. 

 
 

 
 

 NOWE IGANIE – Muzeum Powstania Listopadowego (w organizacji) 

 
5 marca 2021 r. Muzeum Regionalne w Siedlcach uzyskało tytuł prawny do nieruchomości położonej  

w miejscowości Nowe Iganie przy ulicy Karola Karskiego, gmina Siedlce wydany przez Województwo  
Mazowieckie umową użyczenia nr B/UMWM-UU/UM/NI/41/2021. Nieruchomość została zakupiona z rąk 
prywatnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i przekazana na cele statutowe Muzeum  
Regionalnego w Siedlcach. Na działce o powierzchni 1,2616 ha znajduje się budynek wzniesiony w 1828 r., 
przez Antoniego Cedrowskiego herbu Odrowąż, prezesa Komisji Województwa Podlaskiego. Folwark  
Cedrowskiego odegrał ważną rolę w czasie bitwy powstania listopadowego, stoczonej 10.04.1831 r.  
Budynek wraz z otaczającym go terenem wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-386 z dnia 
11.07.1986 r. Po uzyskaniu stosownych zgód od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie 
przystąpiliśmy do prac ratunkowo-porządkowych. 
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W 2021 r. w przyszłym Muzeum Powstania Listopadowego przeprowadzane zostały następujące prace: 

 
BADANIE GEOTECHNICZNE DZIAŁKI  
Z EKSPERTYZĄ GRUNTU 
 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na omawianym 
terenie 13.01.2021 r. wykonano 8 wierceń do głębokości 4 m. 
Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji podmiotowej. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

USUNIĘCIE SAMOSIEWÓW  
Z TERENUWOKÓŁ DWORU, 

UDROŻNIENIE WJAZDU NA DZIAŁKĘ 
 

Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji 
podmiotowej. W uporządkowaniu terenu poma-
gali nam mieszkańcy Nowych Igań. 
 

 
 

 

USŁUGI GEODEZYJNE – WZNOWIENIE  
ZNAKÓW GRANICZNYCH,  
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
 

Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji 
podmiotowej. 
 
 
 
 

 

 
PRACE PORZĄDKOWE W BUDYNKU 

DWORU I NA TERENIE DZIAŁKI  
– WYWÓZ ODPADÓW 

 

Uprzątnięto pomieszczenia dworu z akcesoriów po 
kurniku i innych zbędnych przedmiotów niezwiązanych  
z funkcjonowaniem dworu. Zadanie zostało wykonane ze 
środków dotacji podmiotowej. 
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ZAKUP KONTENERA BIUROWO-SOCJALNEGO 
Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji podmiotowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRACE PORZĄDKOWO RATUNKOWE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI  
W NOWYCH IGANIACH 

 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA WNĘTRZ, 

 INWENTARYZACJA BUDOWLANA, 

 EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA, 

 BADANIA ARCHEOLOGICZNE, 

 WYNAJEM TOI-TOI ORAZ SERWIS, 

 PRACE PORZĄDKOWO-RATUNKOWE BUDYNKU DWORU, 

 ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI DWORU 

Zadanie zostało wykonane w większości ze środków dotacji celowej i podmiotowej Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz środków własnych. 
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