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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.2011) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  10 191 10 929 + 7,24 % 

MWiM*            -        35 46 + 31,43 % 

MPK*              -    1 068 1 081 + 1,22 % 

OGÓŁEM:      -  11 294 12 056 + 6,75 % 
* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MWiM – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 
w tym: planowane na 

2012 r.  zakupy  
% wykonania - 

zakupy 
muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy dary, 

przekazy depozyty 

MRS    -  739 1 738 - - - 400 zł – 
sponsor 

MWiM -     11 - 11 - - - - 

MPK   -     14 - 13 1 - - - 

RAZEM:   764 1 762 1  - -  - 

 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 
sposób 

pozyskania/ 
wydatkowane 

środki 
  

Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

1. obrazy, grafiki 

1/ Małgorzata Łada-Maciągowa, Kompozycja z 
nagimi postaciami”, papier, ołówek, akwarela, 
24x32 cm 
2/ Irena Karpińska, „Martwa natura”, płótno, olej, 
70x60 cm 
3/  Lech Grabowski, „Noc”, papier, pastel, 35x25 
cm 
4/  Marian Rojewski, Ikona I”, linoryt barwny, 
papier 67,8x51 cm 
5/ Marian Rojewski, „Ikona VIII”, linoryt barwny, 
papier 65,5x49,5 cm 

dar 



 3 

2. instrumenty 
muzyczne 

2 ligawki – trąby pasterskie, współcześnie 
używana do „otrąbywania” adwentu dar 

3. wycinanki z papieru 

 - kolekcje wycinanek z papieru wykonane w 
latach siedemdziesiątych XX wieku przez 
sędziwe wówczas wycinankarki z okolic 
Garwolina i Kołbieli Zofię Świderską, Zofię 
Grzędę i Józefę Mazek  
- inne wycinanki uzupełniające dotychczasowe 
kolekcje autorskie 

dar 

4. obiekty kultu 
religijnego 

- obiekty dewocyjne z Siedlec do zbiorów 
etnograficznych 
- modlitewniki z końca XIX w. i do połowy XX w. 
- list-modlitwa z Częstochowy (prawdopodobnie 
z XIX w.) 
- Amulet Żydowski 

dar 

5. przedmioty 
codziennego użytku 

1/ tkaniny wykonane na krosnach (obrusy, 
dywany, nakrycie łóżka) 
2/ noże z Fabryki Noży Kazimierza Boguckiego 
w Siedlcach z okresu międzywojennego 
3/ talerz wojskowy z okresu międzywojennego 
4/ prasa introligatorska z przełomu XIX/XX w. z 
zakładu Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) 
5/ para butów skórzanych z I poł. XX w. 
6/ piła podłużna do tarcia okrąglaków, blacha 
fabryczna, obróbka kowalska, wyk. przed 1939 
rokiem 
7/ brzytwy i ostrzałka 
8/ maszyna do szycie Singer z 1925 r. 
9/ okulary Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” 
10/ kolejowa lampa karbidowa 

dar 

6. dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1/ cennik noży z Fabryki Noży Kazimierza 
Boguckiego w Siedlcach z okresu 
międzywojennego 
2/ legitymacja sędziego sportowego i 
zaświadczenie wojskowe Henryka Kowalczyka 
3/ dokumentacja dotycząca rodzin Jacińskich, 
Jarmuszewskich, Kinasiewiczów i 
Radzikowskich oraz Stanisława Bogdaniuka 
powstała od końca XIX w. do 1945 r. 
4/ czasopismo STER z 1941 r. 
5/ Rocznik Wołyńskiej Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim z 
1933 r. 
6/ dokumentacja znaleziona w dworze w 
Dąbrowie (karty z utworami patriotycznymi i 
społecznymi z I poł. XIX w. – druki i rękopisy, 
ksiązka i broszury z 1831 r., sztuka „Kosynier” z 
1831 r., kalendarzyk narodowy na rok 1831 oraz 
kotylion) 
7/ program przedstawienia „Jasełka” z 1927 r. 
8/ książka A.Fiedlera „Dywizjon 303” z 1943 r. 
9/ fragment Tory 
10/ różne fotografie archiwalne od poł. XIX w. do 
poł. XX w. 

dar/przekaz 

7. militaria 

1/ kurtka garnizonowa wz. 1936 mjr. Mariana 
Jany oficera 22 pp 
2/ pokrywa pompy tlenu z rakiety V2 
3/ orzeł wz. 37 

1,2/ dar 
3/ zakup 

8. obiekty 
archeologiczne toporek ze schyłkowego neolitu dar 
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Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

9. obrazy 

11 obrazów z serii Janusz Korczak autorstwa 
Wolfganga Hergetha. Dzieła powstały by 
upamiętnić Janusza Korczaka  i dzieci oraz 
Treblinkę; techn. mieszana 

dar 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

10. dokumenty 
1/ legitymacja strażaka z 1942 r. 
2/ 2 dyplomy z 1921 r. Straży Ogniowej 
Ochotniczej Mińsk Mazowiecki 

dar 

11. przedmioty 
pamiątkowe 

1/ żeton strażaka ratownika USA - Texas 
2/ statuetki, znaczki i plakietki pamiątkowe (8) 
3/ gwóźdź pamiątkowy na drzewiec sztandaru z 
X Jubileuszowej Pielgrzymki Strażaków na Górę 
św. Anny w 2006 r. 

dar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   -   3 5 6 6 3 4 3 2 x 

MWiM -   - - - - - - - - x 

MPK   -   1  - 2 2 2 2 - - x 

OGÓŁ.:   4 5 8 8 5 6 3 2 x 
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2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2011 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 wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   -    - 59 20 20 - - 20 20 x 

MWiM -    - - - - - - - - x 

MPK   -   11 - 3 4 3 4 - - x 

OGÓŁ. :  11 59 23 24 3 4 20 20 x 

 
 
 
 

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.  
MRS/H/639 – karabin 
skałkowy przerobiony na 
strzelbę 

Dezynsekcja i wzmacnianie strukturalne 
drewna, uzupełnianie ubytków w kolbie, 
odtworzenie łoża części podlufowej, 
założenie kitów, barwienie, ozdobne 
wykończenie powierzchni, oczyszczenie i 
zabezpieczenie elementów metalowych 
przed korozją, podjęcie próby 
uruchomienia elementów mechanizmu 
zamka. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(kierownik Działu Konserwacji PMA w 
Warszawie) i Andrzej Cichy (Wydział 
Technologii Drewna SGGW) 

2.620 zl – 
dotacja 

podmiotowa 

2. 
MRS/H/614 – welon (do 
przykrywania kielicha 
liturgicznego) 

Oczyszczanie, dezynfekcja, impregnacja 
– wzmacnianie struktury włókien, 
rekonstrukcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Małgorzata Grupa 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu) 

2-5. łącznie 
5.000 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

3. MRS/H/615 - stuła 

Oczyszczanie, dezynfekcja, impregnacja 
– wzmacnianie struktury włókien, 
rekonstrukcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Małgorzata Grupa  
(UMK) 

4. MRS/H/616 manipularz 

Oczyszczanie, dezynfekcja, impregnacja 
– wzmacnianie struktury włókien, 
rekonstrukcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Małgorzata Grupa  
(UMK) 
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5. MRS/H/617 – ornat 

Oczyszczanie, dezynfekcja, impregnacja 
– wzmacnianie struktury włókien, 
rekonstrukcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Małgorzata Grupa 
(UMK) 

6. MRS/H/627 - krzyż Połączenie połamanych elementów – 
Władysław Weker (PMA) 

100 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. MRS/H/607 – pistolet 
maszynowy Sten MK 3 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

1.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

8. MRS/H/608 – maska 
przeciwgazowa 

Oczyszczenie, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

200 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

9. 
MRS/H/609 – medalik z 
pierwszego cmentarza 
parafialnego w Siedlcach 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

9-12. łącznie 
3.000 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

10. 

MRS/N/215 – półgrosz 
koronny Zygmunta I 
Starego z pierwszego 
cmentarza parafialnego w 
Siedlcach 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

11. 

MRS/A/169-177 – 
archeologiczne zabytki 
metalowe z pierwszego 
cmentarza parafialnego w 
Siedlcach 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

12. 

29 obiektów z działu 
archeologiczno-
historycznego 
niebędących muzealiami 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji, 
dezynfekcja. Na podstawie programu 
konserwatorskiego – Władysław Weker 
(PMA) 

13. 

S/1772/MBP – ikona 
wypożyczona z Muzeum 
Południowego Podlasia w 
Białej Podlaskiej, 
uszkodzona w czasie 
trwania ekspozycji 

Dezynfekcja, dezynsekcja, sklejenie 
pęknięcia – Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki Romualda Wyszyńskiego 

konserwacja 
współfinanso

wana z 
właścicielem

500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

14. MPK/T-306 - gaśnica GP-
12  czyszczenie i malowanie 

94 zł – 
środki 
własne 

15. MPK/T-257 - przekrój 
motopompy PO5 usunięcie rdzy, malowanie 

16. MPK/T-436 – sikawka 
przenośna 2-cylindrowa 

usunięto spróchniałą płozę, 
zaimpregnowano deski pod płozą 
preparatem owadobójczym, oczyszczono 
z rdzy i pomalowano żelazne okucia płozy 
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4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich -  
krótka charakterystyka podjętych działań 
 

lp. obiekty, w którym 
przeprowadzono remont opis podjętych działań 

Koszty 
remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. Zespół dworsko-parkowy 
w Dąbrowie 

Zabezpieczenie i ochrona zabytkowego 
dworu i oficyny (remont elewacji i izolacja 

fundamentów) 

91.172,51 zł 
– dotacja 

inwestycyjna 
61.500 zł – 

środki 
Ministerstwa 

Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego  

2.  Zespół dworsko-parkowy 
w Dąbrowie 

Adaptacja zespołu na cele muzealne 
(prace budowlane, elektryczne i sanitarne 

dworu, budowa kotłowni olejowej w 
oficynie.  

691.752,03 
zł – dotacja 
inwestyc.; 

159.102,97 
zł (podatek 

VAT) – 
środki 
własne 

3. Zespół dworsko-parkowy 
w Dąbrowie 

Wykonanie stolarki wewnętrznej i zakup 
pierwszego wyposażenia dworu 

470.881,79 
zł – dotacja 

inwestycyjna 
108 275,53 
zł (podatek 

VAT) – 
środki 
własne 

        
 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 
 

lp. wyszczególnienie 
- wpisać jakie zabezpieczenia 

obiekt, w którym zlokalizowano 
dane zabezpieczenia 

w jakim stopniu spełniają 
wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.    
 

1. 
System Sygnalizacji Pożaru z 
powiadamianiem Straży 
Pożarnej 

1/ ratusz – Siedlce  
2/ dwór w Dąbrowie 

1/ spełnia* 
2/ budynek nie 
oddany do użytku 

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

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince; 
3/ Muz. Pożarnictwa  
w Kotuniu 
4/ dwór w Dąbrowie 

 
1,2,3,/ spełnia 
 
 
4/ budynek nie 
oddany do użytku 

3. Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

ratusz – Siedlce (schody 
drewniane, więźba dachowa, 
wieża, wykładzina 
dywanowa) 

spełnia 
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II. Zabezpieczenia 
antywłamaniowe   

1. System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince 
 
3/ dwór w Dąbrowie 

1/ spełnia 
2/ wymaga 
rozbudowy* 
3/ budynek nie 
oddany do użytku 

2. Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

1/ na zewnątrz ratusza  
i w holu wejściowym; 
2/ parking, punkt 
informacyjny, budynek z 
zewnątrz, teren przed 
pomnikiem, sala 
ekspozycyjna – MWiM w 
Treblince (z możliwością 
podglądu przez Policję) 

1/ spełnia (brak na 
ekspozycji)* 
2/ spełnia 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  
1/ z ratusza – w Agencji 
Ochrony 
2/ z MWiM – w Ag. Ochrony 

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

4. Monitoring obrazu z kamer 1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
2/ MWiM – pracownicy 

1/ spełnia 
2/ spełnia 

5. 

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

1/ parter ratusza – Siedlce; 
 
 
2/ dwór w Dąbrowie  

spełniają 

6. Kraty w drzwiach i oknach 
1/ ratusz – Siedlce (w części) 
2/ MWiM w Treblince (parter) 
3/ Muz. Pożarn. w Kotuniu 

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MWiM – Treblinka 
3/ MP - Kotuń 

1,2,3/ spełniają 

* zalecana przez OOZP modernizacja (rozszerzenie) 
 
 
Działania wykonane w 2012 r. (jako realizacja części zaleceń pokontrolnych 
OOZP z 2010 r.): 
 wykonano modernizację systemu telewizji dozorowej w MWiM w Treblince 

 
 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 
 MWiM w Treblince – brak (na etapie opracowania) 
 MP w Kotuniu – aktualny 

 
Plan ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: 
 MR w Siedlcach – aktualny 
 MWiM w Treblince – aktualny 

MP w Kotuniu – aktualny
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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  

MWiM w Treblince: 
1/ zainstalować system 
sygnalizacji pożaru; 
2/ zainstalować system 
sygnalizacji włamania w nowej 
części budynku 
2/ naprawić uszkodzone kamery 
przed pomnikiem, rozwiązać 
problem awarii w wyniku 
wyładowań atmosferycznych 

 
 
 
1,2,3/ realizacja 
uzależniona od 
posiadanych środków 
finansowych 

 
 
 
 
 
 
 

 
III.    EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 

OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 
 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  763 + 1 depozyt 
w tym: 
 MR Siedlce  -  739 
 MWiM Treblinka -    11 
 MP Kotuń  -    13 + 1 depozyt 

 
 
 
 
2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 

sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  763 + 1 depozyt 
w tym: 
 MR Siedlce  -  739 
 MWiM Treblinka -    11 
 MP Kotuń  -    13 + 1 depozyt 
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3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               12 042  10 539    5 147 
w tym: 
 MR Siedlce   10 915  10 528    5 147 
 MWiM Treblinka         46             11       - 
 MP Kotuń      1 081       -        - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

Brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów. 
 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,88 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,87 %  
 MWiM Treblinka -  100 % 
 MP Kotuń  -  100 % 

 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -  383 
w tym: 
 MR Siedlce   -  333 
 MWiM Treblinka  -     - 
 MP Kotuń   -    50 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 551 zabytków 
 Wykonano dokumentację fotograficzną imprez 

 
 
 

8. Prace i badania naukowe odnoszące się do zbiorów, kolekcji, 
przygotowanie katalogów 

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

 
Zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji w 2012 r. przeprowadzono: 
 inwentaryzację zbiorów etnograficznych 
 inwentaryzację zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 inwentaryzację zbiorów Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
 scontrum zbiorów bibliotecznych 

 
 
 

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

poza muzeum  do muzeum 
Ogółem    -   20       1 036 

w tym: 
 MR Siedlce  -     9       1 036 
 MWiM Treblinka -     11          - 
 MP Kotuń  -     -          - 

 
 

 
11. Biblioteka: 

 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 
na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2011) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS            4 783 4 886 + 1,02 % 

MWiM            395   418 + 5,82 % 

Ogółem       5 178 5 304 +2,43 % 

 
b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2012 rok zakupy  

% wykonania - 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  zakupy dary 

MRS  -  103 7 96 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
3.600 zł 

(łącznie z 
MWiM w 

Treblince) 

x 
363,76 zł 
dotacja 

podmiotowa 

MWiM  -   23      2 21 x x 
90,48 zł 
dotacja 

podmiotowa 

Ogółem - 126   9 117 j.w. 12,6 % 454,24 zł 
dot. podmiot. 
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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. Felici J., Kompletny przewodnik  
po typografii zakup 

91,22 zł 
(dotacja 

podmiotowa) 

2. Baines P., Hasam A., Pismo  
i typografia zakup 

66,22 zł 
(dotacja 

podmiotowa) 

3. 
Bechta M., Jata’44 Obozy 

szkoleniowe NSZ i AK w lasach 
łukowskich… 

zakup 
70,27 zł 
(dotacja 

podmiotowa) 

4. Podgórski W.J., Emigracja 
walczących dar - 

5. Cattaneo M., Trifoni J., Skarby 
świata pod patronatem UNESCO dar - 

6. Józef Piłsudski. Marszałkowi  
w hołdzie. dar - 

7. Wrzesień 1939. Wojsko polskie 
1935-1939 dar - 

8. Dziennik Anny Kahan. Siedlce 1914-
1916 dar - 

9 Bobryk A., Kochan I., Ślady 
przeszłości dar - 

10. Bobryk A., Kochan I., Prawosławie  
w Siedlcach dar - 

11.  Courtois S. i In., Czarna księga 
komunizmu dar - 

12. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego, 
1934 dar - 

13. Applebaum A., Gułag dar - 

 Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince   

14. 
 A. Ziontek, Kosów Lacki. Studia i 
materiały z dziejów miejscowości, 
T.1 

dar - 

15. Dziennik Anny Kahan. Siedlce 1914 -
1916 dar - 

16. R.Szuchta, P.Trojański – Jak uczyć  
o Holocauście? dar - 

17. 
M.Piórkowska, Sprawiedliwi i 
Ocaleni. Mieszkańcy Węgrowa  
i okolic pomagający Żydom… 

dar - 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy ilość w

ypożyczeń 

ilość 
korzystających  

na m
iejscu 

ilość w
ypożyczeń 

%
 zm

iana w
 

stosunku do roku 
poprzedniego 

ilość 
korzystających  

na m
iejscu 

%
 zm

iana w
 

stosunku do roku 
poprzedniego 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

nie prowadzi 
się 52 nie prowadzi 

się x 30 58 % 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 33 nie prowadzi 

się x 34 103 % 

Ogółem:    x 85 x x 64 x 

 
 

 
 

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

 
 MWiM Treblinka 

 gromadzenie i badanie materiałów dotyczących funkcjonowania 
byłych obozów zagłady i pracy w Treblince 

 
  

 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym i twórcom indywidualnym 

z Mordów, Woli Serockiej, Trzcińca i Wróbli dotyczących tradycji 
wielkanocnych, repertuaru na festiwale kapel i śpiewaków ludowych 
oraz widowisk obrzędowych (4 wyjazdy) 

 
   MWiM w Treblince 

 6-10 września –  archeolodzy z Uniwersytetu w Staffordshire 
przeprowadzili nieinwazyjne badania archeologiczne na terenie 
MWiM w Treblince. Zespół kierowany był przez dr Caroline Sturdy 
Colls, wykładowcę na wydziale Archeologii Kryminalnej, która 
specjalizuje się w archeologii Holocaustu. Ze strony Muzeum udział 
w badaniach i nadzór nad nimi pełniła archeolog Joanna Zasłona 
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IV.  WYSTAWIENNICTWO 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane 
 

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. 
Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne. 

kontynuacja, 
bez zmian  

siedziba 
główna 4695 - 

2. 
Siedlce 1448-2000. 
Pięć wieków historii 
Siedlec. 

kontynuacja 
b.z. (przerwa 
w prezentacji 
6.IV-9.V) 

siedziba 
główna 4667 - 

3. W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 4675 - 

4. Salon ziemiański 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 4676 - 

5. Złoty salon. kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 4692 - 

6. 

Galeria sztuki (ze zb. 
własnych):  
- Sztuka drugiej połowy 
XX w. 
 
- Kazimierz 
Szwainowski (1917-
2002). Malarstwo i 
grafika ze zbiorów 
własnych. W 10 
rocznicę śmierci artysty. 
 
- Szkło unikatowe 
Henryka Albina 
Tomaszewskiego 
(1906-1993) ze zbiorów 
własnych muzeum. 

 
 
kontynuacja – 
do 23.I 
 
24.I – 17.VI 
26.IX – 31.XII 
 
 
 
 
 
1.III – 31.XII 

siedziba 
główna 

 
 

77 
 
 

1149 
 
 
 
 
 
 

432 

 
 
- 
 
 
- 

7. Podsiedlecka wieś kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 4745 - 

8. 

Srebra i platery  
ze zbiorów Muzeum 
Narodowego  
w Warszawie i Muzeum 
Historycznego m.st. 
Warszawy 

kontynuacja – 
do 21.II 

siedziba 
główna 12 - 

9 

Okupacja niemiecka i 
funkcjonowanie Obozu 
Zagłady oraz Karnego 
Obozu Pracy w 
Treblince 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Treblince 15 515 - 

10. 
Rozwój techniki 
pożarniczej od połowy 
XIX do końca XX wieku 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 641 - 
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11. Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 641 - 

12. Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 641 - 

13. Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 641 - 

 
b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano - - - 

 
 
 

 
 

2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 
 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia / 
poza siedzibą 

– w kraju / 
poza siedzibą 
– za granicą ) 

okres 
prezentacji 

frekwen- 
cja 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzeni
a środków 

* 

1. 

Senator 
Eugeniusz 
Wiszniewski i jego 
bliscy. 

Przygotowano 
w 2011 r. 

siedziba 
główna 
(MRS) 

kontynuac
ja  – do 8.I 17 

Koszty 
poniesione 
w 2011 r. 

2. 

W obronie piękna. 
Malarstwo 
Stanisława 
Mazusia. 

9.I –3.II 
siedziba 
główna 
(MRS) 

3.II – 
18.III 573 

plan – 
1.000 zł  
wykonanie  
– 1.710 zł  
dotacja 
podmiot. + 
środki 
własne 

3. 
Siedlce w grafice 
Kazimierza 
Szwainowskiego. 

4.I – 10.II 
siedziba 
główna 
(MRS) 

12.II – 
25.III 591 

plan – 
1.000 zł  

wykonanie – 
1.756,35 

zł 
dotacja 
podmiot. + 
środki 
własne 

4. 
Lech Grabowski – 
malarstwo i 
rysunek. 

22.II – 29.III 
siedziba 
główna 
(MRS) 

29.III – 
13.V 596 

plan – 400 
zł  

wykonanie – 
138,50 zł 
dotacja 
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podmiot. 

5. 

„Chalecczyzna 
2011” – wystawa 
prac z II 
Ogólnopolskiego 
Pleneru Malarsko 
– Rzeźbiarskiego 

styczeń –  
30 marca 

siedziba 
główna 
(MRS) 

30.III – 20.V 1051 

plan – 
2.000 zł  

wykonanie – 
495,67 zł 
dotacja 

podmioto
wa 

6. 
„Anioły i kwiaty” 
Malarstwo Barbary 
Rękawek 

13.III – 19.V 
siedziba 
główna 
(MRS) 

19.V – 
2.IX 2121 

plan – 50 
zł  

wykonanie – 
441,45 zł 
dotacja 

podmiot. 

7. 

„Ikony. Mistyczne 
piękno.” – 
wystawa ze 
zbiorów Muzeum 
Południowego 
Podlasia w Białej 
Podlaskiej. 

lipiec 2011 – 1 
czerwca 2012 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1.VI – 2.IX 1746 

plan – 
1350 zł  

wykonanie – 
706 zł 
dotacja 

podmioto
wa 

8. 

Dąbrowa. Zespół 
dworsko – 
parkowy  
w fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

I.2011 – 
15.VI.2012 

siedziba 
główna 
(MRS) 

15.VI – 
2.IX 548 

plan – 
1.200 zł  

wykonanie – 
1423,47 zł 

dotacja 
podmioto

wa + 
środki 
własne 

9 

Malarstwo Wandy 
Ostrowskiej  
z kolekcji Beaty 
Harris. 

16.III – 22.VI 
siedziba 
główna 
(MRS) 

22.VI – 
23.IX 1120 

plan – 
1.000 zł  

wykonanie – 
903,80 zł 
dotacja 

podmioto
wa 

10 

Dał nam przykład 
Bonaparte… 
Polskie dążenia do 
niepodległości  
w okresie 
napoleońskim 

20.XI.2012 – 
10.XI.2012 

siedziba 
główna 
(MRS) 

11.XI – 
15.I.2013 471 

Plan – 
4.800 zł 

wykonanie -
103,32  
środki 
własne 

11 

„Poza 
znaczeniem” 
Rysunki 
Małgorzaty 
Sikorskiej  

2.X.2012 – 
12.X.2012 

siedziba 
główna 
(MRS) 

12.X – 
4.XI 347 

Plan – 50 
zł 

(transport) 
wykonanie – 

49,95 zł 
dotacja 

podmioto
wa 

12 

Janusz Korczak  
w malarstwie 
Wolfganga 
Hergetha 

X.2011 – 
V.2012 

Oddział w 
Treblince  

8.V – 
10.IX 4425 

Sponsor – 
Inicjatywa 
Na Rzecz 
Wspierani
a Miejsc 
Pamięci 
Shoah 
Koło 

Kościelne 
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w 
Bielefeld 
(Niemcy) 

13 

„Obrazy, które 
poruszają nasze 
serca” – 
malarstwo 
Małgorzaty 
Chmielowskiej 

10.IX.2012  -
16.IX.2012 

Oddział w 
Treblince 

16.IX – 
30.X 1019 - 

14 
Oddział 
Partyzancki 
„Zenona” 

- 

poza 
siedzibą w 

kraju Zespół 
Placówek 

Oświatowyc
h w Leśnej 
Podlaskiej 

od 2006 r. 
– 

31.XII.201
2 

414 (w 
2012 r.) - 

15 

„Dwory i pałace 
południowego 
Podlasia i 
wschodniego 
Mazowsza”  
w fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

- 

poza 
siedzibą  
w kraju 

„Galeria na 
Podlasiu” 

Łosice 

1 – 12.II 170 - 

16 

„Dwory i pałace 
południowego 
Podlasia i 
wschodniego 
Mazowsza” 
w fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

- 

poza 
siedzibą  
w kraju 
Pałac w 

Korczewie 

20.III – 
15.X 2 200 - 

17 

„Janusz Korczak  
w malarstwie 
Wolfganga 
Hergetha” ze zb. 
MWiM w Treblince 

- 

poza 
siedzibą za 
granicą – 
Deutch 

Polnischer 
Verein für 

Integration, 
Kultur and 
Bildung – 

Polonica w 
Berlinie 

28.112012 – 
15.06.2013 

500 (do 
31.XII. 
2012) 

- 

 
 

 
b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano - - - 
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3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane  
w Muzeum 
 
 
 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. tytuł 
okres 

prezen-
tacji 

od kogo 
wypożyczo

na 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia ) 

frekwen-
cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

„Pamięć o wojnie” II 
wojna światowa w 
sztuce ludowej ze 
zbiorów prof. 
Mariana  Pokropka 

kontynu
acja – 
do 17.I 

Muzeum 
sztuki 

Ludowej 
w 

Otrębusach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

51 
Koszty 
poniesione 
w 2011 r. 

2. 

Grafika – 2012 – 
wystawa prac 
studentów 
Uniwersytetu 
Przyrodniczo-
Humanistycznego  
w Siedlcach  
z pracowni Haliny 
Cholewki. 

12.I – 
6.II 

UP-H w 
Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

187 

Finansowana 
przez 

głównego 
organizatora 
(+60,45 zł 

środki 
własne)  

3. 

Wystawa 
jubileuszowa 
Stanisława 
Kowalczyka 
przedstawiająca 
dorobek i 
osiągnięcia jubilata. 

11.V – 
10.VI 

We 
współpracy 
z Polskim 
Towarzy-

stwem 
Numizmat
-tycznym 
– Oddział 
Podlaski 

w 
Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1 027 

Finansowana 
przez 

głównego 
organizatora. 

 
4. 

„Małe inspiracje” 
twórczość 
plastyczna 
mieszkańców 
„Domu nad 
Stawami” Domu 
Pomocy Społecznej 
w Siedlcach 

6.IX – 
7.X 

„Dom nad 
Stawami” 

Dom 
Pomocy 

Społeczne
j w 

Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

515 bez kosztów 

5. 

„100-lecie Dwójki” – 
historia Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w 
Siedlcach 

10.IX – 
28.X 

Publiczne 
Gimnazju

m nr 2 

siedziba 
główna 
(MRS) 

822 bez kosztów 

6. 

„Reduta 
Żeromskiego” – 
wystawa autorstwa 
Barbary Wachowicz 

14.IX – 
15.I.2013 

Muzeum 
Literatury 

w 
Warszawie 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1568 

Plan – 
12.600 zł  

wykonanie – 
11.260,99 zł 

dotacja 
podmiotowa 

7. 
Zagłada Żydów  
w Generalnym 
Gubernatorstwie 

kontynu
acja – 

od 1.IX. 
2010 

IPN 
Oddział  

w Lublinie 

Oddział  
w Treblince 14091 

Koszty 
poniesione   
w  2010 r. 
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8. 
„Cisza Pamięci” – 
malarstwo Grupy 
ŁAWECZKA 

18.III – 
6.V 

Grupa 
ŁAWECZ

KA 

Oddział  
w Treblince 1 188 

Sponsor – 
Inicjatywa 
Na Rzecz 

Wspierania 
Miejsc 

Pamięci 
Shoah Koło 
Kościelne  
w Bielefeld 
(Niemcy) 

9. 

Nie ma dzieci - są 
ludzie. Janusz 
Korczak. Wystawa 
plakatów 

6.XI.201
2 - 

nadal 

Rzecznik 
Praw 

Dziecka 
Marek 

Michalski 

Oddział w 
Treblince 422 bez kosztów 

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

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano - - - 

 
 
 
 
 
4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w siedzibie Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum  

w siedzibie 
Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

 
 

zbiorowo 
indywidu

alnie 

  

 
zbiorowo 

indywidual
nie 

 

    

MRS      –  8 205 2 903 5 302 1 600 7 171 2 726 4 445 2 370 

MWiM   – 46 680 30 605 16 075 - 51 682 40 799 10 883 500 

MP        –     479    319     160 - 641 553 88 - 

Ogółem    55 364 33 827 21 537 1 600 59 494 44 078 15 416 2 870 
Uwaga:  
„w siedzibie Muzeum” = w siedzibie głównej + oddziały + filie 
 „poza siedzibą Muzeum” = poza siedzibą główną/oddziałami/filiami w kraju i za granicą 
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V. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2012 wykonanie  katalogi w
ystaw

, 
album

y 

katalogi zbiorów
 

przew
odniki 

foldery 

inform
atory do 

w
ystaw

 

katalogi w
ystaw

, 
album

y 

katalogi zbiorów
 

przew
odniki 

foldery 

inform
atory do 

w
ystaw

 

- - - 5 3 - - - 6 3 

inne – plan: 5 (album, opracowania ludowych tekstów, plakaty) 
 - wykonanie: album -1; publikacje popularnonaukowe – 1; opracowanie 

   tekstów ludowych – 2; plakat – 2; pocztówki – 3 
 
 
 
 

2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. tytuł 
 nakład 

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

przewodnik, folder, 
informator do 
wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. W obronie piękna. Malarstwo 
Stanisława Mazusia. 300 folder wystawy 

plan – 1.000zł 
wykonanie –  

701,10 zł 
dotacja podmiot. 

2. Lecha Grabowski – malarstwo  
i rysunek. 300 folder wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie –  

590,40 zł 
dotacja podmiot. 

3. Anioły i kwiaty. Malarstwo 
Barbary Rękawek. 

400 
 

300 

informator do 
wystawy + 

zaproszenie 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 
1063,95 zł 

dotacja podmiot. 

4. Ikony. Mistyczne piękno. 
350 

 

350 
folder wystawy + 

zaproszenie 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 

774,90 zł dotacja 
podmiotowa 

5. Malarstwo i rysunek Wandy 
Ostrowskiej (1895-1951)  300 folder-

zaproszenie 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

553,50 zł dotacja 
podmiotowa 

6. Noc Muzeów 100 plakat z 
programem 

plan – 
uwzględnione w 

kosztach imprezy 
wykonanie –  

738 zł dotacja 
podmiotowa 

7. Karty świąteczne wielkanocne  
z grafikami Kazimierza 600 pocztówki plan – 0 zł 

wykonanie 627,30 
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Szwainowskiego (3 wzory) zł dotacja 
podmiotowa 

8. 
Szlachta podlaska od połowy XIX 
wieku do III RP (wydanie drugie 
uzupełnione) red. S. Kordaczuk 

100 
wydawnictwo 
popularno-
naukowe 

plan – 0 zł 
wykonanie – 2.460 

zł środki własne 

9. 
9 Pułk Artylerii Lekkiej, S. 
Kordaczuk, W. Słupczyński 
(przesunięcie z 2011 r.) 

200 album 

plan – 8.000 zł; 
wykonanie – 6.412 

zł dotacja 
podmiotowa 

10. „Reduta Żeromskiego” wystawa 
autorstwa Barbary Wachowicz 500 folder-

zaproszenie 

plan – 1.500 zł 
wykonanie – 

768,75 zł 
dotacja 

podmiotowa 

11. Tradycje wielkanocne zeszyt 3 30 
opracowanie 

ludowych 
tekstów 

plan – 500 zł 
wykonanie – 

184,50 zł 
dotacja 

podmiotowa 

12. Herody i Krakowskie wesele  
w Gręzowie 30 

opracowanie 
ludowych 
tekstów 

plan – 500 zł 
wykonanie – 

637,80 zł 
dotacja 

podmiotowa 

13. Dni Niepodległej 100 plakat z 
programem 

plan – 1.500 zł 
wykonanie –  

160 zł 
dotacja 

podmiotowa 

14. Dni Niepodległej 500 zaproszenie 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 

773,60 zł 
dotacja 

podmiotowa 

15.  Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince 2000 składanka 

wersja polska 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 615  
zł środki własne 

16. Czas Pamięci. Grupa Ławeczka 100 informator do 
wystawy 

plan – 0 zł 
wykonanie – 270 

zł – Sponsor – 
Inicjatywa Na 

Rzecz Wspierania 
Miejsc Pamięci 

Shoah Koło 
Kościelne  
w Bielefeld 
(Niemcy) 

17. Janusz Korczak w malarstwie 
Wolfganga Hergetha 250 Informator do 

wystawy 

plan – 0 zł, 
wykonanie – 800 

zł – Sponsor – 
Inicjatywa Na 

Rzecz Wspierania 
Miejsc Pamięci 

Shoah Koło 
Kościelne  
w Bielefeld 
(Niemcy) 
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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. 

 
Kazimierz Szwainowski – 
malarstwo i grafika ze zbiorów 
MRS w 10. rocznicę śmierci 
artysty 

Informator do wystawy redukcja wydatków – 
1.000 zł 

2. „Reduta Żeromskiego” wystawa 
autorstwa Barbary Wachowicz informator do wystawy redukcja wydatków – 

500 zł 

3. Poza znaczeniem. Rysunki 
Małgorzaty Sikorskiej. 

folder – zaproszenie do 
wystawy 

redukcja wydatków – 
1.000 zł 

 
 
 
 
 
4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. tytuł 
 w: publikacja 

własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. J. Kierylak- Podróż  po 
marzenia 

„Życie Siedleckie”. 
nr 16/2012 z dn. 
20.04.2012 r. 

obca - 

2. E. Kopówka, 
Podsumowanie 

Janusz Korczak  
w malarstwie 
Wolfganga 
Hergetha 

własna 

Sponsor – 
Inicjatywa Na 

Rzecz Wspierania 
Miejsc Pamięci 

Shoah Koło 
Kościelne  
w Bielefeld 
(Niemcy) 

3. 
E. Kopówka, Wstęp, 
opracowanie 
przypisów 

Dziennik Anny 
Kahan. Siedlce 
1914-1916 

obca - 

4. E. Kopówka, Dziękuję 
za tekst, ale… 

„Życie Siedleckie”, 
nr 6/2012 z dn. 
10.02.2012 

obca - 

5. 
E. Kopówka, redakcja 
i opracowanie 
przypisów 

E. Einstein, 17 dni 
w Treblince obca - 

6. 

A. Korczak, Wielka 
historia niewielkiej 
podlaskiej 
miejscowości 

„Życie Siedleckie”, 
nr 4/2012 z dn. 
27.01.2012 obca - 

7. A. Korczak, Cisza 
Pamięci 

„Życie Siedleckie”, 
nr 12/2012 z dn. 
23.03.2012 

obca - 

8. 
A. Korczak, Początek 
niezwykłej kolekcji 
malarstwa 

„Życie Siedleckie”, 
nr 20/2012 z dn. 
18.05.2012 

obca - 
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9. A. Korczak, Ich 
dziadkowie milczeli 

„Życie Siedleckie”, 
nr 35/2012 z dn. 
31.08.2012 

obca - 

10. A. Korczak, W hołdzie 
ofiarom wojny 

„Życie Siedleckie”, 
nr 36/2012 z dn. 
7.09.2012 

obca - 

11. A. Korczak, Aby 
pamiętał świat… 

„Życie Siedleckie”, 
nr 44/2012 z dn. 
2.11.2012 

obca - 

12. 
A. Korczak, Ojczyzna  
i miłość w trudnych 
latach 80. 

„Życie Siedleckie”, 
nr 50/2012 z dn. 
14.12.2012 

obca - 

13. S. Kordaczuk, Tajne 
bronie Hitlera. 

Jak obok; 
współautor  
z B. Wróblem 

obca - 

14. 
W. Księżopolska, 
Kapela Braci 
Cicheckich z Grądek 

Folder 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków 
Ludowych w 
Kazimierzu, 
VI.2012 

obca - 

15. 

W.  siężpolska, 
Kronika działalności 
Koła Gospodyń 
Wiejskich i zespołów 
artystycznych 1971-
2011 

Jak obok; 

obca - 

16. 
A. Leszczyńska, 
Muzeum ziemiańskich 
wnętrz na Mazowszu? 

„Kronika 
Mazowiecka”,  
Nr 2 (108) 2012, 
s. 17 

obca - 

17. Z. Todorski, Sikawki 
ręczne na Mazowszu 

„Strażak 
Mazowiecki” Nr 2 obca - 

18. 

Z.Todorski, W świetle 
eksponatów 
muzealnych z lat 
1939-1944 

„Strażak 
Mazowiecki” Nr 4 obca - 

19. 

Z.Todorski, Ochrona 
przeciwpożarowa m. 
Wiskitki w XIX w. w 
świetle zachowanych 
dokumentów 

„Strażak 
Mazowiecki” Nr 5 

obca - 

20. 
Z.Todorski, Produkcja 
motopomp na 
Mazowszu do 1939 r. 

„Strażak 
Mazowiecki” Nr 6 obca - 

21. 
K.Woźnica, Dawno 
temu w Siedlcach 
cz.1-12 

Gazeta Siedlecka 
Nr 32 - 43  obca - 
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VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
 
a. liczba podejmowanych tematów  
 

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy planowane zrealizowane 

MRS         -   25 32 25 - 

MWiM       -     6 6 3 - 

MPK          -     1 2 1 - 

OGÓŁEM  -   32 40 29 
brak odrębnej ewidencji 

(np. 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. Sztuka starożytna: Mezopotamia i 
Egipt, Grecja, Rzym 2 64  

2. Sztuka średniowiecza – porównanie 
stylów romańskiego i gotyckiego 1 10  

3. Sztuka renesansu 1 20  

4. Sztuka odrodzenia i średniowiecza 1 25  

5. Polska sztuka 20-lecia 
międzywojennego 1 12  

6. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 4 97  

7. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 1 8  

8. Portret rokokowej damy 6 118  

9. Biblia w sztuce 1 31  

10. Siedlce w czasach Czartoryskich  
i Ogińskiej 4 68  

11. W dawnych Siedlcach 1 18  

12. Siedlce w czasie II wojny światowej 5 91  

13. O herbie Siedlec 3 50  
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14. O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 11 194  

15. Znani i nieznani siedlczanie 2 48  

16. Historia Siedlec 1900-1945 4 108  

17. Zbrodnia katyńska 2 26  

18. Podlaskie ślady broni V1 i V2 3 39  

19. Poznajemy muzeum 7 164  

20. Podsiedlecka wieś 5 56  

21. Jeden dzień z  życia kobiety wiejskiej 1 45  

22. W szlacheckim zaścianku 1 10  

23. Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 4 107  

24. Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 2 62  

25. 

Kolekcja szklanych negatywów 
Adolfa Ganiewskiego (Gancwola)  
w zbiorach Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach 

2 120  

 Razem 75 1591  

 Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince    

26. Zbrodnie niemieckie na przykładzie 
Obozu Zagłady w Treblince 3 70  

27. Losy dzieci w Karnym Obozie Pracy  
i Obozie Zagłady 1 29  

28. Życie i twórczość Janusza Korczaka 3 76  

 Razem 7 175  

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

29. 

Historia straży pożarnych na 
ziemiach polskich, na podstawie 
dorobku i prezentacji zbiorów 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1 34  

 OGÓŁEM 83 1800  

FILMY 

1. Nim zgasło słońce… (film  
o Treblince) 1 21 - 

2. Było minęło 1 21 - 

3. Muzeum Regionalne w Siedlcach 1 6 - 

4. Gancwol – fotograf 4 77 - 

5. Z dziejów baroku w Polsce 1 9 - 
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6. Biskupin gród nad Jeziorem 2 32 - 

 Razem 10 166 - 

*brak odrębnej ewidencji (nakłady to m.in. koszt zużytych materiałów plastycznych) 
 
 
 
c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 
 

Lp. tytuł 
 

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Techniki malarskie i graficzne brak zapotrzebowania 

2. Sztuka baroku j.w. 

3. Renesans i barok – porównanie obu stylów j.w. 

4. Klasycyzm j.w. 

5. Sztuka Młodej Polski j.w. 

6. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

7. Bitwa pod Iganiami j.w. 

8. Jak powstaje beczka? j.w. 

9. Życie codzienne w średniowiecznej Polsce j.w. 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

10. Bohaterowie z Czekanowa czyli 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata j.w. 

11. 
Symbolika nagrobków żydowskich na 
przykładzie fragmentów macew w zbiorach 
MwiM w Treblince 

j.w. 

12. Sokołów i okolice pod okupacja niemiecką j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

13 Św. Florian w tradycji pożarniczej. j.w. 

14. 
Historia, budowa, działanie i zastosowanie 
podręcznego sprzętu gaśniczego w oparciu 
o eksponaty zgromadzone w muzeum 

j.w. 
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2. 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. 
„Budowle militarne 
regionu” – S. Kordaczuk 
(18.I) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny dla 
Stowarzyszenia  

22 pp 

10 - 

2. 
 „Wybitni przedstawiciele 
ziemiaństwa podlaskiego 
w XIX i XX w.” (9.II) 

promocja książki 60 
plan – 0 zł 

wykonanie – 119,56 zł 
środki własne 

3. 
„Podlaskie ślady broni  
V-1 i V-2” – S.Kordaczuk 
(29.II) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny dla 
Uniwersytetu III 

Wieku w 
Sokołowskim 

Ośrodku Kultury 

43 - 

4. 

XXII Tradycje 
Wielkanocne – kiermasz 
wielkanocny, prezentacje 
programów zespołów 
ludowych z Karcz, Młynek 
i Lalin, koncert kapeli: 
„RADOMKA” (31.III) 

konkurs, targi 50 
plan – 2.850 zł 

wykonanie – 2.765,52 zł 
dotacja podmiotowa 

5. 

XI Festiwal Kapel i 
Śpiewaków Ludowych  
w Mińsku Mazowieckim 
(5-6.IV) 

impreza plenerowa/ 
konkurs 500 

plan – 2.500 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizator:MDK  
w Mińsku Maz.) 

6. 

„Źródła do dziejów straży 
pożarnych w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(10.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny  
na konferencji 

„Źródła do dziejów 
straży pożarnych  

w powiecie 
siedleckim” w UP-H 

w Siedlcach 

170 - 

7. „9 Pułk Artylerii Lekkiej” – 
S.Kordaczuk (15.V) promocja książki 70 

plan – 0 zł  
wykonanie – 784,10 zł 

środki własne 

8. 
„Podlaskie ślady broni V-
1 i V-2” – S.Kordaczuk 
(17.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny z 
okazji nadania 

imienia Bohaterów 
Akcji V2 Szkole 
Podstawowej i 

Gimnazjum  
w Sarnakach 

200 - 

9. 
„Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich – Siedlcom…” – 
wieczór literacko – 

spotkanie, pokazy 90 
Finansowane przez 
głównego organizatora  
Miejską Bibliotekę 



 28 

muzyczny z udziałem 
Mileny Madziar i Macieja 
Turkowskiego (5.VI) 

Publiczną w Siedlcach 
 
 
 

10. 

Noc muzeów – spotkanie 
ze sztuką – w programie: 
wystawa malarstwa, 
koncert, pokazy 
multimedialne oraz 
poezja frywolna 
(19.V/20.V) 

spotkanie, pokazy 350 
plan –2.700 zł 

wykonanie – 1.677,90 zł 
dotacja podmiotowa 

11. 

„Kolekcja szklanych 
negatywów Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(21.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny 

podczas 
konferencji 

naukowej z okazji 
Dnia Muzealnika w 

Muzeum 
Mazowieckim w 

Płocku 

200 - 

12. 
„Podlaskie ślady broni  
V-1 i V-2” – S.Kordaczuk 
(25.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny 
podczas VIII 

Ogólnopolskiego 
Zlotu Młodzieży 

Wiejskiej   
w Serpelicach 

140 - 

13. 

„Największa polska 
kolekcja elementów rakiet 
V-2 w Muzeum 
Regionalnym w 
Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(3.VI) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny z 

okazji XI 
Ogólnopolskiego 

Święta 
Kolekcjonerów w 

Muzeum im. 
Jerzego Dunin-
Borkowskiego w 
Krośniewicach 

70 - 

14. 

„Powiślaki” XIX Konkurs 
Kapel i  Śpiewaków 
Ludowych Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (9-10.VI) 

impreza plenerowa/ 
konkurs 300 

plan – 2.500 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizatorzy:GOK 
w Maciejowicach i CKiS 

w Siedlcach) 

15. 
„Dwór podlaski – tradycja, 
tożsamość, przyszłość” 
(15-16.VI) 

sesja naukowa 190 

plan – 13.800 zł 
wykonanie – 11.231,24 zł 

dotacja podmiotowa 
(współorganizator: 

Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie) 

16. 

Prezentacja częściowej 
odbudowy dworu i oficyny 
w Dąbrowie połączona z 
targami zdrowej żywności 
i finałem konkursu 
fotograficznego „Cztery 
pory roku w Dąbrowie” 
(2.IX) 

impreza plenerowa 120 

plan – 3.500 zł 
wykonanie – 2.507 zł 
dotacja podmiotowa 

 
(współorganizator: 

Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego) 

17. 
 „17 dni w Treblince” 
Eddiego Weinsteina 
(5.IX) 

promocja książki 40 - 
 



 29 

18. 

„Bohaterowie życia 
codziennego i 
uroczystego Siedlec 
przełomu XIX i XX w. na 
archiwalnych fotografiach 
Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach”  - S.Kordaczuk 
(12.IX) 

Pokaz 
multimedialny  

w ramach 
Europejskich Dni 

Dziedzictwa w 
Muzeum 

Regionalnym w 
Siedlcach 

85 - 

19. 
Festiwal Literatury 
Kobiecej „Pióro i pazur” 
(22.IX) 

spotkanie, pokazy 40 
Główny organizator 
Mariola Zaczyńska, 
Tygodnik Siedlecki 

20. 
„Siedlce na starej 
fotografii” – S. Kordaczuk 
(25.IX) 

Pokaz 
multimedialny w 

ramach spotkania 
Siedleckiej Rady 

Biznesu w Muzeum 
Regionalnym w 

Siedlcach 

30 - 

21. XIV Festiwal Nauki i 
Sztuki w Siedlcach (19.X)  

wykłady/prelekcja, 
wręczenie 

statuetek „Złotego 
Jacka” 

40 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 1.000 zł 

środki własne 
(współorganizator: 

Uniwersytet Przyrodniczo 
– Humanistyczny w 

Siedlcach) 

22. 

„Sabat poetów” – 
spotkanie osób 
tworzących i czytających 
poezję (6.XI) 

spotkanie 70 Główny organizator 
„Tygodnik Siedlecki” 

23. 

Dni Niepodległej. 
Uroczystości z okazji  
94 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę (10, 11,12.XI) 
W programie m.in.: 
wernisaż wystawy, 
pokazy kolekcjonerskie, 
rozstrzygnięcie konkursu 
„A to Polska właśnie”, 
koncert, wykład „Księstwo 
Warszawskie”, 
grochówka wojskowa, 
konkurs strzelecki. 

pokazy, prelekcje, 
spotkania, 

koncerty, konkurs 
510 

plan – 8.500 zł 
wykonanie – 3.675,64 zł 

dotacja podmiotowa 
 

24. 

„Hołowczyce – zarys 
historii wsi w nazwach 
lokalnych” –  
S. Kordaczuk (17.XI) 

Pokaz 
multimedialny na XI 

Podlaskich 
Spotkaniach 

Historycznych 
„Odchodzący świat 
rzemiosła i sztuki 

ludowej” w 
Łosicach 

80 - 

25. 
„100 fotografii o dawnych 
Siedlcach” –  
S. Kordaczuk (19.XI) 

Pokaz 
multimedialny dla I 

LO im. B. Prusa 
29 - 

26. 

„Reduta Żeromskiego” – 
gawęda Barbary 
Wachowicz o życiu i 
twórczości Stefana 
Żeromskiego oraz 
widowisko z udziałem  

widowisko 80 - 
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młodzieży szkół 
siedleckich w 97 rocznicę 
śmierci autora 
„Przedwiośnia” (27.XI) 

27. 
XXIV edycja wręczenia 
nagród Ludomira 
Benedyktowicza (1.XII) 

spotkanie 85 Główny organizator 
Kapituła Nagrody 

28. 
Adwentowe granie. XVIII 
Konkurs gry na ligawkach 
(8.XII) 

konkurs/impreza 
plenerowa 80 

plan – 6.800 zł 
wykonanie – 5.316,15 zł 

dotacja podmiotowa 
 

29. 
„List do straconej” Janusz 
Wojciech Kowalski 
(13.XII) 

promocja książki 35 
koszty pokrył autor 

książki 
 

30. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ „Kolekcjonuję 
pocztówki elektroniczne”, 
Sławomir Kordaczuk (8.I) 
2/ Spotkanie z Jackiem 
Jackowskim, 
kolekcjonerem pocztówek 
i wydawcą pisma 
„Filokartysta” (12.II) 
3/ „Kolekcja fotografii na 
temat historii piłki nożnej 
w Siedlcach” Sławomir 
Kindziuk (11.III) 
4/ „Kolekcja pocztówek 
wielkanocnych” Bogusław 
Mitura (15.IV) 
5/ „Moje pasje 
rzeźbiarskie” Witold 
Rzążewski (13.V) 
6/ „Moja kolekcja 
ozdobnych klamer do 
pasów i pasków” Alicja 
Kusińska (10.VI) 
7/ „Czar mosiądzu” 
Sławomir Kordaczuk 
(9.IX) 
8/ „Indywidualna broń 
strzelecka do 1945 roku 
w zbiorach członków 
Mazowieckiego 
Towarzystwa 
Strzeleckiego im. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” (14.X) 
9/ Prezentacja zaproszeń 
ślubnych z kolekcji 
Elżbiety Łęczyckiej (9.XII) 

 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 

pokaz 
multimedialny 

 
 

pokaz 
multimedialny 

 
prelekcja/pokaz 

 
 

pokaz 
multimedialny 

 
prelekcja/pokaz 

 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 
 
 
 

prelekcja/pokaz 

 
 
 

67 
 
 
 

60 
 
 

88 
 
 
 

51 
 
 

60 
 
 

50 
 
 

60 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 

85 

Główny organizator – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince   

31. 
„Postać Janusza 
Korczaka” – E.Kopówka 
(15.III) 

prezentacja na 
konferencji „Rok 

Janusza Korczaka 
na Zaolziu” w 

Czeskim Cieszynie 

100 - 

32. Opowieści o Januszu 
Korczaku – wystąpienie  

Prelekcja podczas 
Tygodnia Kultury 100 - 
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w projekcie „Salon 
bezsenność – Stacja 
Treblinka”  – 
A.Wierzbicka, A.Korczak 
(12-17.III) 

Języka w Kieleckim 
Centrum Kultury 

33. 70. rocznica „Akcji 
Reinhardt” (20.III) 

spotkanie 
młodzieży 

izraelskiej i polskiej 
518 

Główny organizator 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 
 

34. 

Odsłonięcie 
symbolicznego kamienia 
z napisem „Raciąż” na 
terenie Obozu Zagłady  
w Treblince (9.V) 

spotkanie 50 
Główny organizator 
Żydowska Gmina 

Wyznaniowa 

35. 

„Dialog polsko-żydowski 
w praktyce” w ramach 
programu Forum Dialogu 
Między Narodami -  
E.Kopówka (22.V) 

spotkanie  
z uczniami  

w Zespole Szkół  
im. S.Staszica  

w Małkini 

20 - 

36. 

Były Obóz Zagłady  
i Karny Obóz Pracy  
w Treblince – E.Kopówka 
(5.VI) 

prelekcja ramach 
VII Dni Historyka w 

Uniwersytecie 
Przyrodniczo-

Humanistycznym w 
Siedlcach 

38 - 

37. 

„Muzeum Walki i 
Męczeństwa w Treblince” 
w ramach projektu „Dobre 
sąsiedztwo” – E.Kopówka 
(16.VI) 

prelekcja, 
spotkanie ze 
skazanymi z 

Zakładu Karnego w 
Siedlcach 

50 - 

38. 

Uroczystość 
upamiętniająca Janusza 
Korczaka i dzieci oraz 
mieszkańców Pułtuska 
(5.VII) 

wydarzenie 
plenerowe 60 

Główny organizator 
Akademia 

Humanistyczna im. 
Aleksandra Gieysztora  

w Pułtusku 

39. 

Spotkanie z 
przedstawicielami 
Polskiego i 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia im. 
Janusza Korczaka (5.VIII) 

spotkanie 23 bez kosztów 

40. Marsz Życia (24.VIII) 

spotkanie 
plenerowe polsko-

niemiecko-
żydowskie 

300 

Główny organizator Obst 
i Charlotte Bittner oraz 

TOS Ministries w 
Tubingen w Niemczech 

41. 

Uroczystości 
patriotyczno-religijne na 
terenie Karnego Obozu 
Pracy w Treblince (1.IX) 
 

wydarzenie 
plenerowe 350 

plan – 1400 zł, 
wykonanie – 925,85 zł 
dotacja podmiotowa 

42. 

Najnowsze wystawy 
czasowe w Muzeum 
Walki i Męczeństwa w 
Treblince – A.Wierzbicka 
(5.IX) 

prezentacja na 
Forum Pamięci – III 

Seminarium 
muzeów 

martyrologicznych 
w Muzeum Stuthof 

w Sztutowie 

30 - 

43. „Dobre sąsiedztwo” – 
J.Zasłona (8.IX) 

spotkanie z 
więźniami ZK w 

Siedlcach w 
ramach programu 

16 - 
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edukacyjnego 

44. 
„17 dni w Treblince” 
Eddiego Weinsteina 
(18.IX) 

promocja książki w 
Sokołowskim 

Ośrodku Kultury 
40 

Główny organizator 
Sokołowski Ośrodek 

Kultury 

45. 
„Życie i twórczość 
Janusza Korczaka” –  
A. Wierzbicka (21.IX) 

prelekcja dla 
uczniów 

sokołowskich szkół 
w Miejskiej 
Bibliotece 

Publicznej w 
Sokołowie Podl. 

70 - 

46. 
„Ostatni ślad Janusza 
Korczaka” – 
A.Remiszewska (21.X) 

spotkanie z 
uczestnikami 

Festiwalu Nauki i 
Sztuki w Siedlcach 

65 

Główny organizator 
Uniwersytet 

Przyrodniczo-
Humanistyczny w 

Siedlcach 

47. „Jesteśmy razem” (24.X) 

spotkanie  polsko-
izraelskie, 
plenerowe 

 

700 
Główny organizator 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

48. 
„Historia Żydów w 
Siedlcach” – E. Kopówka 
(22.XI) 

prezentacja w 
Żydowskim 
Instytucie 

Historycznym 
w ramach cyklu 

„Czwartki na 
Tłomackiem” 

50 - 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu   

49. 

„Muzeum Pożarnictwa w 
Kotuniu baza dla badań 
historycznych” – 
Z.Todorski (10.V) 

referat na 
konferencji „Źródła 
do dziejów straży 

pożarnych  
w powiecie 

siedleckim” w UP-H 
w Siedlcach 

170 - 

 
 
 
 

b. planowane a niezrealizowane  
 

Lp. tytuł 
 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

 Nie odnotowano   
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VII.  WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 
OSIĄGNIĘCIA 

 
 

1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, 
sponsorami, innymi, współpraca zagraniczna 

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum w Tychach, Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej 
Podlaskiej, Muzeum Północno-
Mazowieckie w Łomży, Muzeum 
Częstochowskie w Częstochowie, 
Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem, 
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Muzeum Historyczne m.st. 
Warszawy, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie,  
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska w Białymstoku, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
Muzeum Regionalne w Pułtusku, 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
Muzeum II Korpusu Polskiego, 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Literatury  
w Warszawie, Muzeum Mazowieckie  
w Płocku, Muzeum Śląskie w 
Katowicach 
 
Muzeum im. Oskara Kolberga  
w Przysusze 
 
 
 
 
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce 
 
 
Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach 
 
 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, konserwacji zabytków, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy 
(„W obronie piękna. Malarstwo 
Stanisława Mazusia”, „Ikony .Mistyczne 
piękno”), udostępnienie materiałów do 
publikacji, współorganizacja wystaw, 
wymiana wydawnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w zakresie zgłoszenia kapeli ludowej do 
nagrody im. Oskara Kolberga, udziału w 
uroczystości wręczenia nagrody, 
opracowania tekstu do folderu 
 
 
przygotowanie publikacji 
 
 
 
 
współorganizacja „Mazowieckiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych” 
 
 
współorganizacja dorocznego konkursu 
„Powiślaki – konkurs kapel i śpiewaków 
ludowych regionów nadwiślańskich” 
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Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie 
 
 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, 
biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 
 
 
 
 
Warszawski „Dom Tańca” 
 
 
 
Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego 
Nowosielskiego 

współpraca w związku z udziałem 
śpiewaków i instrumentalistów w OFKiŚL 
w Kazimierzu 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
 
 
 
konsultacje w sprawie opracowania 
zabytków archeologicznych, odbudowy  
i adaptacji na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie  
 
 
w zakresie udziału twórców ludowych  
w kiermaszu ludowych instrumentów 
muzycznych w Kazimierzu 
 
kwerenda w zbiorach muzeum i 
konsultacje w sprawie konserwacji ikon 

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
organizacja wystawy i widowiska 
towarzyszącego wystawie, realizacja 
konkursu fotograficznego 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach 
 
 
 
 
 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach 
 
 
 
 
Żydowski Instytut Historyczny w 
Warszawie 
 
IPN Oddział w Lublinie 

 
organizacja wystaw prac studentów,  
w zakresie prowadzenia badań 
naukowych na terenie zabytkowego 
parku w Dąbrowie, przeprowadzanie 
kwerend w zbiorach muzeum, 
organizacja wykładów dla uczestników 
Uniwersytetu Dziecięcego, wymiana 
wydawnictw 
 
konsultacje merytoryczne dot. 
funkcjonowania archiwum zakładowego, 
wymiana wydawnictw, organizacja 
wystawy 
 
konsultacje w sprawie opracowania 
zbiorów  
 
kwerenda w zbiorach muzeum 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie 
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku 
 
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
Stowarzyszenie Miłośników Witraży 
„Ars Vitrea Polona” 
 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Zarząd Główny w Lublinie 

 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 
 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych 
 
 
w zakresie opracowania publikacji o M. 
Ładzie-maciągowej – autorce witraży 
 
pomoc organizacyjna i merytoryczna 
twórcom ludowym zainteresowanym 
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Siedlecki Klub Kolekcjonerów 
 
Pałac w Korczewie 
 
Fundacja „Wszystkie Mazurki Świata” 
 
 
ZHP Hufiec Podlasie 
 
 
Parafia prawosławna Świętej Trójcy  
w Siedlcach 
 
Kuria Siedlecka, Siedleckie 
Towarzystwo Samorządowe 

członkowstwem w STL 
 
organizacja spotkań 
 
w zakresie organizacji wystaw 
 
w zakresie udziału twórców ludowych w 
targach i koncertach festiwalu 
 
przygotowanie widowiska otwierającego 
wystawę 
 
organizacja wystawy „Ikony .Mistyczne 
piekno” 
 
kwerenda w zbiorach muzeum 

5. 

samorządy: 
Urząd Miasta Siedlce 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
 
 
 
 
Gmina Wodynie 

 
w zakresie organizacji Dni Siedlec 
 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie, 
pozyskania działki ze stawem, 
przygotowania do organizacji targów 
zdrowej żywności 
 
kwerenda w zbiorach muzeum 

6. 

media:  
TVP Warszawa, TV Siedlce, Katolickie 
Radio „Podlasie”, Radio dla Ciebie, 
Radio Eska, „Echo Katolickie”, 
„Tygodnik Siedlecki”, „Życie 
Siedleckie”, „Kultura siedlecka”, 
„Prestiż. Magazyn Lokalny”, „Gazeta 
Siedlecka”, „Wiadomości Ziemiańskie”, 
„Kronika Mazowiecka” 
 
informacyjne portale internetowe:  
http://www. spin.siedlce.pl, 
http://www.tvsiedlce.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www. radiopodlasie.pl 

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

7. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach, Oficyna 
Wydawnicza Ajaks, Kuria Siedlecka, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Siedlcach 
 
księgarnie na terenie miasta i powiatu 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
Dwór w Zabużu 
 
 
 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Siedlcach 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
fotografii archiwalnej 
 
 
 
reklama oferty wydawniczej, sprzedaż 
wydawnictw 
 
w zakresie przejęcia działki w Dąbrowie 
 
zapoznanie się z procesem wyposażania 
dworu; w zakresie organizacji sesji 
naukowej 
 
konsultacje dot. organizacji targów 
zdrowej żywności; udział w pracach 

http://www/
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42 osób prywatnych 
 
 
 
 

komisji konkursowej oceniającej 
spożywcze produkty regionalne 
 
 
w zakresie organizacji wystaw, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
 
 

8. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg 
 
Ziomkostwo Żydów Siedleckich  
w Izraelu 

 
na temat warunków współpracy, 
podpisanie porozumienia o współpracy i 
wymianie wystaw 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 

 Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince  

1. 

instytucje kultury:  
muzea martyrologiczne w Oświęcimiu, 
Lublinie, Sztutowie, Chełmnie 
Żabikowie, Muzeum Historii Polski, 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach 

wzajemna wymiana doświadczeń 
poprzez uczestnictwo w konferencjach, 
forach dyskusyjnych, organizowanie 
spotkań z czytelnikami 

2. 

instytucje oświatowe:  
Kuratorium Oświaty Delegatura  
w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna 
w Sokołowie Podlaskim, Biblioteka 
Pedagogiczna  w Siedlcach, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

organizowanie spotkań z nauczycielami, 
uczniami, pracownikami i czytelnikami 
bibliotek 

3. 

instytucje naukowe:  
Żydowski Instytut Historyczny  
w Warszawie, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach, Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie, Uniwersytet 
Warszawski, IPN 

wzajemna wymiana doświadczeń  
i współpraca na płaszczyźnie edukacji  
z zakresu tematyki Holokaustu, spotkania 
ze studentami 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
ZHP w Małkini i Sokołowie Podlaskim, 
Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach  

 
 
W zakresie realizacji programów  
edukacyjnych, spotkań promocyjnych 
związanych z wydaniem publikacji 

5. 

samorządy:  
Urząd Gminy w Małkini, Urząd Miasta i 
Gminy w Kosowie Lackim, Starostwo 
Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, organizacja spotkań 

6. 

media:  
Katolickie Radio Podlasie, Radio Dla 
Ciebie, Kurier Mazowiecki, Życie 
Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Gazeta 
Sokołowska, Wieści Sokołowskie, 
Kwartalnik Historyczny „Karta”  
w Warszawie 

promocja wydarzeń, które odbywają się 
w Treblince, upowszechnianie historii 
obozów w Treblince 

7. 

inne:  
Gmina Żydowska Wyznaniowa  
w Warszawie, Rzymskokatolicka 
Parafia w Prostyni, Zakład Karny  

przygotowywanie uroczystości 
poświęconych historii obozów w 
Treblince i upowszechnianie wiedzy  
o nich, organizacja wolontariatu 
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w Siedlcach 

8. 

z zagranicą:  
Yad Vashem w Izraelu, Muzeum 
Holokaustu w USA, Akcja Znaki 
Pokuty w Niemczech, Stowarzyszenie 
„Topografia terroru” w Niemczech, 
Gimnazjum w Bethel w Niemczech, 
Muzeum Pamięci Terezin w 
Czechach, Holocaust Memorial Centre 
w Skopje, Inicjatywa na Rzecz 
Wspierania Miejsc Pamięci Shoah – 
Koło Kościelne w Bielefeld w 
Niemczech 

upowszechnianie wiedzy o obozach  
w Treblince, organizowanie wolontariatu, 
spotkania z młodzieżą, przygotowanie 
folderów do wystaw czasowych 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
instytucje kultury 
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim 

pozyskanie reprodukcji dokumentów  
i fotografii archiwalnych 

2. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach 

udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. historii pożarnictwa, organizacja 
konferencji 

3. samorządy 
Urząd Gminy Kotuń 

finansowanie energii elektrycznej, wody  
i wywozu odpadów 

4. organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 

w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

5. 

inne  
Zarząd Główny Związku OSP RP  
w Warszawie, Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  
w Siedlcach, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP  
w Siedlcach 

udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP, organizowanie pracy 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP 

6. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka 
Mazowieckiego” i „Życia Siedleckiego”, 
„Echa Katolickiego” 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 
 
 
 

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 
 
MWiM Treblinka 

 dostępność ekspozycji i sali konferencyjnej: 
- podjazd przed budynkiem 
- winda  
- toaleta dla niepełnosprawnych 

 
 
 MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 
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3. Inne osiągnięcia 
 
 
MR Siedlce 
 

 9-10 maja – Siedlczanie u „Jacka” - Dni Otwarte Muzeum z okazji Dni 
Siedlec 

 
 10 maja – posiedzenie Rady Muzeum 
 
 15 maja – udział w szkoleniu „Zamówienia publiczne – praktycznie”  

w Warszawie (G.Kobyliński) 
 

 16 maja – udział w konferencji naukowej „Kolekcje w zbiorach 
muzealnych” w Płocku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów 
(A.Matuszeiwcz, S.Kordaczuk, K.Ostas, M.Duczek, D.Michalec, 
H.Budziszewska) 

 
 22 maja – udział w warsztatach produktowych „Szlak folkloru i smaków 

Mazowsza” - MROT w Warszawie (K.Cabaj) 
 

 28 czerwca – 1 lipca – udział w seminarium folklorystycznym „Polski 
folklor muzyczny w życiu współczesnym – diagnoza i perspektywy”  
w ramach 46 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym (W.Księżopolska) 

 
 czerwiec – pierwsze miejsce w głosowaniu internautów w plebiscycie 

na najlepszą książkę I połowy 2012 roku w kategorii „Historia 
niebanalna” dla książki S. Kordaczuka „Tajne bronie Hitlera” 
(współautor B. Wróbel) zorganizowanym przez portal historyczny 
Histmag.org i wortal literacki Granice.pl 

 
 10 lipca –udział w szkoleniu „Warunki wynagradzania i przyznawania 

innych świadczeń w instytucjach kultury” w Warszawie (A.Leszczyńska) 
 

 22 października – podpisano umowę z Nadleśnictwem Sarnaki  
na użytkowanie działki nr 1125/2 (oddz. 184a i 184b) o pow. 1,33 ha  
w Dąbrowie 

 
 14 listopada – nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 

ludowej” dla kapeli Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu, działającej 
pod opieką merytoryczną etnografa Wandy Księżpolskiej  

 
 11 grudnia – podpisano protokół zdawczo-odbiorczy przekazania działki 

nr 1125/6 w Dąbrowie (pow. 1,87 ha) przez Gminę Przesmyki  
z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach (22.11.2013 
r. w Warszawie został podpisany akt notarialny przekazania darowizny 
przez Gminę Przesmyki na rzecz Województwa Mazowieckiego) 
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MWiM Treblinka 
 

 4-10 marca – udział w polsko-holenderskim projekcie „Holocaust 
Education In European Perspektive” w Amsterdamie w Holandii  
(dr E. Kopówka) 

 
 15 marca – 21 kwietnia – w ramach Marszu Żywych Treblinkę 

odwiedziło 3011 osób. Marsz Żywych jest formą edukacji młodzieży 
żydowskiej w Polsce 

 
 19 kwietnia – udział w uroczystości upamiętniającej 69 rocznicę 

powstania w Getcie Warszawskim; przyznanie przez Stowarzyszenie 
Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej panu  
dr. Edwardowi Kopówce Medalu za kultywowanie prawdy historycznej  
o stosunkach polsko-żydowskich, zwłaszcza w okresie Holocaustu 

 
 9-13 maja – udział w konferencji „Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, 

Ekspresja. Muzea i miejsca pamięci a wyzwania współczesności”  
w Sztutowie oraz w obchodach 67 rocznicy wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego Stutthof  (dr E.Kopówka) 

 
 2 lipca – wizyta Marka Rothmana, dyrektora Muzeum Holocaustu z Los 

Angeles 
 

 6 sierpnia – wizyta Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz 
członków Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza Korczaka 

 
 8 września – dr Edward Kopówka został odznaczony Medalem Zasługi 

(Benemerenti) Diecezji Drohiczyńskiej przez bpa Antoniego Pacyfika 
Dydycza „za upamiętnienie ofiar Zagłady II wojny światowej, a także 
utrwalanie i rozwijanie tradycji patriotyczno-religijnych” 

 
 27-29 września - udział w konferencji „Janusz Korczak w pamięci 

Polaków, Żydów, Niemców. Pamięć historyczna jako wyzwanie  
dla teraźniejszości i przyszłości” w Oświęcimiu (J. Kierylak)  

 
 10-12 października – udzial w sesji naukowej „Edukacja w Miejscach 

Pamięci w Polsce. Tendencje i kierunki rozwoju” w Państwowym 
Muzeum na Majdanku (A. Korczak) 

 
 19 października - wyróżnienie dla dra Edwarda Kopówki w Konkursie  

o Medal Zygmunta Glogera „za badania dziejów męczeństwa i zagłady 
społeczności żydowskiej w Treblince” w Tykocinie 

 
 8-9 listopada - udział w Międzynarodowej konferencji naukowej  

w 70 rocznicę „Akcjii Reinhard” w  Państwowym Muzeum na Majdanku 
(E. Kopówka) 

 
 17 listopada - udział w „Siedleckim spotkaniu z Januszem Korczakiem” 

w Siedlcach (E. Kopówka) 
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 30 listopada – 2 grudnia - udział w „Festiwalu Janusz Korczak Berlin 
’12” w Berlinie. Spotkanie miało charakter  międzynarodowej debaty, 
podczas której została otwarta wystawa Janusz Korczak w malarstwie 
Wolfganga Hergetha, wypożyczona z MWiM w Treblince (E. Kopówka) 

 
 1 stycznia – 30 czerwca – stronę internetową www.treblinka-

muzeum.eu odwiedziło 13 936 osób 
 
 
 
 

 
 
 
 
VIII.  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 

 Nie było   

 
 
 
 
 
 
 
 
IX.  ZAKUPY 
 
 

Lp. treść 
koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 
pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

 Nie było  
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X. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 
Pracownicy w 
działach 
merytorycznych 

19 16,25 19 16,25 

Pracownicy 
administracji 19 17,25 19 16,50 
Pracownicy z 
robót 
interwencyjnych, 
publicznych;  

- - 1 
staż (1.V-30.IX) 1 

Praktyki 
studenckie 1 x 2 x 
Pracownicy 
sezonowi (od 
kwietnia do 
października) 

1 1 1 1 

  
 
 

2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza Szklarz 
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
 
 

I. NABYTKI 
 
 Efektem starań Muzeum Regionalnego w Siedlcach w zakresie powiększania 
zbiorów muzealnych są nabytki w postaci: militariów, dokumentów, fotografii, 
obiektów sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  
 
 Wyróżniające się spośród nich to: 
 

Kurtka garnizonowa wz. 1936 majora 22 pułku 
piechoty. Przedmiot należał do majora Mariana Jany, 
oficera zawodowego 22 pułku piechoty stacjonującego  
w okresie międzywojennym w Siedlcach. Kurtka barwy 
oliwkowej, jednorzędowa z kieszeniami na piersiach  
i bokach, na których guziki z przedstawieniem orła  
w koronie. Zabytek został podarowany przez Jacka 
Murawskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orzeł wz. 1937 na bawełnianej 
podkładce khaki. Odznaki tego typu były 
noszone na rogatywkach polowych i beretach 
wojsk pancernych w okresie międzywojennym. 
Orzeł haftowany szaro-stalową nicią na 
podkładce khaki. Wokół niego eliptyczny ścieg 
tzw. stebnówka. Przedmiot został zakupiony od 
Wiesława Orzyłowskiego. 
 

 
 
 
 
 

Toporek kamienny z domieszką 
żelaza (być może meteoryt). Przedmiot 
pochodzi z schyłkowego neolitu i może być 
związany z kulturą ceramiki sznurowej lub 
amfor kulistych. Toporek kształtu 
łódkowatego, symetryczny z wywierconym 
pod kątem otworem. Zabytek został 
podarowany przez Józefa Krawczyka. 
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 Irena Karpińska (1901 – 1985), 
„Martwa natura”, l. 60. XX w., płótno, olej, 
70x60 cm. Dar Danuty Bondaruk. Obraz  
wzbogaci kolekcję prac plastycznych tej 
autorki.  Jest w chwili obecnej jedynym 
obrazem olejnym Ireny Karpińskiej w zbiorach 
MRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Marian Rojewski ur. 20 VII 1921 r., 
„Ikona I”, 1966 r., papier, linoryt barwny, 
67,8x51 cm. Dar Lecha Grabowskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marian Rojewski ur. 20 VII 1921 r., 
„Ikona VIII”, 1967 r., papier, linoryt  barwny, 
65,5x49,5 cm. Dar Lecha Grabowskiego. 
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Ulotny druk dewocyjny. Do najcenniejszych nabytków podarowanych muzeum 
w 2012 roku należy dewocyjny druk ulotny z sanktuarium w Częstochowie: list – 
modlitwa pochodzący najpóźniej z końca XIX wieku - znajdował się w modlitewniku 
1898 roku. Pozyskany został w szlacheckim zaścianku Chromna w gm. Zbuczyn 
powiat siedlecki. Druk dwustronny na papierze, zaprojektowany do składania, jako 
mała koperta powierzchni 9,4 x 6,7 cm. Na wierzchu koperty znajduje się tekst 
adresowany do czytelnika, zawierający zachętę do przekazania listu innym wiernym. 
Stan druku jest dobry, papier pożółkły, jednolicie zabrudzony, niewielkie przetarcia 
na zagięciach. 
 
 

 
Wycinanki Zofii Grzędy zam. w Sobieniach 

Kiełczewskich, gm. Sobienie Jeziory, ur. w 1907 roku 
wykonane zostały z kolorowego papieru glansowanego 
w 1979 roku. Kogut, ptaszek i lalka to jedne z typowych 
form wycinanek znanych na Powiślu otwocko - 
garwolińskim. Zofia Grzęda należała do ostatniego 
pokolenia wycinankarek, które kontynuowały tę sztukę 
w drugiej połowie XX wieku, znaną z własnej domowej 
tradycji, już na zapotrzebowanie kolekcjonerów  
i instytucji kultury. Wycinanki wykonywała w młodości 
do ozdabiania wnętrza własnej izby mieszkalnej. Do 
wycinania używała nożyc do strzyżenia owiec. Prace 
Zofii Grzędy odznaczają się harmonią motywów 
zdobniczych i proporcjami między motywami 
zdobniczymi a powierzchnią wycinanki. 
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II.   KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W 2012 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach na konserwację obiektów 
wydatkowało kwotę 12.420 zł, pochodzącą ze środków dotacji podmiotowej. Dzięki 
temu swoją świetność odzyskało 20 obiektów. 
 
 

Na szczególną uwagę zasługują: 
 
 

 Karabin skałkowy wz. 1808 przerobiony na strzelbę 
 

 
Broń została znaleziona podczas prac remontowo-budowlanych na terenie 

kompleksu dworsko-parkowego w Dąbrowie. Przekazu zabytku dokonał Wiesław Kot, 
właściciel firmy budowlanej remontującej dwór. Konserwację obiektu przeprowadzili: 
Andrzej Cichy z Wydziału Technologii Drewna SGGW (elementy drewniane)  
i Władysław Weker z Działu Konserwacji Muzealiów PMA w Warszawie (elementy 
metalowe). Prace polegały m.in. na dezynsekcji i wzmocnieniu strukturalnego 
drewna, uzupełnieniu ubytków w kolbie i odtworzeniu łoża w części podlufowej, 
usunięciu korozji z elementów metalowych i ich zabezpieczeniu oraz montażu 
oczyszczonych i zabezpieczonych elementów strzelby. 
 
 

 Ornat znaleziony w pobliżu rezerwatu leśnego Jata pod Łukowem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zabytek został podarowany przez Jarosława 
Gołębiowskiego. Przedmiot składał się z wielu 
fragmentów tkaniny jedwabnej datowanej na 
XVIII wiek. W trakcie konserwacji ornat został 
poddany oczyszczeniu, dezynfekcji, impregnacji 
kompozycyjnej, osuszony w komorze próżniowej, 
a następne poddany rekonstrukcji. Zabiegi 
konserwatorskie przeprowadziła dr Małgorzata 
Grupa z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. 
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III. WYSTAWIENNICTWO 
 

SIEDLCE 
 
Jako ekspozycja stała bez zmian prezentowane były: 

 
 
 
 

SIEDLCE 1448-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspozycja stała o historii Siedlec jest jedną z najważniejszych wystaw  
w siedleckim muzeum. Obejmuje pięć wieków historii miasta. Złożona jest głównie  
z reprodukcji dawnych fotografii, obrazów, planów miasta oraz materialnych 
zabytków związanych z Siedlcami.  

 
 
 
 

OD SIEKIERKI DO CIŻEMKI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najwcześniejsze ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach 
Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia, tj. na ok. 10-8 tys. lat p.n.e., 
uzupełnione numizmatami pochodzącymi z okresu od I do XX w. 
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W SZLACHECIM ZAŚCIANKU 
 

 „Druga izba” średniozamożnego 
drobnoszlacheckiego domu z okolic Siedlec 
z przełomu XIX i XX wieku.  

 
Pomieszczenie to, w domach uboższej 
szlachty, pełniło rolę salonu. 

 
 

SALON ZIEMIAŃSKI 
 

 W tej części ekspozycji stałej zgromadzone zostały przedmioty, które 
wchodziły w skład wyposażenia wnętrz dworskich w XIX i XX w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZŁOTY SALON 
 
 

 
 

 

 W 2009 roku Muzeum otrzymało  
w darze od Pana Bernarda 
Nowakowskiego bardzo zniszczone 
meble w typie klasycystycznym – 2 fotele  
i krzesło. Ofiarodawca poinformował nas, 
że pochodzą one z Pałacu Ogińskich   
w Siedlcach. Wspomniane meble po 
konserwacji stały się zalążkiem nowej 
ekspozycji zatytułowanej „Złoty salon” 
nawiązujących charakterem do wnętrz 
pałacowych.  
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PODSIEDLECKA WIEŚ  - I połowa XX w. 
 

Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, 
użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, 
pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. 
Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza 
podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje 
wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw 
(XIX-XX w.) i współczesnych fotografii. 

Wsie te, w porównaniu do innych regionów, były 
wyraźnie uboższe, bo położone na słabych, 
piaszczystych glebach. „Laski, piaski i karaski”  
to rymowanka celnie określająca nie tylko 
charakterystyczny pejzaż okolic Siedlec, wskazuje 
także na to, że są to ziemie z trudem żywiące swoich 
gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż  
w innych stronach zachowała się na wsi ludowa kultura 
tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe - bednarstwo, 

kowalstwo, tkactwo i folklor. Do połowy XX w. obecne były w życiu wsi także 
doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe. 
 

Sala I 
strona prawa:  
ubiory na manekinach, okolice Siedlec, pierwsza 
połowa XX w., płot laskowy z ligawką i pętami,  
3 rzeźby ludowe z okolicy Siedlec, XIX w. 
 
 
 
 

strona lewa:  
„Jak powstaje beczka” - planszowa ilustracja 
kolejnych etapów przygotowania i obróbki drewna, 
narzędzia bednarzy, beczki i sprzęty gospodarskie: 
szaflik, dzieże, niecka, masielnice, faski, sagany  
i żarna. 
 

Sala II, izba 
strona prawa:  
ilustracje na ścianach, sofka, przęślica i wrzeciono, 
„kółko”,  
 
 
 
 
 

strona lewa:  
„szafka” na ścianie, niżej kufer, dalej udekorowane 
okno i stolik z domowym ołtarzykiem i święconymi 
przedmiotami, ława z wyrobami garncarskimi, 
łóżko i nad nim obrazy dewocyjne, makatka  
i pająk, zabawki dla dzieci (do zabawy dla naszych 
najmłodszych gości). 
 



 49 

SZTUKA II poł. XX w. W ZBIORACH  
MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
do 23 stycznia 2012 r. 

 
W ramach prezentacji zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

zdecydowano się na pokazanie obrazów prezentujących zmiany w sztuce polskiej 
XX wieku. Na tę ekspozycję przeznaczono trzy sale wystawowe. Prezentowane jest 
malarstwo i szkło artystyczne. Wyeksponowano 16 obrazów olejnych czterech 
autorów:  Magdaleny Gomulickiej-
Damskiej (1927-1990), Jana Golusa 
(1895-1964), Mariana Gardzińskiego 
(1939-2010), Mariana Strońskiego (1892-
1977) oraz szkło artystyczne Henryka 
Albina Tomaszewskiego (1906-1993).  

Dwie prace olejne Jana Golusa  
i jedna Mariana Strońskiego to obrazy, 
które zostały podarowane do naszych 
zbiorów w 1988 roku przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie. Zarówno obrazy  
J. Golusa jak i obraz J. Strońskiego to prace, które powstały w końcowej fazie 
twórczości artystów, wcześniej uprawiali inną twórczość. 

Trzy obrazy olejne Magdaleny 
Gomulickiej-Damskiej prezentowane na 
tej wystawie pochodzą z kolekcji Biura 
Wystaw Artystycznych w Siedlcach, która 
została przekazana do muzeum w 1990 r., 
kiedy to zlikwidowano siedleckie BWA.  
Te obrazy, głównie motywy nadbużańskie  
z lat 80. XX w., powstały w czasie pobytu 
autorki na plenerach malarskich, 
organizowanych przez Delegaturę Związku 
Polskich Artystów Plastyków  
w Siedlcach i siedleckie BWA, w Gródku nad Bugiem. 

Prezentowane na wystawie obrazy Mariana Gardzińskiego, zmarłego w 2010 
roku artysty rzeźbiarza i malarza pochodzą również z daru BWA, a tylko niektóre 
zostały zakupione od artysty z wystaw autorskich prezentowanych w muzeum.  
W naszych zbiorach znajdują się jeszcze inne obrazy olejne tego artysty oraz 
akwarele i jeden pastel. Na ten pokaz wybraliśmy prace z okresu kiedy M. Gardziński 
odszedł od realistycznego przedstawiania 
natury, a skupił się głównie na 
rozwiązaniach formalnych w swoim 
malarstwie. 

Prace Henryka Albina 
Tomaszewskiego zostały zakupione od 
autora. Pokazujemy 17 form ze szkła, 
które są najbardziej charakterystyczne dla 
twórczości tego artysty. Jego prace mają 
głównie charakter dekoracyjny, ale 
pojawiają się też formy użytkowe. 
 

 
 

 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gomulicka
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gomulicka
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#golus
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#golus
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gardzinski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gardzinski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#stronski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#stronski
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SREBRA I PLATERY  
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Historycznego m. st. Warszawy 
do 21 lutego 2012 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stałej ekspozycji przygotowanej w bibliotece muzealnej pokazano  

36 obiektów srebrnych i platerowanych. Większość stanowiły przedmioty użytkowe - 
cukiernice, dzbanki, wazy, tace, łopatki do ciasta, widelec do krabów, szczypce do 
cukru i inne. Pokazane zostały również przedmioty dekoracyjne - żardiniery  
i świeczniki. Wyroby te zostały wyprodukowane głównie w zakładach warszawskich 
w XIX i XX wieku. 

Obiekty prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy i Muzeum Narodowego w Warszawie. Z powodu 
braku funduszy na ubezpieczenie wystawy obiekty zwrócono właścicielom. 
 
 
 

SZKŁO UNIKATOWE HENRYKA ALBINA TOMASZEWSKIEGO 
(1906-1993) ZE ZBIORÓW WŁASNYCH 
od 1 marca 2012 r. 
 

Kolejny raz prezentowane jest 
szkło unikatowe Henryka Albina 
Tomaszewskiego (1906–1993) z kolekcji 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Tym razem 
ekspozycja pokazana jest w wieży budynku 
w bibliotece muzealnej. Pokazujemy  
13 kompozycji szklanych wybranych spośród 53. 
prac tego artysty znajdujących się w naszych 
zbiorach. Eksponowane są prace z różnych, 
charakterystycznych dla twórczości artysty cykli, 

m.in. z cyklu „Zima”, „Wazony – Kwiaty” i patery. 
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MALARSTWO I GRAFIKA  
KAZIMIERZA SZWAINOWSKIEGO (1917-2002) 
od 24 stycznia do 17 czerwca 2012 r., ponownie od 26 września 2012 r. 
 

W ramach prezentacji naszych zbiorów – Sztuka II poł. 
XX wieku, została zaprezentowana twórczość Kazimierza 
Szwainowskiego (1917-2002). Inspiracją do tego pokazu były 
dwie rocznice: 10. rocznica śmierci artysty i 20. rocznica 
przekazania przez autora kolekcji swoich prac do zbiorów 
Muzeum. 

Wystawa pokazuje szeroki wachlarz tematów jakie 
podejmował artysta w swojej twórczości. Prezentowane są 
pejzaże, zabytkowa architektura, portrety, martwe natury, 
motywy ludowe, sceny rodzajowe i wybrany zestaw ilustracji do 
utworów literackich a także karty pocztowe i karnety. 

Pokazujemy 23 obrazy olejne z naszej kolekcji. Są prace, które artysta wykonał 
podczas studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i późniejsze, malowane już 
na Mazowszu i Podlasiu. Są to głównie motywy z okolic Czepielina, wiejskie zagrody, 
nadbużańskie pejzaże i architektura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szeroko zaprezentowana jest grafika, drzeworyty i linoryty - to ulubione 

techniki graficzne artysty, najchętniej się nimi posługiwał. W naszych zbiorach 
znajduje się również kilka autorskich matryc – dwa klocki drzeworytnicze i dwie 
matryce linoleum – są one również pokazane na wystawie. Kazimierz Szwainowski 
wykonywał też w drzeworycie okolicznościowe karty pocztowe i karnety 
z wizerunkami różnych miast Polski dla Spółdzielni Cepelia. Ten rodzaj twórczości 
artysty również jest zaprezentowany. Pokaz prac Kazimierza Szwainowskiego, na 
którym znalazło się łącznie 130 kompozycji, jest bogatym materiałem do 
wykorzystania podczas lekcji muzealnej „Plastyka bez tajemnic – drzeworyt”, 
znajdującej się w naszej ofercie. Zaprezentowany na wystawie warsztat do 
wypukłodruku - materiały, narzędzia, sprzęt - umożliwia wykonanie odbitek 
graficznych z autorskich matryc artysty. 
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TREBLINKA 
 

Prezentowana w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach ekspozycja stała składa się z czterech części: 

 

I – nosi tytuł „A więc wojna! Ludność 
cywilna we wrześniu 39” – jest zbiorem 
dziesięciu plansz z wystawy przygotowanej 
przez IPN Oddział w Lublinie. Składają się na 
nią następujące części: 1. „A więc wojna!”,  
2. „Komunikaty prasowe z 29 i 30.08.1939”,  
3. „Postępować brutalnie”, 4. „Obwieszczenie 
Komendanta miejskiego”, 5. „Siedemnasty”,  
6. „Warszawę trzeba obronić!”, 7. „Terror  
z nieba”, 8. „Pobojowisko”, 9. „Epilog”,  
10. „Anglia i Francja wypowiadają wojnę  

                                                              Niemcom”. 
 

 
 
 
 
 
 
 II – „Okupacja niemiecka i Obóz Pracy” 
– znajdują się tu plakaty okupacyjne, plansze 
ze zdjęciami więźniów, a także przedmioty 
znalezione na terenie Karnego Obozu Pracy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 III – prezentuje macewy – nagrobki 
żydowskie, wyjęte z tzw. Czarnej Drogi, 
prawdopodobnie pochodzące z cmentarza  
w Kosowie Lackim. 

 
 

 
 
 
 
IV – poświęcona Obozowi Zagłady –  

w centralnym punkcie ustawiono makietę 
obozu, na ścianach wiszą historyczne zdjęcia 
pochodzące z albumu Kurta Franza pt. 
„Piękne czasy”, na wprost makiety znajduje się 
wystawa planszowa „Janusz Korczak  
1878-1942”. 
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KOTUŃ 
 

Zgromadzone na ekspozycji Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu muzealia obrazują 
dzieje techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię 
polskiego pożarnictwa. Ekspozycja podzielona jest na cztery tematyczne części: 

1. Rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku. 
2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 
3. Zabytkowe pojazdy pożarnicze. 
4. Kultura polskiego pożarnictwa. 

Taki sposób prezentacji umożliwia zwiedzającym prześledzenie zachodzących zmian 
w organizacji i wyposażeniu straży pożarnych. 
 

Do cenniejszych i ciekawszych eksponatów obrazujących rozwój techniki 
pożarniczej można zaliczyć:  

 20 sikawek ręcznych różnych firm  
z Warszawy, Lwowa i Tarnopola, w tym 
sikawkę ręczną przenośną z początku XIX 
wieku;  

 21 motopomp polskich i zagranicznych,  
w tym polskie z lat trzydziestych marki 
Syrena I i Syrena II (produkowane  
w Warszawie przez firmę Lilpop Rau  
i Loewenstejn), Polonia I DW2/36 
(produkowaną przez Fabrykę Narzędzi 
Pożarniczych „Strażak” w Warszawie),  

Silesia OM firmy Karol Ochsner i Syn w Bielsku; motopompę Leopolia M-800 
(produkowaną w latach 1942-1944 przez 
firmę A. Steinhagen i H. Stransky  
w Warszawie), angielską Worthigton 
Simpson ARP 250 oraz szwedzką marki 
Archimedes z 1947 roku.  

Znajdują się tu również obiekty 
armatury wodnej, sprzętu alarmowania  
i łączności, aparatów oddechowych, 
pochodni, hełmów, toporków, pasów 
bojowych. Na uwagę zasługuje bekadło 
przedłużone rogiem bawolim i syrena 
wirnikowa do silnika spalinowego.  
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Do ciekawych eksponatów w kolekcji 

podręcznego sprzętu gaśniczego można 
zaliczyć trzy szpryce z XIX wieku, gaśnicę 
śniegową zbudowaną z trzech kul połączonych 
szeregowo oraz gaśnicę proszkową w kształcie 
stożka.  

 
W kolekcji pojazdów 

pożarniczych można obejrzeć 
beczkowóz produkowany w Polsce 
po II wojnie światowej GBM-2/8 na 
podwoziu Star A20 i składany  
w Polsce samochód gaśniczy  
GM-8 marki Bedford oraz pierwszy 

rosyjski beczkowóz ZIS 151, wyprodukowany w Moskwie 16 września 1952 roku.  
 

Na wystawie obrazującej kulturę 
polskiego pożarnictwa zgromadzono 
sztandary, medale, odznaczenia i odznaki 
korporacyjne oraz szkół i kursów pożarniczych, 
mundury, godła, dystynkcje i emblematy, 
fotografie, dyplomy, pieczątki oraz inne 
przedmioty pamiątkowe. Do ciekawszych 
można zliczyć sztandar z 1925 roku, tkany na 
krosnach w formie kapy, na którym artystka 
ludowa z Wrotnowa wyhaftowała emblematy 
strażackie i napisy oraz naszyła płótno  

z namalowanym wizerunkiem św. Floriana.   
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Wystawy czasowe 
 
 

SIEDLCE 
 
PAMIĘĆ O WOJNIE 
4 listopada 2011 – 17 stycznia 2012 
 

Wystawa etnograficzna „Pamięć o wojnie” powstała  
w roku 2009 z inicjatywy prof. Mariana Pokropka - etnografa, 
twórcy Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, w celu 
upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Na wystawę składały się dzieła sztuki ludowej: rzeźby, 
tkaniny, obrazy znajdujące się w zbiorach kilkunastu muzeów. 
Tego rodzaju sztuka stała się odzwierciedleniem pamięci  
o wojnie jako doświadczenia osobistego, czasem 
bezpośredniego. Dzieła twórców młodszego pokolenia, które 
nie może pamiętać tych strasznych lat powstały z inspiracji 
opowieściami rodzinnymi oraz działalnością instytucji 

dbających o świadomość historyczną społeczeństwa.  

Istotną część wartości tej wystawy stanowi emocjonalny charakter dzieł jak  
i różnorodność tematyki wojennej opowiadanej poprzez rozmaite konwencje, czasem 
realistycznie, czasem symbolicznie, ale zawsze bardzo ekspresyjnie. Znajdziemy tu 
oczywiście wątki martyrologiczne, patriotyczne, filozoficzno-polityczne, ale  
i pokazujące wojnę jako żołnierską przygodę oraz jako codzienną rzeczywistość.  
Ta różnorodność połączona z bogactwem form i stylów sprawia, że wystawa  
z pewnością zainteresuje widzów niezależnie od wieku i osobistej wrażliwości.  

 
 

 
 

 
Eksponaty na wystawie pochodziły  

ze zbiorów: Muzeum Sztuki Ludowej  
w Otrębusach, Muzeum Wsi Mazowieckiej  
w Sierpcu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Regionalnego 
w Łukowie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu  
i kolekcji „Barwy Śląska”. 
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SENATOR EUGENIUSZ WISZNIEWSKI I JEGO BLISCY 
11 listopada 2011 – 8 stycznia 2012 
 

Wystawa „Senator Eugeniusz Wiszniewski i jego bliscy” 
zorganizowana została z okazji ósmej edycji święta  
„Dni Niepodległej” i została poświęcona rodzinom związanym z 
Siedlcami i okolicą. Rodzinom, które brały udział w walkach  
o wolną Polskę począwszy od powstania styczniowego po 
powstanie warszawskie i często płaciły za swój patriotyzm 
najwyższą cenę. Zaprezentowane zostały na wystawie losy 
rodzin Bieguńskich, Dobraczyńskich, Horin, Turketty, 
Wajszczuków oraz Wiszniewskich.  

Ekspozycja składała się wyłącznie z pamiątek rodzinnych 
wymienionych rodzin. Były to m.in. archiwalne fotografie, 

dokumenty oraz rzeczy osobiste. 
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GRAFIKA 2012  
12 stycznia – 5 lutego 2012 
 
 

Tradycyjnie od 2002 r. w muzeum organizowane są 
pokazy prac plastycznych studentów V roku Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z kierunku 
pedagogika z plastyką z poszczególnych pracowni. Tym razem 
prezentowana była grafika studentów wykonana pod kierunkiem 
Pani Haliny Cholewki. 

Studenci zaprezentowali różną tematykę. W wybranej 
przez siebie pracowni grafiki autorzy prac realizowali swój 
program artystyczny, doskonalili umiejętności warsztatowe, 
odkrywali nowe możliwości techniczne. W maju 2011 r. prace 
graficzne tej grupy studentów prezentowane były na 

ogólnopolskiej konferencji naukowej „Piękno obecne-nieobecne w życiu – nauce – 
kulturze”. Prezentowane na wystawie grafiki zawierają własną interpretację tematu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wystawie swoje prace prezentowali: Justyna Adamowicz, Anna Dzięcioł, 

Olga Dźwigała, Michał Harasimiuk, Aneta Hubczuk, Piotr Jurkowski, Jana 
Kolisnyk, Ewelina Pióro, Bernadeta Świderska, Sylwia Topczewska. 
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SIEDLCE W GRAFICE KAZIMIERZA SZWAINOWSKIEGO  
12 lutego – 25 marca 2012 
 

 
W 2012 roku przypadała 10. rocznica śmierci Kazimierza 

Szwainowskiego – artysty grafika i malarza, który ponad 20 lat 
żył i tworzył w Siedlcach, a 20 lat temu w 1992 roku przekazał 
do siedleckiego muzeum swoją twórczość – ponad 1500 prac – 
grafiki i obrazy. Po śmierci artysty jego żona przekazała 
muzeum jeszcze ponad 300 grafik, które artysta wykonał po 
1992 roku. Siedleckie muzeum posiada w zbiorach największą 
kolekcję prac tego artysty. Dwie okrągłe rocznice to dobry 
powód by kolejny raz zaprezentować wybór prac z tej bogatej 
kolekcji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentacja była przygotowana w dwóch częściach. W kameralnej sali na 

parterze budynku wyeksponowaliśmy 35 grafik tematycznie związanych z Siedlcami. 
Artysta wiele uwagi poświęcił architekturze miasta. W drzeworytach i linorytach 
ukazał zabytki Siedlec, stare zaułki, okazy przyrody w siedleckim parku i wielu miejsc 
które były dla niego ważne. Na wystawie pokazaliśmy też ekslibrisy które artysta 
wykonał dla różnych instytucji w mieście i dla mieszkańców Siedlec.  
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W OBRONIE PIĘKNA 
3 lutego – 18 marca 2012 
 
 

Po raz drugi w Muzeum Regionalnym w Siedlcach była 
prezentowana twórczość tego znakomitego malarza. Stanisław 
Mazuś wywodzi się z Lubelszczyzny, a od wielu lat mieszka 
w Tychach. Malarstwo jest Jego wielką pasją, miłością 
i powołaniem. Natura, najbliższe otoczenie, to niewyczerpane 
źródła inspiracji artysty. W Jego obrazach zwyczajne zeschłe 
kwiaty, kopry, stare gary, walizka ze śladami niezliczonych 
podróży, cebule i czosnki nabierają niezwykłego wyrazu, 
zachwycają prostotą kompozycji i oszczędną, wysmakowaną 
kolorystyką. Mazuś jest mistrzem martwych natur, 
czarodziejem pejzażu, znakomitym portrecistą i autorem 
licznych autoportretów. O swojej wrażliwości na urodę świata 
opowiada obrazami. Nigdy nie rozstaje się z warsztatem 
malarskim. Zestaw 73 obrazów wybranych spośród tych, które 
artysta namalował w ciągu 50 lat pracy twórczej, stworzył 
niepowtarzalną wystawę.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Stanisław Mazuś urodził  

w Lublinie. W latach 1961-1967 odbył 
studia na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk  Pięknych w Warszawie, zakończone 
dyplomem w pracowni prof. Eugeniusza 
Eibischa. Dwukrotny stypendysta 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1967 r. 
bierze udział w międzynarodowych, 
ogólnopolskich i okręgowych konkursach, 
plenerach, wystawach. Zorganizował 
ponad 200 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą.  

Prace znajdują się w zbiorach instytucji państwowych, muzeach, kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Galerii Uffizi we Florencji. Jest laureatem 
wielu znaczących nagród i wyróżnień. 
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LECH GRABOWSKI. MALARSTWO I RYSUNEK  
29 marca – 13 maja 2012 

 
Lech Grabowski urodził się w Siedlcach. Tu spędził 

dzieciństwo i uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa. Swoje zainteresowania 
plastyczne zaczął rozwijać w Miejskiej Szkole Malarstwa 
i Przemysłu Artystycznego założonej w Siedlcach przez siostry 
Irenę i Joannę Karpińskie. Ostatecznie zdecydował się na studia 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Z wykształcenia socjolog i historyk sztuki z tytułem 
doktora. Był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz w warszawskiej Szkole Teatralnej. Jest autorem książek, 
rozpraw i artykułów o sztuce i fotografii publikowanych w kraju 

i za granicą. W swoich rozważaniach teoretycznych wiele miejsca poświęcił rzeźbie. 
Organizował też wystawy rzeźby polskiej poza granicami kraju.  

Swoją twórczość rysunkową i malarską prezentował już na wystawach 
indywidualnych: w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – 2000 r., 
w Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie – Jeziornej – 2006 r., w Centrum 
Artystycznym „Radomska 13” w Warszawie – 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wystawa w Siedlcach była czwartą prezentacją prac malarskich i rysunkowych 

Lecha Grabowskiego. Na wystawie można było zobaczyć 37 prac malarskich 
i rysunkowych wykonanych pastelami, temperą, tuszem i w technikach własnych. 
Dominowała głównie tematyka pejzażowa, ale były również prezentowane 
kompozycje kwiatowe i abstrakcyjne. Ponadto na wystawie znalazły się publikacje, 
których Lech Grabowski jest autorem lub współautorem. 
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CHALECCZYZNA 2011 
30 marca – 20 maja 2012 
 
 
 

Prace malarskie prezentowane na wystawie 
„Chalecczyzna 2011” powstały na II Ogólnopolskim 
Plenerze Malarsko–Rzeźbiarskim. Odbył się on 
w dniach 15–26 sierpnia 2011 roku w Stoku 
Wiśniewskim u państwa Izabeli i Emira 
Chaleckich. Poświęcony był pamięci zmarłego klika 
lat temu prof. Ludwika Maciąga, wybitnego polskiego 
malarza. 

 

Tytuł ekspozycji Chalecczyzna odnosi się do skansenu państwa Chaleckich, 
w którym goszczeni są artyści w trakcie pleneru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wystawie prezentowanych było 67 obrazów 11 artystów bliskich prof. 

Ludwikowi Maciągowi. Były to prace: Józefa Charytoniuka, Stanisława 
Chomiczewskiego, Macieja Falkiewicza, Weroniki Kobylińskiej, Grzegorza 
Krzyżaniaka, Kazimierza Lemańczyka, Emilii Mróz–Holnickiej, Daniela Pieluchy, 
Jana Wołka oraz Mirosława Zdrodowskiego. Oprócz prac plenerowych ukazane 
zostały prace prof. Ludwika Maciąga, który zainspirował państwa Chaleckich  
do zorganizowania plenerów. 
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WYSTAWA JUBILEUSZOWA STANISŁAWA KOWALCZYKA 
PREZENTUJĄCA DOROBEK, OSIĄGNIĘCIA I ZAINTERESOWANIA 
JUBILATA PRZYGOTOWANA PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO 
NUMIZMATYCZNE – ODDZIAŁ PODLASKI W SIEDLCACH 
10 maja – 10 czerwca 2012 

 

Stanisław Kowalczyk to znana postać 
w Siedlcach: poeta, członek i animator grupy 
literackiej „KANON”, współzałożyciel i wieloletni 
członek zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”, chórzysta 
w chórze katedralnym prowadzonym przez ks. Alfreda 
Hoffmana, kolekcjoner , członek Honorowy i wieloletni 
prezes Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego w Siedlcach oraz członek 
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. 

Na wystawie pokazano część numizmatów 
z kolekcji jubilata oraz dyplomy, statuetki, 
odznaczenia, medale, którymi Stanisław Kowalczyk 
został uhonorowany za swoją działalność w różnych 
dziedzinach. Oprócz wystawy odbył się również 
uroczysty benefis, którego organizatorami byli: 
Muzeum Regionalne w Siedlcach, Oddział Podlaski 
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
w Siedlcach oraz Siedlecki Klub Kolekcjonerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/554/581/wystawa.jubileuszowa.stanislawa.kowalczyka.prezentujaca.dorobek..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/554/581/wystawa.jubileuszowa.stanislawa.kowalczyka.prezentujaca.dorobek..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/554/581/wystawa.jubileuszowa.stanislawa.kowalczyka.prezentujaca.dorobek..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/554/581/wystawa.jubileuszowa.stanislawa.kowalczyka.prezentujaca.dorobek..html
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MALARSTWO BARBARY RĘKAWEK  
19 maja – 2 września 2012 

 

Kilkanaście lat temu Barbara Rękawek miała dużą 
autorską wystawę w Muzeum Regionalnym w Siedlcach,  
na której pokazała 86 prac. Tym razem pokaz był bardziej 
kameralny, a prezentowane obrazy były najnowszymi pracami 
artystki, wybranymi spośród wielu, jakie stworzyła w ostatnich 
latach.  

To liczne pejzaże, kompozycje kwiatowe i symboliczne 
sceny z motywem aniołów. Zestaw 44 obrazów malowanych 
dynamicznie z rozmachem i żywiołowo pokazuje temperament 
autorki. Wyraźnie widać z jaką pasją są tworzone i ile w nich 
emocji. Można w nich śledzić czytelny gest pędzla, przyglądać 

się wyrazistej fakturze i podziwiać mocny koloryt. Nasycone barwy wyrażają nastrój 
obrazów Barbary Rękawek – pogodę i ciepło.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura to główne źródło inspiracji w twórczości malarki. Przywołane 

w pejzażach motywy z Miastkowa i okolic są szczególnie bliskie jej sercu tak jak 
bukiety kwiatów z rodzinnego ogrodu. Kompozycje z aniołami to efekt wyobraźni 
i kreacji artystki. Te nieziemskie istoty autorka wyposaża w ziemskie elementy 
i obarcza ziemskimi zadaniami. Każda z nich powołana jest do innej roli. To był 
ciekawy zestaw prac, który zawiera niecodzienny klimat baśni i pozwala oderwać się 
od realnej codzienności. Wystawa ta otwierała ogólnoeuropejską imprezę  
„NOC MUZEÓW 2012”. 
 

Barbara Rękawek jest absolwentką Liceum 
Pedagogicznego w Inowrocławiu. Uczennica artysty 
malarza Leonarda Pyszkowskiego. W latach 1967 – 
1978 członek grupy nauczycieli plastyków przy ZG 
ZNP „WARSZAWA MAZOWSZE” będącej pod stałą 
opieką artystyczną prof. ASP Stanisława 
Szczepańskiego. W tym okresie udział w plenerach 
i wystawach ogólnopolskich i zagranicznych oraz 
organizacja wystaw indywidualnych. W roku 1983 
przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków. 

Prezentowała swoje prace na 13 wystawach 
indywidualnych. Jej prace znajdują się w zbiorach 
muzeów i galerii oraz w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.  

W 1997 r. została laureatką Nagrody im. 
Ludomira Benedyktowicza w dziedzinie społeczno-
artystycznej. 
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IKONY. MISTYCZNE PIĘKNO  
1 czerwca – 2 września 2012 

 
Ekspozycja złożona była z zespołu 108 ikon rosyjskich 

powstałych od XVII do XX w. Były to ikony wykonane tradycyjną 
techniką temperową na desce oraz ikony metalowe: krzyże, 
plakiety i ołtarzyki podróżne. Wystawa miała charakter 
przeglądowy. Znalazły się na niej najważniejsze przedstawienia 
Chrystusa, Matki Bożej, świętych oraz ikony obrazujące wielkie 
święta cerkiewne.  

Ikony zostały podzielone tematycznie. W pierwszej sali 
zostały rozmieszczone najważniejsze hierarchicznie ikony 
chrystologiczne. Były to przedstawienia: Trójcy Świętej, 
Chrystusa Pantokratora, czyli władcy wszechświata, ikony 

ukazujące oblicze Chrystusa nie wykonane ludzką ręką, tzw. Mandyliony, ikony 
Deesis – grupy modlitewnej, której centrum zajmowało przedstawienie Chrystusa 
Pantokratora, z Bogurodzicą po Jego prawicy i św. Janem Chrzcicielem z lewej 
strony oraz ikona Sofii Mądrości Bożej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W drugiej sali prezentowane były ikony poświęcone Matce Bożej, które 

zajmują drugie miejsce w hierarchii ikon. Wybrane ikony to najpopularniejsze 
w malarstwie ikonowym wizerunki Bogurodzicy w typie Hodegetrii, Eleusy, Matki 
Bożej Znaku, Trójrękiej, Kazańskiej, z Siedmioma Strzałami oraz ikony 
przedstawiające Matkę Bożą jako opiekunkę, orędowniczkę, pocieszycielkę 
i wstawienniczkę. Na jednej z ikon zaprezentowane były sceny z życia Maryi. 
Natomiast w trzeciej sali zostały pokazane ikony poświęcone prorokom, świętym 
i najważniejszym świętom cerkiewnym.  

Ikony prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów Muzeum 
Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 
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DĄBROWA. ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W FOTOGRAFII 
SŁAWOMIRA KORDACZUKA  
15 czerwca – 2 września 2012 

 
Fotografie Sławomira Kordaczuka ukazywały różne 

fragmenty założenia dworsko-parkowego w Dąbrowie. 
Wspomniane założenie składające się z dworu, oficyny, parku 
i stawu pochodzi z połowy XIX wieku. Od 1905 do 1945 r. 
należało do rodziny Fonbergów. Ostatnim właścicielem majątku 
Natolin był Ignacy Fonberg. Dekret o reformie rolnej pozbawił 
właścicieli prawa własności. Przez powojenny okres, do roku 
2002 w budynku dworu mieściła się szkoła podstawowa, 
w oficynie przedszkole. 

Od 2007 do 2010 r. budynkami wraz z przyległym 
parkiem zawiadywała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

w Siedlcach. I choć kierownictwo uczelni poczyniło pewne prace zabezpieczające, to 
stan obu obiektów był zły. W takiej kondycji Muzeum Regionalne w Siedlcach 
przejęło w marcu 2011 r. dwór, oficynę a także zaniedbany park. Po sfinalizowaniu 
inwestycji będzie to oddział naszego muzeum, prezentujący ziemiańskie wnętrza 
zabytkowe przełomu XIX i XX wieku. 

 
 
 
 

W roku ubiegłym zakończony został 
pierwszy etap prac remontowo-
budowlanych. Uporządkowany został także 
park, który w znacznym stopniu odzyskał 
dawny układ przestrzenny i kompozycyjny. 
Zmiany jakie zaistniały w okresie 11 
miesięcy już obecnie dają wyobrażenie, jak 
będzie się prezentowało zrewaloryzowane 
założenie dworsko-parkowe. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentowane fotografie na wystawie stanowiły swoistą dokumentację stanu 
zastanego przez Muzeum Regionalne oraz poszczególnych etapów inwestycji. 
Przede wszystkim jednak ukazywały urodę dworu, oficyny, poszczególnych 
pomieszczeń i detali architektonicznych. Ważną rolę odgrywała przyroda stanowiąca 
nierozerwalną całość z dwoma zabytkowymi budynkami. 
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MALARSTWO I RYSUNEK WANDY OSTROWSKIEJ (1895-1951) 
ZE ZBIORÓW BEATY OSTROWSKIEJ HARRIS  
22 czerwca – 23 września 2012 

 

Wszystkie kompozycje pokazane w muzeum są 
własnością córki malarki - Pani Beaty Ostrowskiej Harris 
z Korczewa. Zostały one przywiezione z Londynu i dotychczas 
tylko niektóre z nich były prezentowane publicznie w Polsce.  

Wanda Ostrowska studiowała malarstwo w Warszawie, 
Wiedniu, Heidelbergu i Monachium. W Polsce jej przewodnikami 
w świecie sztuki byli Konrad Krzyżanowski i Stanisław 
Noakowski. W okresie międzywojennym Wanda Ostrowska, 
będąc żoną dyplomaty, była bardziej skoncentrowana na 
sprawach rodzinnych i towarzyskich. Dopiero w okresie wojny, 
którą spędziła na emigracji i tuż po niej, wróciła do swoich 

artystycznych pasji. Wystawiała w Portugalii i Wielkiej Brytanii. Ostatnia, już 
pośmiertna wystawa jej prac odbyła się w Londynie w 1982 roku. 

Wśród ponad 40 prac malarki zgromadzonych na siedleckiej wystawie 
dominowały portrety. Eksponowane były również motywy architektoniczne, 
kompozycje kwiatowe i akty. 
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MAŁE INSPIRACJE 
twórczość plastyczna mieszkańców „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej  
w Siedlcach  
6 września – 7 października 2012 

 

Wystawa twórczości mieszkańców „Domu nad Stawami” 
pokazywała nam różnorodność ich zainteresowań. Osoby 
zamieszkujące Dom mają okazję korzystać z pracowni, które 
funkcjonują na jego terenie. Pracownie plastyczne prowadzone 
są przez terapeutów, którzy starają się, aby tematyka i technika 
wykonywanych prac była zgodna z upodobaniami 
i możliwościami Ich Podopiecznych. Mieszkańcy stosują 
bardzo wiele technik plastycznych takich jak: malarstwo olejne, 
akwarela, grafika warsztatowa, wszelkiego rodzaju wyklejanki, 
aplikacje, decoupage, wypalanie w drewnie, narzut gipsowy 
i inne. 

Terapia zajęciowa jest jednym ze sposobów przyjemnego i pożytecznego 
spędzania wolnych chwil. Artyści „Domu nad Stawami” mają zwykle wiele czasu na 
doskonalenie swoich umiejętności. Czego efekty mogliśmy zobaczyć chociażby na 
naszej wystawie. Trzeba też dodać, że Twórcy siedleckiego Domu Pomocy 
Społecznej to często osoby bardzo schorowane, mają wielokroć problemy 
z poruszaniem się czy z wykonywaniem prostych czynności manualnych. Dlatego 
tym bardziej cenimy ich pracę, bo jest wykonywana mimo wielu trudności związanych 
z ich niepełnosprawnością. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorzy którzy prezentowali swoje prace na wystawie: Witold 

Kozaczyński, Ewa Antosiewicz, Danuta Krasuska, Feliksa Wyżywniak, Zofia 
Rozbicka, Ryszard Wiśniewski, Kazimierz Kuc, Jan Bernhard, Janina 
Majewska, Tadeusz Kaczyński, Krzysztof Świątek, Genowefa Chromińska, Grzegorz 
Przybysz, Anna Trojanowska, Witold Kurkus, Jadwiga Brodzik, Eugeniusz Tkaczuk. 
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100-LECIE DWÓJKI 
historia Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach  
10 września – 28 października 2012 

 
 

Wystawa była jednym z przedsięwzięć realizowanych 
przez Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza 
w Siedlcach wspólnie z Muzeum Regionalnym w Siedlcach 
w ramach projektu „100-lecie Dwójki”, który honorowym 
patronatem objęli: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.  

Na wystawie były prezentowane eksponaty 
dokumentujące 100-letnie dzieje i tradycje szkoły założonej 
w 1912 r. przez Leona Kozłowskiego. Na ekspozycję złożyły 
się: stare zdjęcia, kroniki, sztandary, podręczniki, księgi ocen, 
świadectwa i inne pamiątki związane ze szkołą. Najstarsze 

z nich pochodziły z 1916 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksponaty na wystawę zostały pozyskane ze zbiorów Muzeum Regionalnego 

w Siedlcach i Archiwum Państwowego w Siedlcach. Duża część wystawionych 
pamiątek stanowiła własność szkoły lub pochodziła ze zbiorów prywatnych 
absolwentów Dwójki. 
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REDUTA ŻEROMSKIEGO 
14 września 2012 – 15 stycznia 2013 
 

Wystawa ikonograficzna ukazująca życie, twórczość, 
pejzaże autora „Przedwiośnia”. Na ekspozycji prezentowane 
były najwybitniejsze zdjęcia i portrety Stefana Żeromskiego od 
ucznia kieleckiego gimnazjum po kres życia. Prezentowane były 
również zdjęcia ludzi mu bliskich, rodziny, przyjaciół – 
pierwowzorów postaci i bohaterów młodości takich jak: 
Kościuszko, Mickiewicz, Chopin, Sienkiewicz, Prus.  
Na wystawie znalazły się pejzaże utrwalone w twórczości 
Żeromskiego od „najściślejszej Ojczyzny” w Górach 
Świętokrzyskich po wybrzeże morskie, a także pejzaże i znaki 
pamięci z Włoch i Szwajcarii. Pokazane były unikatowe 

wydania, rękopisy, ilustracje do utworów. Komentarzem do ikonografii były cytaty 
z listów, Dzienników, utworów pisarza. Wystawę wzbogaciły bezcenne edycje ze 
zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, którego wystawa 
jest własnością.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wystawę otworzył uroczysty wernisaż – widowisko o Stefanie Żeromskim 
przygotowane przez Barbarę Wachowicz z udziałem młodzieży siedleckich szkół 
i harcerzy.  
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Wystawie towarzyszyły dwa konkursy adresowane do młodzieży szkół  

siedleckich: „Siedlce i Sekuła w fotografii” i literacki „Napisz miłosny list! – Marcina do 
Biruty i Biruty do Marcina”.                                                      

Wystawy i widowiska autorstwa Barbary Wachowicz cieszą się dużym 
zainteresowaniem, zawierają obszerne wątki edukacyjne i są cennym wzbogaceniem 
programów szkolnych. Dlatego też, 27 listopada został zorganizowany drugi 
spektakl poświęcony Stefanowi Żeromskiemu adresowany tym razem wyłącznie 
dla młodzieży szkół siedleckich . 
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„POZA ZNACZENIEM” – RYSUNKI MAŁGORZATY SIKORSKIEJ 
12 października  – 4 listopada 2012 
 

Kilka lat temu Małgorzata Sikorska pokazywała swoje 
prace w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, był to cykl 
rysunków zatytułowany „LEPSZY ŚWIAT”. Zestaw prac który 
prezentowany był  na wystawie nosił autorski tytuł  
„POZA ZNACZENIEM”. Autorka pokazała 16 rysunków 
wykonanych ołówkiem na kartonie, które powstały w ostatnich 
latach. Rysunek jest najbardziej podstawowym, „pierwszym”, 
rodzajem twórczej aktywności człowieka. Jest nieodłącznym 
elementem wszystkich dyscyplin plastycznych, może pozostać 
szkicem, wstępnym zapisem, notatką, ale może być dziełem 
zamkniętym, skończonym, w pełni autonomicznym. Rysunek, to 

ślad intencji i narzędzia, ten ślad najbardziej charakteryzuje osobowość twórcy, 
najwięcej o nim mówi, podobnie jak charakter pisma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAŁGORZATA SIKORSKA urodziła się w Siedlcach, tu 
mieszka i tworzy. W Lublinie ukończyła Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych i Instytut Wychowania Artystycznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie studiowała 
w pracowni malarstwa profesora Jana Styki.  

O swojej twórczości mówi: 
„Kontaktowanie się ze sobą za pomocą formy i koloru - to 

jedna dziedzina. Kontaktowanie się za pomocą tych samych 
mediów z otoczeniem to inna dziedzina. Która jest pierwszą 
potrzebą? Odpowiedź nie jest prosta. Odpowiedzi można szukać 
wiele lat. Na początku instynktownie wiem i według tego 

postępuję, że potrzeba kontaktu z samą sobą jest podstawowa. Żeby to było możliwe 
tworzę z inspiracji podświadomości i nieświadomości. Jest to fascynujące, ale moja 
własna twórczość bywa długo dla mnie obca i niezrozumiała. Nie czuję spełnienia 
a pragnę go ponad wszystko. Z tęsknoty za świadomością, z chęci ujrzenia samej 
siebie w świetle prawdy, z tęsknoty za własną autentycznością rodzą się prace, ale 
musi upłynąć jakiś czas żebym w tych pracach ujrzała własne zmagania i tęsknoty. 
Spełnienie to Miłość. Życie to Miłość. Dopiero gdy spotkam autentyczną siebie, ma 
szansę przeskoczyć „iskra” - zapładniam wtedy Artystę w sobie. Rodzi się 
dzieło... Świadomość to jak wejście w Słońce. Jest to rodzaj przejścia do nowej 
rzeczywistości. Nie ma tam niczego w podobnej formie, która jest mi znana... Otwiera 
się nowa przestrzeń i teraz wszystko ukazuje się w pełnym świetle, na nic nie pada 
cień niczego, rzeczy prawdziwe same w sobie. Bez nadawania jakiegokolwiek 
znaczenia. JEST bo JEST". 
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DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE ... POLSKIE DĄŻENIA  
DO NIEPODLEGŁOŚCI W OKRESIE NAPOLEOŃSKIM 
11 listopada 2012 – 15 stycznia 2013 
 

Wystawa została zorganizowana z okazji dwusetnej 
rocznicy wyprawy wojsk napoleońskich na Moskwę określanej 
często jako II wojna polska. Niosła nadzieję na odzyskanie 
niepodległości reszcie ziem dawnej Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Wiązała się ściśle z istnieniem Księstwa 
Warszawskiego, którego powstanie przekreśliło intencje 
zaborców – definitywnego wymazania Polski z mapy Europy. 

Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. 
Wkrótce po III zaborze zaczęły powstawać tajne organizacje 
mające na celu odrodzenie państwa polskiego. Wielu polskich 
patriotów widziało szansę w Napoleonie. Już w 1797 r. generał 

Jan Henryk Dąbrowski zaczął organizować Legiony Polskie we Włoszech. Po latach 
walk u boku Napoleona wojsko polskie pojawiło się znów na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej. W 1807 r. powstało Księstwo Warszawskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekspozycja obejmowała chronologicznie okres od powstania legionów przez 
utworzenie i krótki czas trwania Księstwa Warszawskiego, po jego upadek. 
Ukazywała walki żołnierzy polskich na terenie Europy a także historię Księstwa 
Warszawskiego. Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy, grafiki i dokumenty 
dotyczące tamtych wydarzeń oraz broń z epoki. 
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TREBLINKA 
 

Czasowo w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach w 2012 roku prezentowane były następujące wystawy 
czasowe:  
 
„»Aktion Reinhardt«. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”  
1 stycznia – 31 grudnia 2012 r. (kontynuacja od 2010 r.) 

 
Wystawę udostępnił Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie. Składa się 

ona z następujących części:  
 „Żydzi w Polsce międzywojennej” 
 „Antysemityzm III Rzeszy” 
 „Wybuch II Wojny Światowej, ograniczenia, szykany” 
 „Dzielenie społeczeństwa, ograniczenia, szykany” 
 „Tworzenie gett” 
 „Warunki życia w gettach” 
 „Eksterminacja na Wschodzie” 
 „Decydujące miesiące” 
 „Pomocnicy”, 
  „Sprawcy” 
 „Przygotowania”  
 „Początek” 
 „Getta tranzytowe, dalsze deportacje” 
 „Masowe rozstrzeliwania” 

 

 „Szlak śmierci – deportacje” 
 „Szlak śmierci – transport” 
 „Śmierć” 
 „Zagłada” 
 „Obóz zagłady w Sobiborze” 
 „Obóz zagłady w Bełżcu” 
 „Obóz na Majdanku, obozy pracy” 
 „Wielka akcja w getcie warszawskim” 
 „Żydowski opór” 
 „Powstanie w getcie warszawskim” 
 „Ostateczna likwidacja gett” 
 „Erntefest – Dożynki, bilans Aktion Reinhardt” 
 „Polacy wobec eksterminacji Żydów” 
 „Obóz zagłady w Treblince”.  
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„CISZA PAMIĘCI”  
18 marca – 6 maja 2012 r. 
 

W dniu 18 marca w Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince została  
zaprezentowana wystawa pt. „Cisza 
Pamięci”, autorstwa grupy malarzy 
„Ławeczka”. Artyści byli gośćmi muzeum  
w listopadzie w ubiegłym roku. Celem 
kilkudniowego pobytu było zmierzenie się  
z czasem, historią i dramatem ludzkości, 
który rozegrał się na terenie byłego Obozu 
Zagłady. Zamyśleni i napełnieni dramaturgią 
miejsca i wydarzeń z nim związanych wrócili 

po czterech miesiącach do muzeum w Treblince, by przedstawić te uczucia i myśli, 
które udało im się odzwierciedlić na płótnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wystawa prac z cyklu „Cisza Pamięci” była próbą zmierzenia się z Treblinką. 

Malarska wizja wyrażona niemym krzykiem ma ustrzec przed powtórką z historii. 
Prace Tomasza Nowaka mają symbolizować nicość. To też próba opowiedzenia 
tego, co się stało na terenach Treblinki podczas II wojny światowej. Obrazy Marcina 
Sutryka to cichy i pusty pejzaż przedstawiający widok współczesnego miejsca byłego 
Obozu Zagłady. Jest on zestawiony z człowiekiem, któremu odebrano prawo do 
życia. Wizja Macieja Tołwińskiego jest pełna liczb i pytań do Boga. Koncepcja 
Aleksandry Rykały składająca się z dwunastu poszarpanych płócien to metafora 
zniweczonej Gwiazdy Dawida.  
 
 

„JANUSZ KORCZAK  
W MALARSTWIE  
WOLFGANGA HERGETHA” 
8 maja – 10 września 2012 r. 
 

Był to cykl jedenastu obrazów 
poświęconych Januszowi Korczakowi 
autorstwa Wolfganga Hergetha, które 
autor  przekazał do Muzeum. Tragizm 
i grozę byłego Obozu Zagłady malarz 
wyraził za pomocą m.in. twarogu, 
białka jaj oraz pigmentu. Wernisaż 
odbył się w 67. rocznicę zwycięstwa 
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nad faszyzmem i III Rzeszą. Na wystawę prac niemieckiego artysty przybyli 
przedstawiciele lokalnych władz, a także grupa studentów z Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego z Siedlec.  

 

 

 

 

 
 
„OBRAZY, KTÓRE PORUSZAJĄ NASZE SERCA” 
malarstwo Małgorzaty Chmielowskiej 
16 września  - 30 października 2012 r. 
 

Małgorzata Chmielowska w katalogu 
wydanym specjalnie na tę okazję napisała: 
„Kimże jest człowiek? Kim byli ludzie, którzy 
mieli marzenia, radości, smutki – którzy żyli  
i chcieli żyć? Kimże jest człowiek, ludzie, którzy 
odebrali to prawo – odmówili drugim prawa do 
człowieczeństwa? 

Moje obrazy to w pewnej postaci hołd 
dla tych, którym nie dano przejść przez życie, 
którym w sposób niewyobrażalny je odebrano. 
Inspiracją dla mnie była stara fotografia, która 

potrafi uwiecznić tę jedyną, mijającą chwilę. Starałam się przedstawić prawdziwych, a 
zarazem zwykłych ludzi, realne sytuacje i momenty – te radosne, te pełne 
zadumania, ale także chwile grozy, okrucieństwa zagłady i dzień dzisiejszy”.  

Maluje głównie techniką olejną, a umiłowanymi tematami stała się martwa 
natura, konie, kwiaty, pejzaże oraz twarze. Jednocześnie pozostaje wierna tematyce 
żydowskiej, dla której inspiracją w wielu przypadkach jest stara fotografia. Tematy  
i motywy, po które najczęściej sięga to przedwojenne scenki rodzajowe, portrety.  
Jej obrazy cieszą się dużym zainteresowaniem i znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i za granicą, w tym w Austrii, Szwecji, Niemczech, Grecji, 
Kanadzie, Izraelu, na Litwie. Swoje prace wystawiała w wielu miastach Polski. 
Uczestniczyła w aukcjach charytatywnych m.in. na rzecz Hospicjum-Puławy.  
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IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

Wśród publikacji w 2012 roku uwagę zwracają: 
 

 9 Pułk Artylerii Lekkiej  
 

Autorami publikacji są Sławomir 
Kordaczuk, zastępca dyrektora Muzeum  
Regionalnego w Siedlcach oraz Wiesław 
Słupczyński, kolekcjoner i znawca historii 
Wojska Polskiego a przede wszystkim 
dziejów polskiej artylerii i rozwoju 
technicznego sprzętu tej formacji wojskowej. 

Album prezentuje historię pułku, który 
stacjonował w kilku garnizonach: w Dęblinie 
- Zajezierzu, Berezie Kartuskiej, Białej 
Podlaskiej i do 1939 r. w Siedlcach. Książka 
składa się w znacznej mierze z materiału ilustracyjnego pochodzącego ze zbiorów 
prywatnych, publikowanych po raz pierwszy. Zawiera około 400 zdjęć. 
Książka ta jest pierwszą publikacją monograficzną wydaną w Siedlcach o jednym 
z pułków stacjonujących w tym mieście w latach II RP. 
 
 
 

 Szlachta podlaska od połowy XIX wieku  
do III Rzeczypospolitej - wydanie 2  

 
Wydawnictwo posesyjne pod redakcją Sławomira 

Kordaczuka. Zawiera 13 referatów wygłoszonych podczas 
pierwszej sesji zorganizowanej w 2004 r. pod tym samym 
tytułem, poprzedzonych wstępem dyrektora muzeum. 
Wydawnictwo bogato ilustrowane kolorowymi fotografiami 
dworów z regionu dawnego województwa siedleckiego. 

 
 
 
 
 Tradycje wielkanocne w Karczach – wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki 

w Siedlcach 
 
To kolejny zeszyt z serii „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia 

ludowe, wschodnie Mazowsze i południowe Podlasie, archiwum 
folkloru CKiS”, przypominający dawne święta z pierwszej połowy 
dwudziestego wieku, po opowiadaniach o Wielkanocy we wsiach 
na wschodnim Mazowszu: Gręzowie gm. Kotuń (2011) 
i Podcierniu gm. Cegłów (2011). Opowiadania z Karcz zostały 
zarejestrowane pięciokrotnie, w latach: 1996, 1997, 2002, 2010, 
2012. Natomiast w opracowaniu przedstawiono wybór 
z zarejestrowanych opowiadań, starając się przytoczyć 
wszystkie najciekawsze. 
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 Herody i Krakowskie wesele, Gręzów, gm. Kotuń – wspólnie z Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach 

 
Trzeci zeszyt z serii „Boże Narodzenie” zawiera dwa 

scenariusze kolędowania:  „Herody” – program, wykonywany 
przez mężczyzn i „Krakowskie wesele”, program dziewcząt. Oba 
widowiska są w Gręzowie, gmina Kotuń kontynuowane według 
tradycji znanych przed 1939 rokiem, przekazanych następcom 
w latach powojennych. Scenariusze dotrwały do czasów 
współczesnych nieco innymi drogami. Melodie i tekst 
„Krakowskie wesela” zostały opracowane na podstawie 
nagrania Zofii Marciniak, wykonanego w 2007 roku, najstarszej, 
żyjącej uczestniczki powojennego kolędowania. Natomiast 
scenariusz „Herodów” został opracowany na podstawie 
transkrypcji nagrań archiwalnych widowisk prezentowanych w latach 1991-2011 na 
„Kolędnikach” – przeglądzie zespołów kolędniczych organizowanym przez Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach. 
 

 
 Wydawnictwa towarzyszące organizowanym wystawom 

 
Foldery-składanki zawierają informacje o autorach i ich twórczości oraz 

wybrane barwne reprodukcje prac prezentowanych na ekspozycjach muzealnych.  
 Stanisław Mazuś. „W obronie piękna” - Malarstwo 
 Lech Grabowski. Malarstwo i rysunek 
 Malarstwo i rysunek Wandy Ostrowskiej z kolekcji Beaty Ostrowskiej Harris 
 Malarstwo Barbary Rękawek 
 Ikony. Mistyczne piękno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stempele okolicznościowe przygotowane na tegoroczne uroczystości  
„Dni Niepodległej” 
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 kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 karty z motywami Świąt Wielkanocnych autorstwa Kazimierza 

Szwainowskiego ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 
 
Oprócz stałych w ofercie muzeum lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – 

głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, muzeum organizowało spotkania, wykłady, 
promocje książek, wieczory poezji i pokazy na tematy dotyczące historii regionu 
związane z prezentowanymi wystawami.  

 
 

Oto niektóre z nich:  
 

 Promocja wydawnictwa posesyjnego  
„Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa podlaskiego w XIX i XX wieku”  
9 lutego 2012 r. 
 

Publikacja, pod redakcją Sławomira 
Kordaczuka, wydana w twardej oprawie, na 
papierze kredowym, bogato ilustrowana. 
Zawiera 11 referatów wygłoszonych podczas 
sesji naukowej zorganizowanej na początku 
maja 2010 roku, poprzedzonych wstępem 
dyrektora muzeum. 
     Referaty zaprezentowane podczas sesji 
wydobyły z mroków zapomnienia fakty, ale 
przede wszystkim pogłębiły wiedzę  

o wybitnych przedstawicielach ziemiaństwa podlaskiego oraz ich dokonania. Z racji 
specyfiki gospodarczej Podlasia najwybitniejsi ziemianie reprezentowali głównie 
nauki rolnicze, będąc w wielu ich dziedzinach pionierami, jak August Cieszkowski  
i Władysław Filewicz. Inni jak Ludwik Górski ze Sterdyni czy książę  Światopełk-
Czetwertyński byli wzorowymi gospodarzami, wprowadzającymi szereg 
nowoczesnych i nowatorskich form hodowli i uprawy. W publikacji czytelnik znajdzie 
również informacje na temat Zygmunta Glogera, wybitnego uczonego, autora 
„Encyklopedii staropolskiej”, Stanisława Rosenwertha-Różyczki, osoby zasłużonej 
dla rozwoju polskiego lotnictwa oraz Marii hrabiny Potulickiej, wolnomyślicielki  
i humanistki. Publikacja zawiera także opracowania niewygłoszone, ale które 
poruszonymi zagadnieniami wpisują się w tematykę sesji. 
     Jesteśmy przekonani, że publikacja okaże się interesująca z poznawczego punktu 
widzenia. Trafiając do czytelników, nie tylko poszerzy ich wiedzę o problematykę 
stosunkowo słabo spopularyzowaną, ale także pozwoli zatrzymać wzrok na 
interesujących fotografiach. 
  

 
 Promocja albumu „9 Pułk Artylerii Lekkiej” 

15 lutego 2012 r. 

  Na spotkaniu promocyjnym zgromadzona 
publiczność mogła dowiedzieć się od  autorów 
albumu informacji dotyczących historii 
powstawania publikacji. W jaki sposób dotarli do 
materiału fotograficznego, skąd czerpali informacje 
na temat historii 9 Pułku Artylerii Lekkiej oraz 
przedstawili w jaki sposób dokonali wyboru zdjęć. 
Następnie część zgromadzonych gości, którzy 
przyczynili się do powstania albumu, została 
obdarowana promocyjnymi egzemplarzami.  
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Na koniec spotkania autorzy albumu, Sławomir Kordaczuk i Wiesław Słupczyński, 
podpisywali zgromadzonym gościom dedykacje. 

 Spotkanie młodzieży izraelskiej i polskiej w ramach 70. rocznicy  
„Akcji Reinhardt”  
20 marca 2012 r. 

 
 Głównym organizatorem był 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.  
W uroczystości wzięli udział m.in.: ambasador 
Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner, drugi sekretarz 
ds politycznych Ambasady USA w Polsce 
Michael Rosenthal, minister edukacji Izraela 
Gideon Sa’ar, podsekretarz stanu MEN 
Mirosław Sielatycki, wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski, marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik, a także 
marszałek województwa podlaskiego Jarosław 

Dworzański. Podczas uroczystości zostały odegrane hymny państwowe Izraela  
i Polski, zapalono sześć zniczy symbolizujących 6 mln ofiar Holokaustu. W swoich 
wystąpieniach przed pomnikiem zaproszeni goście wspominali postać Janusza 
Korczaka, któremu był poświęcony rok 2012. Wszyscy zgromadzeni oddali hołd 
pomordowanym w Treblince, a delegacje złożyły wieńce. Uroczystszość w Treblince 
była poprzedzona  warsztatami dla młodzieży z Polski i Izraela na temat zagłady 
ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. W uroczystościach ogółem 
uczestniczyło 518 osób. 
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 Odsłonięcie symbolicznego kamienia z napisem Raciąż 
    9 maja 2012 r. 

 9 maja 2012 r.  odbyło się odsłonięcie  
symbolicznego kamienie z napisem „Raciąż” 
na  terenie Obozu  Zagłady w  Treblince. 
Wśród zgromadzonych był Naczelny Rabin 
Polski Michael Schudrich, który odmówi 
modlitwę kadisz. Wśród zgromadzonych był 
obecny Jacob Siegel, którego rodzina 
pochodziła z miejscowości Raciąż. W okresie 
wojny Żydzi z Raciąża byli wywożeni  
do Warszawy, a następnie do Treblinki.  
W uroczystości wzięło udział 50 osób. 

    
 
 
 

 Uroczystość upamiętniająca Janusza Korczaka i dzieci  
oraz mieszkańców Pułtuska 
5 lipca 2012 r. 

           
5 lipca 2012 r. odbyła się uroczystość 

upamiętniająca osobę Janusza Korczaka  
i dzieci oraz mieszkańców Pułtuska, którzy 
zostali zamordowani w Obozie Zagłady  
w Treblince. W spotkaniu wzięli udział m.in. 
kantor Joseph Malovany, przedstawiciele 
Israeli Organisation of Pultusk Jews, 
podsekretarz Stanu w MEN Mirosław Sielatycki 
oraz zaproszeni goście. Spotkanie było 
organizowane przez Akademię Humanistyczną 
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. 

Uroczystość rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji w budynku muzeum. 
Następnie zaproszeni goście przeszli na teren Obozu Zagłady, gdzie oddali hołd  
i złożyli kwiaty.  
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 Spotkanie upamiętniające 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka i dzieci 
   5 sierpnia 2012 r. 
 

Przedstawiciele Polskiego  
i Międzynarodowego Stowarzyszenia   
im. Janusza Korczaka w hołdzie dla patrona  
w symboliczny sposób przemierzyli drogę  
z Warszawy do Obozu Zagłady w Treblince, 
gdzie odbyła się kameralna uroczystość. 
Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza 
Korczaka reprezentowała Przewodnicząca - 
Batia Gilad z Izraela oraz goście z Francji, 
Niemiec, Ukrainy, Konga i z Izraela. Członków 
Polskiego Stowarzyszenia reprezentowała  

Przewodnicząca Barbara Janina Sochal, Jacek Krogel (wiceprzewodniczący PSK),  
a Krąg Mazowiecki Stowarzyszenia - Edward Urbanowski. Kierownik Muzeum  
w Treblince przedstawił historię i sposób funkcjonowania obozu. Wielu uczestników 
obchodów po raz pierwszy odwiedziło Treblinkę. Goście mieli możliwość zobaczenia 
makiety obozu, dokumentów, zdjęć i nielicznych pamiątek a także wystawę  
pt. ,,Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha”.  

 Spotkanie upamiętniające postać Janusza Korczaka  
6 sierpnia 2012 r. 

 
6 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw 

Dziecka Marek Michalak oraz członkowie 
Komitetu Honorowego Obchodów Roku 
Janusza Korczaka – Henryka Krzywonos – 
Strycharska, Jakub Śpiewak i dr Jan 
Orgelbrand oddali hołd Januszowi 
Korczakowi i wszystkim zamordowanym  
w niemieckim nazistowskim obozie 
zagłady w Treblince. Kierownik Muzeum  
w Treblince, oprowadził przybyłą delegację 
po muzeum. Złożono wieniec i zapalono 

znicze pod symbolicznym kamieniem Janusza Korczaka i Dzieci. 
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 „Marsz Życia” - spotkanie polsko-niemiecko-żydowskie 
24 sierpnia 2012 r. 

 
Pod pomnikiem centralnym zgromadzili się 

uczestnicy Marszu Życia – pielgrzymki pojednania 
trzech narodów: polskiego, niemieckiego  
i żydowskiego. Uroczystość upamiętnienia tysięcy 
ludzi zamordowanych tu przez hitlerowców, była 
jednocześnie gestem pojednania i wybaczenia. 
Potomkowie hitlerowskich oprawców oraz ofiary  
i potomkowie ofiar Holokaustu wypowiedzieli słowa, 
których zabrakło ich ojcom i dziadkom: słowa 
pokuty i przebaczenia. Uroczystość rozpoczął 
kierownik Muzeum, witając zgromadzonych 
pielgrzymów i gości oraz szkicując w krótkich 
słowach historię i tragedię tego miejsca. Spotkanie 
prowadził inicjator całego Marszu pastor Jobst 
Bittner z Tybingi w Niemczech. W spotkaniu wzięło 
udział 300 osób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kiermasz zdrowej żywności i podsumowanie konkursu fotograficznego 
„Cztery pory roku w Dąbrowie” 
2 września 2012 r.  
 

Z inicjatywy dyrektora Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach i Dyrektora 
Mazowieckiego Oddziału Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Siedlcach odbył 
się w zespole dworsko-parkowym  
w Dąbrowie kiermasz zdrowej żywności 
połączony z informacją i prezentacją stanu 
odbudowy założenia dworsko-parkowego  
w Dąbrowie. Również w tym dniu odbyło 
się uroczyste podsumowanie konkursu 
fotograficznego „Cztery pory roku  

w Dąbrowie”, podczas którego laureatom wręczono nagrody i otwarto wystawę 
pokonkursową. Fundatorami nagród w konkursie byli: Muzeum Regionalne w 
Siedlcach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wójt 
Gminy Przesmyki i Waldemar Kosieradzki. 
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 Promocja książki Eddiego Weinsteina „17 dni w Treblince” 
5 września 2012 r.  
 

 Wydawcą książki jest Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Łosickiej we współpracy  
z Instytutem Pamięci Męczenników  
i Bohaterów Holocaustu „Yad Vashem”  
i Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince. 

Autor książki urodził się w 1924 r.  
w Łosicach. W czasie okupacji był 
więźniem getta w swoim rodzinnym 
mieście, a w sierpniu 1942 r., wraz  
z wieloma innymi łosiczanami 

żydowskiego pochodzenia, trafił do Treblinki. 17 dni, które spędził w tamtejszym 
obozie zagłady to najczarniejszy czas z jego wspomnień z okresu okupacji. 
Nawiązuje do nich tytuł książki. Eddie Weinstein zbiegł z obozu i jako jeden z 
nielicznych łosickich Żydów przetrwał okres okupacji, ukrywając się w rodzinnej 
okolicy. We wrześniu 1944 r. wstąpił do 2 Armii Wojska Polskiego, z którą dotarł na 
teren Niemiec. Nie wrócił już do Łosic. Wyemigrował i rozpoczął nowe życie w USA, 
gdzie zmarł w 2010 r. 

Ideą wydania książki, przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, była 
przede wszystkim chęć zaprezentowania jej w okolicach, skąd pochodzi autor. 
Książka stanowi wyjątkowe świadectwo czasów wojny. Wyjątkowe, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że spośród kilku tysięcy łosickich Żydów okupację na ziemiach polskich 
przeżyło jedynie kilkudziesięciu. Wspomnienia z gett, obozów pracy, czy 
okupacyjnych kryjówek okażą się z pewnością interesujące dla szerszego kręgu 
odbiorców.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nieinwazyjne badania archeologiczne 

6 – 10 września 2012 r. 
 

Na terenie byłego Obozu Pracy  
w Treblince od 6 września do 10 września  
archeolodzy z Uniwersytetu z Staffordshire oraz 
z Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
przeprowadzili nieinwazyjne badania 
archeologiczne. Zespół kierowany był przez  
Dr Caroline Sturdy Colls, wykładowcę na 
wydziale Archeologii Kryminalnej, która 
specjalizuję się w Archeologii Holokaustu.  
Ze strony Muzeum udział w badaniach i nadzór 
nad nimi pełniła archeolog z doświadczeniem 
Joanna Zasłona. Topograficzne i geofizyczne 
badania miały na celu namierzenie wszelkich 
pozostałości po strukturach, wyznaczenie 
granic obozu oraz wyróżnienie innych 
fizycznych pozostałości. Efektem prac będzie 
uaktualniony plan obozu. Nieinwazyjne badania 
są częścią trwającego programu, który 
rozpoczął się w Obozie Zagłady we wrześniu 
2010 r., jako część doktoratu dr Strurdy Colls. 
Dalsze prace są zaplanowane na rok 2013.  
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 Program edukacyjny „Dobre sąsiedztwo” 
8 września 2012 r. 

 
 8 września 2012 r., już po raz czwarty, 

skazani z siedleckiego Zakładu Karnego 
porządkowali tereny Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince. Skazani pracowali  
w ramach programu autorstwa kpt. Mirosława 
Zina ,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur  
i narodów”. Program ten powstał na bazie 
projektu Tikkun (tłum. naprawa) utworzonego  
i realizowanego wspólnie przez polską  
i izraelską Służbę Więzienną. Celem programu 
jest m.in: kształtowanie u skazanych szacunku  

do innych narodów, kultur i tradycji, prospołeczne ukierunkowanie aktywności 
skazanych, przełamywanie stereotypów polsko – żydowskich oraz utrwalanie nawyku 
pracy. Skazani obejrzeli wystawę, Karny Obóz Pracy oraz Obóz Zagłady. Po 
zwiedzaniu porządkowali tereny poobozowe oraz Miejsce Straceń. Grupa szesnastu 
skazanych wykonała prace porządkowe na terenie Obozu Zagłady oraz Obozu 
Pracy. Wyczyszczone z nadmiernie porastającej roślinności zostały: płyty betonowe 
upamiętniające masowe groby w Obozie Zagłady, krzyże pomordowanych w Miejscu 
Straceń, dwa baraki w Obozie Pracy. 
Pobyt skazanych w Treblince to cenna 
lekcja historii dla osób odbywających karę 
pozbawienia wolności, ale przede 
wszystkim możliwość pracy społecznie 
użytecznej oraz szansa na udany powrót 
do społeczeństwa. Wcześniej grupa ta była 
przygotowywana do tego przyjazdu, m.in. 
16 czerwca br. kierownik muzeum Edward 
Kopówka spotkał się na terenie Zakładu 
Karnego w Siedlcach z grupą chętnych do 
pracy i wygłosił referat na temat Roli 
muzeum i Zagłady Żydów. 
 
 
 

 Spotkanie z uczestnikami obchodów 70. rocznicy Zagłady Żydów 
węgrowskich  
21 września 2012 r. 

 
 

Uczestnikami spotkania  
w większości byli uczniowie węgrowskich 
szkół: I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza, Zespołu  
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kochanowskiego, Publicznego Gimna-
zjum im. Kraszewskiego i Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II. Nie 
zabrakło również przedstawicieli Urzędu 
Miasta i samych mieszkańców Węgrowa.  
W trakcie wizyty w Treblince uczestnicy 
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zwiedzili wystawę stałą, wystawę 
Małgorzaty Chmielowskiej pt. Obrazy, 
które poruszają nasze serca, następnie 
przeszli na teren Obozu Zagłady. Tutaj 
zostali oprowadzeni i poinformowani   
o funkcjonowaniu obozu. Przy kamieniu  
z napisem Janusz Korczak zgromadzeni 
oddali hołd wszystkim tu zamordowanym 
oraz zapalili znicze. 
 
 
 
 
 

 Wizyta uczestników XIV Festiwalu Nauki i Sztuki z Siedlec w Treblince 
21 października 2012 r. 

 
Sześćdziesięciopięcioosobowa grupa osób 

w ramach XIV Festiwalu Nauki i Sztuki 
organizowanego przez Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
odwiedziła Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince. Było to spotkanie z historią pod 
tytułem Ostatni ślad Janusza Korczaka. 
Uczestnicy zwiedzili tereny poobozowe oraz 
wystawy w budynku. Uczestnikom została 
przybliżona postać  Janusza Korczaka poprzez 
multimedialną prezentację. Goście uczestni-

czyli aktywnie w zwiedzaniu zadając różnego rodzaju pytania na temat 
funkcjonowania obozów w Treblince. 
 
 

 Spotkanie polsko-izraelskie „Jesteśmy razem” 
24 października 2012 r. 

 
Już po raz trzeci młodzież, a także 

przedstawiciele władz Polski i Izraela spotkali 
się, aby dać świadectwo pamięci pomor-
dowanym w Obozie Zagłady w Treblince.  
W uroczystościach „Jesteśmy razem” po raz 
pierwszy wzięli udział licealiści z Białorusi.  
W tym roku wzięło udział 700 osób. 
Uroczystości pod głównym pomnikiem na 
terenie byłego Obozu Zagłady poprzedziły 
warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów.  
Na spotkanie przybyli także samorządowcy  

z całego kraju. Specjalnie dla nich w szkole podstawowej w Kosowie Lackim odbyło 
się szkolenie, podczas którego omówiono prawne i administracyjne aspekty ochrony 
lokalnego dziedzictwa żydowskiego. Warsztaty poprowadziła mecenas Monika 
Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Główne 
uroczystości na terenie byłego Obozu Zagłady rozpoczęły się minutą ciszy.  
Po odegraniu hymnów państwowych Polski i Izraela sześć zniczy symbolizujących  
6 mln ofiar Holocaustu zapalili: Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Dorota 
Keller-Zalewska, zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich, Eli Shaish, 
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dyrektor w Ministerstwie Edukacji Izraela, Jan Słomiak, burmistrz miasta i gminy 
Kosów Lacki, dwoje Ocalonych oraz młodzież z Izraela, Białorusi i Polski. Były także 
wystąpienia okolicznościowe. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, 
przygotowaną przez młodzież Polski i Izraela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Spektakl „Reduta Żeromskiego” 
27 listopada 2012 r. 

 
           Widowisko przygotowane przez 
autorkę wystawy poświęcone Stefanowi 
Żeromskiemu w 87. rocznicę jego śmierci. 
W widowisku przywołującym życiorys 
pisarza i prezentującym jego przyjaciół, 
wystąpili uczniowie siedleckich liceów: im. 
Bolesława Prusa, im. Świętej Królowej 
Jadwigi, im. Świętej Rodziny, im. hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 
Staszica. W trakcie widowiska uczniowie 

zaprezentowali sekwencje z arcydzieł Żeromskiego poświęcone Siedlcom, Podlasiu  
i bohaterstwu Unitów Podlaskich. Opowieść o życiu i legendzie Stefana Żeromskiego 
przedstawiła autorka wystawy. 
 
 

 Promocja książki Janusza Wojciecha Kowalskiego „List do straconej” 
13 grudnia 2012 r.  

 
Jest to powieść w jednej trzeciej 

oparta na własnych przeżyciach młodego 
mężczyzny żyjącego w trudnym okresie lat 
80. i 90. XX wieku.  Napisana jest  
z poczuciem humoru i dystansem do 
siebie.  

Narrator i jednocześnie główny 
bohater, z prostotą i naiwnością opowiada  
o życiu w wojsku oraz o tym, jak próbuje 
się odnaleźć w trudnej sytuacji stanu 
wojennego. Istotnym wątkiem i ciekawie 

przedstawionym jest miłość.  
Janusz Wojciech Kowalski to znany siedlecki dziennikarz. Laureat nagrody  

„Polski Pulitzer”, Konkursu Łgarzy w Bogatyni oraz kilkudziesięciu konkursów 
literackich.  
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej  
i oddziałach muzeum w 2012 r. znalazły się: 

 
 

XXII TRADYCJE WIELKANOCNE  
31 marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Konkurs ma na celu przypomnienie i dokumentację zwyczajów i obrzędów 
ludowych z okresu Wielkanocy zachowanych lub pamiętanych we wsiach Mazowsza 
i Podlasia. Zachęca to wiejskie zespoły do poszukiwań repertuarowych wśród 
ludowych tradycji lokalnych  i utrwala poczucie przynależności religijnej. 
 
W programie imprezy: 
 
 kiermasz wielkanocny 
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 prezentacja wierzeń, zwyczajów, obrzędów, pieśni, zdobnictwa i potraw 
regionalnych w wykonaniu trzech zespołów z Karcz - gm. Zbuczyn, Młynek – gm. 
Wodynie, Lalin – gm. Borowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 degustacja potraw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 koncert kapeli „Radomka”: Marcin Drabik - skrzypce i Małgorzata Makowska - 
basy  
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NOC MUZEÓW 
19 maja 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Od 2009 roku Muzeum Regionalne  
w Siedlcach bierze czynny udział  
w ogólnoeuropejskiej imprezie „Noc 
muzeów”.  
      W tym roku tematem przewodnim 
było spotkanie ze sztuką.  
 

 
Atrakcjami tej nocy było: 
 
 

 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 otwarcie wystawy malarstwa Barbary 

Rękawek  
 

 
 
 
 
 
 

 akordeonowa podróż muzyczna  
w wykonaniu warszawskiego duetu Jacek 
Małachowski i Piotr Kopietz  
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 pokaz multimedialny Danuty Michalec 
„Małgorzata Łada-Maciągowa, nieznana 
projektantka witraży”  

 
 
 
 
 
 
 

 pokaz slajdów Krzysztofa Miducha 
„Budowle sakralne Azji południowo-
wschodniej 

 
 

 pokazy multimedialne Sławomira 
Kordaczuka i Tomasza Oleksego  
„Praktyczne porady dla fotografujących 
nocą”  

 
 
 
 
 

 wieczór poezji frywolnej. Własne utwory prezentowali: Zofia Martyniuk, Urszula 
Tom, Ewa Zborowska-Buczek, Eugeniusz Kasjanowicz, Adam Końca, 
Sławomir Kordaczuk, Stanisław Kowalczyk, Stefan Todorski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

W tym dniu każdy mógł się sfotografować: 
 

 w dwóch monidłach: dama w stroju z czasów Aleksandry Ogińskiej i fotografii 
Atlasa – „Jacka z ratuszowej wieży” oraz poznać zasadę działania przyrządu 
optycznego camera obscura (pierwowzór aparatu fotograficznego). 
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Sesja naukowa 
„DWÓR PODLASKI – TRADYCJA, TOŻSAMOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”  

15, 16 czerwca 
 

Była to już piąta sesja naukowa poświęcona 
problematyce szlacheckiej (pierwsza odbyła się w 2004 roku). 
Pomysłodawcą sesji jest Muzeum Regionalne w Siedlcach, 
współorganizatorami: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.  

Sesji towarzyszyła wystawa fotograficzna „DĄBROWA. 
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W FOTOGRAFII SŁAWOMIRA 
KORDACZUKA”. 

Patronat medialny nad sesją objęli: Radio dla Ciebie, 
Katolickie Radio Podlasie oraz regionalny portal informacyjny 
podlasie24.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przy każdej kolejnej organizacji sesji powodem kontynuowania przez nas prac 
badawczych były względy merytoryczne. Istnieje bowiem realne zapotrzebowanie, 
naukowy obowiązek i moralna powinność badania zagadnień zepchniętych w sferę 
niebytu na długie dziesięciolecia.  

Prezentowane referaty podczas naszych sesji wydobywają z mroków 
zapomnienia fakty, a przede wszystkim pogłębiają wiedzę o wybitnych 
przedstawicielach ziemiaństwa podlaskiego oraz ich dokonaniach. Wiedzę tę należy 
nie tylko dokumentować  i systematyzować, ale także upowszechniać, by stała się 
ona częścią zbiorowej pamięci Polaków.  

Całość przedsięwzięcia zakończyła wycieczka szlakiem dworów i pałaców 
powiatu siedleckiego i łosickiego (m.in.: Mordy, Korczew, Dąbrowa, Rusków, 
Puczyce, Sarnaki i Zabuże). 
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNE  
NA TERENIE KARNEGO OBOZU PRACY W TREBLINCE 

1 września 
 

1 września 2012 r. w 73. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej w Miejscu 
Straceń w Treblince uczczono pamięć ofiar 
Karnego Obozu Pracy i żołnierzy 
walczących o niepodległość Polski. 
Uroczystości rozpoczęły się drogą 
krzyżową prowadzącą spod żwirowni, 
miejsca niewolniczej pracy, aż do 
symbolicznego pomnika upamiętniającego 
mord dokonany na przebywających na 
terenie obozu Polakach, Żydach i Romach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

W obchodach patriotyczno-religijnych udział wzięli m.in.: senator Waldemar 
Kraska, Jarosław Madejczuk, reprezentant Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Ewa Izdebska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, 
Mateusz Babicki, dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar 
Holocaustu, Artur Stępień, reprezentujący IPN z siedzibą w Warszawie, a także Jan 
Słomiak, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki. Nie zabrakło również byłego więźnia 
Karnego Obozu Pracy Zygmunta Chłopka, jak również młodzieży i harcerzy  
z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, Jasienicy, Kalinowa i Prostyni.  
W uroczystości wzięło udział 350 osób. 

 

http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=1
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DNI NIEPODLEGŁEJ 
10, 11, 12 listopada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Była to IX edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 r. Tak jak w poprzednich latach uroczystość odbyła się pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  
i Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości o. Eustachego Rakoczego.  
W tej edycji uroczystości tematem przewodnim była postać księcia Józefa 
Poniatowskiego. Uroczystości trwały przez trzy dni. Uczestniczyło w nich około 500 
osób. 
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W programie uroczystości znalazły się: 
10 listopada 
 Otwarte zawody strzeleckie dla 

mieszkańców Siedlec i okolic. 
Współorganizowane z Mazowieckim 
Towarzystwem Strzeleckim im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  
Z udziałem: Stowarzyszenia Jednostek 
Strzeleckich „Strzelec” w Siedlcach, 
Stowarzyszenia Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych „Front”, 
Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy 
Kaniowscy z Łodzi, Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 1 Pułku Strzelców Konnych Sekcja Konna w Siedlcach  
i Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiem i Podlaskiej z Siedzibą na Zamku  
w Liwie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 listopada 
 Pokazy kolekcji członków Siedleckiego Klubu 

Kolekcjonerów  
 
 
 
 
 
 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1  

z wydawnictwami filatelistycznymi 
 

 Odśpiewanie hymnu państwowego, 
powitanie gości, otwarcie wystawy „Dał  
nam przykład Bonaparte… Polskie dążenia do 
niepodległości w okresie napoleońskim”. Wartę 
honorową pełniła Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 2 Pułku Piechoty Księstwa 
Warszawskiego. 
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 „Na skrzydłach Orła Białego” – o odzyskaniu 
wolności seniorzy. Spektakl słowno-
muzyczny w wykonaniu Zespołu 
Artystycznego „Seniorynki” Stowarzyszenia 
Klubu Seniora „Zdrowie”. 

 

 
 
  Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

dzieci z Zespołu Szkół w Zagoździu (powiat 
łukowski) z publicznością. Chętni otrzymali 
śpiewniki. 

 

 Wykład z pokazem multimedialnym  „Wojsko 
Księstwa Warszawskiego w Siedlcach. Wojna 
1812 r. w departamencie siedleckim” kpt. Andrzeja 
Chojnackiego. 

 
 
 
 
  Program słowno muzyczny „Dał nam 

przykład…”  przyjaciół Muzeum Regionalnego, 
przygotowany przez Antoninę i Eugeniusza 
Mąków. 

 

 

12 listopada 
 Podsumowanie konkursu plastycznego „Cudowne miejsce w mojej 

Ojczyźnie”, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów 
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ADWENTOWE GRANIE 
8 grudnia 

 
 Na początku grudnia 2012 r. odbył się  
XVIII regionalny konkurs gry na ligawkach.  
W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy 
południowego Podlasia i wschodniego 
Mazowsza, którzy wykonują na tradycyjnych 
ligawkach melodie grane w adwencie. 
Czterdziestu wykonawców wystąpiło w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież  
i dorośli. 
 
 
Program: 
 

 konkurs gry na ligawkach, 
 prezentacja ligawek, 
 spektakl teatru obrzędowego „Łomniczanki”  

z Łomnicy gmina Żelechów pt. „Szukanie 
ojca”, 

 ogłoszenie wyników konkursu 
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Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

„MARSZ ŻYWYCH” 
 W MUZEUM WALKI i MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE 

15 marca – 21 kwietnia 
 

W dniach od 15 marca do 21 kwietnia 
w ramach „Marszu Żywych” Treblinkę 
odwiedziło 3 011 osób. Byli to głównie młodzi 
ludzie, którzy przyjechali niemalże z całego 
świata, aby poprzez swoją obecność oddać 
hołd pomordowanym oraz odmówić modlitwę 
kadisz. „Marsz Żywych” jest formą edukacji 
młodzieży żydowskiej w Polsce. Młodzi w ten 
sposób chcą  uczcić pamięć  o tych wszystkich, 
którzy zostali zamordowani w obozach. Marsze 
Żywych organizowane są od 1988 roku. 

Organizatorem jest March of the Living International. Odbywają się tradycyjnie  
w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). W tym dniu odbyły się główne 
uroczystości na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XI MAZOWIECKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW 

LUDOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
5-6 maja 

  
Głównym celem Festiwalu jest 

ochrona tradycyjnego repertuaru, stylu 
muzykowania i śpiewu oraz wykształ-
cenie wśród młodych wykonawców 
umiłowania sztuki ludowej wraz 
z doskonaleniem umiejętności przeka-
zywanych przez mistrzów. 

W trakcie dwudniowej imprezy 
zaprezentowali się artyści ludowi  
w różnym wieku, od młodzieży po 
seniorów, w 6 kategoriach: zespoły 
śpiewacze, soliści śpiewacy, kapele, 

soliści instrumentaliści, mistrz – uczeń oraz instrumenty pasterskie. 
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Dla laureatów z poszczególnych kategorii przewidziane były nagrody: 
Jubileuszowa Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz tradycyjnie nagrody  
za I, II i III miejsce a także wyróżnienia. Nagroda specjalna to kwalifikacja do udziału 
w XLVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą. 

Finałem konkursu był galowy koncert laureatów w plenerze, promujący 
muzykę i śpiew oraz towarzyszący mu festyn twórczości ludowej, podczas którego 
prezentowane były wytwory sztuki i rękodzieła ludowego (m.in. garncarstwo, 
wycinanka ludowa, rzeźba, kowalstwo itp.). 

Współorganizatorzy: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim  
i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 
 
 

 
 

POWIŚLAKI 
XIX Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych  
Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach 

9-10 czerwca 
 

 Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki  
i śpiewu regionów nadwiślańskich, organizo-
wany jest w Maciejowicach, powiat 
garwoliński, w ważnym ośrodku tradycyjnej 
mazowieckiej kultury ludowej. 

Ideą konkursu jest coroczne 
zaproszenie wszystkich żyjących i wystę-
pujących publicznie laureatów 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. 
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach i Centrum Kultury i 
Sztuki w Siedlcach. 
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VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 

DĄBROWA 
 

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne 
 

2012 to rok kontynuacji inwestycji  
w Dąbrowie. Z uwagi na kryzys ekonomiczny 
środki finansowe na jej realizację pozys-
kiwane były sukcesywnie w ciągu roku. 
Spowodowało to konieczność przepro-
wadzenia trzech przetargów publicznych  
i realizacji zadania etapowo. 

Pierwszy z nich, realizowany od 
kwietnia do sierpnia, polegał na wykonaniu 
remontu elewacji dworu i oficyny oraz izolacji 
fundamentów obu budynków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drugi etap, realizowany od sierpnia do 

grudnia, dotyczył już tylko dworu i obejmował: 
 roboty budowlane – ściany konstrukcyjne 

piwnic i parteru, ścianki z gipso-kartonu na 
poddaszu, podłogi drewniane i z płytek 
ceramicznych, malowanie, elementy 
ślusarskie, piece kaflowe i kominek, 

 instalacje sanitarne – rozprowadzenie 
instalacji, montaż grzejników i ceramiki 
sanitarnej, montaż kotłowni olejowej  
i przyłącza c.o. i cwu, 

 instalacje elektryczne – rozprowadzenie 
instalacji, montaż osprzętu elektrycznego, 
instalacja odgromowa. 
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Termin realizacji trzeciego etapu zadania 
pokrywał się w większości z drugim  
i trwał od września do grudnia. W jego zakres 
wchodziło wykonanie: 

 instalacji p.poż wraz z ekspertyzą, 
 instalacji przeciwwłamaniowej, 
 wewnętrznych drzwi, okiennic  

i parapetów, 
 mebli, 
 okładzin (z piaskowca) tarasu i schodów 

zewnętrznych, 
 zakup pierwszego wyposażenia. 

 
Pomimo bardzo krótkiego czasu (7 miesięcy) tak obszerny zakres prac zrealizowany 
został w całości, zgodnie z harmonogramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poza dotacją Województwa Mazowieckiego inwestycja finansowana była ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
 

Pozyskanie nowych nieruchomości 
 

 
 W 2012 roku Muzeum czyniło starania  
o pozyskanie działek sąsiadujących  
z zespołem dworsko-parkowym w Dąbrowie, 
przyszłym oddziałem – muzeum ziemiańskich 
wnętrz zabytkowych. 

Jedną z nieruchomości, pozyskanych na 
mocy umowy użytkowania, jest działka  
nr 1125/2 (oddział 184a i 184b) o powierzchni 
1,33 ha, należąca do Lasów Państwowych. 
Jest to łąka i stary sad. 
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Znaczną część drugiej pozyskanej 
działki (nr 1125/6) o powierzchni 1,87 ha 
zajmuje staw. 22 listopada 2012 r. został 
spisany akt notarialny przekazania  
darowizny przez Gminę Przesmyki  
na rzecz Województwa Mazowieckiego,  
z przeznaczeniem na cele statutowe Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. W dniu  
11 grudnia Muzeum na podstawie 
upoważnienia Urzędu Marszałkowskiego 
przejęło działkę protokołem zdawczo-
odbiorczym od Gminy. Aktualnie trwają prace związane z uzyskaniem tytułu 
prawnego do nieruchomości. 
 Pozyskane działki o łącznej powierzchni 3,2 ha stanowią część dawnego 
założenia dworsko-parkowego i wpisane są do rejestru zabytków. Pozwolą one na 
szerszą działalność wspomagającą przyszłego muzeum. 
 
 

Park   

W 2012 roku kontynuowane były prace 
pielęgnacyjno-porządkowe w parku, które pozwoliły 
m.in. na odsłonięcie alei grabowej. Dokonano 
również nasadzeń młodych drzewek, jako 
uzupełnienie istniejących alei. 

Wykonano sadzawkę z ozdobną wodną 
roślinnością oraz oczyszczono i pogłębiono rów 

odwadniający od 
szosy do stawu. 
 Prace na terenie parku prowadzone były przy 
udziale „wolontariuszy” – osadzonych w Zakładzie 
Karnym w Siedlcach w ramach działań 
resocjalizacyjnych. 
 Przy współpracy z Grupą EkoLogiczną  
z Siedlec zamontowano, na przeznaczonym do 
wycinki drzewie, gniazdo bocianie. 
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M. Krasuski, W. Księżopolska, A. Leszczyńska, K. Roguska, A. Wierzbicka, J. Zasłona. 




