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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.2021) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  14 106 14 541 + 3,1 % 

MPK*              -    1 320 1 337 + 1,3 % 

MZD*              -       270 277 + 2,6 % 

MPLI*              -         0 1 x 

OGÓŁEM:      -  15 696 16 156 + 2,9 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  
*MPLI – Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Iganiach (w organizacji) 

 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2022 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  438 132 303 3 
na kwotę 
40.000 zł 

95,7 % 
38.295 zł 
dotacja 

podmiotowa 

MPK    -    17 3 14 - 
na kwotę 
1.000 zł 

145 % 
1.450 zł 
dotacja 

podmiotowa 

MZD    -    7 6 1 - 
na kwotę 
20.000 zł 

63 % 
12.600 zł, 
dotacja 

podmiotowa 

RAZEM:  462 141 318 3 
na kwotę 
61.000 zł  

85,8 % 
52.345 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) rzeźba Antoniny Wysockiej-Jonczak, Książki 
życia „Rozstanie”, 1988 r., odlew, brąz  
 

1) zakup -
5.000 zł 
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2) rzeźba Antoniny Wysockiej-Jonczak, Książki 
życia „Narodziny”, 1988 r., odlew, brąz  

 
3) monotypia barwna Ireny Karpińskiej, Niebo 

pełne butów, 1973 r., papier, 65x50 cm  
 

4) monotypia barwna Ireny Karpińskiej, Pejzaż  
z wodą, 1976 r., papier, 65x50 cm  

 
5) drzeworyt Joanny Karpińskiej, bez tytułu,  

1934 r., papier, 24x20 cm 
 
6) rzeźba Michała Gardzińskiego, Bariery II,  

2000 r., ceramika, 49 cmx41 cm 

2) zakup – 
5.000 zł 

 
3) zakup - 

3.000 zł 
 
4) zakup – 

3.100 zł 
 
5) zakup –

6.000 zł 
 
6) zakup 

5.000 zł 
1-6/ dotacja 
podmiotowa 
 

2. 
fotografie 
archiwalne 

1) zbiór fotografii związanych ze Stanisławem 
Szymańskim - prezydentem Siedlec w 1920 r. 
 

2) zbiór fotografii sprzed II wojny światowej,  
w tym z zakładów: Adolfa Ganiewskiego 
(Gancwola) w Siedlcach, Witalisa Ciołka 
Siekierki w Siedlcach, Sz. Szpialtera, Mikołaja 
Kulickiego, Jana Pędicha w Sokołowie 
Podlaskim, Kupersztoka, B. Lubelskiej w 
Siedlcach, „Studjo” w Siedlcach, Bolesława 
Sadowskiego w Siedlcach, Stanisława 
Rozowskiego w Siedlcach 

 
3) fotografie Siedlec z okresu II wojny światowej 

(architektura, mieszkańcy) 
 

4) fotografie z okresu PRL dot. Siedlec i okolic 
 

 
5) fotografia rodzinna z 1949 r. 

 
 
 
 

6) zbiór fotografii (szklane negatywy i slajdy) 
wykonane przez Waleriana Zajtza w latach 
1910-1939 m.in. w Siedlcach, Mordach, 
Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Poznaniu 
 

7) zbiór fotografii osób sprzed II wojny światowej 

1/ zakup – 
800 zł 

 
2/ zakup 
2.955 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

3/ zakup – 
2.275 zł 

 
4/ zakup – 

990 zł 
 

5/ zakup -  
60 zł 

1-5/ dotacja 
podmiotowa 
 
 
 

6-7/ dar 
 

3. 
dokumenty, 
wydawnictwa 

1) Kennkarta rolnika z Oleśnicy gm. Wodynie  
z 1942 r. 

2) 4 koperty korespondencji Sądu Powiatowego  
w Siedlcach z 1918-1939 i Sądu Okręgowego  
w Siedlcach z 1915-1918 
 

3) pismo Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Zarząd 
Gniazda w Siedlcach do Straży Obywatelskiej 
miasta Siedlec dotyczące podrzucenia dziecka 
z 1915 r. 

 
4) pismo Siedleckiego Towarzystwa Muzyczno-

Literackiego "Judysze Kunst" do Komisariatu 
Policji Miejskiej w Siedlcach z 1919 r. 

1/ zakup 10 
zł 

2/ zakup – 
90 zł 

 
 

3/ zakup – 
80 zł 

 
 
 

4/ zakup – 
90 zł 
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5) wojenny rozkład jazdy Siedlce – Mołodeczno  
z 1936 r. 
 

6) Gazeta „Na Posterunku. Tygodnik Poświęcony 
Sprawom Policji Państwowej”, rok XVII, nr 37 z 
1935 r. 

 
 
7) Legitymacja osobista nr 335 wydana przez 

Ministerstwo Spraw Wojskowych na nazwisko 
Helena Starnawska z lat 1936-1939 

5/ zakup - 
400 zł 

 
6/ zakup -  

60 zł 
1-6/ dotacja 
podmiotowa 

 
7/ dar 

4. militaria 

1) 3 nieśmiertelniki żołnierzy polskich z września 
1939 r. z Siedlec i Łukowa 

 

1/ zakup - 
600 zł 
dotacja 
podmiotowa 

5. 
sprzęt 
fotograficzny  
i biurowy 

1) aparat fotograficzny Voigtlander Bessa RF 
Compur Rapid ze skórzanym etui z lat 1936-
1950 
 

2) koreks taśmowy typ T do wywoływania błon 
fotograficznych z 1970 r. 

 
3) kopiarka do zdjęć stykowych z zakładu Witalisa 

Ciołka-Siekierki w Siedlcach z lat 1900-1939 
 
4) maszyna do pisania Erika S nr 741200  

w walizce z 1934 r. 
 
5) maszyna do pisania "Orzeł" model nr 8 sprzed 

II wojny światowej 

1-5/ dar 

6. 
przedmioty 
codziennego 
użytku 

1) etykieta z butelki z piwem bawarskim lagrowym 
ze Składu Win i Towarów Kolonialnych  
B. Kryszewskiego w Siedlcach z lat 1870-1898 
 

2) butelka po wódce Czystej z etykietą 0,6 litra  
z lat 1924-1939 

 
3) butelka z etykietką po wódce Gatunkowej  

0,5 litra z lat 1923-1939 
 
4) butelka z etykietką po likierze - wódce 

Wiśniowej Słodkiej z lat 1923-1939 
 
5) papierośnica - I nagroda w kategorii do 350 cm3 

w motocyklowym Zjeździe Gwiaździstym  
w Siedlcach w 1932 r. 

 
6) syfon sprzed II wojny światowej 

 
 
 
 

7) letnia bluzka damska z lat 50-tych XX w. 

1/ zakup - 
500 zł 

 
 

2/ zakup - 
150 zł 

 
3/ zakup - 

150 zł 
 

4/ zakup - 
150 zł 

 
5/ zakup – 

1.000 zł 
 
 

6/ zakup - 
800 zł 

1-6/ dotacja 
podmiotowa 

 
7/ dar 

7. falerystyka 
przypinka Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej w Siedlcach z 1979 r. 

zakup –  
35 zł, 

dotacja 
podmiotowa 
 

8. weksykologia 
Sztandar Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych w Siedlcach z lat 1975-1999 

dar 
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Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1) mundur bojowy strażaka  
2) buty specjalne strażaka  
3) emblemat na czapkę strażaka 
4) hełm strażacki „Calisia” 

1-4/ dar 

2. 

medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe i 
użytkowe 

1) carska odznaka straży pożarnej  
 

2) oficerska carska odznaka straży pożarnej 
 
3) Złota Odznaka za zasługi dla pożarnictwa dla 

woj. lubelskiego 
4) Srebrna Odznaka za zasługi dla pożarnictwa 

dla woj. lubelskiego 
5) Brązowa Odznaka za zasługi dla pożarnictwa 

dla woj. lubelskiego 

1/ zakup - 
250 zł 

2/ zakup - 
900 zł 

 
 

3-5/ dar 
 

3. 
fotografie 
archiwalne 

1) album z uroczystości nadania sztandaru dla 
OSP Cukrownia Sokołów Podlaski 

2) tableau MSP w Siedlcach z 1928 r. 
3) fotografia SOSP z 1916 r. 
4) fotografia st. insp. Rusaka 

1-4/ dar 

4. 

elementy sprzętu 
pożarniczego  
i inne przedmioty 
techniczne 

1) wyciągarka do silników samochodowych 
 

2) przełącznik załącznika typ Polonia na łącznik 
normalny 

3) latarka na baterie 
4) maska twarzowa do aparatu powietrznego 

1/ zakup - 
300 zł 

 
2-4/ dar 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 

1) 2 krzesła w stylu Empire 
 

2) stolik kawowy w stylu Ludwik Filip, 2 poł. XIX w. 
 
3)  witryna rogowa dębowa Art. déco, pocz. XX w.  

1/ zakup - 
2.000 zł 

2/ zakup - 
1.000 zł 

3/ zakup - 
2.500 zł 

1- 3/  
dotacja 

podmiotowa 
 

2. 
zastawa stołowa, 
akcesoria 
kuchenne  

1) patera, koniec XIX w. 
 

2) secesyjna bola do ponczu 

1/ zakup - 
4.400 zł 

2/ zakup - 
2.400 zł 

1–2/ dotacja 
podmiotowa 

3. tkaniny, ubiory 

1) tkanina dekoracyjna, wzór wieniec laurowy”, 
pocz. XX w. 

 
 
2) półkożuszek, będący własnością Ignacego 

Fonberga (ostatni właściciel majątku  
w Dąbrowie) 
 

1/ zakup - 
300 zł 

dotacja 
podmiotowa 
 

2/ dar 
 

  
Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych 

Iganiach ( w organizacji) 

 

1. grafika grafika „Śmierć gen. Kickiego”  
zakup – 300 
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   -   1 - 2 1 2 1 - -  0 % 

MZD   -   - - - - - - - - 0 % 

OGÓŁ.:   3 1 5 4 4 3 1 1 0 % 

 
 
 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2021 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   -    - 47 5 4 - - 5 4 - 91,5 % 

MPK   -  21 1 1 22 - 21 1 1 0 % 

MZD   -   - 32 7 7 - - 7 7 - 78,1% 

OGÓŁ.: 21 80 13 33 - 21 13 12 - 67,3 % 

 
 
 
 

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. 
Obraz M. Łady-Maciągowej, 
„Akt kobiety czytającej 

oddzielono ramę i szkło od pasteli,  
oczyszczono lico i odwrocie, przyklejono 
papier do płótna, zapunktowano pastel, 

4.400 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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książkę”, 1938, pastel, 
papier na płótnie 
(nr inw. MRS/S/943) 

zawerniksowano zabezpieczając pastel 
przed pudrowaniem, wykonano nową 
ramę z uwzględnieniem wysokiego falcu, 
wykonano dokumentację fotograficzną 

2. 

Obraz M. Łady-Maciągowej, 
„Wawel. Dziedziniec w 
czasie uroczystości 
kopernikowskich”, 1937, 
pastel, papier na płótnie 
(nr inw. MRS/S/1085) 

oddzielono ramę i szkło od pasteli,  
oczyszczono lico i odwrocie, 
zapunktowano pastel, zawerniksowano 
obiekt zabezpieczając przed 
pudrowaniem, wykonano nowa ramę  
z uwzględnieniem wysokiego falcu, 
wykonano dokumentację fotograficzną 

4.600 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

3. 

Obraz M. Łady-Maciągowej, 
„Wawel w nocy – 
dziedziniec”, 1937, pastel, 
papier na płótnie 
(nr inw. MRS/S/947) 

oddzielono ramę i szkło od pasteli,  
oczyszczono lico i odwrocie, 
zapunktowano pastel, zawerniksowano 
obiekt zabezpieczając przed 
pudrowaniem, wykonano nowa ramę  
z uwzględnieniem wysokiego falcu, 
wykonano dokumentację fotograficzną 

4.400 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
Podkucie buta  
(nr inw. MRS/A/176) 

zdezynfekowano, oczyszczono, usunięto 
korozję 

100 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

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

renowacja i konserwacja nadwozia 
samochodu (w tym również zabudowy 
specjalnej oraz wyposażenia 
pożarniczego) – I etap (II-gi w 2023 r.) 

89.790 zł; - 
dotacja 
celowa SWM 

2. 

nabytki techniczne 2022 r.  
(przełącznik złącznika typ 
Polonia, hełm Calisia 
latarka, maska twarzowa, 
wyciągarka do silników) 

oczyszczenie z zanieczyszczeń, 
zabezpieczenie przed korozją 
elementów metalowych 

443,62 zł (za 
użyte środki 
łącznie dla 
poz. 2-6)– 

dotacja 
podmiotowa 

3. 
samochód pożarniczy GBM 
ZIS151 (nr inw. MPK/T/183) 

konserwacja zachowawcza – 
oczyszczenie podzespołów z 
zanieczyszczeń i korozji, zabezpieczenie 
olejem 

j.w. 

4. 
samochód pożarniczy GBM 
Star 20 (nr inw. MPK/T/148) 

konserwacja zachowawcza – 
oczyszczenie podzespołów z 
zanieczyszczeń i korozji, zabezpieczenie 
olejem 

j.w. 

5. 
wóz konny rekwizytowy 
metalowy (nr inw. 
MPK/T/124) 

konserwacja zachowawcza – 
oczyszczenie podzespołów z 
zanieczyszczeń i korozji, zabezpieczenie 
olejem 

j.w. 

6. 
wóz konny rekwizytowy 
drewniany (nr inw. 
MPK/T/51) 

konserwacja zachowawcza – 
oczyszczenie podzespołów z 
zanieczyszczeń i korozji, zabezpieczenie 
olejem 

j.w. 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. 
Stół  z rozsuwanym blatem  
(nr inw. MZD/AH/163) 

naprawa prowadnic blatu, klinowanie 
blatów środkowych, oczyszczenie ze 
starych powłok lakierniczych, klejenie  
i uzupełnienie fornirów, bejcowanie, 
politurowanie, lakierowanie 

1.000 zł - 
dotacja 

podmiotowa 
 

2. 
Rondel mały 
(MZD/AH/237) 

oczyszczenie z nalotu grynszpanu, 
zaśniedzeń i zbrudzeń 

150 zł - 
dotacja 

podmiotowa 
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3. 
Rondel duży 
(MZD/AH/S/238) 
 

oczyszczenie z nalotu grynszpanu, 
zaśniedzeń i zbrudzeń 

150 zł - 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
Kufer podróżny 
(MZD/AH/239) 

oczyszczenie, usunięcie farby z okuć, 
klejenie ubytków skóry oraz impregnacja 
woskiem, wyklejenie wnętrza  
materiałem, wstawienie zamka 

800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. Kufer MZD/AH/S/162) 

oczyszczenie ze starych powłok 
lakierniczych, naprawy stolarskie, 
bejcowanie, politurowanie, lakierowanie, 
uzupełnienie okuć metalowych, naprawa 
zamka, dorobienie klucza 

800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
Tkanina (tapiseria) XVIII w. 
(MZD/AH/S/216) 

pobranie próbek i wykonanie badań 
składu metalu i rodzaju włókien w 
tkaninie, mechaniczne oraz chemiczne 
oczyszczenie, suszenie i stabilizacja 
tkaniny, wzmocnienie i przymocowanie 
odspojonych nici haftu, pajetów i bajorka 

13.130 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. Lampa (MZD/AH/S/209) 
rekonstrukcja nieodwracalnie 
zniszczonych części lampy 

500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 OGÓŁEM 
120.263,62 zł 

-  dotacja 
podmiotowa  

 
 
 
 

4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich -  
krótka charakterystyka podjętych działań 
 

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło pochodzenia 

środków 

1. MRS - ratusz 

1) Konserwacja figury Atlasa 
zwanego „Jackiem” z wieży 
ratusza 
 

2) wymiana ogranicznika przepięć 

1) 125.000 zł – 
dotacja celowa 
SWM 
 

2) 578,10,- zł 
dotacja 
podmiotowa 

 

  Razem 

125.578,10 zł ,  
w tym: 125.000 zł 

dotacja celowa 
SWM, 578,10 zł – 

dotacja podmiotowa 

2. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

1) Budowa budynku oficyny       
dworskiej -  I etap: opracowanie 
dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej 
 

2) Zagospodarowanie części 
parkowej przy stawie, zarybienie 
stawu, nasadzenia drzew 
przydrożnych w okolicy – roboty 
budowlane 

 

1) 165.804,00 zł – 
dotacja 
inwestycyjna 

 
 
2) 962.880,00 zł – 

dotacja 
inwestycyjna 
SWM 
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3) Ładniejszy park w Dąbrowie koło 
Korczewa przy Muzeum 
Ziemiaństwa – nasadzenia 
roślinności, budowa alejek, 
bezpłatna linia autobusowa  
w weekendy 

 
4) Prace remontowe budynku dworu 

(odmalowanie wnętrz parteru 
dworu – ekspozycji stałej, wymiana 
posadzki w sieni dworskiej, montaż 
sztukaterii) 
 

5) Wiercenie geologiczno-inżynierskie 
z dokumentacją podłoża 
gruntowego 

 
6) Wymiana trzech opraw oświetlenia 

awaryjnego  
 

3) 887.030,10 zł – 
dotacja na 
projekt Budżetu 
Obywatelskiego 
Mazowsza 

 
 
4) 140.220 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 
5) 1.845 zł – 

dotacja 
podmiotowa 
 

6) 1.968 zł – 
dotacja 
podmiotowa 

 

  Razem 

2.159.747,10 zł,  
z tego:  
1.128.684,00 zł – 
dotacja 
inwestycyjna, 
887.030,10 zł – 
środki BOM,  
144.033,00 zł - 
dotacja podmiotowa 
 

3. 

MPLI – Muzeum 
Powstania 

Listopadowego  
w Nowych Iganiach  

(w organizacji) 

Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną 
infrastrukturę na potrzeby 
planowanego Muzeum Powstania 
Listopadowego - opracowanie 
dokumentacji projektowej z 
wykonaniem robót budowlanych,  
(w tym: wykonanie przyłączy: 
energetycznego, wodno-
kanalizacyjnego z przepompownią 
ścieków); wykonanie zjazdów 
technicznych na posesję 

87.376,5 zł dotacja 
inwestycyjna SWM 

  OGÓŁEM 

2.372.701,70 zł, w 
tym: 1.216.060,50  

zł - dotacja 
inwestycyjna SWM, 
125.000 zł - dotacja 

celowa SWM, 
887.030,10 zł - 

dotacja    ze 
środków  Budżetu 
Obywatelskiego 

Mazowsza, 
144.611,10 zł - 

dotacja podmiotowa 
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5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

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

1-3/ spełnia 

2. 
Podręczny sprzęt gaśniczy 
(gaśnice, hydranty, koce 
gaśnicze, worki ewakuacyjne) 

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

 
1-4/ spełnia 
 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

 
1-2/ spełnia 

4. System oddymiający 
dwór  w Dąbrowie (klatka 
schodowa) 

spełnia 

5. Oświetlenie awaryjne 

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

1-3/ spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

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

1-3/ spełnia 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

1/ ratusz – Siedlce (na 
zewnątrz ratusza, hol 
wejściowy, sale 
ekspozycyjne) 
2/ MZ w Dąbrowie (dwór 
 i oficyna – kamery 
zewnętrzne) 

1-2/ spełnia 
 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  

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

1-3/ spełnia 

4. Monitoring obrazu z kamer 
1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
i pracownik muzeum 
2/ MZD - pracownik muzeum 

spełnia 
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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) –  
w Dąbrowie 

1-4/ spełnia 
 

    

 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

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

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

 MZ w Dąbrowie – na etapie przygotowania do uzgodnienia z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

 
 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  
i magazynów zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1. 

Wewnętrzna 
roczna analiza 

stanu 
zabezpieczenia 

muzeum i zbiorów 

MRS  
Ratusz 
bez zaleceń 
 

Magazyn zbiorów, ul. Żytnia 
bez zaleceń 
 

Magazyn zbiorów, ul. 
Piłsudskiego 9 
bez zaleceń 
 

MP w Kotuniu 
bez zaleceń 
 

MZ w Dąbrowie 
bez zaleceń 

 
xxxxx. 

 
xxxxx. 

 
 

xxxxx 
 
 
 

xxxxx 
 
 

xxxxx 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  459 
w tym: 
 MR Siedlce  -  435 
 MP Kotuń  -    17 
 MZD Dąbrowa -      7 

 
 
  

 
2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 

sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  459 
w tym: 
 MR Siedlce  -  435 
 MP Kotuń  -    17 
 MZD Dąbrowa -      7 

 
 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               16 155  13 002    5 651 
w tym: 
 MR Siedlce    14 541   12 725    5 651 
 MP Kotuń      1 337           -              - 
 MZD Dąbrowa        277        277       - 

 
 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

 MRS muzealia – 5 082 + 1875 dla obiektów nie będących muzealiami  
z ewidencji pomocniczej (system muzealny MONA) 

 MRS biblioteka – 420 (system muzealny MONA) 
 MRS archiwum zakładowe – 255 (system muzealny MONA) 
 MZD – 529 (system muzealny MONA) 
 MPK - brak programu komputerowego do opracowywania zbiorów 

 
 



13 

 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -  100 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -  100 % 
 MP Kotuń  -  100 % 
 MZD Dąbrowa -  100 % 

 
 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    306 
w tym: 
 MR Siedlce   -    254 
 MP Kotuń   -      - 
 MZD Dąbrowa  -      52 

 
 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 694 obiektów (MPK – 17, MRS - 677) 

 Sporządzono wykazy wszystkich muzealiów do skonsolidowanego 
ubezpieczenia (w ramach zakupów wspólnych dla instytucji kultury SWM)) 

 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, Zbigniewa 

Tymoszewskiego i Ryszarda Brzeskiego, badania związane z ich 
twórczością, 

 badania związane z funkcjonowaniem Miejskiej Szkoły Malarstwa  
i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach i artystami z nią związanymi, 

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

 opracowanie 130 negatywów zdjęć muzealiów i uzupełnienie ich numerów 
na kartach katalogu naukowego (MPK) 
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9. Inwentaryzacja zbiorów (sprawdzenie i porównanie stanu faktycznego  
z zapisami w księgach inwentarzowych muzealiów) 

 
W 2022 r. przeprowadzano inwentaryzacje: 

 zbiorów bibliotecznych, 
 zbiorów muzealnych Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, 
 zbiorów muzealnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 
 

 
 

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

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  4        172 
w tym: 
 MR Siedlce  -   4        158 
 MP Kotuń  -    -          - 
 MZD Dąbrowa -    -          14 

 
 
 
 

11. Biblioteka: 
 

a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2021) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

5523 5594 + 1,3 % 

   

   

   
 

 
b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2022 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

71 24 
47 (w tym 4 

wydawnictwa 
własne) 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa
nia – na kwotę 

1.500 zł 

85,8 % 
1.287,35 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. 
Zumthor Peter: Myślenie 

architekturą, tł. Artur Kożuch 
zakup 

373,18 zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. 
Tamara Łempicka. Kobieta w 

podróży 
zakup 

20,95 zł 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
Kossak Teresa: Kossak nieznany:  

o Karolu Kossaku 
zakup 

47,24 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. Norwid Cyprian Kamil: Wierny-portret dar x 

 
 

d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy  dany okres sprawozdawczy ilo

ś
ć
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y

p
o

ż
y
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e

ń
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ś

ć
 

k
o
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y
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 d
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k
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p

o
p
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e

d
n
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g

o
 

nie prowadzi 
się 

22 
nie prowadzi 

się 
x 22 0 % 

  
 
 
 

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, w tym historii ratusza (źródła ze zbiorów Archiwum 
Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Siedlcach  
i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) 
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MP Kotuń 
 badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

do celów publikacji artykułów dot. historii ochrony przeciwpożarowej 
 

MZ Dąbrowa 
 badania dotyczące funkcjonowania dworów na południowym Podlasiu 
 badania związane z twórczością Zofii Łuniewskiej–Fonberg 
 badania dotyczące opracowania historii majątku w Dąbrowie w oparciu 

o dokumenty pochodzące z parafii Rzymskokatolickiej Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Knychówku 

 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 Udział w nadzorze archeologicznym przeprowadzonym podczas budowy 

przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego oraz zjazdów 
technicznych przy dworze w Nowych Iganiach 

 
MP Kotuń 
  xxxxxxxx 

 
MZ Dąbrowa 
 kwerendy dotyczące organizacji wystaw: Muzeum Rolnictwa  

im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego  
w Redeczu Krukowym, Muzeum Historii i Tradycji Waldemara 
Kosieradzkiego w Łosicach 

 kwerenda biblioteczna i archiwalna do cykli postów publikowanych  
w mediach społecznościowych: Miejsca Chwały 1918–1921 

 
 
 
 

 
 

IV. WYSTAWIENNICTWO 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

1. 
Galeria sztuki polskiej 
ze zbiorów własnych 

03.01.2022 – 
14.01.2022 

(udostępniona 
od 

14.01.2023) 

siedziba 
główna 
(MRS) 

4.008 

plan - 2.900 zł, 
wykonanie – 
1.340,70 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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OGÓŁEM  

plan - 2.900 zł, 
wykonanie – 
1.340,70 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
 

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 2022) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

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

kontynuacja  
siedziba 
główna 
(MRS) 

4949 - 

2. Podsiedlecka wieś kontynuacja 
siedziba 
główna 
(MRS) 

4878 - 

3. 
Siedleckie dzieje 1441-

1939 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

5075 - 

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

kontynuacja; 
b.z. 

Oddział: 
MP  

w Kotuniu 
992 - 

6. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
b.z. 

Oddział: 
MP  

w Kotuniu 
992 - 

7. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

O Oddział: 
MP  

w Kotuniu 
992 - 

8. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MP  

w Kotuniu 
992 - 

9. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 
1949 - 

10. 

Dwór w Dąbrowie 
wczoraj i dziś. 
Wystawa fotograficzna. 
 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 
1949 - 

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

1. 

„Historyczne pojazdy 
pożarnicze” – uzupełnienie 
i doposażenie ekspozycji 

01.02.2022 
– 

30.102022 

Oddział: MP  
w Kotuniu 

w związku z nie przyzna-
niem dotacji na wymianę 

drzwi do pomieszczeń 
ekspozycji; 

zmiana przeznaczenia 
środków (8.500 zł) na 

zakup projektora i gabloty 
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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 

Frekwencj
a 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Obrazy 
Wlastimila 
Hofmana ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

07.02.2022 
– 

10.02.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

11.02.2022– 
08.05.2022 

940 

plan – 500 zł 
wykonanie – 
307,50 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

2. 
Koszykówka i jej 
siedleckie 
akcenty 

sierpień 
2021-

24.03.2022 

Siedziba 
główna 

25.03.2022– 
26.06.2022 

2.326 

plan – 
13.800 zł 

wykonanie – 
9.329,35  zł 
–  dotacja 

podmiotowa 

3. 
Historia żużla. 
Czarny sport   
w Siedlcach 

sierpień 
2021 – 

28.04.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

29.04.2022-
30.10.2022 

3.039 

plan – 6.600 
zł 

wykonanie – 
10.373,14  

zł –   
dotacja 

podmiotowa 

4. 

Ekspresja tkaniny 
„Kompozycja 
czarna” 
Magdaleny 
Abakanowicz 

09.05.2022 
– 

12.05.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

13.05.2022– 
04.09.2022 

2.285 

plan – 500 zł 
wykonanie – 
134,69 zł  –   

dotacja 
podmiotowa 

5. 

Z rodziną  
u fotografa. 
Atelier Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) 
przed 1915 r. 

wrzesień 
2021 – 

czerwiec 
2022 

siedziba 
główna 
(MRS) – 
wystawa 
plenero-

wa 

22.06.2022– 
23.04.2023 

10.000 

plan – 5.000 
zł 

wykonanie – 
4.458,75 zł 

dotacja 
podmiotowa 

6. 

Inne światy – 
inne 
perspektywy. 
Malarstwo i 
tkaniny Barbary 
Pierzgalskiej 

27.06.2022 
– 

08.07.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

08.07.2022- 
18.09.2022 

777 

plan – 2.700 
zł 

wykonanie – 
2.750,74 zł 

dotacja 
podmiotowa 

7. 
Myć się czy nie 
myć? 

listopad 
2021 – 

08.09.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

09.09.2022- 
11.06.2023 

1.468 

plan – 800 zł 
wykonanie – 
273,91 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

8. 

Wykorzystana 
szansa. Jerzy 
Tchórzewski, 
Henryk Albin 
Tomaszewski  

19.09.2022 
– 

29.09.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

30.09.2022– 
02.04.2023 

1.141 

plan – 2.400 
zł 

wykonanie – 
6.319,63  zł 

–   
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i Miejska Szkoła 
Malarstwa  
i Przemysłu 
Artystycznego  
w Siedlcach 

dotacja 
podmiotowa 

9. 
Pokojowe drogi 
do niepodległości 

sierpień 
2021 – 

10.11.2022 

siedziba 
główna 
(MRS) 

13.11.2022- 
22.01.2023 

486 

plan – 3.000 
zł 

wykonanie – 
1831,11 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

10. 

„Kobieta  
w malarstwie” ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

05.01.2022 
– 

10.03.2022 

Oddział: 
MZ  
w 

Dąbrowie 

11.03.2022 
– 

31.08.2022 
1514 

plan – 4.050 
zł 

wykonanie –  
754,61 zł –   

dotacja 
podmiotowa 

11. 
Salonik 
ziemiański 

lipiec 2022 
– 

13.10.2022 

Oddział: 
MZ  
w 

Dąbrowie 

14.10.2022 
– 

31.01.2023 
119 

plan – 4.550 
zł 

wykonanie – 
3.421,16 zł   

dotacja 
podmiotowa 

12. 
Wystawa medali 
turystycznych 

01.09.2022 
– 

24.09.2022 

Oddział: 
MP  
w 

Kotuniu 

24.09.2022 
– 

31.12.2022 
510 

plan – 0 zł 
wykonanie –

0 zł –   
dotacja 

podmiotowa 

13. 

Historia OSP 
Kotuń i Muzeum 
Pożarnictwa w 
Kotuniu 

lipiec 2022 
– 

26.08.2022 

poza 
siedzibą 

(Plac 
Daniela-
ków w 

Kotuniu) 

27.08.2022 255 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

0zł –   
dotacja 

podmiotowa 

OGÓŁEM 24 860 

plan – 
43.900 zł 

wykonanie 
– 39.954,59 

dotacja 
podmiotow

a 

Wystawy on-line 

Lp. tytuł 
data 

udostępnienia 
miejsce prezentacji (strona 

www/facebook) 
frekwencja 

koszty 
realizacji 

1. 

„Na skraju 
rzeczywistości. 
24 lutego 2022 
roku - flesz” – 
internetowa 
wystawa 
rysunków 
Andrzeja 
Sołtysiuka 

14.03.2022 
https://www.muzeumsie

dlce.art.pl 
12500 bez kosztów 

 
 
 
 
 

https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
https://www.muzeumsiedlce.art.pl/
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wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin 
realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia 
/ poza 

siedzibą – w 
kraju / poza 

siedzibą – za 
granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwen
cja 

(w 2022) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzeni
a środków 

* 

1. 

Wokół kuchni  
i stołu. Rzut oka na 
historię jedzenia  
w XX w. (wystawa 
w ramach 
Europejskich Dni 
Dziedzictwa) 

09.06.2021 
– 

09.09.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.09.2021 
– 

06.02.2022 

149  
(w 2022) 

 

koszty 
poniesio-
ne w 2021 

2. 

Najcenniejsze 
nabytki Działu 
Archeologiczno – 
Historycznego z lat 
2019-2021 

sierpień 
2021 – 

05.11.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

07.11.2021 
– 

23.01.2022 

69 
(w 2022) 

 

koszty 
poniesio-
ne w 2021 

3. 

Twórczość 
Kazimierza 
Wiszniewskiego 
(1894-1960) 

15.11.2021 
– 

26.11.2021 

siedziba 
główna 
(MRS) 

26.11.2021 
– 6.03.2022 

296 
(w 2022) 

koszty 
poniesio-
ne w 2021 

4. 

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

lipiec – 
wrzesień 

2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

kontynuowa
na do 

20.06.2022 

6.000 
(w 2022) 

koszty 
poniesio-
ne w 2020 

5. 

„Nam twierdzą 
będzie każdy 
próg…:. Wojna 
polsko-
bolszewicka 1919-
1921” 

29.01.2020 
– 

05.11.2020 

teren przy 
MRS 

(wystawa 
plenerowa) 

kontynuowa
na; 

wznowiona 
od 

15.03.2022  
do 

20.06.2022 

8 000 
(w 2022) 

koszty 
poniesio-
ne w 2020 

6. 

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 

11 
(w 2022) 

koszty 
poniesio-
ne w 2021 

7. 

„Para – buch! Koła 
– w ruch!” – 
wystawa 
planszowa 

2016 

Poza 
siedzibą 

(Stowarzy-
szenie 

Bugowian-
ki w 

Terespolu) 

01.01.2022 
– 

31.12.2022 
500 

koszty 
poniesio-
ne w 2016 

 OGÓŁEM 15 025 x 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

prezentacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxx    

 
 
 

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. 
Wędrówka po 
karbońskich 
lasach 

28.01.2022 
– 

24.04.2022 

Muzeum 
Ziemi PAN 

siedziba 
główna 
(MRS) 

948 

plan – 2.300 
zł 

wykonanie – 
1.472,14 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 948 

plan – 2.300 
zł; 

wykonanie- 
1.472,14 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 
* 

 xxxxx      

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxxxxxxxx   
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4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

M
u

z
e

u
m

 /
 

O
d

d
z
ia

ł 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

 
poza 

siedzibą 
Muzeum 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

zbiorowo 
indywidual

nie 
4 533 1700 

zbiorowo 
indywidual

nie 
5763 

24 500 
(plene-
rowe) MRS 2 443 2 090 3866 1897 

MPK 157 190 347 - 712 280 992 255 

MZD 1 158 1 833 2 991 - 779 1 363 2142 - 

 

x 3 758 4 113 7 871 1700 5 357 3 540 8 897 24 755 

 OGÓŁEM 9 571 OGÓŁEM 33 652 

 
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 2022 Wykonanie 

k
a

ta
lo

g
i w

y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a

ta
lo

g
i z

b
io

ró
w

 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a

to
ry

 d
o

 
w

y
s

ta
w

 

k
a

ta
lo

g
i w

y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a

ta
lo

g
i z

b
io

ró
w

 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a

to
ry

 d
o

 

w
y

s
ta

w
 

1 - - 6 - - - - 6 1 

 
inne: – plan: 6 (publikacja popularnonaukowa – 5; film - 1) 

 

- wykonanie: 6 (publikacja popularnonaukowa – 4; film – 1; pocztówka 
– 1) 

 
 
 

2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

  
tytuł 

 
nakład 

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

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 
Napisane w czasie epidemii…, 
czyli Muzeum w sieci, 
red. Agnieszka Świerczewska 

200 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan – 15.000 zł; 
wykonanie – 11.800 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 2023 r. 
zaoszczędzone środki 
– 37.000 zł 

2. 
Znani artyści Miejskiej Szkoły 
Malarstwa i Przemysłu 
Artystycznego w Siedlcach 

wydawnictwo 
popularnonaukowe 

realizacja przesunięta 
na 2023 r. -  
zaoszczędzone środki 
– 12.500 zł 

3. 
Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach 

folder o muzeum 

realizacja przesunięta 
na 2023 r. 
zaoszczędzone środki 
– 2.000 zł 

4. 
Galeria sztuki polskiej  
ze zbiorów własnych 

folder/zaproszenie do 
wystawy 

wernisaż odwołany  
z powodu pandemii; 
zaoszczędzone środki 
– 900 zł 

2. 
Polscy ziemianie obcego 
pochodzenia, red. Sławomir 
Kordaczuk 

350 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan – 15.000 zł; 
wykonanie - 15.000 zł  
– dotacja podmiotowa 

3. 

Tymoteusz Łuniewski.  
Z Bogiem zaczęty pamiętnik, 
oprac. Z. Boglewska-Hulanicka, 
A. Chojnacki 

500 

wydawnictwo 
popularnonau-
kowe (edycja 

źródłowa) 

plan - 25.000 zł  
wykonanie 24.045 zł  

– dotacja podmiotowa 

4. 
Rozwikłane tajemnice wojny 
polsko-bolszewickiej, red.  
A.A. Ostanek, S. Kordaczuk 

300 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan 13.590 zł 
wykonanie 14.960 zł  

– dotacja podmiotowa 

5. 
Muzeum Regionalne  
w Siedlcach 

1000 
folder  

o muzeum 

plan - 1.400 zł  
wykonanie 1.168,50 zł  
– dotacja podmiotowa 

6. Kobieta w malarstwie 500 
informator  

do wystawy 

plan - 1.500 zł 
wykonanie 3.284,10 zł  
– dotacja podmiotowa 

7. 
Inne światy – inne perspektywy. 
Malarstwo i tkaniny Barbary 
Pierzgalskiej 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 900 zł 
wykonanie 811,80 zł  

– dotacja podmiotowa 

8. 

Wykorzystana szansa. Jerzy 
Tchórzewski, Henryk Albin 
Tomaszewski i Miejska Szkoła 
Malarstwa i Przemysłu 
Artystycznego w Siedlcach 

400 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan - 900 zł 
wykonanie 787,20 zł  

– dotacja podmiotowa 

9. 
„Zanikające zawody – kowal”. 
Reportaż filmowy o kowalstwie 

1 film 
plan - 20.000 zł –  

wykonanie 15.000 zł  
– dotacja podmiotowa 

10. 

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

x 

tłumaczenie na 
język angielski 

publikacji 
popularnonau-

kowej 

plan - 4.500 zł  
wykonanie 3.240 zł  – 
dotacja podmiotowa 

11. 
Pocztówka Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

200 pocztówka 
plan - 0 zł  

wykonanie 140 zł  – 
dotacja podmiotowa 



24 

 

 
4. Publikacje pracowników muzeum  

 
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie/ 

źródło 
pochodzeni
a środków 

- jeśli 
dotyczy 

1. 
A. Chojnacki, Związki 
Carosich herbu własnego 
z regionem siedleckim 

„Polscy ziemianie obcego 
pochodzenia”, Siedlce 2022,  

s. 119-145 
własna - 

2. 
A. Chojnacki, Ignacy Rytel 
(1896-1970) – weteran z 
Mokobód w wojnie 1920 r. 

„Rozwikłane tajemnice wojny 
polsko-bolszewickiej, Siedlce 

2022, s. 223-226 
własna - 

3. 

A.Chojnacki 
(oprac.)Tymoteusz 
Łuniewski, Z Bogiem 
zaczęty pamiętnik 

jak obok własna - 

4. 
A. Chojnacki, Szydłowscy 
na Podlasiu od lat 80-tych 
XVIII w. do I poł. XIX w. 

„Rody i rodziny Podlasia”, 
Ciechanowiec 2021 (druk 2022), 

s. 79-103 
obca - 

5. 

A. Chojnacki, Iganie w 
czasach Księstwa 
Warszawskiego i 
Królestwa Kongresowego. 
Bitwa pod Iganiami 

„Prace archiwalno-
konserwatorskie”, Siedlce, z. 23, 

2022,  s. 69-97 
obca - 

6. 

A. Chojnacki, Kariera 
wojskowa i rodzina gen. 
Michała Ignacego 
Wincentego 
Kamieńskiego herbu 
Topór (1758-1816) 

„Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 
nr 4, 2022, s. 5-19 

obca - 

7. 
S. Kordaczuk, DY, Jedyna 
taka armia na świecie 

„Echo Katolickie” 
Siedlce 2022, nr 40, s. 25 

obca - 

8. 
Z. Todorski, Samochody 
pożarnicze na podwoziu 
Star 20 

„Strażak Mazowiecki” nr 1/2022, 
s. 12 

obca - 

9. 
Z. Todorski, Zapomniany 
strażacki humor 

„Strażak Mazowiecki”, nr 2/2022, 
s. 12 

obca - 

10. 
Z. Todorski, Strażacy – 
żołnierze POW! Stańcie 
do apelu! 

„Strażak Mazowiecki”, nr 3/2022, 
s. 12 

obca - 

11. 

Z. Todorski, Biogramy 
Władysława Górnego, 
Bronisława Pierzchały, 
Józefa Wyrzykowskiego 

Słownik biograficzny polskich 
strażaków, red. M. Zalewski,  
s. 89-91,213-214, 337-338 

obca - 

12. 
K. Woźnica, Wojna 1920 
r. Zarys problematyki 

„Rozwikłane tajemnice wojny 
polsko-bolszewickiej, Siedlce 

2022, s. 7-9 
własna - 

13. 

K. Woźnica, Wydatki na 
żywność w budżecie 
domowym żołnierzy 
polskich i litewskich  
w połowie XVII wieku 
 

Roczniki dziejów społecznych  
i gospodarczych, t.83, 2022,  

s. 262-290 
obca - 
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Publikacje on-line 

14 
„Miejsca Chwały 1919 -
1921”,  (P. A. Czyż) 

facebook MZD 
4.03.2022 

własna - 

 
 
 
 
 
 

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 2022 r. zrealizowane 

MRS         -   15 27 17 
plan – 450 zł 

wykonanie – 398,90 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -     - 1 1 
plan –  0 zł 

wykonanie – 0  zł 

MZD         -     2 6 1 
plan –  150 zł 

wykonanie – 0  zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -   17 34 19 
plan –  450 zł 

wykonanie – 398,90 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 12 211 x 

2. 

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

7 173 x 

3. Jak powstaje obraz? 1 25 x 

4. 
Mecenat księżnej Aleksandry 
Ogińskiej (1730-1798) 

1 22 x 
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5. Historia Siedlec 1900-1945 5 68 x 

6. Siedlce w czasie II wojny światowej 7 156 x 

7. Znani i nieznani Siedlczanie 1 23 x 

8. Bitwa pod Iganiami 3 55 x 

9. O herbie Siedlec 7 119 x 

10. Portret rokokowej damy 7 103 x 

11. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

25 477 x 

12. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

10 320 x 

13. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

3 68 x 

14. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

4 112 x 

15. 
Historia drogi żelaznej warszawsko-
terespolskiej 

1 15 x 

16. 
Marszałek Józef Piłsudski i jego 
związki z Siedlcami i Podlasiem 

3 79 x 

17. 
W poszukiwaniu skarbów 
przeszłości. Archeologia i jej tajniki 

35 705 x 

 Razem 132 2731 

plan – 450 zł 
wykonanie –  

398,90 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

1. 
Historia Kotunia z lat 70-tych i 80-

tych XX w. 
1 7 

plan –  0 zł 
wykonanie – 

0  zł 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

1. Rycerz, szlachcic, ziemianin 2 27 
plan – 150 zł 
wykonanie –  

0 zł 

 OGÓŁEM 135 2 765 

plan – 600 zł 
wykonanie – 

398,90  zł 
dotacja 

podmiotowa 

 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 
 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 
Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969) – 
nieznana projektantka witraży  

brak zapotrzebowania 
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2. 
Motywy sakralne i martyrologiczne  
w twórczości Małgorzaty Łady-Maciągowej 
(1881-1969) 

j.w. 

3. 
Dwa cykle pejzażowe Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-1969) 

j.w. 

4. 
Życie i twórczość Kazimierza 
Wiszniewskiego (1894-1960) 

j.w. 

5. 
Wielcy artyści Miejskiej Szkoły Malarstwa  
i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach 

j.w. 

6. W dawnych Siedlcach j.w. 

7. Siedlce w dobie napoleońskiej j.w. 

8. Zbrodnia katyńska j.w. 

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

10. 
Siedlce i mieszkańcy regionu w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1919-1921 

j.w. 

11. Historia siedleckiego garnizonu j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
Budowa, działanie i zastosowanie sikawek 
ręcznych i motopomp pożarniczych 

j.w. 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

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

2. 
Rok Pański na czteron podzielon.  
Tradycje w dworze ziemiańskim 

j.w. 

3. Święta Wielkanocne w ziemiańskim dworze j.w. 

4. 
Święta Bożego Narodzenia w ziemiańskim 
dworze 

j.w. 

5. Ziemiaństwo zapomniana grupa społeczna 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 2022 r. zrealizowane 

MRS         -     3 4 6 
plan –  4.228 zł 

wykonanie- 4.125,35 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -      2 - - 
plan –  0 zł 

wykonanie – 0 zł 
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MZD         -       - 1 1 
plan –  1.000 zł 

wykonanie – 520,54 zł 

OGÓŁEM  -    5 5 7 
plan –  5.228 zł 

wykonanie – 4.645,89 zł 
dotacja podmiotowa 

 
 
 

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

 
ilość 

przeprowadzony
ch w okresie 

sprawozdawczy
m warsztatów 

frekwencja 
(liczba 

uczestników na 
warsztatach dot. 
danego tematu)  

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. 

Sekrety karbonu - 
warsztaty 
paleobotaniczne do 
wystawy „Wędrówka 
po karbońskich 
lasach” (13 II) 

1 12 
plan - 500 zł 

wykonanie – 295,35 zł 
dotacja podmiotowa 

2. 

„Piłeczki na gumce” – 
warsztaty 
zabawkarskie; 
– prowadzone w 
ramach Nocy Muzeów 
(14 V) 

1 60 

plan – 700 zł 
wykonanie 700 zł 

(wliczone w koszty 
„Nocy Muzeów”) 

3. 

„Jadalne obrazy” 
warsztaty kulinarne – 
prowadzone w ramach 
Nocy Muzeów (14 V) 

1 100 

plan – 3.000 zł 
wykonanie 3.000 zł 
(wliczone w koszty 
„Nocy Muzeów”) 

4. 

Warsztaty biżuterii i 
ozdób z gliny podczas 
MAZOpikniku przy 
amfiteatrze w 
Siedlcach (6 VIII) 

1 55 

koszt materiałów 
użytych do lekcji 

(trudny do 
oszacowania) 

zakupiony zbiorczo do 
lekcji „W poszukiwaniu 
skarbów przeszłości. 

Archeologia i jej tajniki” 

5. 

„Garncarz z błota 
narobi złota” – 
warsztaty podczas  
III Festynu 
Archeologicznego w 
Mrozach (8 X) 

1 90 
plan - 0 zł 

wykonanie - 102 zł 
dotacja podmiotowa 

6. 

„Dla Niepodległej” - 
wykonywanie kokard 
narodowych -  
w ramach „Dni 
Niepodległej” (11 XI) 

1 47 

plan - 28 zł 
wykonanie - 28 zł 
(wliczone w koszty 
„Dni Niepodległej”) 

dotacja podmiotowa 

 Razem   

plan –  4.228 zł 
wykonanie- 4.125,35 zł 

(z tego 3.728 zł 
wliczone w koszty 
innych wydarzeń) 

dotacja podmiotowa 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 xxxxx - - - 
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Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

1. 

„Powitanie wiosny  
w Dąbrowie” - 
wykonywanie pisanek 
wielkanocnych 
(współorganizacja  
z PTTK Oddział 
„Podlasie”)  (2 IV) 

1 7 
plan –  1.000 zł 

wykonanie- 520,54 zł 
dotacja podmiotowa 

Ogółem: 9 183 
plan –  5.228 zł 

wykonanie- 4.543,89 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 

 

 
 
 

d. Inne formy edukacji (on-line) 
 

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

Termin 
realizacji / 
prezentacji 

Miejsce  (np. 
strona www, 
facebook) 

Frekwenc
ja / 
odbiorcy 
interneto
wi  

koszty 
realizacji 

plan  
i 

wykonani
e/ źródło 

pochodze
nia 

środków 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

Siedziba 
Powiatowego 
Urzędu 
Bezpieczeństwa  
w Siedlcach  
z okazji Dnia 
Żołnierzy Wyklętych 

film od 1 III 
www.muzeum
siedlce.art.pl 

10 000 
bez 

kosztów 

2. 

Represjonowani 
przez Urząd 
Bezpieczeństwa 
Publicznego 

wystawa 
on-line 

od 1 III 
www.muzeum
siedlce.art.pl 

10 000 
bez 

kosztów 

3. 
W starym kinie  
w Siedlcach 

wystawa 
on-line 

od 16 V 
www.muzeum
siedlce.art.pl 

10 000 
bez 

kosztów 
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4. 

Cykl postów w 
ramach konkursu 
„MazoKULTURA” 
organizowanego 
przez Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego  
w Warszawie 

posty 
konkurso-

we 
VIII 

https://pl-
pl.facebook.co
m/mazowsze.s

erce.polski 

b.d. 
bez 

kosztów 

5. 

Kolekcja fotografii  
z obrony Lwowa  
w latach 1918-1919 
ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

wystawa 
on-line 

od 19 IX 
https://muzeu
msiedlce.art.pl 

10 000 
bez 

kosztów 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Konserwacja 
samochodu 
pożarniczego Bedford 
GM-8 

fotorelacja 27 I 

https://muzeu
mpozarnictwak

otun.pl;  
facebook MPK 

1 933 
bez 

kosztów 

2. „Eksponat tygodnia” cykl postów 
27 I 
8 III 

17 VII 

https://muzeu
mpozarnictwak

otun.pl;  
facebook MPK 

3 212 
bez 

kosztów 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxx     
 
 

 
 
 
 
 

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. 

„Fotografia archiwalna” 
– S. Kordaczuk dla 
studentów UPH  
w Siedlcach (19 I) 

wykład 7 bez kosztów 

2. 

„O żołnierzach Wielkiej 
Armii, którzy po klęsce 
1812 r. pozostali na 
terenach departamentu 
siedleckiego”, referat 
A. Chojnackiego 
(wspólnie z A. 
Rogalskim) na 
konferencji „Dał nam 

referat 60 bez kosztów 

https://pl-pl.facebook.com/mazowsze.serce.polski
https://pl-pl.facebook.com/mazowsze.serce.polski
https://pl-pl.facebook.com/mazowsze.serce.polski
https://pl-pl.facebook.com/mazowsze.serce.polski
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
https://muzeumpozarnictwakotun.pl/
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przykład Bonaparte. 
szkice z czasów 
Księstwa 
Warszawskiego”  
w Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie 
(13 V) 

3. 
Noc Muzeów 2022   
(14 V)  

zwiedzanie wystaw, 
warsztaty kulinarne 

 i zabawkarskie, 
konkurs wiedzy  

o muzeum, koncert 
muzyki ukraińskiej 

343 

plan 4.200 zł 
wykonanie – 

4.729,75 zł dotacja 
podmiotowa  

4. 

Spotkanie  
z Radosławem 
Stańczukiem – 
reprezentantem Polski 
w koszykówce na 
wózkach (w związku  
z wystawą 
„Koszykówka i jej 
siedleckie akcenty”) 
(20 V) 

spotkanie 48 

plan - 1.500 zł 
wykonanie 1.200 zł 

dotacja 
podmiotowa 

5. 

„Podlaskie ślady broni 
V”, „Oddział 
Partyzancki Zenona” – 
S. Kordaczuk w PTTK 
Oddział „Podlasie”  
w Siedlcach (21 V) 

pokaz multimedialny 10 bez kosztów 

6. 

Promocja wydawnictw: 
- Tymoteusz Łuniewski.  
Z Bogiem zaczęty 
pamiętnik, oprac. Z. 
Boglewska–Hulanicka, 
A. Chojnacki 
- Rozwikłane tajemnice 
wojny polsko – 
bolszewickiej, red.  
S. Kordaczuk,  
A. A. Ostanek 
- Napisane w czasie 
epidemii… czyli 
Muzeum w sieci,  
red. A. Świerczewska 
(27 V) 

promocja książek 53 

plan - 0 zł 
wykonanie – 

1323,63 zł dotacja 
podmiotowa 

7. 
„Ziemianie naukowcy”. 
X Sesja Ziemiańska  
(3-4 VI) 

sesja naukowa 143 

plan - 20.000 zł 
wykonanie – 
19.297,24 zł 

dotacja 
podmiotowa 

8. 

„Akcja V-2 w rejonie 
Sarnak w 1944 r.” -  
S. Kordaczuk na 
Konferencji Naukowej 
„Nasza najbliższa”  
w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Akcji V2 
w Sarnakach (5 VI) 

pokaz multimedialny 60 bez kosztów 
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9. 

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

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
145 

plan - 3.000 zł; 
wykonanie – 3.000 

zł – dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty – 
główny organizator 

10. 

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

konkurs 
fotograficzno-

językowy 
77 

plan - 600 zł; 
wykonanie – 600 zł 

– dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty - 
główny organizator 

11. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 
„”Dziedzictwo 
kulturowe Podlasia” 
(17-18 IX) 

giełda staroci, 
wycieczka 

krajoznawcza 
82 

plan - 1.500 zł 
wykonanie – 

5.125,08 zł dotacja 
podmiotowa 

12. 

„Nie daj Boże takiego 
życia!” Niemiecki obóz 
na Majdanku w pamięci 
mieszkańców regionu – 
S. Kordaczuk w 
Świetlicy w Smolance 
(20 IX) 

pokaz multimedialny 24 bez kosztów 

13. 

„Materiały dotyczące 
Armii Krajowej  
w zbiorach Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach –  
S. Kordaczuk na 
konferencji naukowej 
„Armia Krajowa regionu 
siedleckiego  
w materiałach 
archiwalnych”  
w Archiwum 
Państwowym w 
Siedlcach (27 IX) 

pokaz multimedialny 30 bez kosztów 

14. 

Promocja książki: 
Tymoteusz Łuniewski.  
Z Bogiem zaczęty 
pamiętnik 
(biblioteki w Węgrowie, 
Korytnicy i Jakubowie) 
(30.IX, 6 X) 

promocja książki 120 

plan 0 zł 
wykonanie – 186 zł 

dotacja 
podmiotowa 

15. 

„Muzealne czwartki” – 
cykl spotkań z ludźmi 
kultury, nauki, 
twórcami, 
podróżnikami: 
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1/ Gen. Waldemar 
Skrzypczak „O wojsku, 
obronności i sytuacji 
geopolitycznej”  
(21 X)  
2/ prof. Bogdan 
Góralczyk „Rywalizacja 
mocarstw – gra  
o Europę Środkową”  
(13 XII) 

 
spotkanie / 
prelekcja 

 
25 
 
 

 
64 

 
plan - 4.500 zł  

wykonanie - 3.500 
zł dotacja 

podmiotowa 

16. 
Uroczystość wręczenia 
statuetek „Złotego  
Jacka” (28 X) 

spotkanie 53 

plan 600 zł 
wykonanie – 

730,48 zł dotacja 
podmiotowa 

17. 

„Kolekcja części rakiet 
balistycznych V-2  
w zbiorach Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach. Problemy 
badawcze i perspekty-
wy wystawiennicze”,  
S. Kordaczuk na VI 
Seminarium 
Muzealnictwa 
Wojskowego  
w Muzeum Sił 
Powietrznych  
w Dęblinie (3 XI) 

pokaz multimedialny 60 

plan 0 zł 
wykonanie – 391 zł 

dotacja 
podmiotowa 

18. 

Kompozycja 
symboliczna Katyń 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej, A. Pasztor 
w Muzeum 
Niepodległości  
w Warszawie  
w ramach Galerii 
Jednego Obiektu  
(10 XI) 

wykład 20 

plan 0 zł 
wykonanie – 298 zł 

dotacja 
podmiotowa 

19. 

„Droga ku 
Niepodległości” - 
konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży  
w ramach Dni 
Niepodległej (wrzesień 
– listopad; finał 14 XI) 

konkurs plastyczny 350 

Plan- 3.600 zł 
Wykonanie – 

3.518,08 
(wliczone w koszty 
„Dni Niepodległej”) 

20. 

Dni Niepodległej 
W programie: 
 prezentacja 

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

 pokaz 
Stowarzyszenia 
Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji 

spotkania, wykłady, 
pokazy, warsztaty 

347 

plan - 14.300zł  
wykonanie – 
16.349,21 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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Historycznych 
„Front” oraz 
Stowarzyszenia 
Historycznego 
„Strzelcy 
Kaniowscy” z Łodzi 

 2 wykłady (prof. dr 
hab. V.Machnickiej 
i A.Ziontka) 

 pokaz kolekcji 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów 

 stoisko Urzędu 
Pocztowego 
Siedlce 1 z 
wydawnictwami 
filatelistycznymi 

 udostępnienie 
ekspozycji 

 warsztaty „Dla 
Niepodległej” 

 finał konkursu 
plastycznego 
„Droga ku 
Niepodległości” 

(11, 13, 14 XI) 

21. 

„Archiwum historii 
mówionej w warsztacie 
regionalisty” –  
S. Kordaczuk na 
Konferencji „Historia  
i Teraźniejszość” 
organizowanej przez 
SCDiDN (23 XI) 

pokaz multimedialny 35 bez kosztów 

22. 

Uroczystość wręczenia 
Nagród im. Ludomira 
Benedyktowicza 
(główny organizator – 
Kapituła Nagrody)  
(1 XII) 

spotkanie 60 

plan - 200 zł 
wykonanie - 0 zł 
(koszty poniósł 

główny organizator 

23. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ Promocja książki  
S. Kordaczuka 
„Ciekawostki 
historyczne, 
turystyczne  
i przyrodnicze 
pogranicza Podlasia, 
Mazowsza  
i Lubelszczyzny  
z przykładami tras 
wycieczkowych 
zwiedzania 
indywidualnego  
i zbiorowego” (13 III) 
  
2/ Pokaz kolekcji 
obrazków 

 
 
 
 
 
 
 
 

spotkanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spotkanie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 

Finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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pogrzebowych -  
P. Grabowski (10 IV) 
 
3/ Pokaz płaskorzeźb  
i miniatur obiektów 
zabytkowych Siedlec  
i regionu, własnego 
autorstwa –  
W. Rzążewski (8 V) 
 
4/ XVII Giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (12 VI) 
 
5/ XVIII Giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (10 VII) 
 
6/ XIX Giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (14 VIII) 
 
7/ XX Giełda staroci 
 i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (11 IX) 
 
8/ Pokaz kolekcji 
polskich medali 
turystycznych –  
A. Krzeski (9 X) 
 
9/ Pokaz kolekcji 
tabacianów, czyli 
przedmiotów do 
przechowywania i 
wykorzystywania 
tytoniu – T. 
Bohatyrewicz (11 XII) 

 
 
 
 

spotkanie 
 
 
 
 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 
 

spotkanie 
 
 
 
 

spotkanie 

 
 
 
 

40 
 

 
 

 
 

27 
 
 
 

60 
 
 
 

20 
 
 
 

28 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

46 
 

 Razem 2 548 

plan – 50.400 zł 
wykonanie – 
56.730,39 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

V Wojewódzki Zlot 
Młodzieży 
„Reymontówka”  
w Chlewiskach (główny 
organizator: 
Mazowieckie Forum 
Oddziałów PTTK  
w Warszawie) 
(29 IX) 

impreza plenerowa, 
wykład 

277 

plan – 0 zł 
wykonanie – 0 
(koszty poniósł 

główny organizator) 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

„O Ziemiankach  
z Podlasia”, prelekcja 
Piotra Szymona Łosia 
(11 III) 

prelekcja 17 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 400 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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2. 

Piknik rodzinny 
(współorganizatorzy : 
Gmina Przesmyki i 
sołectwo Dąbrowa) 
(5 VI) 

impreza plenerowa 190 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 

1.713,28 zł dotacja 
podmiotowa 

3. 

Muzyczne Lato w 
Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie:  
 
1) koncert 
akordeonowy 
 w wykonaniu Szymona 
Świerzewskiego (26 VI) 
 
2) koncert kwartetu 
smyczkowego 
„Aleksandria” (31 VII) 
 
 
3) koncert fortepianowy  
w wykonaniu Joanny 
Różewskiej  (28 VIII) 
 
 
4) koncert w wykonaniu 
uczniów Szkoły 
Muzycznej w Siedlcach 
(18 IX) 

koncerty 

 

 
 
 

13 
 
 

 
 

14 
 

 
 

 
25 

 
 

 
28 

 
 
 

 
1) plan – 2.500 zł 

wykonanie – 
2.280,81 zł  dotacja 

podmiotowa 
 

2) plan – 3.200 zł 
wykonanie – 

3.410,81 zł  dotacja 
podmiotowa 

 
3) plan – 5.000 zł 

wykonanie – 
4.780,81 zł  dotacja 

podmiotowa 
 

4) plan – 1.300 zł 

wykonanie – 
560,70 zł  dotacja 

podmiotowa 

 

4. 

„Ziemiański smak”, 
prelekcja Pauliny 
Pietrusik (7 X) 

prelekcja 12 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 

680,88 zł  dotacja 
podmiotowa 

5. 

Konkurs recytatorski 
poezji Zofii  
z Łuniewskich 
Fonbergowej. Wiersze 
z tomiku „Serce 
błękitnej pogody” (dla 
uczniów klas 4-8) 
(21.X) 
 

konkurs 23 

plan – 1.500 zł 
wykonanie – 1.516 

zł  dotacja 
podmiotowa 

6. 
Zanikające zawody – 
kowal (20 XII) 

prezentacja 
reportażu filmowego 

20 
plan – 0 zł 

wykonanie – 0 zł 

 Razem 342 

plan – 17.500 zł 
wykonanie – 
15.343,29 zł 

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 3 167 

plan – 67.900 zł 
wykonanie – 
72.073,68 zł, 

dotacja 
podmiotowa 
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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. 
Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych (1 III) 

wykład 

zmiana formy na film on-
line w związku z pandemią 

(p.VI.2d) 
zaoszczędzone środki – 

500 zł – 
dotacja podmiotowa 

 

2. 

„W dawnej izbie”, VII 
Konkursowe Prezentacje 
Teatrów Obrzędowych i 
Gawędziarzy (październik) 

prezentacje 
konkursowe 

odwołane z powodu 
długotrwałej nieobecności 
pracownika, 
zaoszczędzone środki – 
5.500 zł – dotacja 
podmiotowa 
 

3. 

„Adwentowe granie”, XXVI 
Regionalny Konkurs Gry na 
Ligawkach grudzień 2022 r. w 
MRS (grudzień) 

impreza 
folklorystyczna, 

plenerowa, konkurs 

odwołane z powodu 
długotrwałej nieobecności 
pracownika, 
zaoszczędzone środki – 
7.000 zł – dotacja 
podmiotowa 
 

4. 

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

promocja książki 

odwołane z powodu 
przesunięcia druku 
publikacji na 2023 r. 

zaoszczędzone środki – 
2.600 zł – 

dotacja podmiotowa 
 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 
40 lat Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu 

spotkanie 
jubileuszowe 

 
przeniesione na 2023 r. 
jako 40-lecie oddziału 
MRS; zaoszczędzone 

środki - 500 zł 
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VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ lekcje 
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:  
Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie, Muzeum Narodowe  
w Warszawie, Zachęta Narodowa 
Galeria Sztuki w Warszawie, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, 
Muzeum Historii Medycyny 
Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie, Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN  
w Warszawie, Muzeum Historii Polski  
w Warszawie,   Muzeum Ziemi PAN, 
Muzeum Sportu i Turystyki  
w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Colegium Maius  
w Krakowie, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Fotografii  
w Krakowie, Zamek Królewski na 
Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 
Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie, Muzeum 
Pierwszych Piastów w Lednicy, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu, Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, Muzeum 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
Muzeum Regionalne w Wolinie, 
Muzeum Miedzi w Legnicy,  Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej  
w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie, Muzeum Zbrojownia 
na Zamku w Liwie,  Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum 
Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim, Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej w Wieluniu, Muzeum 
Przyrodnicze w Łodzi, Muzeum 
Fortyfikacji i Broni Arsenał – Oddział 
Muzeum Zamojskiego w Zamościu, 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy, 
reprodukowanie zbiorów, organizacja 
wystaw i wydarzeń, wymiana 
wydawnictw 
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Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 
Prywatne Muzeum Techniki  
i Motoryzacji w Otrębusach, Muzeum 
Techniki Wojskowej w Bielanach 
Wąsach, Społeczne Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem, 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 
Muzeum Bolesława Prusa w 
Nałęczowie, Muzeum Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, Muzeum 
im. J. Dunin-Borkowskiego  
w Krośniewicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Maciejowicach, Gminne 
Centrum Kultury w Mrozach, Instytut 
de Republika w Warszawie 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury 
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej,  Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sarnakach, 
Książnica Podlaska w Białymstoku, 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, 
Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, biblioteki uprawnione 
do otrzymywania egzemplarzy 
obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych, kwerendy 
w zbiorach muzeum, reprodukowanie 
zbiorów 
 
 
 
 
 
 
 
 
dot. funkcjonowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, dworu w 
Nowych Iganiach, remontu wieży 
ratusza, konsultacji merytorycznych 

2. 

instytucje oświatowe:  
przedszkola, szkoły podstawowe  
i ponadpodstawowe w Siedlcach  
i na terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
 
 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski, organizacja 
imprez 
 
promocja działalności edukacyjnej 
muzeum, realizacja projektów 
edukacyjnych, konkursów i wystaw 
 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Akademia Sztuk Pięknych w 
Warszawie, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN  
w Warszawie, Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
Międzynarodowe Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, 
Archiwum Główne Akt Dawnych  
w Warszawie, Narodowe Archiwum 
Cyfrowe w Warszawie, Instytuty 

 
przeprowadzanie kwerend, konsultacje 
merytoryczne, wymiana wydawnictw, 
reprodukowanie zbiorów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wydarzeń, 
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Pamięci Narodowej w Warszawie, 
Lublinie i Gdańsku,  

opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów, badań nad historią Siedlec 
 
 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Stowarzyszenie „Bugowianki”  
w Terespolu, PTTK Oddział „Podlasie”  
w Siedlcach, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Centrum 
Informacji Turystycznej w Siedlcach,  
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Polski Związek 
Koszykówki, Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych „Front”, 
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy” w Łodzi, Fundacja 
Pracownia Gdańsk, Stowarzyszenie 
Nasze Iganie 

 
 
wymiana doświadczeń 
 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw, 
promocji wystaw i wydarzeń 
 
organizacja wydarzeń kulturalnych, 
opracowanie zbiorów, reprodukowanie 
zbiorów, promocja oferty muzealnej, 
badania naukowe 
 
 

5. 

samorządy, urzędy: 
Samorząd Województwa 
mazowieckiego, Urząd Miasta Siedlce, 
Urząd Gminy Korytnica, Urząd 
Pocztowy Siedlce 1 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć, 
reprodukowanie zbiorów Muzeum 
 
 
bieżące sprawy związane  
z funkcjonowaniem zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie 
 

6. 

media:  
TV Wschód, TVP3 Strefa Mazowsze,  
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 
 
 
 

 
 
nagrody rzeczowe o wartości 250 zł  
w konkursie plastycznym „Droga ku 
Niepodległości” (w ramach Dni 
Niepodległej) 
 

http://www.tv-wschod.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
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Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział w Siedlcach 
 
 
 
osoba prywatna 
 

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

8. 

inne:  
O. Eustachy Rakoczy Jasnogórski 
Kapelan Żołnierzy Niepodległości, 
Biuro Prasowe Diecezji Siedleckiej, 
81 osób prywatnych 
 
 
 

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

9. 

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

 
na temat organizacji dalszej współpracy 
 
 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

instytucje kultury: 
Centralne Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach 
 

wymiana doświadczeń, konsultacje 
merytoryczne 

2. 

organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 
 
 

 
w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

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

4. 
media:  
Red. „Strażaka Mazowieckiego” 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

5. 

inne: 
Zarząd Główny Związku OSP RP  
w Warszawie 

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP; udział w opracowywaniu 
biogramów do Słownika biograficznego 
polskich strażaków 

 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, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej 
 

 
przeprowadzenie kwerend i konsultacji 
merytorycznych 
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Łosicki Dom Kultury,  Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Mordach, Gminny 
Ośrodek Kultury w Przesmykach 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 
 

promocja oferty muzealnej, organizacja 
wydarzeń 
 
 
konsultacje dot. zespołu dworsko-
parkowego 

 
2. 

instytucje oświatowe 
przedszkola, szkoły podstawowe, 
szkoły ponadpodstawowe w Siedlcach 
i Łosicach oraz na terenie powiatu 
siedleckiego i łosickiego 
 

 
promocja oferty muzealnej, organizacja 
konkursu 

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

 
badania dotyczące historii Dąbrowy, 
przeprowadzenie kwerend 

 
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, Stowarzyszenie 
Miłośników Starej Motoryzacji  
i Techniki 

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

5. 

samorządy, urzędy: 
Urząd Gminy Przesmyki 

 
bieżące sprawy związane z administracją 
i promocją zespołu dworsko-parkowego  
w Dąbrowie, organizacja spotkań 
 

 
6. 

media: 
„Kraina Bugu”,” 
„Z serca Polski”, 
Radio dla Ciebie, 
Telewizja Polsat 
TVP3 Strefa Mazowsze. Wiadomości  
z regionu 
 
http://www.siemiatyczeblizej.pl 
 

 
popularyzacja działalności 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów 
 
 

7. 
sponsorzy: 
osoba prywatna 

 
50 zł - na działalność statutową muzeum 

 
8. 

inne: 
Parafia Św. Stanisława w Knychówku, 
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Chłopkowie 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej  
 
1 osoba prywatna 

 
przeprowadzenie kwerend, konsultacje 
merytoryczne, promocja oferty muzealnej 
  
 
konsultacje w zakresie 
zagospodarowania parku 
 
konsultacje dot. konserwacji muzealiów, 
wypożyczenie eksponatów na wystawę 
 
przekazanie darów 
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2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 

MR Siedlce 
 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter 

zabytkowego budynku 
 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 

 
MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 

 
MZ Dąbrowa  

 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 
 

 27 stycznia – udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie 
narodowej” w Muzeum Niepodległości w Warszawie (S. Kordaczuk,  
A. Chojnacki) 
 

 2 marca - udział w szkoleniu on-line „Nowelizacja Kodeksu Pracy 2022 – 
projekt rządowy” (A. Leszczyńska) 

 
 24 marca – udział w szkoleniu on-line „Praktyczne aspekty 

przeciwdziałania zagrożeniom” (A. Chojnacki, A. Leszczyńska) 
 

 31 marca – udział w spotkaniu „Ukraina dla kultury” w Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie (S. Kordaczuk, K. Chaberski) 

 
 7 kwietnia - udział w szkoleniu on-line „Cyberzagrożenia  

i bezpieczeństwo informacji” (A. Leszczyńska, I Szklarz) 
 

 20 kwietnia – udział w spotkaniu dyrektorów ośrodków kultury i osób 
odpowiedzialnych za sprawy kultury z terenu powiatu siedleckiego  
i miasta Siedlce” w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach (K. Chaberski) 

 
 22 kwietnia – Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego” – (S. Kordaczuk) 
 

 16 maja – udział w konferencji naukowej „Rok 2021 rokiem jubileuszów 
mazowieckich muzeów” w Muzeum Romantyzmu Opinogórze z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzeów (S. Kordaczuk, J. Borkowska,  
M. Duczek, A. Hyckowska, S. Kożuchowska, G. Olszyna, A. Pasztor,  
D. Trebnio) 
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 15 czerwca – udział w szkoleniu on-line „Zmiany w dokumentach 

kadrowych” (A. Leszczyńska) 
 

 22 czerwca – udział w Walnym Zebraniu  członków Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie (S. Kordaczuk) 

 
 29 czerwca – udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-

Wyborczym Członków Oddziału Mazowieckiego SMP w Warszawie  
(D. Michalec) 

 
 6 września - udział w szkoleniu on-line „Kompleksowe ubezpieczenie 

dzieł sztuki” (A. Chojnacki, A. Hyckowska, M. Krasuski, K. Woźnica) 
 

 8 i 9 września – udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy  
i Pracowników Bibliotek Muzealnych „Książka czy eksponat? 
Najciekawsze zbiory bibliotek muzealnych” w Zamku Królewskim  
w Warszawie (A. Świerczewska) 

 
 14 września, 28 września, 30 listopada – udział w cyklu szkoleń on-line 

„Kadrowe środy” (A. Leszczyńska) 
 

 22 września - udział w szkoleniu on-line „eZamawiający - Planowanie 
zamówień publicznych” (I. szklarz) 

 
 23 września - udział w szkoleniu on-line „Praktyczne warsztaty 

korzystania z platformy ePUAP” (I. Szklarz) 
 

 29 września – udział w 3 Konferencji „Kultura pod Napięciem” w Galerii 
Jatki w Ostrowi Mazowieckiej (K. Chaberski, S. Kożuchowska) 

 
 3 października – udział Muzeum w 9. 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 Oddział „Podlasie” w Siedlcach  
(A. Świerczewska) 

 
 10-13 października – udział w IV Seminarium dla Instytucji Kultury  

w Krakowie (J. Borkowska, K. Ostas) 
 

 12 października – udział w konferencji on-line „Ustawa o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce”  
(S. Kożuchowska) 

 
 17 października - udział w szkoleniu on-line „Nowelizacja KP – zmiany  

w umowach o  pracę i obowiązkach informacyjnych” (A. Leszczyńska) 
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 18 października – udział w III Kongresie Kultury Diecezji Siedleckiej  
w Siedlcach (K. Chaberski, K. Roguska) 

 
 19 października -  udział w spotkaniu nt. działań komunikacyjnych  

w instytucjach kultury, organizowanym przez Urząd Marszałkowski  
w Warszawie (K. Cabaj, K. Chaberski) 

 
 20 października – udział w seminarium on-line „Narzędzia i metody 

pracy, które pomagają muzeom i galeriom wzbogacić doświadczenia 
zwiedzających” (K. Roguska) 

 
 20 października – udział w warsztatach on-line z kontroli zarządczej dla 

kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych organizowa-
nych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie (K.Chaberski) 

 
 21 października - udział w pracach komisji konkursowej Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Zofii z Łuniewskich Fonberg w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie (A. Świerczewska) 

 
 15 listopada - udział w pracach komisji konkursowej V Międzyszkolnego 

Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Wielkie serce Młodego 
Patrioty” organizowanego przez SP Nr 3 w Siedlcach (A. Świerczewska) 

 
 23 listopada – udział w konferencji „Historia i teraźniejszość” w MSCDN 

w Siedlcach (A. Świerczewska) 
 

 25 listopada – posiedzenie Rady Muzeum 
 

 28 listopada – udział w konferencji regionalnej RPO WM 2014-2020 
„Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi” w Siedlcach  
(S. Kordaczuk, K. Chaberski) 

 
 13 grudnia – udział w „Konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju 

Kultury w województwie mazowieckim na lata 2023-2027” (K. Chaberski) 
 

 podpisano umowy z dwoma pracownikami na dofinansowanie 
kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa 
i Executive Master of Business Administration 

 
 
 

MZ Dąbrowa 
 

 27 stycznia – udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie 
narodowej” w Muzeum Niepodległości w Warszawie (K. Starczewski) 

 
 18 lutego – udział w seminarium naukowym „Dawne i współczesne 

znaczenie ziemiaństwa w kreowaniu tożsamości kulturowej wśród 
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lokalnej społeczności” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa  
w Toruniu (P. Czyż, K. Starczewski) 

 
 31 marca – udział w spotkaniu „Ukraina dla kultury” w Muzeum Sił 

Powietrznych w Dęblinie (K. Starczewski) 
 

 27 kwietnia – udział w konferencji dotyczącej ochrony i konserwacji 
obiektów zabytkowych oraz troski o obiekty współczesne pt. „Tradycja  
i nowoczesność. Dobór technologii do renowacji zabytków” w Siedlcach 
(K. Starczewski) 

 
 16 maja – udział w konferencji naukowej „Rok 2021 rokiem jubileuszów 

mazowieckich muzeów” w Muzeum Romantyzmu Opinogórze z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzeów (K. Starczewski) 

 
 6 września - udział w szkoleniu on-line „ Kompleksowe ubezpieczenie 

dzieł sztuki” (K. Starczewski, K. Hibowska, A. Jastrzębska, M. Kozłowski) 
 
 8-9 września – udział w VII Dobrzyckiej Konferencji Naukowej „Ziemianie 

i ziemiaństwo w pamięci społecznej” (cz. I); „O kulturze stołu  
w ziemiańskich dworach i pałacach” (cz. II) (K. Starczewski) 

 
 3 października -  udział w uroczystości 60–lecia Muzeum Rolnictwa  

im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu –  (K. Starczewski) 
 

 4 października – udział w prezentacji projektu badań „Tradycja, 
lokalność, tożsamość. Od menu Potockich z Łańcuta do turystyczno-
kulinarnej oferty dla Podkarpacia” (K. Starczewski) 

 

 9 października – transmisja audycji „prognozy pogody” wraz z promocją 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, którą poprowadził na żywo Jarosław 
Kret na kanale Polsat i Polsat News (S. Kordaczuk) 

 
 18 października – udział w III Kongresie Kultury Diecezji Siedleckiej  

w Siedlcach (K. Starczewski) 
 

 29-30 listopada – udział w webinarium „Mazowieckie Forum 
Dziedzictwa” (K. Starczewski, K. Hibowska, A. Jastrzębska,  
M. Kozłowski) 

 
 

 
MP Kotuń 
 
 pozyskano jako darowiznę od Archiwum Zarządu Głównego OSP  

w Warszawie oraz osób prywatnych prasę pożarniczą z lat 1958-2021: 
„Strażak” i „Przegląd Pożarniczy”. Pozyskana prasa powiększy 
możliwości badawcze historii pożarnictwa 
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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 

Wystawa „Koszykówka i jej siedleckie akcenty”  
(okres prezentacji: 25.03.2022 – 26.06.2022 r.) 
 
Poświęcona była historii i współczesności tego popularnego sportu. Honorowy patronat 
nad wystawą objął Polski Związek Koszykówki. Składała się z trzech części. Pierwsza 
poświęcona była historii koszykówki na świecie i w Polsce, druga ukazywała regionalne, 
siedleckie akcenty wspomnianego sportu, zaś trzecia dotyczyła wielkich gwiazd 
koszykówki. Na ekspozycji zostały zaprezentowane liczne fotografie, plakaty, medale, 
puchary, koszulki sportowców oraz szaliki fanów. Urozmaiceniem były pamiątki 
wypożyczone na ekspozycję przez gwiazdy polskiego kosza, np. buty Marcina Gortata 
oraz koszulka i piłka z podpisami reprezentantów Polski. Obiekty pochodziły ze zbiorów 
m.in. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego i 
pasjonatów koszykówki z Siedlec. W celu promocji ekspozycji przygotowano plakaty, 
zaproszenia, rewenetę i magnes. Zorganizowano, również spotkanie ze znanym 
koszykarzem Radosławem Stańczukiem – reprezentantem Polski w koszykówce 
mężczyzn na wózkach i wielokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce. 
 

Noc Muzeów (14.V) 
 
Wzorem lat ubiegłych muzeum włączyło się po raz kolejny w ogólnopolską akcję Noc 
Muzeów. W tym roku dla naszych odwiedzających przygotowaliśmy dwa warsztaty. Na 
pierwszym uczestnicy wykonywali własnoręczną zabawkę zręcznościową, rodzaj 
dawnego „jojo”, wzorowaną na piłeczkach, które można było kupić na odpustach. Na 
drugim zebrani goście projektowali, ze specjalnego przygotowanego ciasta, jadalny obraz, 
na których stworzone własnoręczne kompozycje aspirowały do miana arcysmacznych 
dzieł. Ponadto udostępniliśmy wszystkie ekspozycje muzealne, przygotowaliśmy konkurs 
wiedzy o muzeum i prezentowanych wystawach, zorganizowaliśmy koncert muzyki 
ukraińskiej a przed budynkiem odbyła się degustacja potraw kuchni ukraińskiej.  
 

Wystawa: Wykorzystana szansa. Jerzy Tchórzewski, Henryk Albin Tomaszewski  
i Miejska Szkoła Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach  
(okres prezentacji: 30.09.2022 – 2.04.2023) 
 
 Miejska Szkoła Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach w życiu kilku artystów 
zostawiła trwały ślad. Funkcjonowała w mieście od 1944 do 1947 roku, zmieniała swoją 
lokalizację. Nauczyła praktycznych umiejętności, dała solidne podstawy do dalszego 
kształcenia. Wreszcie pozwoliła spotkać się kilku indywidualnościom, których życie 
rozpoczęło się w Siedlcach: Byli jak jedna rodzina. Ci młodzi ludzie w tych niespokojnych 
czasach mierzyli się jeszcze z potworami wojny. Pozwalali sobie jednak na spełnienie, 
nawet za cenę utraty życia. Dzięki nim Siedlce zyskały rozgłos. Miejska Szkoła Malarstwa 
i Przemysłu Artystycznego spełniła swoją rolę. Do najwybitniejszych artystów szkoły 
należeli: Irena i Joanna Karpińskie, Henryk Albin Tomaszewski, Jerzy Tchórzewski, 
Zbigniew Tymoszewski i Ryszard Brzeski – których prace na wystawę pochodzą m.in.  
ze zbiorów MRS i Galerii Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, ZSP nr 6 w Siedlcach i 
Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

Wystawa plenerowa „Historia OSP Kotuń i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu” (27 VIII) 
 
 Wystawa prezentowana była na placu Danielaków w Kotuniu w ramach I Rajdu 

Rowerowego Wokół Powiatu Siedleckiego „Twarda skóra”. Przybliżała gościom historię 

oraz zasoby Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, a także dzieje Ochotniczych Straży 
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Pożarnych na terenie pow. siedleckiego. Uczestnicy rajdu oraz pozostałe osoby biorące 
udział w imprezie mogły nabyć wydawnictwa i pamiątki związane z Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu oraz zapoznać się ofertą Muzeum Regionalnego w Siedlcach i Muzeum 
Ziemiaństwa Dąbrowie. 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Wystawa czasowa „Kobieta w malarstwie”  (11 marca – 31 sierpnia) 
 
Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy pochodzące ze zbiorów sztuki Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Znalazły się tam prace Małgorzaty Łady-Maciągowej, Michała 
Borucińskiego, Kazimierza Pacewicza, Wojciecha Weissa oraz Franciszka Żmurki. Obrazy 
zostały dobrane w ten sposób, aby wystawa przedstawiała niezwykłość kobiety nie tylko 
jako motywu, ale również jako artysty. Podczas wernisażu odbyła się prelekcja redaktora 
radiowego Piotra Łosia pt. „O kobietach Ziemiankach z Podlasia”, podczas której zostały 

przybliżone postacie pań z okolicznych pałaców i dworów.  
 

„Muzyczne lato w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie” (26 VI, 31 VII, 28 VIII, 18 IX) 
 
W ramach cyklu „Muzyczne Lato w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie” w 2022 roku 
odbyły się cztery koncerty muzyki klasycznej. 26 czerwca miał miejsce koncert 
akordeonowy Szymona Świerzewskiego. Artysta zaprezentował utwory sławnych 
kompozytorów, takich jak Mozart czy Bach. Drugi koncert w ramach cyklu odbył się  
31 lipca w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Aleksandria”. Kwartet zaprezentował 
przybyłym gościom utwory skomponowane przez wybitnych kompozytorów z całego 
świata. 28 sierpnia odbył się koncert fortepianowy Joanny Różewskiej. Pianistka 
zaprezentowała utwory opracowane przez Fryderyka Chopina. 18 września odbył się 
ostatni koncert w ramach cyklu Muzyczne Lato w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. 
Podczas koncertu goście mieli okazję usłyszeć uczniów Zespołu Szkół Muzycznych  
w Siedlcach grających między innymi na gitarze, fortepianie, flecie, harfie czy akordeonie. 
 

Ziemiański smak”. Prelekcja Pauliny Pietrusik (7.X) 
 
7 października w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyła się prelekcja pt. Ziemiański 
Smak, przeprowadzona przez kodeńską Pannę Apteczkową, czyli Paulinę Pietrusik. Pani 
Paulina przybliżyła smaki, które gościły na stołach w dawnych czasach. Po prelekcji odbyła 
się degustacja potraw. Goście biorący udział w wydarzeniu mieli okazję spróbować konfitury 
z zielonego orzecha, wędliny dojrzewającej, pasztetu grzybowego, musztardy jabłkowej 
oraz napić się herbatki księcia Sapiehy. 
 

 
 
 
 
 
 

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 – oczyszczenie  
i pomalowanie 3 okien pomieszczeń 
muzealnych 

nieplanowany 
plan – 0 zł 
wykonanie – 57,99 zł,  
dotacja podmiotowa 
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X.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 
przewidywane koszty 

realizacji / źródło 
pochodzenia środków 

1. urządzenie wielofunkcyjne (MZD) 
plan – 1.600 zł; 

wykonanie – 1.206 zł – 
dotacja podmiotowa 

2. rozbudowa sieci komputerowej (MZD) 
plan – 0 zł; wykonanie – 

1.813 zł – dotacja 
podmiotowa 

3. monitor interaktywny ze stojakiem mobilnym (MRS) 
plan – 0 zł;  

wykonanie – 13.900 zł – 
dotacja podmiotowa 

4. rzutnik z ekranem mobilnym (MPK) 
plan – 0 zł; wykonanie – 

4.076 zł – dotacja 
podmiotowa 

5. gablota wystawiennicza z montażem (MPK) 
plan – 0 zł; wykonanie – 

7.134 zł – dotacja 
podmiotowa 

6. opakowania bezkwasowe na zbiory muzealne (MRS) 
plan – 3.000 zł; 

wykonanie – 3.015,33 zł 
– dotacja podmiotowa 

7. 8 pojemników na prasę pożarniczą (MPK) 
plan – 2.000 zł; 

wykonanie – 750,56 zł – 
dotacja podmiotowa 

8. 
przedłużenie licencji na programy komputerowe 
(graficzny, księgowe), domeny, webhosting, portal 
prawny (MRS, MPK, MZD) 

plan – 4.500 zł; 
wykonanie – 7.010,72 zł 

– środki własne 

9. 
uzupełnienie wyposażenia pokoi gościnnych i punktu 
gastronomicznego (MZD) 

plan – 8.500 zł; 
wykonanie – 4.102,48 zł 
– dotacja podmiotowa 

10. krzesła biurowe  - 2 szt. (MZD) 
plan – 1.000 zł; 

wykonanie – 813,60 zł – 
dotacja podmiotowa 

11. nawilżacze ewaporacyjne - 9 szt. (MZD) 
plan – 10.000 zł; 

wykonanie – 10.030,50 zł 
– środki własne 

12. pompa do wody z wyposażeniem (MZD) 
plan – 1.000 zł 

wykonanie – 810,20 zł – 
dotacja podmiotowa 

13. wykaszarka spalinowa Husqvqrna z osłoną (MZD) 
plan – 0 zł 

wykonanie – 3.389 zł – 
dotacja podmiotowa 

14. okresowy serwis pojazdów i urządzeń (MZD, MRS) 
plan – 9.000 zł; 

wykonanie – 9.581,42 zł 
– dotacja podmiotowa 

15. 
paliwa płynne do pojazdów i urządzeń spalinowych 
(MRS, MZD) 

plan – 30.000 zł; 
wykonanie – 42.843 zł – 

środki własne 

16. opony do pojazdu Ford Transit (MRS) 
plan – 0 zł; wykonanie – 

1.487,80 zł – środki 
własne 

17. olej opałowy (MZD) 
plan – 26.000 zł; 

wykonanie – 45.229,30 zł  
– dotacja podmiotowa 

18. gadżety promocyjne (przypinka MPK) 
plan – 0 zł; wykonanie - 

495 zł – dotacja 
podmiotowa 
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19. materiały biurowe (MRS, MPK, MZD) 
plan – 15.000 zł; 

wykonanie – 17.715,30 zł 
– dotacja podmiotowa 

20. 
prace pielęgnacyjne i naprawcze na terenie dworsko-
parkowym (MZD) 

plan – 25.000 zł; 
wykonanie – 10.580,81 zł 

– dotacja podmiotowa 

 
 
 

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 9 9 9 

Pracownicy 
merytoryczni 

18 16,5 19 17,5 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

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

12 12 11 11 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

2 x 1 x 

 
 

2. Szkolenia BHP i ppoż.  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. 
Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż – szkolenie 

wstępne 
6 

 
 
Siedlce, 25 stycznia 2023 r.      
 
     
 
 

Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza Szklarz 
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SPRAWOZDANIA  
ROCZNEGO 2022 
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NABYTKI 

 
Efektem starań Muzeum Regionalnego w Siedlcach w zakresie powiększania zbiorów muzealnych są 

nabytki w postaci: militariów, dokumentów, falerystyki, fotografii archiwalnych, przedmiotów codziennego 
użytku, obiektów sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego. Łącznie 459 obiektów. 

 
Wyróżniające się spośród nich to: 
 

SECESYJNA BOLA DO PONCZU 
 

Bola do ponczu powstała w Niemczech na przełomie XIX/XX w. 
Składa się z platerowanych metalowych elementów oraz szkła for-
mowanego z aplikacją winogron. Sterczyną na deklu jest okazały 
orzeł pruski.  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
PATERA 

 
 

Eksponat powstał pod koniec XIX w. w Europie Zachodniej. Posiada 
stopę trójdzielną, na której znajdują się trzy różne putta oraz misę  
z przezroczystego lanego szkła. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

KRZESŁA EMPIRE  
ORAZ STOLIK KAWOWY  

 

Dwa krzesła w stylu Empire z połowy XIX w. wzorowane 
na sztuce starożytnej oraz stolik kawowy w stylu „Ludwik 
Filip” datowany na drugą połowę XIX wieku, posiadający 
blat i nogi o charakterystycznym kształcie mebli ludwikow-
skich. 

 
 
 

 
SZAFKA NAROŻNA 
 

Dębowa narożna, przeszklona witryna z półkami, z zaokrąglonym 
frontem w stylu art déco z I poł. XX wieku. Witryna wybarwiona jest na 
kolor ciepłego brązu i pokryta bezbarwnym lakierem, który pięknie 
podkreśla unikatowe usłojenie drewna dębowego. Meble w stylu art 
déco zwracają uwagę swoją funkcjonalnością. Jednak ich twórcy nie 
stronili też od luksusowych materiałów i misternych zdobień. Ten miks 
sprawia, że design ma niebywale wyrafinowany i wyrazisty charakter. 
 
 



53 

 

 
 
 
 
14 NEGATYWÓW CELULOIDOWYCH 
 

Negatywy celuloidowe ukazują m.in. Siedlce w czasie II wojny światowej. 
Przedstawiają zniszczone miasto i jego mieszkańców oraz żołnierzy 
niemieckich. Wśród nich warto wymienić fotografie rozbiórki bramy 
dzwonnicy w 1941 r. oraz żołnierzy niemieckich przed starym ratuszem, 
a także zdjęcie ulicy Piłsudskiego. 
 

 

 

 

PISMO TOWARZYSTWA OPIEKI  
NAD DZIEĆMI „GNIAZDO”   

 

Pismo Zarządu Gniazda Towarzystwa Opieki nad Dziećmi  
w Siedlcach do Straży Obywatelskiej z 27 października 1915 r. 
Dokument informuje o podrzuceniu do ochronki jednomie-
sięcznej dziewczynki. Przedstawiciele „Gniazda” proszą o wszczę-
cie śledztwa w tej sprawie. Niestety, nie wiemy, jak się ono  
zakończyło i jakie były losy dziecka. 

 

 
 

MASZYNA DO PISANIA „ORZEŁ” 
 

Maszyna do pisania „Orzeł” model nr 8 jest jednym z nielicz-
nych zachowanych egzemplarzy urządzenia. Powstała w zakła-
dzie J. Kozłowskiego w Warszawie przed 1917 r. na licencji  
niemieckiej firmy Adler. Cechuje ją dwujęzyczność klawiszy  
(język polski i rosyjski), co jest rzadko spotykane. 

 

 
 
 
 

 
DRZEWORYT JOANNY KARPIŃSKIEJ 

 

Najstarszym z sześciu zakupionych dzieł sztuki jest drzeworyt  
Joanny Karpińskiej, który powstał podczas jej studiów w Wilnie  
w 1934 r. Nabytek wraz z dwiema monotypiami sióstr Ireny i Joanny 
Karpińskich wzbogaci istniejącą już w muzeum kolekcję prac tych  
artystek. Drzeworyt ten jest przykładem wczesnej twórczości. 
Prac z tego okresu do tej pory w naszej kolekcji nie było i dlatego 
jest cennym jej wzbogaceniem. 
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KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W  2022 r.  Muzeum  Regionalne w Siedlcach  na  konserwację obiektów wydatkowało kwotę 
120.263 zł, ze środków dotacji podmiotowej. Dzięki temu swoją świetność odzyskały 12 obiektów.  

 
TRZY OBRAZY MAŁGORZATY ŁADY-MACIĄGOWEJ 
 

Wykonano dokumentację fotograficzną obiektów 
przed konserwacją, oczyszczono lica i odwrocia obrazów, 
zapunktowano pastele i zabezpieczono przed pudro-
waniem. Wszystkie obiekty otrzymały nowe oprawy  
z uwzględnieniem właściwego, wysokiego falcu, aby lica 
obrazów nie przylegały do szyby. Konserwację wykonał 
Wiesław Faber. 
 

Tytuły obrazów poddanych konserwacji: 
 

1) „Akt kobiety czytającej książkę”, 1938 r., pastel na papierze,  
    55x39 cm, nr inw. MRS/S/943. 
2) „Wawel - dziedziniec w czasie uroczystości kopernikowskich”,  
    1937 r., pastel na papierze, 52x50 cm, nr inw. MRS/S/1085. 
3) „Wawel w nocy - dziedziniec”, 1937 r., pastel na papierze,  
    53x53 cm, nr inw. MRS/S/947. 

 
 

 
XVIII-WIECZNA TKANINA JEDWABNA 
 

Renowacji poddano XVIII-wieczną jedwabną tkaninę pochodzącą ze zbiorów Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie, broszowaną nićmi jedwabnymi i metalowymi, lansowaną metalową blaszką oraz haftowaną 
metalowym bajorkiem i pajetami. Renowacja objęła wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej, 
pobranie próbek i wykonanie badań składu metalu w hafcie i rodzaju włókien. W trakcie prac nastąpiło 
mechaniczne oczyszczenie powierzchni zabytku miękkimi pędzelkami i mini aspiratorem. Następnie tkaninę 
oczyszczono na mokro w wodzie demineralizowanej w roztworze delikatnego środka powierzchniowo 
czynnego na stole niskociśnieniowym. Po wysuszeniu i ustabilizowaniu tkaniny wzmocniono ją poprzez 
podklejenie nową specjalną tkaniną, a także przymocowano odspojone nici haftu, pajetów i bajorka.  
Konserwację wykonała Ewa Soszko-Dziwisińska, konserwator tkanin zabytkowych. 
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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. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okres 1864-1914 należał do najbardziej dynamicznych w rozwoju miasta. Dobrej koniunkturze sprzyjało 

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

Wyeksponowano również zabytki dotyczące siedleckiego garnizonu wojskowego, kultury, sportu i szkol-
nictwa, a także życia codziennego, w tym ubiory i przedmioty codziennego użytku. Zostały zaprezentowane 
m.in. mundur majora 22 Pułku Piechoty stacjonującego w Siedlcach, półszabla Milicji Miejskiej z czasów  
I wojny światowej, rower należący do siedleckiej rodziny, zaproszenie na ślub Ziuty Buczyńskiej, judaika  
i reklamy filmowe z siedleckich kin. Warto też przyjrzeć się fragmentowi ekspozycji poświęconemu atelier 
fotograficznemu Adolfa Ganiewskiego (Gancwola).  
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UKRYTE W ZIEMI. Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW POGRANICZA  
PODLASIA I MAZOWSZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na wystawie zgromadzone są najstarsze zabytki archeologiczne związane z działalnością człowieka  
w przeszłości. Są to głównie narzędzia krzemienne i kamienne, a także naczynia oraz przedmioty użytku 
codziennego. Ma ona za zadanie przybliżenie zwiedzającym najdawniejszej, zazwyczaj nieznanej historii 
regionu. Na wystawie pokazano, jak wyglądał ciałopalny grób popielnicowy kobiety znaleziony w Macie-
jowicach w powiecie garwolińskim, datowany na okres epoki brązu.  
 
 
 

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.  
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GALERIA SZTUKI POLSKIEJ ZE ZBIORÓW WŁASNYCH 
czynna od 14 I 2022 r. 
 

W pięciu salach na parterze budynku prezentowane jest głównie malarstwo i rzeźba od XIX do XXI w.  
Galeria sztuki polskiej powstała w oparciu o kolekcje autorskie naszego muzeum. Tematem wiodącym 
prezentowanych na wystawie prac jest pejzaż, postać ludzka w pejzażu oraz człowiek i jego cielesność.  
Na ekspozycji pokazaliśmy twórczość: Michała Borucińskiego, Małgorzaty Łady-Maciągowej, Kazimierza 
Pacewicza i Jana Bohuszewicza. Dodatkowo pokazujemy przekazane nam w depozyt rzeźby Antoniny  
Wysockiej-Jonczak. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

W 2022 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie - Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach bez zmian 
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, 
pokoju stołowego, 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  
ziemiańskiego: spichlerz, gołębnik, pasiekę, wędzarnię i ogród warzywny.  
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ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWE W DĄBROWIE 
WCZORAJ I DZIŚ 
 

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

        

 

 

 

 

 

 

 
 

   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 
 

 
 
 
 
 

WĘDRÓWKA PO KARBOŃSKICH LASACH 
Okres prezentacji: 28 I – 24 IV 2022 | Komisarz wystawy: AGNIESZKA HYCKOWSKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziemi PAN w Warszawie i prezentowała bogatą, niezwy-

kłą florę tego okresu. Karbon – przedostatni okres ery paleozoicznej rozpoczął się około 360 milionów lat 
temu, a zakończył 300 milionów lat temu. Był to czas ich największego rozwoju i zróżnicowania. 

Najbardziej charakterystyczne widłakowe dla tego czasu to lepidodendrony – władcy puszczy karboń-
skiej osiągające wysokość 30-40 m, o średnicy pnia 1-2 m. Kolejną ważną grupą roślin widłakowych były 
sigilarie - inaczej zwane drzewami pieczęciowymi. Wysokie na 10-20 m, o średnicy pnia 1 m. licznie repre-
zentowaną grupą były rośliny skrzypowe. Najbardziej pospolite to formy drzewiaste, czyli  kalamity. Osią-
gały wysokość około 10 m, do 1 m średnicy pnia. Wielkie bogactwo form i ogromny udział, jeśli chodzi  
o ilość miały w karbonie rośliny paprociolistne. Istniały formy drzewiaste, krzewiaste, pnące i płożące się. 
Tworzyły dwie odrębne grupy – paprocie zarodnikowe i nasienne, będące pierwotnymi roślinami nagoza-
lążkowymi. 

 
Na ekspozycji można było pogłębić swoją wiedzę na 

temat roślinności, która osiągnęła niezwykłe w historii 
Ziemi rozmiary. Dominowały drzewiaste rośliny zarod-
nikowe, a wśród nich rośliny widłakowe. Był to czas ich 
największego rozwoju i zróżnicowania. Można było 
również zobaczyć jak przed ponad 300 milionami lat 
wyglądała niezwykła roślinność tworząca ogromne lasy 
torfowe. Obok plansz z kolorowymi rekonstrukcjami 
można było podziwiać oryginalne skamieniałości, a także 
dowiedzieć się jak powstał węgiel kamienny. 
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OBRAZY I RYSUNKI WLASTIMILA HOFMANA  
ZE ZBIORÓW MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 11 II – 8 V 2022 | Kurator wystawy: DANUTA MICHALEC 

 

 Od lutego do maja na kameralnej wystawie można było zobaczyć wszystkie obrazy i rysunki Wlastimila 
Hofmana (1881-1970) z muzealnych zbiorów sztuki. To pięć obrazów olejnych i pięć rysunków z różnych 
okresów życia artysty. Najstarszy obraz z 1924 r. jest najbardziej charakterystyczny dla twórczości 
Wlastimila Hofmana. Przedstawia dwie dziewczynki pochylone nad martwym ptaszkiem. Z okresu tułaczki 
wojennej Hofmana mamy portret Wacława Wyszomirskiego malowany w Jerozolimie w 1942 r. 

Z tego okresu też pochodzi rysowany w Tyberiadzie w 1943 r. portret Janiny Szramówny – Instruktorki 
Szkoły Młodszych Ochotniczek oraz jeszcze jeden portret arabskiej młodej kobiety. 
 

 
 

Największa część kolekcji to kompozycje powstałe w czasie, gdy Hofman z żoną Adą zamieszkali  
w Szklarskiej Porębie. Z tego okresu pochodzą dwa portrety Wacława Jędrzejczaka (1928-2020), który od 
młodości przyjaźnił się z malarzem, a pod koniec lat 60. XX w. zamieszkał z Hofmanami w ich domu 
zwanym Wlastimilówką. Po śmierci Hofmanów przez wiele lat udostępniał turystom odwiedzającym 
Szklarską Porębę, spuściznę artystyczną i pamiątki po artyście i jego żonie. 
 

 
 

KOSZYKÓWKA I JEJ SIEDLECKIE AKCENTY 
Okres prezentacji: 25 III – 26 VI 2022 | Kurator wystawy: KRZYSZTOF CHABERSKI 
                                                          | Komisarz wystawy: MARIUSZ KRASUSKI 
 

Koszykówka jest obecnie jedną z najpopularniejszych 
dyscyplin sportowych na świecie. Wymyślił ją kanadyjski 
nauczyciel wychowania fizycznego James Nasimith w 1891 r. 
w Springfield w USA. Na ziemiach polskich pojawiła się  
w 1909 r. Tradycje tej dyscypliny sportowej w Siedlcach 
sięgają 20-lecia międzywojennego. 

Wystawa była poświęcona historii koszykówki od momentu 
jej powstania po czasy współczesne. Na tle jej ogólnych 
dziejów przedstawiona na ekspozycji była także historia 
koszykówki polskiej i siedleckiej. Wystawa składała się  
z trzech części tematycznych. 

Pierwsza cześć obejmowala początki tej dyscypliny 
sportowej. Zwiedzający dowiedzieli się: w jakich okolicznościach 
powstała koszykówka, poznali jej pomysłodawcę, jak 
zmieniały się zasady gry na przestrzeni lat. Ponadto zapoznać się można było z historią najsłynniejszej 
koszykarskiej ligi świata-NBA, niezwykłą drużyną koszykarskich obieżyświatów Harlem Globtrotters. 
Zaprezentowano również początki koszykówki w Polsce, sukcesy reprezentacji Polski na arenie 
międzynarodowej m.in. zdobycie 4 miejsca na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. 

Ekspozycja poświęcona była także wielkim gwiazdom światowej koszykówki m.in.: Michaelowi 
Jordanowi, Laremu Birdowi, Magicowi Johnsonowi i polskim gwiazdom: Marcinowi Gortatowi, 
Małgorzacie Dydek, Cezaremu Trybańskiemu i Maciejowi Lampe. 
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W części dotyczącej historii koszykówki w regionie można było zapoznać się z pamiątkami związanymi  
z siedleckimi drużynami koszykarskimi: Akademickim Zespołem Sportowym Wyższej Szkoły Rolniczo-
Pedagogicznej w Siedlcach, Miejskim Klubem Koszykówki Siedlce, Siedleckim Klubem Koszykówki, UKS 
Basket Siedlce, a także dowiedzieć się o historii siedleckiej Ligi NBA i turniejem ulicznym Blacktop 
organizowanym przez TKKF. 
 

 
 

Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu plansz, wielkoformatowych fotografii i pamiątek należących 
niegdyś do gwiazd polskiej koszykówki. Marcin Gortat przekazał na wystawę koszulkę z autografami 
reprezentacji Polski i plakaty. Polski Związek Koszykówki, który objął honorowym patronatem naszą 
wystawę, wzbogacił ją o koszulką i piłkę z autografami reprezentacji Polski na wózkach. Ponadto na 
ekspozycji można było obejrzeć m.in. medale zdobyte przez polskich koszykarzy na wielkich imprezach 
sportowych, koszulki siedleckich klubów, plakaty, puchary oraz film o najpiękniejszych chwilach siedleckiej 
koszykówki.  

Prezentowane na wystawie zabytki i pamiątki pochodziły ze zbiorów m.in.  Muzeum Sportu i Turystyki  
w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego i pasjonatów koszykówki z Siedlec. 

 
 
 

HISTORIA ŻUŻLA. CZARNY SPORT W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 29 IV – 30 X 2022 | Kurator wystawy: KRZYSZTOF CHABERSKI 
                                                         | Komisarz wystawy: MARIUSZ KRASUSKI 
 

Wystawa miała na celu przybliżenie nieco zapominanej 
historii sportu żużlowego w Siedlcach. Początki tej 
dyscypliny sportowej związane były z powstaniem  
w 1947 r. Podlaskiego Klubu Motocyklowego. Jesienią 
1948 r. przy tym klubie powstała sekcja żużlowa, 
przekształcona po kilku latach w klub żużlowy „Kolejarz” 
Siedlce. Zawody żużlowe na siedleckim stadionie odbywały 
się w latach 1950-1959. 

Zwiedzający mieli okazję zapoznać się na wystawie  
z sylwetkami siedleckich żużlowców m.in. Waldemara 
Bańkowskiego, Wiktora Brzozowskiego, Wacława  
Kucharka, Zbigniewa Witwickiego, Tadeusza Zowczaka 
i Zdzisława Zowczaka. W sporcie żużlowym byli oni  

liczącymi się zawodnikami w skali kraju. Ich kariery sportowe były związane z takimi klubami jak „Kolejarz” 
Siedlce, „Kolejarz” Rawicz, „Budowalni” Warszawa, „Skra” Warszawa, „Włókniarz” Częstochowa,  
„Tramwajarz” Łódź, „Resovia” Rzeszów, „Stal” Rzeszów. Wymienieni wyżej żużlowcy wielokrotnie repre-
zentowali Polskę w zawodach międzypaństwowych. 

Chronologicznie ekspozycja obejmowała okres 1947-1962. Składała się z plansz z fotografiami żużlowców 
i zawodów sportowych. Zaprezentowane były m.in.: motocykle, nagrody, oryginalny plakat z zawodów,  
pamiątkowe wydawnictwa. 
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EKSPRESJA TKANINY. „KOMPOZYCJA CZARNA” MAGDALENY ABAKANOWICZ 
Okres prezentacji: 13 V – 4 IX 2022 | Komisarz wystawy: BOŻENA SKOCZEŃ-CERANKA 

 

W galerii naszego muzeum na parterze, prezentowana była niewielka ekspozycja, poświęcona 
twórczości Magdaleny Abakanowicz – jednej z największych polskich artystek XX wieku. Najważniejszym 
elementem wystawy była tkanina wykonana przez nią w 1965 r. Prezentowana „Kompozycja czarna” – 
jest rodzajem gobelinu utkanego ze sznurka, włosia, sizalu i innych tworzyw tkackich, określanych jako 
autorska technika własna. Całość ma zróżnicowaną fakturę o różnym stopniu grubości i miękkości. 

Tytuł dzieła sugeruje jednoznacznie kolorystykę – i choć w rzeczywistości artystka użyła wielu barw jako 
środków wyrażenia nastroju i ekspresji – to melanż tego barwnego zestawienia tworzy kompozycję 
abstrakcyjną w ciemnej tonacji barwnej. Cała tkanina ma wymiary 120×300 cm. „Kompozycja czarna” jest 
własnością  Muzeum Regionalnego w Siedlcach od 1970 r., jako dar od Międzyorganizacyjnego Domu 
Kultury w Siedlcach. 
 

 
 
 
 

„INNE ŚWIATY – INNE PERSPEKTYWY” 
MALARSTWO I TKANINA BARBARY PIERZGALSKIEJ  
Okres prezentacji: 8 VII – 18 IX 2022 | Komisarz wystawy: BOŻENA SKOCZEŃ-CERANKA 

 

To była kolejna wystawa prac Barbary Pierzgalskiej 
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Poprzednie 
odbyły się: w 2003 r. – wystawa tkaniny unikatowej  
i w 2010 r. – również wystawa tkaniny unikatowej  
i malarstwa pt. „Znak czasu”. Oprócz tego obraz 
artystki pt. „Jestem światłością …” prezentowany był 
na wystawie zbiorowej „Jestem” w naszym muzeum 
w 2021 r. 

Barbara Pierzgalska to artystka wszechstronna.  
Od  momentu ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP) na Wydziale 
Tkaniny, zajmuje się tkaniną artystyczną, ale też grafiką, 
malarstwem i rysunkiem. Przez wiele lat zajmowała 
się też projektowaniem tkanin dla przemysłu włókienniczego i projektowaniem wnętrz. Stworzyła wiele 
prac wykonanych techniką druku na tkaninie, kolażu, gobelinu, haftu. A wszystko to w klimacie subtelności, 
zwiewności, ulotności – świata, przyrody, życia. Na tej wystawie artystka zaprezentowała 72 prace wykona-
ne w różnych technikach plastycznych. 
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MYĆ SIĘ CZY NIE MYĆ ? 
Okres prezentacji: 9 IX 2022 – 11 VI 2023 | Kurator wystawy: KAMILA WOŹNICA 

 

Wystawa ma na celu zaprezentowanie historii 
higieny. Zadaniem jej było szkicowe zarysowanie 
tematyki i zachęcenie do dalszego zgłębiania tego 
fragmentu dziejów życia codziennego.  

Na ekspozycji pokazaliśmy akcesoria służące do 
utrzymania higieny pochodzące z XX w.: naczynia 
służące do mycia, grzebienie, mydła, zestaw do gole-
nia, mydełka i pasty do zębów. Zaprezentowaliśmy 
również bieliznę, która w przeszłości była bardzo 
ważna w zachowaniu czystości. Przygotowaliśmy 
także kącik do poznania historii dzięki zmysłowi 
zapachu i dotyku. Umieszczono tam przykłady 
dawnych typów mydeł, mydlnicę lekarską służącą do 
wyrobu kosmetyków, próbki zapachów modnych  
w dawnych wiekach oraz miswak – prototyp szczotki 

do zębów. Wszystko można było wziąć do ręki i powąchać. 
Wystawa została przygotowana z myślą o wszystkich zwiedzających, zarówno dorosłych, którzy 

przypomną sobie przedmioty używane jeszcze w II poł. XX w., jak i najmłodszych, którzy poznają dzieje tak 
prozaicznych czynności jak mycie rąk, czy też zębów. 
 

 

WYKORZYSTANA SZANSA. JERZY TCHÓRZEWSKI, HENRYK ALBIN TOMASZEWSKI 
I MIEJSKA SZKOŁA MALARSTWA I PRZEMYSŁU ARTYSTYCZNEGO W SIEDLCACH 
Okres prezentacji: 30 IX 2022 – 2 IV 2023 | Kurator wystawy: AGNIESZKA PASZTOR 

 

Miejska Szkoła Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach w życiu kilku artystów zostawiła trwały 
ślad. Funkcjonowała od 1944 do 1947 r., na przestrzeni lat zmieniała swoją lokalizację. Nauczyła 
praktycznych umiejętności, dała solidne podstawy do dalszego kształcenia. Wreszcie pozwoliła spotkać się 
kilku indywidualnościom, których życie rozpoczęło się w Siedlcach. 
 

 
 

Na wystawie zaprezentowaliśmy monotypie sióstr Ireny i Joanny Karpińskich, szkło unikatowe Henryka 
Albina Tomaszewskiego oraz malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, Ryszarda Brzeskiego i prace Zbigniewa 
Tymoszewskiego, pochodzącego z Chodowa k. Siedlec.  
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Zgromadzone na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Siemiatyckiego 
Ośrodka Kultury, Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
oraz z prywatnych kolekcji. 
 

 
 

 
 

POKOJOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 
Okres prezentacji: 13 XI 2022 – 22 I 2023 | Kurator wystawy: ANDRZEJ CHOJNACKI 

 

Wystawa poświęcona była wydarzeniom  
i postaciom, które kształtowały polską narrację 
historyczną między upadkiem powstania 
styczniowego a zakończeniem I wojny światowej. 
Przez pryzmat dziejów naszego regionu 
zaprezentowaliśmy na niej idee polskich 
pozytywistów, związki z naszym regionem oraz 
ich dokonania. 

Ekspozycja składała się z szesnaście wielko-
formatowych plansz, fotografii i pamiątek nale-
żących niegdyś do polskich pozytywistów oraz 
działaczy miejscowego ziemiaństwa, którzy 
akcentowali potrzebę rozwoju rodzimego 
rolnictwa. Jedną z atrakcji tej ekspozycji była 
konna kopaczka do ziemniaków, które w tym 
właśnie okresie trafiły na polski stół i zakończyły 
dominację kasz w naszym jadłospisie. 

Na wystawie można było obejrzeć również pamiątki związane m.in. z Bolesławem Prusem, Aleksandrem 
Świętochowskim, czy Stefanem Żeromskim – polskimi pozytywistami związanymi z Siedlcami i regionem. 
Cenne zabytki udało się pozyskać ze zbiorów m.in. Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Muzeum 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum 
Pozytywizmu w Gołotczyźnie oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie. 
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W 2022 r. przygotowaliśmy także nową wystawę plenerową zamontowaną na ogrodzeniu wokół  
siedziby głównej.  

        
Z RODZINĄ U FOTOGRAFA. ATELIER ADOLFA GANIEWSKIEGO (GANCWOLA) 
PRZED 1915 R. 
Okres prezentacji: od 23 IV 2023 | Kurator wystawy: SŁAWOMIR KORDACZUK 
                                                   | Komisarz wystawy: KAMILA WOŹNICA 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje się niemal tysiąc szklanych negatywów wyko-
nanych w zakładzie Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) w latach 1895-1942. Fotografie są oknem, przez które 
można zajrzeć w przeszłość. Zostały na nich utrwalone przemiany w architekturze miasta oraz w życiu jego 
mieszkańców. Dzięki nim można dowiedzieć się, jak wyglądały Siedlce przed II wojną światową, co się  
w nich działo, jak wyglądali dawni siedlczanie i w co się ubierali. 

Cykl „W obiektywie Adolfa Ganiewskiego (Gancwola)” ma na celu zaprezentowanie szerszej publiczności 
bogactwa ukrytego na powleczonych światłoczułą substancją kawałkach szkła. Pierwszą jego odsłoną jest 
niniejsza wystawa. Zostały na niej zaprezentowane fotografie rodzinne wykonane w zakładzie fotograficznym 
Ganiewskiego przed 1915 r. 

Przedstawiają one małżeństwa oraz rodziny z dziećmi. Są dowodem różnorodności narodowościowej  
i religijnej regionu siedleckiego w czasach zaborów. Do fotografa chodzili mieszkający w Siedlcach i okolicy 
m.in. Polacy, Rosjanie i Żydzi. Zdarzają się także zdjęcia osób odwiedzających nasze miasto. Na prezento-
wanych fotografiach można zauważyć urzędników rosyjskiego aparatu władzy, żołnierzy i oficerów,  
duchownego prawosławnego oraz osoby cywilne. Kobiety są ubrane w eleganckie stroje, czasem noszą 
fantazyjne kapelusze. Zwracają uwagę peruki na głowach pobożnych zamężnych Żydówek. Dorosłym  
towarzyszą często dzieci, w wielu przypadkach w większej liczbie. 

Bohaterowie prezentowani na fotografiach są przeważnie anonimowi. Niestety, nie wiemy, kim były  
sfotografowane osoby. Wszystkie fotografie zamieszczone na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach i powstały w atelier Ganiewskiego (Gancwola) z wyjątkiem jego portretu pię-
ciokrotnego. 
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   DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 
 
 

KOBIETA W MALARSTWIE 
Okres prezentacji: 11 III – 31 VIII 2022 
Kurator wystawy: ANNA LEŚNICZUK | Komisarz wystawy: PIOTR CZYŻ 
 

Na wystawie zaprezentowano obrazy pochodzące ze zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Znalazły się tam prace Małgorzaty Łady-Maciągowej, Michała Borucińskiego, Kazimierza Pacewicza,  
Wojciecha Weissa oraz Franciszka Żmurki. Obrazy zostały dobrane w ten sposób, aby wystawa przedstawiała 
niezwykłość kobiety nie tylko jako motywu, ale również jako artysty. Podczas wernisażu odbyła się prelekcja 
redaktora radiowego Piotra Łosia pt. „O kobietach ziemiankach z Podlasia”, podczas której zostały przybliżone 
postacie pań z okolicznych pałaców i dworów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALONIK ZIEMIAŃSKI 
Okres prezentacji: 14 X 2022 – 31 I 2023 
Kurator wystawy: KRZYSZTOF STARCZEWSKI | Komisarz wystawy: MARIUSZ KOZŁOWSKI 

  
Wystawa prezentuje wnętrze salonu z przełomu XIX i XX w. Zwiedzający mają okazję zobaczyć interesu-

jące meble, obrazy, dywany, tkaniny i cenne platery. Wykorzystano eksponaty pochodzące ze zbiorów  
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz Galerii Staroświeckiej z Białej Podlaskiej. 
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WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 

 
Wśród publikacji wydanych w 2022 r. uwagę zwracają: 

 

POLSCY ZIEMIANIE OBCEGO POCHODZENIA 
 

Jest to dziewiąta publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej.  
Zawiera 10 referatów wygłoszonych podczas ostatniej sesji zorgani-
zowanej w siedleckim muzeum we wrześniu 2020 r. Obrady odbyły 
się przy ograniczonej liczbie słuchaczy i z zachowaniem obostrzeń  
sanitarnych oraz dystansu społecznego. 

W książce zamieszczono bogatą fotorelację z obrad sesji z 2020 r. 
oraz wycieczki szlakiem dworów i pałaców powiatu bialskiego.  
Wydawnictwo wydane w twardej oprawie, pod redakcją Sławomira 
Kordaczuka. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
TYMOTEUSZ ŁUNIEWSKI. Z BOGIEM  

ZACZĘTY PAMIĘTNIK 
 

Publikacja jest przykładem wspomnień dokumentujących życie 
pokolenia Polaków przełomu XIX i XX wieku w regionie siedleckim. 
Dotychczas pamiętnik ten publikowany był tylko częściowo. 
Obecna edycja to pierwsze kompleksowe opracowanie tekstu, 
które pozwoli czytelnikowi ujrzeć w pełnym świetle życie ziemian 
guberni siedleckiej w trudnym okresie popowstaniowym. 

Wydawnictwo zawiera indeks geograficzny i osobowy. Wydane 
jest w twardej oprawie. Opracowanie Zofia Boglewska-Hulanicka  
i Andrzej Chojnacki. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ROZWIKŁANE TAJEMNICE WOJNY  
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 
 

Publikacja przybliżająca zrozumienie procesów dziejowych  
z perspektywy regionu siedleckiego. Książka pomyślana także 
jako podsumowanie badań nad zagadnieniami historycznymi  
i militarnymi związanymi z historią wojny 1920 r. na wschod-
nich przedpolach Warszawy. Jest również efektem badań nau-
kowych kilkunastu autorów. 

Wydawnictwo zawiera indeks geograficzny i osobowy. Wydane 
jest w twardej oprawie, pod redakcją Sławomira Kordaczuka  
i Adama Adriana Ostanka. 
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NAPISANE W CZASIE EPIDEMII …,  
CZYLI MUZEUM W SIECI 
 

Niniejsze wydawnictwo to nasz dorobek z 2020 r. Są to 
materiały, które w „normalnych” warunkach zapewne nie 
powstałyby. Pracownicy Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
oraz oddziałów: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie i Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu zamieszczali na stronach interneto-
wych i facebooku informacje o zbiorach oraz relacje z bieżą-
cej działalności placówek. Większość tych internetowych  
postów zamieniliśmy w tradycyjną formę drukowaną. 

Książka zawiera bogato ilustrowane treści dotyczące: dzieł 
sztuki, dzieł malarskich z kolekcji artystów pochodzących  
z Siedlec, przedmiotów z dworskiej przeszłości zgromadzo-
nych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, historii miejsco-
wości Dąbrowa i majątku Natolin, ciekawostek z dziejów 

Siedlec, okoliczności powstania lokalnie usytuowanych miejsc pamięci (pomniki, kapliczki), zwyczajów  
ludowych, fotografii i starodruków. 
 
 

 
WYDAWNICTWA TOWARZYSZĄCE ORGANIZOWANYM WYSTAWOM 
 

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

 
 

 INNE ŚWIATY - INNE PERSPEKTYWY.  

    MALARSTWO I TKANINA BARBARY PIERZGALSKIEJ 

 KOBIETA W MALARSTWIE 
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MAGNESY REKLAMOWE 
 

                
 

     
 
 

        

KALENDARZYKI LISTKOWE Z DANYMI ADRESOWYMI MUZEUM  
I JEGO ODDZIAŁÓW (19 wzorów) 
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EDUKACJA    UPOWSZECHNIANIE    PROMOCJA 
 

Wśród wydarzeń kulturalnych, które zorganizowaliśmy w 2022 r. znalazły się m.in.: 
 

WARSZTATY PALEOBOTANICZNE  
„SEKRETY KARBONU” 
13 lutego 
 

Na zakończenie ferii w naszym muzeum odbyły się warsztaty 
paleobotaniczne „Skarby karbonu”. Uczestnicy wykonywali wła-
snoręcznie utrwaloną w specjalnej masie i glinie pamiątkową 
skamielinę w postaci breloka lub zawieszki. Warsztaty towarzy-
szyły wystawie „Wędrówka po karbońskich lasach”. 
 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI SŁAWOMIRA KORDACZUKA 
„CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE I PRZYRODNICZE 

POGRANICZA MAZOWSZA I LUBELSZCZYZNY  
Z PRZYKŁADAMI TRAS WYCIECZKOWYCH  

ZWIEDZANIA INDYWIDUALNEGO I ZBIOROWEGO” 
13 marca 

 

Podczas marcowego spotkania Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów  
odbyła się promocja najnowszej książki Sławomira Kordaczuka „Cieka-
wostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia,  
Mazowsza i Lubelszczyzny z przykładami tras wycieczkowych zwiedzania 
indywidualnego i zbiorowego”, wydanej przez PTTK Oddział „Podlasie”  
w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza. 

Autor podczas promocji zachęcał do zwiedzania naszego regionu  
i samodzielnego odkrywania atrakcji, w jakie obfituje pogranicze trzech 
wymienionych województw. Mieszkamy w miejscu o bardzo bogatym 
zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym, historycznym, religijnym i narodowościowym. Znajdziemy  
w książce i w terenie związki m.in. ze znanymi w kraju autorami książek: Marią Rodziewiczówną, Zofią 
Nałkowską, Sergiuszem Piaseckim, Stefanem Żeromskim, Szymonem Kobylińskim.  

W książce autor przygotował gotowe scenariusze dla osób czy grup lubiących poznawanie dziejów  
najbliższej okolicy. Wydawnictwo stanowi zachętę do poznawania zabytków architektury murowanej  
i drewnianej; uroków dolin Bugu, Tocznej i Liwca; śladów zamierzchłej przeszłości w postaci grodzisk; 
świątyń i cmentarzy katolickich, prawosławnych, żydowskich, mariawickich, muzułmańskich, unickich;  
budowli militarnych typu Linia Mołotowa czy forty Twierdzy Brzeskiej.  

 
 

SPOTKANIE Z RADOSŁAWEM STAŃCZUKIEM 
20 maja 
 

W piątek, 20 maja, odbyło się spotkanie ze znanym sportowcem. 
Nasz gość Radosław Stańczuk, to nie tylko sportowiec, ale również 
wyjątkowy człowiek. Jako osiemnastoletni chłopak stracił nogę. 
Jednak nie załamał się i rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu.  

Był uczestnikiem czterech Igrzysk Paraolimpijskich, wielokrotnym 
medalistą olimpijskim w szermierce, Mistrzem Polski w koszykówce 
na wózkach z drużyną KSN Start Warszawa, zawodnikiem hiszpańskiej 
drużyny koszykówki Amiab Albacete, a także aktorem w serialu 
,,Klan". 

Podczas spotkania gość podzielił się swoimi nietuzinkowymi wspomnieniami i przeżyciami podczas kariery 
koszykarza na wózkach oraz reprezentowania Polski na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich. 
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PROMOCJA WYDAWNICTW  
MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
27 maja 
 

Pod koniec maja odbyła się promocja trzech najnowszych 
wydawnictw:  

 „Tymoteusz Łuniewski. Z Bogiem zaczęty pamiętnik”  
opracowanie Z. Boglewska-Hulanicka, A. Chojnacki,  

 „Rozwikłane tajemnice wojny polsko-bolszewickiej”  
pod redakcją S. Kordaczuka, A. A. Ostanka, 

 „Napisane w czasie epidemii ... czyli Muzeum w sieci”  
     pod redakcją A. Świerczewskiej. 

 

     
 
 

 
SESJA NAUKOWA „ZIEMIANIE NAUKOWCY” 
3, 4 czerwca  
 

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

     
 

Pierwszego dnia zostało wygłoszonych dziewięć referatów. Natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka 
szlakiem obiektów zabytkowych powiatu siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. 
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Patronat medialny objęli: Echo Katolickie, Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, regionalny portal infor-
macyjny podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie.  

Partnerami sesji byli: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy, Kancelaria 
Adwokacka Waldemara Gujskiego oraz Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. 
 
 

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

 KONCERT AKORDEONOWY SZYMONA ŚWIERZEWSKIEGO  

     26 czerwca 

W niedzielę, 26 czerwca, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  
odbył się koncert akordeonowy Szymona Świerzewskiego. Artysta 
urodził się w 2004 r., jest mieszkańcem Hołubli. Naukę na instrumen-
cie 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 międzyna-
rodowej i ogólnopolskiej. Wśród sukcesów można wymienić zajęcie  
I miejsca w 53. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym  
w Klingenthal (Niemcy), Międzynarodowym Festiwalu Akordeono-
wym w Wiedniu (Austria), XIX Międzynarodowych Spotkaniach 
Akordeonowych „Sanok 2016” oraz XXIII, XXIV, XXV i XXVI Międzyna-
rodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. 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. 

 
 KONCERT KWARTETU SMYCZKOWEGO „ALEKSANDRIA” 

     31 lipca 

Ostatniego lipca obył się drugi koncert z cyklu „Muzyczne Lato 
w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”. Tym razem to był koncert 
Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”. Powstał on w 2008 r. 
Jest jedynym takim kwartetem w naszym mieście, który wypra-
cował sobie własny wizerunek. Główny nacisk „Aleksandria” 
kładzie na to, by podejście do muzycznej materii było żywe  
i twórcze, a spektrum działań szersze, niż ma to miejsce  
w przypadku innych tego typu zespołów. Dlatego też muzycy 
często tworzą niezapomniane programy koncertowe. Z ich udziałem powstają również wspaniałe koncerty 
plenerowe. Kwartet zabrał zgromadzoną widownię w niezapomnianą muzyczną podróż wśród utworów 
skomponowanych przez wybitnych kompozytorów z całego świata. 
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 KONCERT JOANNY RÓŻEWSKIEJ 

     28 sierpnia 

W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się trzeci koncert z cyklu.  
Był to koncert fortepianowy w wykonaniu rodowitej siedlczanki  
Joanny Różewskiej. Pianistka zaprezentowała utwory skompono-
wane przez Fryderyka Chopina. Jest wielokrotnie nagradzaną  
polską pianistką. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie 
na Uniwersytecie Muzycznym 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. Koncer-
towała w salach koncertowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, 
Chinach, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Czechach, Francji, 
Szwecji, Kazachstanie, Mołdawii i na Ukrainie. 

 
 

 KONCERT W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ W SIEDLCACH 

     18 września 

Cykl „Muzyczne Lato w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie” zakończył koncert uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych w Siedlcach. Podczas koncertu przybyli goście mieli okazję usłyszeć między innymi: gitarę, 
fortepian, flet, harfę i akordeon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
PIKNIK RODZINNY 
6 sierpnia  

 

W pierwszą niedzielę czerwca z okazji Dnia Dziecka 
na terenie parku Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – 
Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbył  
się piknik rodzinny. Osoby, które przybyły na piknik, 
mogły zwiedzić muzeum oraz upiec kiełbaski przy 
ognisku. Dzieci miały okazję skorzystać z dmuchanych 
atrakcji oraz uczestniczyć w grach i zabawach prowa-
dzonych przez animatorkę. 
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MAZOPIKNIK W SIEDLCACH 
6 sierpnia  

 

Muzeum Regionalne w Siedlcach było jednym z partnerów pikniku 
plenerowego zorganizowanego przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego pn. MAZOpiknik  na terenach zielonych przy sie-
dleckim amfiteatrze. Obok wielu atrakcji przygotowanych przez 
organizatora zapewniliśmy uczestnikom możliwość wykonania  
z gliny ozdobnych zawieszek i breloczków w wakacyjnych wzorach. 
Na stoisku nie zabrakło również różnorodnych materiałów pro-
mocyjnych dla dzieci i dorosłych, między innymi: gier, układanek, 
puzzli, pocztówek, rewenet, czy kalendarzy. 

 

 
 

„ZIEMIAŃSKI SMAK”. PRZETWORY W SPIŻARNI. PRELEKCJA PAULINY PIETRUSIK 
7 października  

 

W piątek, 7 października, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyła się prelekcja pt. „Ziemiański 
Smak”, przeprowadzona przez kodeńską Pannę Apteczkową, czyli Paulinę Pietrusik. Pani Paulina przybliżyła 
smaki, które gościły na stołach w dawnych czasach. Po prelekcji odbyła się degustacja. Goście biorący 
udział w wydarzeniu mieli okazję spróbować konfitury z zielonego orzecha, wędliny dojrzewającej, pasztetu 
grzybowego, musztardy jabłkowej oraz napić się herbatki księcia Sapiehy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III FESTYN ARCHEOLOGICZNY W MROZACH 
8 października  

 

W sobotę, 8 października na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury  
w Mrozach uczestniczyliśmy w III Festynie Archeologicznym „Kierunek 
grodzisko!”. W tym dniu w ramach warsztatów „Garncarz z błota  
narobi złota” dzieci wykonywały pod okiem archeologa Agnieszki  
Hyckowskiej bogato zdobioną biżuterię z gliny. Dodatkową atrakcją dla 
uczestników festynu były przygotowane materiały promocyjne i gad-
żety, a wśród nich ciekawe kolekcjonerskie pocztówki przyciągające 
pasjonatów przeszłości i historii. Stoisko Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach cieszyło się dużym zainteresowaniem, co dopinguje  
w tworzeniu nowych ciekawych zajęć. 
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SPOTKANIE Z GENERAŁEM WALDEMAREM SKRZYPCZAKIEM  
21 października 
 

W piątkowe popołudnie, 21 października, zorganizowaliśmy 
spotkanie z Waldemarem Skrzypczakiem, generałem broni  
w stanie spoczynku, wybitnym i nowocześnie myślącym  
dowódcą wojskowym wysokiej rangi, bardzo dobrze znanym 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Gość rozpoczął służbę  
wojskową w 1976 r. jako pancerniak. Był m.in. dowódcą  
16. dywizji zmechanizowanej i 11. dywizji kawalerii pancernej. 
W czasie służby w Iraku był dowódcą wielonarodowej dywizji 
centrum-południe. W latach 2006-2009 dowodził w Polsce 
wojskami lądowymi. Jak sam powiedział, pomimo że nie cho-

dzi obecnie w mundurze, to nadal czuje się żołnierzem. I  właśnie w tematyce wojska, obronności i sytua-
cji geopolitycznej toczyła się bardzo interesująca dyskusja z mieszkańcami naszego miasta.  

Spotkanie to zainaugurowało cykl spotkań z interesującymi ludźmi sztuki, kultury, nauki, geopolityki.  
 
 
 

NAGRODA ZŁOTEGO JACKA  
28 października 
 

Kapituła Nagrody Złotego Jacka, po raz dwudziesty drugi uhonoro-
wała nagrodami laureatów w trzech kategoriach. Kapituła Nagrody 
składa się z przedstawicieli Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Sie-
dleckiego Towarzystwa Naukowego oraz Siedleckiego Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego „BRAMA”. 

Tegorocznymi laureatami zostali: prof. dr hab. Anna Klim-
Kilmaszewska za osiągnięcia naukowe, Oddział „Podlasie” Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za popularyzację wiedzy 
o regionie i Bożena Wojciuk za osiągnięcia artystyczne.   
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SPOTKANIE Z PROFESOREM BOGDANEM GÓRLACZYKIEM  
„RYWALIZACJA MOCARSTW - GRA O EUROPĘ ŚRODKOWĄ” 
13 grudnia 
 

W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego  
w Polsce odbyło się spotkanie z prof. Bogdanem  
Góralczykiem, którego tematem była ,,Rywalizacja  
mocarstw - gra o Europę Środkową". Prelegent jest  
wybitnym politologiem, sinologiem, publicystą, dyplo-
matą oraz absolwentem siedleckiego ,,Elektryka”. Nasz 
gość w sposób ciekawy przedstawił genezę i ewolucję 
obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej państw Europy 
Środkowej. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o wpływach  
Stanów Zjednoczonych i Chin na państwa położone  
na pomoście bałtycko-czarnomorskim. Profesor uważa, 

że osłabienie Rosji będzie w interesie obu mocarstw, a miejscem Polski jest silne zakotwiczenie w Unii  
Europejskiej. W trakcie spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja z uczestnikami, którzy aktywnie włączali 
się w geopolityczną dyskusję z profesorem. Po oficjalnej części licznie zgromadzeni goście mogli spotkać się 
z profesorem i porozmawiać w miłej atmosferze. Było to drugie spotkanie w ramach cyklu spotkań z intere-
sującymi ludźmi sztuki, kultury, nauki, geopolityki. 
 
 

Jak co roku muzeum było organizatorem i współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

 
 
 
 
 

NOC MUZEÓW 
14 maja 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach od 2009 r. włącza się w organizację 
ogólnoeuropejskiej imprezy kulturalnej „Noc Muzeów”. Polega ona na 
udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury w godzinach nocnych.  
Z uwagi na panującą sytuację geopolityczną tematem przewodnim tego-
rocznej imprezy były motywy ukraińskie. 

 
W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się: 

 

 warsztaty zabawkarskie „Piłeczki na gumce” 
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 degustacja regionalnych potraw ukraińskich 
 

           

 
 konkurs wiedzy o muzeum i prezentowanych wystawach 

 

           

 
 koncert muzyki ukraińskiej 

 

     

 
 warsztaty kulinarne „Jadalne obrazy” 
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  
„POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM” 
11, 18 września 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach 30. edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa przygotowało dwa wydarzenia: jubileuszową XX Giełdę Staroci 
i Rzeczy Potrzebnych Komuś Innemu (11 września) przed budynkiem 
muzeum i wycieczkę krajoznawczą „Dziedzictwo kulturowe Podlasia” 
(18 września). 

Uczestnikom wycieczki pokazaliśmy miejsca, gdzie napotykamy podlaską wielokulturowość. Zwiedziliśmy 
tatarską wieś Kruszyniany z mizarem i drewnianym meczetem. W sercu Puszczy Knyszyńskiej, w Supraślu 
obejrzeliśmy Muzeum Ikon, Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa oraz Monaster Zwiastowania Prze-
najświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa. Wycieczkę zakończyliśmy w naszym oddziale, w Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie oprócz obejrzenia ekspozycji odbyła się wspólna biesiada. 
 

         
 
    

WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ 
2 października  
 

1 i 2 października w całej Polsce odbył się „Weekend seniora z kultu-
rą”. Pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego udziału  
w życiu kulturalnym. Po raz kolejny nasze muzeum włączyło się w tę 
akcję i przygotowało coś specjalnego dla seniorów. 

W niedzielę, 2 października, mieli oni okazję posłuchać prelekcji mul-
timedialnej Agnieszki Pasztor. Zwiedzającym opowiedziała o życiu  
i twórczość wybranych artystów, których prace znajdują się w zbio-

rach naszego muzeum. Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić wszystkie nasze wystawy a w szczegól-
ności najnowszą wystawę „Wykorzystana szansa. Jerzy Tchórzewski, Henryk Albin Tomaszewski oraz Miej-
ska Szkoła Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach”. 
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DNI NIEPODLEGŁEJ 
11, 13, 14 listopada 
 
 

    Była to XIX 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  
tegorocznej uroczystości była postać Bolesława Prusa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
W programie tegorocznej uroczystości znalazły się: 
 

 
11 listopada 
 

   
 

 warsztaty „Dla Niepodległej” - wspólne wykonywanie kokard narodowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem muzycznym „Kryters” 
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13 listopada 
 

 odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie go-
ści,  koncert zespołu „Limbos” i uroczyste otwarcie 
wystawy „Pokojowe drogi do niepodległości” 

 
 
 
 
 
 

 stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1  
z wydawnictwami filatelistycznymi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pokazy zbiorów członków 

 Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów 
 
 
 

 pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji Podlaskiego  
Muzeum echniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach 
Wąsach 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 pokaz Stowarzyszenia Lubelska Grupa  
Rekonstrukcji Historycznych „Front” oraz  

Stowarzyszenia Historycznego  
„Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi. 
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Dwa wykłady historyczne: 
 

 prof. dr hab. Violetta Machnicka „Bezwodna stolica   
   Podlasia. Siedlce w relacjach Bolesława Prusa” 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 mgr Artur Ziontek „Najpierw poznać i zrozumieć.  

Ludwika Górskiego idee niepodległościowe” 
 

 
 

14 listopada 
 

 rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „Droga ku Niepodległości” 
 

    
 
 
 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. LUDOMIRA BENEDYKTOWICZA 

1 grudnia 
 

Tradycyjnie, 1 grudnia, odbyła się już 31. edycja uroczy-
stości wręczenia Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. 
Nagroda przyznawana jest od 1987 r. w trzech dziedzi-
nach. Jest ona wyjątkowa, tak samo jak i jej Patron - 
gorący patriota, powstaniec i artysta, człowiek silnego 
charakteru. Wielka wola życia i siła tworzenia sprawiła, 
że nie złamało go nawet kalectwo. Nagroda jest cenio-
na na Podlasiu i Mazowszu. Otrzymują ją osoby, które 
dorobkiem swojego życia przyczyniły się do rozwoju 
naszego regionu w różnych sferach życia.  

W tym roku uroczystość miała wyjątkowy charakter, 
gdyż odrabiane były zaległości spowodowane pandemią covid-19. Uhonorowanych zostało sześć wyjąt-
kowych osobowości w trzech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, za działalność społeczno-charytatywną 
oraz za działalność artystyczną.  

Nagrodę otrzymali:  
 za rok 2021 - prof. dr hab. Marek Żabka, Mirosław Greluk, Zespół Ludowy „Wici” z Trzcińca, 
 za rok 2022 - Jan Aleksandrowicz, prof. Justyna Majewska i Andrzej Wróbel. 
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PROJEKCJA FILMU „GINĄCE ZAWODY - KOWAL” 

20 grudnia 
20 grudnia w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

odbyła się projekcja filmu „Ginące zawody - Kowal”. 
W seansie wzięli udział m.in. uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nowym Bartkowie. Przed  
prezentacją filmu dyrektor Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach Sławomir Kordaczuk przybliżył przybyłym 
gościom zagadnienia związane z pracą kowala i jego 
warsztatem. Opowiedział również  o swoich doświad-
czeniach z młodości, kiedy to miał okazję obserwować 
kowala przy pracy, poznać tajniki związane z jego 
działalnością oraz nabyć podstawowych umiejętności 
kowalskich. Po projekcji odbyła się dyskusja na  

temat pracy kowala i zmian, jakie dotknęły ten zawód na przestrzeni wieków. W trakcie rozmowy ucznio-
wie zadali wiele ciekawych pytań, na które odpowiedzi z przyjemnością udzielił Sławomir Kordaczuk.  
Po zakończonej dyskusji przybyli goście mieli okazję wysłuchać opowieści dr. Zbigniewa Florysiaka  
na temat jego ojca, który był kowalem w folwarku i majątku Korczew na terenie miejscowości Bartków. 
 

 
 

Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 

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

 
 

Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu regionów nadwiślańskich, organizowany jest w Maciejowi-
cach, powiat garwoliński, w ważnym ośrodku tradycyjnej 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 instrumentaliści i zespoły śpiewacze. W tegorocznej edycji zmagań 
rywalizowało 9 kapel, 6 solistów instrumentalistów, 11 zespołów śpiewaczych, 14 solistów śpiewaków 
oraz 3 młodych wykonawców. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

 

 SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

 
KONSERWACJA FIGURY ATLASA  
ZWANEGO „JACKIEM” 
 

Prace konserwatorskie i pozłotnicze przy rzeźbie Atlasa 
były następstwem remontu drewnianej części wieży Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach przeprowadzonego w poprzed-
nim roku. Konserwacja obejmowała: 

 

 usunięcie z powierzchni metalu brudu   
        a także produktów korozji; 

 naprawy w obrębie spoinowania blach; 

 poprawę seledynowo-zielonej wyprawy  
kolorystycznej posągu; 

 zabezpieczenie antykorozyjne obiektu; 

 usunięcie występujących odspojeń warstwowych 
w obrębie kuli; 

 pozłocenie i zabezpieczenie powierzchni kuli; 

 wykonaniu podbudowy mocującej posąg w oparciu  
o stal kwasoodporną. 

 

Pracami zajmowało się konsorcjum firm z Torunia: In Situ Konserwacja Dzieł Sztuki Robert Szewczyk  
i MEANDER Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Marszałek. 

Zadanie zostało wykonane z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 stycznia 2023 r., po blisko półtorarocznej nieobecności, figura Atlasa została zamontowana  
na wieży ratusza. Montaż figury wykonała firma DACH EXPERT. 
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 DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 
 
 

PRACE REMONTOWE WNĘTRZA  
BUDYNKU DWORU  
 

W okresie zimowym w Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie dokonano remontu części ekspozycyjnej 
dworu. Podczas prac remontowych w korytarzu oraz 
sieni dworskiej przystąpiono do zdemontowania  
płytek z kamieni sztucznych, a następnie wykonano 
posadzkę z płytek ceglanych. Salon dworski zyskał 
dodatkowe oświetlenie, a znajdujący się w nim  
kominek został przebudowany. Pomieszczenie 
przedstawiające dworską łazienkę zostało zaaranżo-
wane na pokój rezydenta. W pierwszej kolejności 
przystąpiono do zdemontowania armatury, rozebra-

nia posadzki oraz wykładziny ściennej z płytek, a następnie przystąpiono do uzupełniania tynków. Po wy-
równaniu ścian zamontowane zostały odlewy gipsowe oraz płycinowe drewniane okładziny. Ściany pokoju 
rezydenta ozdobiła tapeta tekstylna. Wszystkie pozostałe pomieszczenia zostały dwukrotnie pomalowane 
farbami emulsyjnymi w kolorach określonych przez konserwatora zabytków oraz wzbogacone o gipsową 
sztukaterię. 

 

 
ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI PARKOWEJ PRZY STAWIE  
W MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE ORAZ NASADZENIA DRZEW  
PRZYDROŻNYCH W OKOLICY – ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwoliła na zrealizowanie II etapu prac budowlanych 
rozpoczętych w roku 2021 w ramach projektu BOM 2020 nr 137. Inwestycja miała na celu rewaloryzację 
stawu przydworskiego położonego na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Najistotniejszymi założe-
niami zadania było: oczyszczenie stawu, usunięcie karp pozostawionych przy brzegu po wcześniejszym  
wycięciu drzew, zbudowanie nowych mnichów, utworzenie w północno-wschodniej części stawu plaży  
wysypanej piaskiem, umocnienie i wyrównanie brzegów stawu, wykonanie dna o różnych głębokościach, 
przebudowa wyspy, przebudowa pomostów na pływające, nasadzenia roślinności wodnej, zarybienie stawu, 
wykonanie nasadzeń roślinnych wokół stawu, wykonanie małej architektury wokół stawu oraz nasadzenie 
ok. 30 drzew na granicy działek będących własnością lub dzierżawionych przez muzeum wzdłuż dróg dojaz-
dowych. 
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ŁADNIEJSZY PARK W DĄBROWIE KOŁO KORCZEWA PRZY MUZEUM  
ZIEMIAŃSTWA – NASADZENIA ROŚLINNOŚCI, BUDOWA ALEJEK 
 

Inwestycja pozwoliła na dokończenie zagospodarowania parku zgodnie z projektem wykonanym  
w 2021. Najistotniejszymi założeniami zadania było: wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie całego 
parku Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz budowa nowych alejek. Pierwotnie projekt obejmował 
również budowę ogrodzenia. Z uwagi na rosnące koszty prac i materiałów zrezygnowano z jego wykonania.  
W ramach projektu BOM planowane było również uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej z Siedlec  
i Łosic do muzeum. Ostatecznie linia autobusowa nie została uruchomiona, ponieważ przedsięwzięcie  
zostało odrzucone. Projekt został zrealizowany w ramach projektu BOM 2021 nr 116. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 NOWE IGANIE – Muzeum Powstania Listopadowego (w organizacji) 

 
UZBROJENIE NIERUCHOMOŚCI W NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĘ  
NA POTRZEBY PLANOWANEGO MUZEUM POWSTANIA LISTOPADOWEGO  
W MIEJSCOWOŚCI NOWE IGANIE 

 
W ramach zadania zostały wykonane przyłącza: energetyczne, wodno-kanalizacyjne wraz z przepom-

pownią ścieków oraz zjazdy techniczne z drogi gminnej. Zadanie zostało wykonane ze środków dotacji  
inwestycyjnej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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