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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.2016) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  12 582 13 034 + 4,0 % 

MWiM*            -        80 111 + 38,8 % 

MPK*              -    1 177 1 185 + 0,7 % 

MZD*              -        69 111 + 60,9 % 

OGÓŁEM:      -  13 908 14 441 + 3,8 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MWiM – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2017 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  453 48 404 1 
na kwotę 
5.000 zł 

472 % 

23.580 zł,  
w tym: dot. 

podmiotowa - 
17.110 zł, 

środki własne 
– 6.390 zł 

MWiM  -    31 - 31 - - - - 

MPK    -      8 - 8 - - - - 

MZD    -    52 29 13 10 
na kwotę 
2.000 zł 

227 % 
4.530 zł – 

środki własne 

RAZEM:  544 77 456 11 
na kwotę 
7.000 zł  

402 % 

28.110 zł,  
w tym: dot. 

podmiotowa 
- 17.110 zł,  

środki 
własne – 
11.000 zł 
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3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. malarstwo, grafika 

1/ obraz: Marek Kołodziejski, „Stary wiatrak” 
(motyw z Sokołowa Podlaskiego), 1990, 
płótno/olej 
 
 
2/ obraz: Jan Komar,”Arlekin”, olej/płótno/tektura 
 
 
 
 
3/ obraz: M.Łada-Maciągowa, „Widok na 
Kraków”, przed 1937 r., pastel 
4/ 15 matryc linorytniczych A.Woźnicy do grafik 
przechowywanych w zbiorach MRS 
5/ 11 grafik M.Rojewskiego, 1 grafika A.Gordon, 
1 grafika M.Kowalskiej, 1 grafika Michalak, 13 
grafik, pasteli i gwaszy L.Grabowskiego 
6/ 2 ekslibrisy: Z.Jóźwiak, Exlibris Jerzy 
M.Sołdak, linoryt; R.Tkaczyk, Exlibris Pol. Tow. 
Archeolog. – Oddz. Lub., linoryt 
 

1/ zakup – 
250 zł; 
środki 
własne 

2/ zakup – 
2500 zł; dot. 
podmiotowa 
 

3-6/ dar 

2. ubiory, tkaniny 

1/ 2 tkaniny samodziałowe wełniane 
 
 
 
2/ trzy dywany wełniane wykonane na krosnach 
tkackich 
 
 
3/ ubrania męskie, kobiece i dziecięce z 
początku XX w. i okresu międzywojennego 
4/ trzy dywany wełniane, wykonane na krosnach 
tkackich 
5/ trzy wełniane chusty, fabryczne, sprzed 1939  
6/ trzy fartuchy z okolic Siedlec, wyk. na 
krosnach tkackich przed 1939 r. 
7/ spódnica wełniana z okolic Siedlec, sprzed 
1939 r. 
8/ koronka do fartucha wykonana na szydełku 
9/ kożuszek-serdak damski z owczej skóry 
10/ poszewka lniana na poduszkę, z płótna 
tkanego na krosnach 
11/ dwie makaty (lniana wyszywana kolorowym 
kordonkiem i z białego bawełnianego płótna 
wyszywana na niebiesko 
12/ buty damskie długie skórzane 

1/ zakup – 
150 zł, środ. 
własne 
 
2/ zakup – 
250 zł, środ. 
własne 
 
 
 
 
 
 
3-12/ dar 
 
 

3. instrumenty 

1/ harmonia trzyrzędowa firmy „Leonard” 
 
 
 
2/ dwie harmonie: czterorzędowa firmy 
„JBorucki” i trzyrzędowa firmy „JKacprzak” 

zakup – 900 
zł; środki 
własne 

 
dar 
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4. meble 
taboret bambusowy z dwudziestolecia 
międzywojennego 

zakup - 200 
zł, środki 
własne 

5. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ przedmioty związane ze znanymi 
siedlczanami m.in. S. Łaguną i M. Ładą-
Maciągową oraz 9. Pal 
 
2/ srebrne pudełko w kształcie książki 
 
 
3/ lornetka francuska, teatralna, pocz. XX w.(?) 
 
 
 
4/ butelki, taca metalowa, łyżwy, rower „Adler”, 
futerał na binokle, gry planszowe 
 

1/ zakup – 
11.000 zł, 
dot. 
podmiotowa 
 
2/ zakup – 
200 zł, środ. 
własne 
3/ zakup 500 
zł – środki 
własne 
 
4/ dar 

6. dewocjonalia 

1/ modlitewnik, lata 50-te XX w. 
 
 
2/ krzyżyk i dewizka z włosia końskiego z końca 
XIX w.;  
3/ dokumenty dot. odpustu, ulotki, broszury 
4/ obrazek, pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
z 1916 r. 
 

1/ zakup - 50 
zł, dot. 

podmiotowa 
 

2-4/ dar 

7. 
dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1) album z fotografiami rodzin z przełomu XIX  
i XX w. i fotografie kobiety i mężczyzny z 
końca XIX 

2) Fotografia portretowa Konstantego Laszczki 
(1865-1956) 
 

3) Fotografie z wizerunkami bpa Henryka 
Przeździeckiego, papieża Piusa X, tableau 
szkolne z 1885 r. z atelier Jana 
Miecznikowskiego 

4) Fotografie przedstawiające lotnictwo polskie 
w międzywojniu w Łucku oraz żołnierzy 
m.in. z 79 pułku piechoty 

5) ulotki wyborcze, broszury LOPP, 
kalendarze, pamiętnik, dokumenty życia 
społecznego z dwudziestolecia 
międzywojennego 

6) dokumenty wojskowe 22 pułku piechoty, 
7) świadectwo szkolne Sabiny Hoter ze szkoły 

krawieckiej z 1913 r. 
8) karty pocztowe z aktorami filmowymi z 

okresu międzywojnia 
 

1-2/ zakup – 
980 zł, 
środki 
własne 
 
 
 
 
 
 
 
3-8/ dar 

8. militaria 

1) granat Kugel z okresu I wojny światowej 
 
 
 
2) rakietnica niemiecka Leup 42 z okresu  

II wojny światowej 
 

1/ zakup – 
150 zł, 
środki 
własne 
2/ dar 

9. falerystyka 

Pamiątkowy Znaczek Targów Poznańskich, 
znaczki PCK, znaczek pocztowy, znaczek 
„Niech żyje 1 Maj 1936 r.”, zapinka z orzełkiem 
w koronie 

dar 
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10. książki 

dwa tomy encyklopedii Ch. Rollina „Historie 
moderne des Chinois, des Japonnois…” z 1775 
r., pochodzące z księgozbioru księżnej 
Aleksandry Ogińskiej (odręcznie przez nią 
sygnowane) 
 

zakup – 
2.420 zł, dot. 
podmiotowa 

11. kartografia 
mapy fizyczne II RP, mapy niemieckie z okresu 
II wojny światowej, rosyjski atlas geograficzny  
z 1895 r. 

dar 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

1. archeologia 

Przedmioty odnalezione podczas prac 
archeologiczno-sondażowych na terenie byłego 
Karnego Obozu Pracy w Treblince pod 
kierownictwem dra inż. Sebastiana Różyckiego 
1/ 17 łusek z broni palnej z okresu II wojny 
światowej 
2/ fragment szyny kolejowej 
3/ butelka nieznanego zastosowania 
4/ kapsel biały, owalny, bez sygnatury 
 
Przedmioty odnalezione podczas prac 
archeologiczno-sondażowych na terenie byłego  
Obozu Zagłady w Treblince pod kierownictwem 
dr Caroline Sturdy-Colls z Wielkiej Brytanii 
5/ moneta 20-groszowa 
6/ fragment świecznika 
7/ metalowy gwizdek z łańcuszkiem 
8/ metalowy fragment grzebienia 
9/ metalowa odznaka z cyfrą „4” 
10/ metalowy fragment instrumentu muzycznego 
11/ fragment biżuterii złotej (?) 
 

przekaz 
Maz. Woj. 

Konserwato-
ra Zabytków 

2. obrazy 
4 obrazy o tematyce holocaustu autorstwa 
Małgorzaty Chmielowskiej 
 

dar autorki 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

hełm strażacki francuski dar 

2. 
medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe 

1/ znaczek pamiątkowy 120-lecia OSP Gdów 
1890-2010 
2/ Album strażnic z 1932 roku 
3/ plakietka i znaczek pamiątkowy odsłonięcia 
pomnika płk. poż. Józefa Dobosza w dn. 
28.10.2016 r. 
4/ medal okolicznościowy 180 lat Warszawskiej 
Straży Pożarnej 1860-2016 
5/ medal 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Branicy Radzyńskiej – Kolonii 1917-2017 
6/emblemat na rękaw munduru z OSP Mistów, 
pow. Mińsk Mazowiecki 
 

1-6/ dar 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 

1/ witryna narożna intarsjowana, Francja 
2/ fotel 
 
 

1-2/ zakup 
1.200 zł, 
środki 
własne 
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3/ stół drewniany na ozdobnej podstawie 
 
4/ lustro z konsolą 
 

3/ dar 
 

4/ depozyt 

2. tkaniny 

1/ obrus z koronką 
2/ serwety i serwetki – 20 szt. 
3/ powłoczki lniana na poduszki – 2 szt. 
4/ laufer biały 
 

1-4/ zakup; 
1.140 zł, dot. 
podmiotowa 

3. 
przedmioty 
użytkowe, rzemiosło 
artystyczne 

1/ zawieszka do zegarka 
2/ pędzel do czyszczenia kapeluszy 
3/ flakonik porcelanowy 
4/ ramiączka z koralikami do sukni balowej 
5/ okulary – lorgnon 
6/ statuetka - młodzieniec 
 
7/ dzwonek „plum-plum” 
8/ lichtarz pojedynczy 
9/ kandelabr – 2 szt. 
10/ komplet toaletowy ceramiczny 
11/ radio lampowe „Pionier B” 
 
12/ lampa naftowa do zawieszenia 
13/ lampa  naftowa porcelanowa, stojąca  
14/ koński osprzęt (2 siodła skórzane, 2 
kompletne uprzęże,2 kantary, 2 szpicruty) 

 
1-6/ zakup – 

420 zł, 
środki 
własne 

 
 

7-11/ dar 
 
 
 

 
 

12-14/ 
depozyt 

4. instrumenty pianino „NEUMAYER” dar 

5. pojazdy zabytkowe sanie do zaprzęgu depozyt 

6. 
zastawa stołowa, 
akcesoria kuchenne 

1/ tacka wiklinowa 
2/ tasak kuchenny 
3/ dzban emaliowany 
4/ antałek drewniany 
5/ cukiernica skrzynkowa 
6/ kieliszek, stal srebrzona 
7/ 3 komplety talerzy, porcelana 
 
8/ brytfanna żeliwna 
9/ patera 
10/ 2 serwisy obiadowe 
11/ karafka szklana z korkiem 
 
12/ waga szalkowa z kompletem odważników 
13/ beczki dębowe – 2 szt. 
14/ taca 
15/ serwis porcelanowy na 12 osób, Seltman 
 

 
1-7/ zakup – 

1.770 zł, 
środki 
własne 

 
 

 
8-11/ dar 

 
 
 
 

12-15/ 
depozyt 

 

7. malarstwo 
obraz olejny na tekturze ze sceną rodzajową, 
lata 20. XX w.(?) depozyt 
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II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -   3 - 5 6 3 3 2 3 + 100 % 

MWiM -   - - - - - - - - - 

MPK   -   2  - 2 3 2 3 - -  +150 % 

MZD   -   - - - - - - - - - 

OGÓŁ.:   5 - 7 9 5 6 2 3 + 80 % 

 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2016 r. konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny Wykonanie 

MRS   -    - - 5 9 - - 5 9 x 

MWiM -    - - - - - - - -  0 

MPK   -   1 - 1 - 1 - - -  - 100 % 

MZD   -   1 1 - 1 - - - 1 x 

OGÓŁ. :  2 1 6 10 1 - 5 10 +233 % 

 
 
 

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. 
Harmonia jednorzędowa, 

dwubasowa, koniec XIX w. 

naprawa mechanizmu, miecha, stabilizacja 
i uzupełnienie okleiny i całej powierzchni, 

wymiana galeryjki z klawiszami 

1.168,50 zł 
– dotacja 

podmiotowa 
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2. Burka wełniana 

dezynfekcja tkanin, czyszczenie 
chemiczne, konserwacja igłowa, 

rekonstrukcja splotu tkaniny (miejscowe 
wzmocnienie podszewki, wzmocnienie 

osłabionych szwów) 

8.800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

3. Druk ulotny, religijny 
czyszczenie, wzmocnienie strukturalne 

podłoża, uzupełnienie ubytków 

330 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

4. 

5 obrazów M.Łady-
Maciągowej (papier/ 
pastel): Katedra w 
Krakowie (MRS/S/952), 
Kosciół Mariacki w 
Krakowie, (MRS/S/1006, 
MRS/S/1089 i 
MRS/S/1096), Kościół św. 
Krzyża (MRS/S/1093) 

Czyszczenie lica i odwrocia obiektu, 
prostowanie blejtramu, prawidłowe 

przyklejenie obiektu do oryginalnego 
blejtramu, wykonanie specjalistycznych 

ram 

11.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. 
Lichtarz metalowy z figurą 

mężczyzny, XIX w. 
(MOS/60 Dep) 

Konserwacja zachowawcza wraz z 
niezbędnymi rekonstrukcjami płaszczyzn 
oraz odtworzenie brakującego elementu 

rzeźby - włóczni 

2.200 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

  xxxxxxxxxxxx  

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

  xxxxxxxxxxxx  

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. Pianino „NEUMAYER” 
Oczyszczono, zabezpieczono przed 
insektami i pomalowano obudowę 
instrumentu 

1.500 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 OGÓŁEM 
24.998,50 zł 

- dotacja 
podmiotowa  

 
 
 
 

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

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
MWiM – teren byłego 
Karnego Obozu Pracy 

prace sanitarno-pielęgnacyjne terenów 
leśnych w celu odsłonięcia obszaru 
byłego Karnego Obozu Pracy w 
Treblince oraz ochrony pozostałości 
betonowych i ceglanych przed 
całkowitą erozją (zgodnie z Planem 
Urządzania Lasu) 
 

84.780 zł – 
środki własne 
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2. MRS - ratusz remont elewacji 
405.900 zł 

dotacja celowa 
SWM 

3. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

rozbudowa systemu sygnalizacji  
włamania w budynkach gospodarczych 
(spichlerz, drewutnia, garaż) 
 

3.934,77zł 
środki własne 

  Razem 

494.614,77 zł,  
w tym: dotacja 
celowa SWM – 

405.900 zł; 
środki własne – 

88.714 zł 

 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

1/ ratusz – Siedlce  
(z powiadamianiem PSP) 
2/ MZ w Dąbrowie – dwór  
i oficyna, (z powiadamianiem 
PSP) 
3/ MWiM w Treblince 

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince; 
3/ MP w Kotuniu 
4/ MZ (dwór i oficyna, 
budynki gospodarcze)  
w Dąbrowie 

 
1-4/ spełnia 
 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

 
spełnia 

4. 

Przyczepka z zestawem 
gaśniczym: zbiornik wodny,  
2 gaśnice proszkowe, tłumica, 
koc, łopata, wiadro 

MWiM – zabezpieczenie 
przeciwpożarowe terenu 

spełnia 

5.  
Pas przeciwpożarowy 
oddzielający kompleks leśny 
od muzeum 

MWiM w Treblince spełnia 

6. System oddymiający 
dwór  w Dąbrowie (klatka 
schodowa) 

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MWiM w Treblince 

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 
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3/ MZ (dwór i oficyna, garaż, 
drewutnia, spichlerz)  
w Dąbrowie 
 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

1/ na zewnątrz ratusza  
i w holu wejściowym, sale 
ekspozycyjne 
2/ parking, punkt 
informacyjny, budynek  
z zewnątrz, teren przed 
pomnikiem, sale 
ekspozycyjne – MWiM  
 

1/ spełnia 
 
 
2/ spełnia 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  

1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
2/ z MWiM – w Ag. Ochrony 
3/ z MZ w Dąbrowie – w Ag. 
Ochrony 
 

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

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/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

spełniają 

6. Kraty w drzwiach i oknach 

1/ ratusz – Siedlce (w części) 
2/ MWiM w Treblince (parter) 
3/ MP w Kotuniu 
 

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MWiM – Treblinka 
3/ MP – Kotuń  
4/ MZ (dwór i oficyna) – 
Dąbrowa 

1,2,4/ spełniają 
3/ wymiany wymaga 
zabezpieczenie 
garażu na zabytkowe 
pojazdy 

    

 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – wymaga aktualizacji po remoncie 

 MWiM w Treblince – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

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

 MR w Siedlcach – wymaga aktualizacji po remoncie 

 MWiM w Treblince – aktualny dla zabytku nieruchomego (brak planu dla 
zabytków ruchomych) 

 MP w Kotuniu – wymaga aktualizacji 

 MZ w Dąbrowie – brak 
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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 

MRS  
bez zaleceń 
 
Magazyn zbiorów, ul. Żytnia 
bez zaleceń 
 
MWiM  
1/ rozważenie zatrudnienia 
ochrony fizycznej po godzinach 
pracy muzeum i osoby do 
obserwacji monitoringu wizyjnego 
2/ sprawdzić czy muzeum 
kwalifikuje się do połączenie 
systemu sygnalizacji pożaru z 
centrum monitorowania alarmów 
 
 
MP w Kotuniu 
zalecany jest pilny remont dachu 
nad pomieszczeniem garażowym 
pojazdów zabytkowych (będącym 
własnością OSP w Kotuniu)  
 
MZ w Dąbrowie 
bez zaleceń 

 

 
xxxxxx 

 
 

xxxxxx 
 
 

1/ brak środków 
finansowych na realizację 

 
 

2/ obiekt kwalifikuje się; 
wobec braku wymogu 
prawnego – celowość  

do rozważenia 
 
 
 

podjęte zostaną kroki w 
celu pozyskania środków i 

wykonania remontu w 2018 
r. 
 
 

xxxxx 

 
 

 
 
 
 
III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 

OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  533 
w tym: 
 MR Siedlce  -  452 
 MWiM Treblinka -    31 
 MP Kotuń  -      8 
 MZD Dąbrowa -    42 
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2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 
sprawozdawczym 

 
Ogółem    -  545 

w tym: 
 MR Siedlce  -  464 
 MWiM Treblinka -    31 
 MP Kotuń  -      8 
 MZD Dąbrowa -    42 

 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               14 398  12 647    5 449 
w tym: 
 MR Siedlce    12 991   12 425    5 449 
 MWiM Treblinka        111            111       - 
 MP Kotuń      1 185           -              - 
 MZD Dąbrowa         111         111       - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

 MRS – 261 (system muzealny MONA) 
 Oddziały - brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów.  

 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,7 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,7 % 
 MWiM Treblinka -  100 % 
 MP Kotuń  -  100 % (7 muzealiów nie posiada fotografii) 
 MZD Dąbrowa -  100 %  (10 muzealiów nie posiada fotografii) 
 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    245  
w tym: 
 MR Siedlce   -    123 
 MWiM Treblinka  -      31 
 MP Kotuń   -        0 
 MZD Dąbrowa  -      91 
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7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 430 obiektów 

 Wykonano dokumentację fotograficzną imprez 
 
 
 

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

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

(1881-1969) – podjęto temat malarstwa pejzażowego 
 przygotowanie materiałów do Albumu o Dąbrowie 
 gromadzenie dokumentacji dotyczącej właścicieli dworu w Dąbrowie 
 przygotowanie materiałów do katalogu kolekcji prac Konstantego Laszczki 

(1865-1956) 
 prace przygotowawcze związane z wydaniem albumu grafik i obrazów 

Kazimierza Szwainowskiego na 100-lecie urodzin artysty 
 
 
 
 

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

 
W 2017 r. przeprowadzono inwentaryzacje zbiorów muzealnych: 
 okresową w oddziale: MP w Kotuniu, 
 okresową w  oddziale: MZ w Dąbrowie, 
 okresową w oddziale: MWiM w Treblince 
 zdawczo-odbiorczą zbiorów etnograficznych 

 
 
 

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

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  100       137 
w tym: 
 MR Siedlce  -   100       137 
 MWiM Treblinka -    -          - 
 MP Kotuń  -    -          - 
 MZD Dąbrowa -    -          - 
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11. Biblioteka: 

 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2016) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS             5257 5332 + 1,4 % 

MWiM             597 633 + 6,0 % 

Ogółem        5854 5965 + 1,9 % 

   

 
 

b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2017 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

MRS    -  75 21 54 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa

nia 

43,1 % 
861,41 zł 
dotacja 

podmiotowa 

MWiM -   36      12 24 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa

nia 

19,9 % 
397,21 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

Ogółem– 111   33 78 
na kwotę 
2.000 zł 

68,5% 
1.369,62 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. 
Stroczyński K., Widoki zabytków… 
Gubernia Lubelska 

zakup 
90 zł dotacja 
podmiotowa 

2. 
Skoczek T., Insurekcja 
kościuszkowska 

dar x 

3. Zabytki sztuki w Polsce: Małopolska dar x 
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4. 
Petrynik R., Strzałkowski P., 
Opowieści o dawnym Janowie 

dar x 

5. 

Szczepański J.E., Jabłonna – ty 
morderco mojej młodości!: 
korespondencja żołnierzy 
niemieckich z garnizony Jabłonna 
1915-1918 

dar x 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

1. 
Cz. Grzelak, Sowiecki najazd 1939. 

Sojusznik Hitlera, 2017 
zakup 

38,48 zł  
dotacja 

podmiotowa 

2. 
W.Beom, Polowanie na Żydów. 

Zbrodnie Wermachtu, 2017 
zakup 

33,32 zł 
dotacja 

podmiotowa 

3. 
Muzeum II Wojny Światowej. 

Katalog, 2016 
zakup 

23,81 zł 
dotacja 

podmiotowa 

4. S.Willenberg, Bunt w Treblince, 2016 zakup 
23,52 zł 
dotacja 

podmiotowa 

5. 
Sokołowski Rocznik Historyczny,  

t. IV, 2016 
dar - 

6. 
Der Kern des Holocaust. Bełżec, 

Sobibór und die Aktion Reinchardt, 
2017 

dar - 

 
 
 

d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy * dany okres sprawozdawczy ilo

ś
ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

ilo
ś

ć
 

k
o

rz
y
s
ta

ją
c
y
c
h

  

n
a

 m
ie

js
c
u

 

ilo
ś

ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

%
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m
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n
a
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s
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s
u

n
k
u

 d
o

 ro
k
u

 

p
o

p
rz

e
d

n
ie

g
o
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ś

ć
 

k
o
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y
s
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c
y
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h

  

n
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 m
ie
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c
u

 

%
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m
ia

n
a
 w

 

s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 ro
k
u

 

p
o

p
rz

e
d

n
ie

g
o

 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

nie prowadzi 
się 

15 
nie prowadzi 

się 
x 16 + 6,7 % 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 

25 
nie prowadzi 

się 
x 77 + 208 % 

Ogółem:    x 40 x x 93 + 132,5 % 
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12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  
z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 

 
MR Siedlce 

 badania historii Siedlec związane z przygotowaniem wystawy 
jubileuszowej w 2017 r. 

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

 
MWiM Treblinka 

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

 
 

MP Kotuń 
 poszukiwania materiałów i publikacji na temat produkcji sikawek, 

motopomp i innego sprzętu strażackiego w Polsce, 
 badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

do celów publikacji artykułów w prasie pożarniczej 
 
 

MZ Dąbrowa 
 gromadzenie materiałów ikonograficznych związanych z kulturą 

ziemiańską, w szczególności dotyczących właścicieli dworu  
w Dąbrowie i historii założenia dworsko-parkowego w Dąbrowie 

 
 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym z Trzcińca, Wodyń, Lalin   

i Kacprówka dotyczących repertuaru pieśniowego na festiwal kapel  
i śpiewaków ludowych (8 wyjazdów etnografa) 

  
  MWiM Treblinka 

 8-12 maja prowadzone były nieinwazyjne badania archeologiczne na 
terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince pod kierunkiem dr Caroline 
Sturdy-Colls z Uniwersytetu w Staffordshire w Wielkiej Brytanii 
 

 6-18 października prowadzone były badania archeologiczne  
w ramach projektu „Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do 
objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy w Treblince” 
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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IV. WYSTAWIENNICTWO 
 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

 xxxxxx     

OGÓŁEM   

 
 

Wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

Frekwencja 
(w 2017) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne oraz 
numizmaty 

wznowiona po 
remoncie od 
3.04.2017 r. 

siedziba 
główna 

3 635 - 

2. Podsiedlecka wieś 
wznowiona po 
remoncie od 
3.04.2017 r. 

siedziba 
główna 

3 661 - 

3 

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

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Treblince 

21 739 - 

4. 
Szukając Treblinki. 
Badania i wykopaliska 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Treblince 

21 739 - 

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

Kontynuacja; 
uzupełnienie 

Oddział  
w Kotuniu 

641 - 

6. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

641 - 

7. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

641 - 

8. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

641 - 

9. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Dąbrowie 

1 618 - 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 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 

Frekwe
ncja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

* 

1. 
Maciej 
Falkiewicza – 
malarstwo. 

16.01.2017 – 
16.02.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

17.02 – 
26.03 

393 

plan – 300 zł; 
wykonanie – 
1510,87 zł 

środki własne 

2. 
Podróże w 
czasie. Siedlce 
przez wieki. 

sierpień 2015 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
4.03.2018 

2 998 
(w 2017) 

plan – 15.000 
zł; 

wykonanie – 
2.776,30  zł 

środki własne 

3. 

Zbiory etnogra-
ficzne XIX–XX w. 
Wybór z kolekcji 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach. 
Wystawa 
jubileuszowa 

marzec 2017 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 -
4.03.2018 

3 518 
(w 2017) 

plan – 2.000 
zł; 

wykonanie – 
590,40 zł 

środki własne 
 

4. 

Sztuka w 
naszych 
zbiorach. 
Wystawa 
jubileuszowa. 

20.02.2017 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
4.03.2018 

3 534 
(w 2017) 

plan –  
10.000 zł; 

wykonanie – 
923,37 zł 

środki własne 

5. 
Muzeum na 
przestrzeni lat 
pięćdziesięciu. 

styczeń – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
4.03.2018 

1 362 
(w 2017) 

plan – 1.000 
zł; 

wykonanie – 
97,20 zł 

środki własne 

6. 
„Para – buch! 
Koła – w ruch!” 

18-29.12.2016 

poza 
siedzibą 

– 
Muzeum 
Regional

ne w 
Łukowie 

1.01 – 
17.02.2017 

900 
koszty 

poniesione  
w 2015 r. 
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7. 
„Para – buch! 
Koła – w ruch!” 

20-24.02 2017 

poza 
siedzibą 
- Galeria 

Biała 
Lokomo-
tywa w 
Białej 

Podlas-
kiej 

28.02 – 
30.06. 
2017 

10000 
koszty 

poniesione  
w 2015 r. 

8. 
„Para – buch! 
Koła – w ruch!” 

10-15.08.2017 

Stowarzy
szenie 

„BUGOW
IANKI” w 
Terespol

u 

20.08 – 
31.12. 
2017 

1500 
koszty 

poniesione  
w 2015 r 

9. 

„Z łąk, pól i 
ogrodów” – 
malarstwo Haliny 
Budziszewskiej 

styczeń – 
11.05.2017  

Oddział 
w 

Dąbrowie 

12.05. – 
4.06.2017 

371 

plan – 400 zł; 
wykonanie –  

439,60 zł 
środki własne 

10 

Michał Boruciński 
(1885-1976). 
Studia i szkice 
dla kościoła 
Wniebowzięcie 
NMP w Kocku.  

3.07-
28.09.2017 

Galeria 
Ordy  
Domu 

Kultury w 
Kocku 

20.10-
31.12. 
2017 

500 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 
810 zł środki 

własne 

11. 
Samuel 
Willenberg – 
świadek zagłady 

2015 
Oddział 

w 
Treblince 

2.08.2017 
– 31.03. 

2018 

216 
(w 

2017) 

plan – 0 zł; 
wykonanie –  

0 zł 

OGÓŁEM 25292 

plan – 
28.700 zł 

wykonanie –
7.147,74 zł  

środki 
własne 

 
 
wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 

 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – 
w kraju / 

poza 
siedzibą – 
za granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

(w 2016) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

„Szlacheckie 
siedziby – dwory 
i pałace wscho-
dniego Mazow-
sza, południo-
wego Podlasia i 
północnej Lubel-
szczyzny” 
wystawa fotogra-
fii Sławomira 
Kordaczuka   

9.04 – 
16.04.2015 

poza 
siedzibą 
– Pałac 

w 
Korcze-

wie 

17.04.2015 
– 

30.06.2017 

1123 
(w 

2017) 

Koszty 
poniesione 
w 2015 r. 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 

 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 
Patriotyczne pamiątki w 

zbiorach MRS 

12.11.2017 
– czerwiec 

2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

korekta programu Dni 
Niepodległej / 

zaoszczędzone środki – 
3.000 zł – środki własne 

 
 
 
 

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

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Kiedy słucham 
opowiadań z 
Treblinki, coś 
zaczyna dławić i 
dusić moje serce 
(dokumenty z 
Archiwum 
Ringelbluma) 

2.08.2017 -  
2.08.2018 

Żydowski 
Instytut 

Historyczny w 
Warszawie 

Oddział w 
Treblince 

12 186 
(w 

2017) 

plan – 0 zł; 
wykonanie 

–  0 zł 

2. 

„Trylogia w 
Dąbrowie” 
Wystawa 
rekwizytów z 
ekranizacji dzieł 
H.Sienkiewicza 

13.06 – 
16.07.2017 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury, 
Sportu i 

Rekreacji  
w Mielniku 

Oddział w 
Dąbrowie 

91 

plan – 4.000 
zł; 

wykonanie 
–  4.719,08 

zł środki 
własne 

3. 

Łowiectwo 
siedleckie 1977-
2017. 70-lecie 
Koła Łowieckiego 
„LAS” w 
Siedlcach 

15.09.2017-
31.01.2018 

Związek 
Łowiecki  

w Siedlcach 

Oddział w 
Dąbrowie 

284 
(w 

2017} 

plan – 750 
zł; 

wykonanie 
–  124,40 zł 

środki 
własne 

OGÓŁEM 12561 

plan – 
4.750 zł; 

wykonanie- 
4.843,48 zł 

środki 
własne 

* koszty wystaw bez wydawnictw towarzyszących, które podano w p.V.2 
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wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 

Lp. Tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. xxxxxxxx      

 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxxxxxxxx   
 
 
 

 
 
 
 

4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

M
u

z
e
u

m
 /

 

O
d

d
z
ia

ł 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

 
poza 

siedzibą 
Muzeum 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

zbiorowo 
indywidual

nie 
3 869 13 530 

zbiorowo 
indywidual

nie 
4 391 

13 523 
- MRS 1 323 2 546 1814 2 577 

MWiM 26 576 19 939 46 515 - 45 501 19 364 64865 - 

MPK 580 182 762 - 450 191 641 - 

MZD 1 015 480 1 495 - 994 624 1 618 - 

 

x 29 494 23 147 52 641 13 530 48 759 22 756 71 515 12 023 

 OGÓŁEM 66 171 OGÓŁEM 83 538 

 
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 2017 wykonanie  k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

3 1 1 8 - 2 1 - 6 - 

 
inne: – plan: 9 (publikacja popularnonaukowa – 1; medal – 1; plakat - 5; 

zaproszenie z programem – 1; opracowane teksty ludowe: 1) 
 

- wykonanie: 8 (publikacja popularnonaukowa – 1; medal – 1; plakat – 
4; zaproszenie z programem – 1; opracowane teksty ludowe - 1) 

 
 

2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. 
tytuł 

 
nakład 

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

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 
Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku 
i Muzeum Ziemiaństwa. 

500 album 

plan – 15.000 zł  
wykonanie – 13.538  

zł  
środki własne 

2. 
Kolędowanie. Wschodnie 
Mazowsze, południowe 
Podlasie. 

100 
opracowane 

teksty ludowe 

plan – 4.500 zł  
wykonanie – 4.500  

zł  
środki własne 

3. 
50 lat Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach (1967-2017) 

400 
informator  
o muzeum 

plan – 10.500 zł  
wykonanie – 3.960 

zł  
środki własne 

4. 
„Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince” – składanka. 

1500 
folder/składank

a o muzeum 

plan – 2.000 zł  
wykonanie – 922,50 

zł  
środki własne 

5. 
Muzeum Pożarnictwa w 
Kotuniu. 

500 
folder/składank

a o muzeum 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 738 zł  

środki własne 

6. 
Landed Gentry Museum in 
Dąbrowa – Branch Of The 
Regional Museum in Siedlce 

1000 
folder/składank
a o muzeum w 

jęz. ang. 

plan – 0 zł  
wykonanie – 738  zł  

środki własne 

7.  

Konstanty Laszczka (1865-
1956). Prace artysty w 
zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. 

200 katalog zbiorów 

plan – 2.000 zł  
wykonanie – 
2.467,50 zł  

środki własne 
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8. 
„Wokół Dąbrowy. Ludzie, 
kraobraz, architektura.” 
Malarstwo, rzeźba, fotografia 

200 
katalog 
wystawy 

plan – 5.250 zł  
wykonanie – 3.125  

zł  
środki własne 

9. 
Maciej Falkiewicz – 
malarstwo. 

350 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 700 zł  
wykonanie – 731,85 

zł  
środki własne 

10. 
„Z łąk, pól i ogrodów”. 
Malarstwo Haliny 
Budziszewskiej. 

300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 664,20 

zł  
środki własne 

11. 
Łowiectwo Siedleckie 1977 -
2017. 70-lecie Koła 
Łowieckiego „Las” – wystawa. 

200 
folder / 

zaproszenie do 
wystawy 

plan – 700 zł  
wykonanie – 393,60  

zł  
środki własne 

12. 
Medal Jubileuszowy MRS  
(+ etui) 

150 medal 

plan – 6.500 zł  
wykonanie – 
5.467,50  zł  

środki własne 

13. 
Wystawy jubileuszowe – 
plakat na otwarcie 

65 plakat 

plan – 1.300 zł  
wykonanie – 
1.586,70 zł  

środki własne 

14. Noc Muzeów 60 plakat 
plan – 700 zł  

wykonanie – 615 zł  
środki własne 

15. XXI Adwentowe granie 50 plakat 
plan – 500 zł  

wykonanie – 80  zł  
środki własne 

16. Dni Niepodległej 60 
plakat z 

programem 

plan – 700 zł  
wykonanie – 619,92  

zł  
środki własne 

17. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie z 
programem 

plan – 800 zł  
wykonanie – 307,50  

zł  
środki własne 

18. 
Samochód pożarniczy ZIS-
151 z 1952 r. (MPK) 

500 pocztówka 

plan – 0 zł  
wykonanie – 116,85  

zł  
środki własne 

 
 

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. 
50 lat Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach 

folder o muzeum 

po przeanalizowaniu 
kosztów organizacji 

jubileuszu  
zdecydowano się na 

wydanie jednej zamiast 
dwóch planowanych 

publikacji / folder  
przesunięty na 2018 
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zaoszczędzone środki 
– 1.000 zł – środki 

własne 

2. 

„Trylogia w Dąbrowie”. 
Wystawa rekwizytów z 
ekranizacji dzieł  
H. Sienkiewicza 

folder/zaproszenie  
do wystawy 

wydrukowano w formie 
zaproszenia / 

zaoszczędzone środki 
– 581,92 zł – środki 

własne 

3. 

Piękne, cenne, najstarsze  
w zbiorach Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. 
Wystawa jubileuszowa. 

folder/zaproszenie  
do wystawy 

wydrukowano w formie 
zaproszenia / 

zaoszczędzone środki 
– 109,60 zł – środki 

własne 

4. 
Plan krzyży na tzw. „Miejscu 
Straceń” 

przewodnik 

Przedłużająca się 
weryfikacja informacji z 
rodzinami ofiar, w 
związku z licznymi 
pomyłkami na tablicz-
kach znajdujących się 
na krzyżach; 
zaoszczędzone środki 
– 3.500 zł – środki 
własne 

 
Patriotyczne pamiątki w 
zbiorach Muzeum. 

plakat 

nie zrealizowano 
wystawy / 
zaoszczędzone środki 
– 700 zł – środki 
własne 

 
Kazimierz Szwainowski 1917-
2002). Życie i twórczość. W 
stulecie urodzin artysty 

album 

w trakcie projektowania 
graficznego / druk w 
2018 r.; 
zaoszczędzone środki 
19.000 zł – środki 
własne 

 
 
 

4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

H.Budziszewska, Hej 
kolęda, kolęda; tekst i 
materiał ilustracyjny o 
K.Szwainowskim 

Zdrowie w 
Centrum, nr 
4(22)/2917 – 
Zima s. 34 

obca - 

2. 
H.Budziszewska, tekst 
o artyście Antonim 
Wróblewskim 

Album Antoni 
Wróblewski – 

malarstwo, 
grafika, rysunek – 

ziemia ziemią 
malowana, 

Siedlce 2017,  
s. 11-13 

obca - 

3. 

K. Cabaj, Pół wieku 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

„Kuryer 
Uniwersytecki”, nr 

77 (2/2017),  
s. 5-7 

obca - 
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4. 

E. Kopówka, 
Zapomniany ksiądz. 
Więzień KL Auschwitz 
nr 8680” 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

10(1808) z dn. 8-
14.03.2017 r. s. 9 

obca - 

5. 

E. Kopówka, Historia 
Obozu Pracy w 
Treblince. 
Dotychczasowy stan 
wiedzy 

Obóz Pracy 
Treblinka I. 
Metodyka 

integracji danych 
wieloźródłowych, 
Warszawa 2017 

obca - 

6. 

S. Kordaczuk, Wart 
Pac pałaca, czyli 
życzyńskie 
niespodzianki 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 1(34), styczeń 

2017, s. 16-17 

obca - 

7. 
S. Kordaczuk, 
Korczew – miejsce z 
historią i przyszłością 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 2(35), luty 

2017, s. 16-17 

obca - 

8. 

S. Kordaczuk, 
Mężenin 
nadbużańskie 
sensacje 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 3(36), marzec 
2017, s. 16-17 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, 
Mroczny sekret 
Toporowa 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 4(37),   2017, 

s. 16-17 

obca - 

10. 
S. Kordaczuk, 
Dąbrowa i Muzeum 
Ziemiaństwa 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 5(38),  2017,  

s. 16-17 

obca - 

11. 
S. Kordaczuk, Pół 
tysiąclecia Górek 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 6(39),  2017,  

s. 16-17 

obca - 

12. 

S. Kordaczuk, 
Rakietowa kolekcja  
w Muzeum 
Regionalnym  
w Siedlcach 

M. Dudziak, W 
poszukiwaniu 
Wunderwaffe. 
Bronie V na 

ziemiach polskich, 
Zakrzewo 2017, 

s. 213-216 

obca - 

13. 
S.Kordaczuk, Historia 
wsi Dąbrowa i majątku 
Natolin 

Dąbrowa. Dzieje 
wsi, majątku i 

Muzeum 
Ziemiaństwa, 
Siedlce 2017,  

. 49-98 

własna - 

14. 
S.Kordaczuk, 
Zaproszenie na 
weekend 

Dąbrowa. Dzieje 
wsi, majątku i 

Muzeum 
Ziemiaństwa, 
Siedlce 2017,  

s. 99-101 

własna - 
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15. 

S. Kordaczuka, Album 
siedlecki. Historia 
miasta i okolic z 
prywatnych archiwów, 
Siedlce 2017 

jak obok obca  - 

16. 
S.Kordaczuk, 
Rakietowa kolekcja 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego w 

Siedlcach”, 
Siedlce 2017,  

. 35-40 

własna - 

17. 
S. Kordaczuk, 
Podążając za cieniem 
księżnej  

K. Rudnicka, Z 
Kartek 

pamiętnika,  
Siedlce 2017,  

s. 272-273 

obca - 

18. 

S. Kordaczuk, 
Wakacyjne 
odkrywanie 
przeszłości 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 7-8 (40), lipiec 
- sierpień 2017,  

s. 7-8 

obca - 

19. 
S. Kordaczuk, 
Stadnina na dwa życia 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 9 (41), 

wrzesień 2017,  
s. 16-17 

obca - 

20. 

S. Kordaczuk, 
Szlakiem 
najważniejszego 
bohatera 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 10 (42), 

październik 2017, 
s. 16-17 

obca - 

21. 
S. Kordaczuk, Kopiec 
ku czci Piłsudskiego 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 11 (43), 

listopad 2017,  
s. 20 

obca -- 

22. 
S. Kordaczuk, Kock. 
600-letni jubilat 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 12 (44), 

wrzesień 2017,  
s. 18 

obca - 

23. 

S. Kordaczuk, J. 
Wilczyński, Śladami V-
2. Cudowna broń 
Hitlera na terenie 
obecnego 
województwa 
mazowieckiego w 
czasie II wojny 
światowej 

Lekcje  
o Mazowszu. 

Scenariusze zajęć 
edukacyjnych, 

Warszawa 2017, 
s. 210-232 

obca - 

24. 
M. Krasuski, 
Numizmaty 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego w 

Siedlcach”, 
Siedlce 2017, 

s.31-34 

własna - 
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25. 
W.Księżopolska, 
Zbiory etnograficzne 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego w 

Siedlcach”, 
Siedlce 2017,  

s. 41-46 

własna - 

26. 

A.Leszczyńska, Jak 
powstawało muzeum 
w otoczeniu pięknej 
przyrody 

Dąbrowa. Dzieje 
wsi, majątku i 

Muzeum 
Ziemiaństwa, 
Siedlce 2017,  

s. 9-30 

własna - 

27. 

A.Leśniczuk, 
Pochówki w obiektach 
sakralnych na Podla-
siu na przykładzie 
Knychówka 

Istoria religij v 
Ukraini: naukowvij 

šoričnik, Lviv 
(Ukraina) 2017, 

s.65-75 

obca - 

28. 

A.Leśniczuk, Zarys 
dziejów parafii św. 
Stanisława Biskupa 
Męczennika w 
Knychówku 

„Drohicczyński 
Przegląd 
Naukowy. 

Wielokulturowe 
Studia 

Drohiczyńskiego 
Towarzystwa 

Naukowego” nr 
9/2017, s. 361-

374 

obca - 

29. 

A.Leśniczuk, 
Ekspozycja stała 
wnętrz dworskich 
przełomu XIX i XX 
wieku 

Dąbrowa. Dzieje 
wsi, majątku i 

Muzeum 
Ziemiaństwa, 
Siedlce 2017,  

s. 31-48 

własna - 

30. A.Matuszewicz, Wstęp 

Dąbrowa. Dzieje 
wsi, majątku i 

Muzeum 
Ziemiaństwa, 

Siedlce 2017, s. 5 

własna - 

31. 
D.Michalec, Dział 
sztuki 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach”, 
Siedlce 2017,  

s. 47-51 

własna - 

32. 

D. Michalec, 
„Zmartwychwstanie” 
Karton witrażowy  
M. Łady-Maciągowej 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 4(37),  2017 

obca - 

33. 
A.Świerczewska, 
Biblioteka 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach”, 
Siedlce 2017,  

s. 53-55 

własna - 

34. 

Z. Todorski, Wkład 
Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu w dokumen-
towanie dziejów straży 
pożarnych 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 1 

I-III.2017 
obca - 

35. 

Z.Todorski, Produkcja 
motopomp pożarni-
czych w Zakładach 
Mechanicznych 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 1 

I-III.2017 
obca - 
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„Lilpop, Rau i 
Lowenstein” 

36. 
Z.Todorski, Wkład 
straży pożarnych w 
wyzwolenie Polski 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 3 

VII-IX.2017 
obca - 

37. 

Z.Todorski, Księża w 
dziejach straży 
pożarnych na 
przełomie XIX i XX 
wieku 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 4 

X-XII.2017 
obca - 

38. 

Z.Todorski, Kotuń. 
Zapraszamy do 
muzeum. 35 lat 
dokumentowania 
dziejów pożarnictwa 

„Echo Katolickie”, 
nr 35 z dn. 
31.08.2017 

obca - 

39. 

K. Woźnica,  
1/ Historia muzeum 
2/ Zbiory historyczne 
3/ Zbiory 
archeologiczne 
4/ Zbiory fotografii 
archiwalnej 

„50 lat Muzeum 
Regionalnego w 

Siedlcach”, 
Siedlce 2017,  

s.5-30 
własna - 

 
 
 
 
 
 
 

VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
 

a. liczba podejmowanych tematów  
 

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2017 r. zrealizowane 

MRS         -   18 31 21 
plan – 1350 zł 

wykonanie – 61,02 zł 
środki własne 

MWiM       -     7 8 7 - 

MPK         -     1 1 2 - 

MZD         -     - 3 1 
plan – 300 zł 

wykonanie – 54,69 zł 
środki własne 

OGÓŁEM  -   26 43 31 
plan – 1.650 zł 

wykonanie – 115,71 zł 
środki własne * 

* koszt zużytych materiałów plastycznych 
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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  
brak 

szczegółowej 
ewidencji 

1. 
Sztuka starożytna: Mezopotamia, 
Egipt, Grecja, Rzym 

1 27  

2. Biblia w sztuce 1 5  

3. 
Renesans i barok – porównanie 
stylów 

1 22  

4. Sztuka baroku 1 6  

5. Sztuka Młodej Polski 3 54  

6. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 3 44  

7. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 5 124  

8. Malarstwo historyczne w Polsce 5 121  

9. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i 
Ogińskiej 

1 11  

10. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

20 424  

11. Portret rokokowej damy 12 300  

12. Znani i nieznani Siedlczanie 1 13  

13. O herbie Siedlec 8 149  

14. Poznajemy muzeum 19 351  

15. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

11 274  

16. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

1 40  

17. Podsiedlecka wieś 1 23  

18. Historia Siedlec 1900-1945 2 51  

19. W dawnych Siedlcach 1 25  

20. Siedlce w czasie II wojny światowej 1 19  

21. Bitwa pod Iganiami 2 43  

 Razem 100 2126 

plan – 1.350 zł 
wykonanie – 

61,02 zł 
środki własne 
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Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

 

22. 
Historia Karnego Obozu Pracy i 
Obozu Zagłady w Treblince 

2 175 - 

23. 
Obóz Zagłady. Historia i 
funkcjonowanie 

6 130 - 

24. 
Historia Karnego Obozu Pracy  
w Treblince 

3 60  

25. 
Być dzieckiem w czasie wojny, co to 
znaczy? 

1 18 - 

26. 
Mniejszości narodowe i etniczne w II 
Rzeczypospolitej 

1 20 - 

27. 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata  
z okolic Treblinki 

2 43 - 

28. Życie i twórczość Janusza Korczaka 2 43 - 

 Razem 17 489 - 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

29. 

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

3 34 - 

30. 
Rozwój sprzętu pożarniczego od XIX 
do końca XX w. 

3 34 - 

 Razem 6 68 - 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

31. Rycerz, szlachcic, ziemianin 3 66 

plan – 300 zł 
wykonanie – 

54,69 zł 
środki własne 

 Razem 3 66 

plan – 300 zł 
wykonanie – 

54,69 zł 
środki własne 

 OGÓŁEM 126 2749 

plan –1.650 zł 
wykonanie – 

115,71 zł 
środki 
własne 

FILMY 

1. Gancwol fotograf 1 5 - 

2. Nim zgasło słońce 1 14 - 

 OGÓŁEM 2 19 - 
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c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 
 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 
Sztuka średniowiecza – porównanie stylów 
romańskiego i gotyckiego 

brak zapotrzebowania 

2. Sztuka renesansu j.w. 

3. Klasycyzm j.w. 

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

5. Zbrodnia katyńska j.w. 

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

7. Jak powstaje beczka? j.w. 

8. 
Historia świata zapisana na firmamencie 
niebieskim 

j.w. 

9. 100 fotografii o dawnych Siedlcach j.w. 

10. Lekcja dot. historii kolei j.w. 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

11. 
Symbolika nagrobków żydowskich  
na przykładzie fragmentów macew 

j.w. 

12. 
Niemieckie prawo okupacyjne w Polsce, 
funkcjonowanie i opór wobec niego 

j.w. 

13. 
Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej 
– zbrodniczy plan III Rzeszy. jego geneza  
i realizacja 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

 xxxxxxx  

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

14. 
Święta Wielkanocne  
w ziemiański dworze 

j.w. 

15. 
Tradycje dożynkowe  
w ziemiańskim dworze 

j.w. 

16. Święta Bożego Narodzenia j.w. 
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2. Warsztaty 
 
a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2017 r. zrealizowane 

MRS         -      2 3 3 
plan –  1.100 zł 

wykonanie – 1.982,67 zł 
środki własne 

MWiM       -      -   - 

MPK         -      - - - - 

MZD         -     2 2 2 
plan – 2.100 zł 

wykonanie –  132 zł 
środki własne 

OGÓŁEM  -   4   
plan –  3.300 zł 

wykonanie –  2.114,67 zł 
środki własne 

 
 

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

 
ilość 

przeprowadzonych w 
okresie 

sprawozdawczym 
warsztatów 

frekwencja 
(liczba 

uczestników na 
warsztatach dot. 
danego tematu)  

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. 
Warsztaty 
pisankarskie  
(30 i 31.III) 

10 311 

plan – 400 zł;  
wykonanie – 1100 

zł  
środki własne 

2. 

Warsztaty teatralne z 
zespołem „Teatr Lalki i 
Ludzie z Supraśla”  
(w ramach Nocy 
Muzeów), (20.V) 

1 60 

plan – 500 zł;  
wykonanie – 500 

zł  
środki własne 

(wliczone w koszty 
Nocy Muzeów) 

3. 

Warsztaty 
wycinankarskie. 
Nauka wykonywania 
wycinanek z opłatka, 
tradycyjnych ozdób 
bożonarodzeniowych. 
(7.XII) 

2 58 

plan – 200 zł 
wykonanie – 

382,67 zł, środki 
własne 

 

 Razem 13 429 

plan –  1.100 zł 
wykonanie – 
1.982,67 zł 

środki własne 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

 
xxxxxxxxxx    

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxxxxxx    
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Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

4. 

Warsztaty haftowania 
kartek wielkanocnych 
(w ramach Rajdu 
Powitania Wiosny – 
19.III) 

2 67 

plan –  2.100 zł 
wykonanie– 132 zł 

środki własne; 
pozostałe koszty 
współorganizator 

PTTK Oddział 
„Podlasie” 

 Razem 2 67 
plan –  2.100 zł 

wykonanie– 132 zł 
środki własne 

Ogółem: 15 496 

plan –  3.300 zł 
wykonanie – 
2.114,67 zł 

środki własne 
 
 
 

c. planowane a niezrealizowane tematy warsztatów 
Lp. tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

 
xxxxx 

 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

 
xxxxx 

 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxx 

 

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

 
xxxxxxx 

 

 
 
 

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

a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych:  
dr W. Charczuk, 

wykład 27 
plan – 500 zł 

wykonanie – 330 zł 
środki własne 
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„Dziewczyny Wyklęte 
Mazowsza i Podlasia” 
(1.III) 

2. 

Adam i Ewa w Biblii 
ludowej, prof. 
Magdalena Zofczak 
(4.IV) 

wykład 55 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 0 zł 

3. 
Otwarcie wystaw 
jubileuszowych 
(28.IV) 

wernisaż (bez 
planowanych imprez 

towarzyszących) 
70 

plan – 5.700 zł 
wykonanie – 0 zł 

środki własne 

4. 

Noc Muzeów 2017  
Bombowa noc „pod 
Jackiem”: spotkanie z 
zespołem „Teatr Lalki 
i ludzie z Supraśla”, 
udostępnienie 
wystaw, konkurs 
wiedzy o muzeum, 
warsztaty teatralne  
i widowisko teatralne. 
(20.V) 

spektakl, warsztaty 
teatralne 

305 

plan – 1.400 zł;  
wykonanie – 1.528,18 

zł  
środki własne 

5. 

Konferencja naukowa 
z okazji 
Mazowieckiego Dnia 
Muzealnika i 
Jubileusz 50-lecia 
Muzeum (29.V) 

konferencja, 
spotkanie 

340 

plan – 45.000 zł;  
wykonanie – 

48.475,55 zł; z tego: 
26.975,55 zł 

środki własne, 
21.500 zł – dotacja 

celowa 

6. 

XXIV „Powiślaki” 
Konkurs Kapel i 
Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach 
(główny organizator 
GOK w Maciejowi-
cach) (10.VI) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
500 

plan – 2.000 zł; 
wykonanie – 2.077,49 

zł 
środki własne 

7. 

„Dwa cykle 
pejzażowe 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-
1969) – Tatry i 
Planty”, D. Michalec 
(3.VIII) 

pokaz multimedialny 
na sesji naukowej w 

Wiśniowej 
k/Rzeszowa 

organizowanej przez 
Uniwersytet 
Rzeszowski  

3-4 sierpnia 2017 

73 bez kosztów 

8. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa „Krajo-
braz dziedzictwa – 
dziedzictwo krajobra-
zu”. Wycieczka 
piesza po mieście 
„Spacerem po 
Siedlcach. Śladami 
XVIII – wiecznych 
Siedlec” (10.IX) 

impreza plenerowa 24 

plan – 0 zł 
wykonanie – 240 zł, 

środki własne 
 

9 
„Podlaskie ślady broni 
V”, S. Kordaczuk 
(3.X) 

pokaz multimedialny 
w Zespole Szkół 
Rolniczych im. 

Wincentego Witosa 
w Ostrożanach 

80 bez kosztów 
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10. 

Festiwal Nauki i 
Sztuki w Siedlcach  
- wręczenie statuetek 
„Złotego Jacka” 
- pokaz multimedialny 
„Atrakcje historycz-
ne, turystyczne i 
przyrodnicze powiatu 
garwolińskiego”  
S. Kordaczuk (20.X) 

spotkanie 20 

plan – 0 zł 
wykonanie – 810 zł, 

środki własne 
(współorganizacja z 

Uniwersytetem 
Przyrodniczo – 

Humanistycznym  
w Siedlcach) 

 

11. 

„Ważni a nieznani. 
Oni walczyli na Ziemi 
Łosickiej”   
S. Kordaczuk (20.X) 

pokaz multimedialny 
na XVI Podlaskim 

Spotkaniu 
Regionalnym  
w Łosicach 

120 bez kosztów 

12. 

„W dawnej izbie” III 
Prezentacje teatrów 
obrzędowych 
południowego 
Podlasia i 
wschodniego 
Mazowsza w Borowiu 
(21.X) 

prezentacje 
konkursowe 

150 

plan –   1.500 zł 
wykonanie – 1500 zł, 

środki własne 
(współorganizator: 
GOK w Borowiu) 

 

13. 

Dni Niepodległej – 
uroczystości z okazji 
99. rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę 
niepodległości. 
W programie: koncert 
poezji i pieśni 
patriotycznej, 
udostępnienie wystaw 
jubileuszowych, 
pokaz sprzętu 
wojskowego i 
umundurowania, 
śpiewanie pieśni 
patriotycznych, 
rozstrzygnięcie 
konkursu 
plastycznego.  
(11-13.XI) 

spotkania, wykłady, 
koncerty 

240 

plan – 14.600 zł 
wykonanie – 4.670 zł, 

środki własne 
 

14. 

Związki Tadeusza 
Kościuszki z 
Polesiem i regionem 
siedleckim (z okazji 
200. rocznicy śmierci 
bohatera), mjr dr 
A.Chojnacki –  
w ramach Dni 
Niepodległej (12.XI) 

wykład 40 
koszt (500 zł) 

włączony do Dni 
Niepodległej 

15. 

„Barwy 
Niepodległości” - 
konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży 
w ramach Dni 
Niepodległej (13.XI) 

konkurs plastyczny 208 
koszt (1800 zł) 

włączony do Dni 
Niepodległej 
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16. 

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

Spotkanie 60 

finansowane przez 
głównego organizatora 

– Kapitułę Nagrody 
 

17. 

„Marszałek Polski 
Józef Piłsudski w 
Siedlcach i o 
Siedlcach” w ramach 
projektu 
edukacyjnego „100 lat 
niepodległej Polski”  
S. Kordaczuk (5.XII) 

pokaz multimedialny 
w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w 
Siedlcach 

150 bez kosztów 

18. 
Adwentowe Granie – 
XXII Konkurs gry na 
ligawkach (9.XII) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
100 

plan – 5.200 zł 
wykonanie – 5.356,73 

zł, środki własne 
 

19. 

Gra Miejska – 
„Miasteczko” – 
Siedlce w XX-leciu 
międzywojennym 
(17.XII) 

spotkanie 52 

 
koszty poniósł główny 

organizator 
Stowarzyszenie 

tutajteraz 
 

20. 

Spotkania 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów: 
1/ „Utracony świat. 
Podróże Leona 
Barszczewskiego po 
XIX – wiecznej Azji 
Środkowej.” – 
promocja książki 
Leona 
Barszczewskiego 
(12.III) 
 
2/ Pokaz zbioru 
łyżeczek 
kolekcjonerskich – 
Piotr Morżkowski 
(9.IV) 
 
3/ „Piwo jakiego nie 
znacie. Spotkanie z 
pasjonatami warzenia 
piwa w warunkach 
domowych.” – Karol 
Filipowicz (13.V) 
 
4/ 5 Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (9.VII) 
 
5/ 6 Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu 
(13.VIII) 
 
6/ „Krajobraz w 
twórczości malarzy 

 
 

 
promocja książki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 
spotkanie – impreza 

plenerowa 
 
 

 
pokaz multimedialny 

 

 
 

 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 
 

40 
 
 

 
 

40 
 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

– Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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polskich i rosyjskich 
na zabytkowych 
pocztówkach z 
własnej kolekcji” – 
Bogusław Mitura 
(10.IX) 
 
7/ „O ludziach, 
zbiorach i pasji 
kolekcjonerskiej. W 
90. Rocznicę 
przybycia do Polski 
zbiorów Muzeum 
Narodowego 
Polskiego w 
Rapperswilu” – Eliza 
Walczak – adiunkt 
Gabinetu Monet i 
Medali Muzeum 
Narodowego w 
Warszawie (8.X) 
 
8/ „Obrazek religijny 
jako przykład sztuki i 
znak pobożności” 
(10.XII) 

 
 
 
 
 
 
 

pokaz multimedialny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 

 
 
 
 

 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 Razem 3029 

plan – 75.900 zł 
wykonanie – 

64.987,95 zł: z tego: 
43.487,40 zł 

- środki własne, 
21.500 zł – dotacja 

celowa SWM 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

1. 

Marsz Żywych 
(18.IV-27.IV) 

Spotkanie, polsko-
żydowskie, 
wydarzenie 
plenerowe 

3000 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

– Ministerstwo 
Edukacji Izraela 

2. 

Spotkanie naukowe 
międzynarodowego 
interdysplinarnego 
zespołu badawczego 
IC-ACCESS 
Accessing 
Campsapes: Inclusive 
Strategies for Using 
European Conflicted 
Heritage’ (6-7.V) 

seminarium 30 
plan – 0  zł 

wykonanie – 129,09 zł 
środki własne 

3. 

Spotkanie z 
osadzonymi w ZK w 
Siedlcach w ramach 
programu 
resocjalizacji 
„Rzeczpospolita 
ojczyzna wielu kultur i 
narodów” – 
E.Kopówka (3.VI) 

spotkanie 7 bez kosztów 

4. 
Uroczystości 
upamiętniające 74. 

impreza plenerowa 300 
plan – 0  zł 

wykonanie – 673,71 zł 
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rocznicę powstania 
więźniów w Treblince 
(2.VIII) 

środki własne 

5. 

Uroczystość 
patriotyczno-religijna 
na terenie Karnego 
Obozu Pracy w 
Treblince  (2.IX) 

impreza plenerowa 300 

plan – 1.500  zł 
wykonanie – 1.761,30 

zł 
środki własne 

6. 
„Jesteśmy Razem” – 
spotkanie polsko-
izraelskie (18.IX) 

impreza plenerowa 800 

plan – 1.500  zł 
wykonanie – 501,67 zł 

środki własne; 
 pozostałe koszty 

główny organizator: 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

 Razem 4437 

plan – 3.000  zł 
wykonanie – 3.065,77 

zł 
środki własne 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 
Dokumentowanie 

historii pożarnictwa 
na Mazowszu 

Spotkanie osób 
zajmujących się 

historią pożarnictwa 
na Mazowszu 

10 - 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

„Wielkanoc w dworze 
podlaskim – tradycja i 
zwyczaje” – Piotr 
Szymon Łoś (10.IV) 

prelekcja 59 
plan – 1.400 zł 

wykonanie – 330 zł 
środki własne 

2. 

Koncert muzyki 
poważnej w wykona-
niu uczniów Szkoły 
Muzycznej w 
Siedlcach (10.VI) 

koncert 28 
plan – 1.000 zł 

wykonanie – 197,55 zł 
środki własne 

3. 

„Powitanie lata” - 
układanie bukietów  
z kwiatów polnych; 
konkurs na 
najładniejszy bukiet 
(20.VI) 

konkurs 6 
plan – 1.750 zł 

wykonanie – 600 zł 
środki własne 

4. 

Promocja albumu 
„Dąbrowa. Dzieje wsi, 
majątku i Muzeum 
Ziemiaństwa” (7.XI) 

promocja książki 56 
plan – 1.250 zł 

wykonanie – 176 zł 
środki własne 

5. 

„Gwiazda wzeszła 
nad Polską” spotkanie 
wigilijne z Barbarą 
Wachowicz 

spotkanie 115 
plan – 4.050 zł 

wykonanie – 3.039 zł 
środki własne 

 Razem 264 
plan – 9.450 zł 

wykonanie – 4.342,55 
zł środki własne 

OGÓŁEM 7 740 

plan – 88.350 zł 
wykonanie – 

72.396,27; z tego: 
50.896,27 zł - środki 
własne, 21.500 zł – 

dotacja celowa SWM 
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b. planowane a niezrealizowane  

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 
Kazimierz Szwainowski (1917-

2002). Życie i twórczość. 
promocja książki 

nie zrealizowano 
wydawnictwa / 
zaoszczędzone środki – 
2.000 – środki własne 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 
Spotkanie Komisji Historycznej 
Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP 

spotkanie 
Zmiany organizacyjne  

w ZOP ZOSP RP 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 xxxxxxx   

 
 
 
 
 
VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 

OSIĄGNIĘCIA 
 

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

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w 
Warszawie, Muzeum Warszawy, 
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie, Muzeum Pałacu Jana III 
Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, Muzeum 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
konserwacji zabytków, wypożyczanie 
eksponatów na wystawy,  udostępnienie 
materiałów do publikacji, współorgani-
zacja wystaw, wymiana wydawnictw 
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Wojska Polskiego w Warszawie, 
Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie,  Muzeum 
Historyczne w Sanoku, Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa, Zamek 
Królewski na Wawelu, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, Muzeum 
Regionalne w Łukowie, Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
Muzeum Lubelskie, Muzeum im. 
Jerzego Dunin-Borkowskiego  
w Krośniewicach,  Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej, Galeria 
Biała Lokomotywa w Białej Podlaskiej, 
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
Muzeum J.I. Kraszewskiego w 
Romanowie, Dom Kultury w Kocku, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jabłonnie Lackiej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Borowiu, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie, Muzeum Regionalne w 
Łukowie  
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, Miejski 
Ośrodek Kultury w Siedlcach, 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 
biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
współorganizacja imprez 
folklorystycznych  
 
 
 
 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych, badania 
historii Siedlec 
 
 
 
 
 
dot. odbudowy i adaptacji na cele 
muzealne zespołu dworsko-parkowego  
w Dąbrowie 

2. 

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

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski, organizacja 
imprez  
 
 
wymiana wydawnictw 
 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytut Sztuki PAN w 
Warszawie, Wydział Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, udostępnianie materiałów do 
projektów naukowych, wymiana 
wydawnictw, realizacja projektów 
edukacyjnych 
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Uniwersytet Warszawski – 
Stowarzyszenie Katedra Kultury 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Centralne Archiwum Wojskowe, 
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie, Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum 
Archidiecezjalne w Lublinie, Ośrodek 
KARTA 
 

 
pomoc w kontaktach z wykonawcami 
ludowego śpiewu tradycyjnego 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy, 
opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów 
 
 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
Fundacja Pałac w Korczewie, 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Fundacja XX Czartoryskich w 
Krakowie, Klub Miłośników Historii i 
Fortyfikacji w Terespolu, 
Stowarzyszenie „Bugowianki” w 
Terespolu, Oddział „Podlasie” PTTK w 
Siedlcach, Fundacja Pałac w 
Korczewie, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Centrum 
Informacji Turystycznej w Siedlcach, 
Teatr Lalki i ludzie z Supraśla,  
Fundacja „Kąty”, Muzeum Techniki 
Wojskowej i Użytkowej w Bielanach 
Wąsach 
 

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

5. 

samorządy, urzędy: 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
Urząd Miasta Siedlce, Urząd Miasta w 
Otwocku, Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
 

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

6. 

media:  
TVP 3 Warszawa, TV Wschód, 
Katolickie Radio „Podlasie”, Radio dla 
Ciebie, Radio Eska, Program III 
Polskiego Radia, „Echo Katolickie”, 
„Tygodnik Siedlecki”, „Życie 
Siedleckie”,  „Z serca Polski” Pismo 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, „Co słychać?”, 
„Kraina Bugu”, „Scena 24”, „Kuryer 
Uniwersytecki 
 

 
 
 
 
 
popularyzacja wystaw i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów, 
patronat medialny 
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informacyjne portale internetowe:  
http://www.tvsiedlce.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www.radiopodlasie.pl, 
www.tubasiedlec.pl 
www.spin.siedlce.pl, 
www.siedlcenews.pl  

7. 

sponsorzy: 
ZAMEK Sp.j. J.Gruchalski,J.Kotwa  
w Warszawie 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów 

 
1.500 zł – na organizację jubileuszu 50-
lecia Muzeum Regionalnego 
darowizna 200 szt. pocztówek z 
wizerunkami zabytków z przeznaczeniem 
do sprzedaży (wartość 200 zł) 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
 
 
Koleje Mazowieckie - KM 
 
 
Polski Dom Aukcyjny Wojciech 
Śladowski w Krakowie 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej 
 
98  osób prywatnych 
 
 
 

 
porozumienie o współpracy (prace 
porządkowe wykonywane przez 
skazanych; wykłady i prelekcje dla 
skazanych) 
 
udział w akcji promocyjnej „Koleją do 
kultury” 
 
poszukiwania obrazu M.Łady-
Maciągowej 
 
konsultacje dot. wyposażenia dworu, 
renowacja 
 
w zakresie organizacji wystaw i imprez, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
udostępniania zbiorów do publikacji, 
przekazania darów 

9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg, Zespół Krajowy Saksonii-
Anhalt Niemieckiego Zjednoczenia 
Zamków w Niemczech, Fundacja 
„Topografia terroru” iCentrum 
Dokumentacyjne NS Zwangsarbeit 
Berlin Schoneweide 

 
na temat organizacji wizyty delegacji 
niemieckiej w Siedlcach, publikacji 
książki pokonferencyjnej, organizacji 
wystaw, współpracy w zakresie edukacji 
obywatelskiej 
 
 
 
 

 
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, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Sokołowie Podlaskim 
 

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 

wymiana informacji nt. wydarzeń, 
promowanie działalności muzeum 

http://www.tvsiedlce.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
http://www.spin.siedlce.pl/
http://www.siedlcenews.pl/
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Pedagogiczna  w Siedlcach, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
 

3. 

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

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 wydawaniem 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 
 

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

7. 

sponsorzy:  

1/ Trägerkreis Shoah- Gedenksätten 

beim Kirchenkreis Bielefeld 

 

 2/ Hans Wollwy, Niemcy 

3/ Hanna Lubaszka 

 

1/ darowizna  1.250,22 zł (cel:  druk 

raportu  z badań  Politechniki  

Warszawskiej) 

2/ darowizna 80 zł na rzecz MWiM 

3/ darowizna 100 zł na rzecz MWiM 

8. 

inne:  
Gmina Żydowska Wyznaniowa  
w Warszawie, Rzymskokatolicka 
Parafia w Prostyni 
 
 
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
Koleje Mazowieckie - KM 
 

 
przygotowywanie uroczystości 
poświęconych historii obozów w 
Treblince i upowszechnianie wiedzy  
o nich, organizacja wolontariatu 
 
prace porządkowe na terenie muzeum, 
wykłady dla skazanych 
 
udział w akcji promocyjnej „Koleją do 
kultury” 

9. 

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. Burg Roland 

upowszechnianie wiedzy o obozach  
w Treblince, organizowanie wolontariatu, 
spotkania z młodzieżą 
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Gymnasium koło Magdeburga  
w Niemczech, Ganztagsschule „Adolf 
Host” w Müchein, Domgymnasium w 
Merseburgu 
 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

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

wymiana doświadczeń i pomoc  
w pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne, organizacja imprez 

2. 
instytucje naukowe: 
xxxxxxxx 

 
 

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

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

4. 

organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 
 
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Uninie 

 
w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 
 
udostępnienie materiałów do publikacji, 
udział w uroczystościach 100-lecia 

5. 

inne: 
Zarząd Główny Związku OSP RP  
w Warszawie, Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w 
Warszawie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP  
w Siedlcach 
 
Koleje Mazowieckie - KM 
 

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP, organizowanie pracy 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP 
 
 
 
 
udział w akcji promocyjnej „Koleją do 
kultury” 

6. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka, 
Mazowieckiego”, „Przeglądu 
Pożarniczego”, „Z serca Polski”,  TVP3 
 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
1. 

instytucje kultury 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Mielniku 
 

 
organizacja wystawy 

 
2. 

Instytucje oświatowe 
Zespół Szkół Muzycznych 

 
organizacja koncertu 

 
3. 

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

 
 
organizacja spotkań i wystawy, promocja 
oferty muzealnej 
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4. 

media: 
TV Wschód, TVP3 Warszaawa, 
Katolickie Radio „Podlasie”,  
Radio dla Ciebie,  
„Ziemia Siedlecka. Biuletyn Powiatu 
Siedleckiego”, Tygodnik Siedlecki”, 
„Scena 24”, Tygodnik „Echo 
Katolickie”,  
„Prestiż. Magazyn Lokalny”, 
„Kraina Bugu” 
„Z serca Polski” 
informacyjne portale internetowe: 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
https://polskazobaczwiecej.pl, 
http://www.zyciesiedleckie.pl 
 

 
popularyzacja działalności 
muzeum, nagrania audycji i wywiadów, 
patronat medialny 
 

 
5. 

Inne: 
Zakład Karny w Siedlcach 
 
Koleje Mazowieckie - KM 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej 

 
prace porządkowe na terenie muzeum 
 
udział w akcji promocyjnej „Koleją do 
kultury” 
 
w zakresie zagospodarowania parku, 
pozyskanie młodych drzewek 
 
konserwacja muzealiów, konsultacje 

 
6. 
 

z zagranicą: 
xxxxxxxxxxxx 

 
 

 
 
 
 

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 

MR Siedlce 
 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter 

zabytkowego budynku 
 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 

 
 

MWiM Treblinka 
 dostępność ekspozycji i Sali konferencyjnej: 

- podjazd przed budynkiem 
- winda  

 toaleta dla niepełnosprawnych 
 wyznaczone miejsce parkingowe 

 
 

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

 

http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
https://polskazobaczwiecej.pl/
http://www.zyciesiedleckie.pl/
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3. Inne osiągnięcia / wydarzenia 
 

MR Siedlce 
 
 22 marca – udział w szkoleniu „Zmiany w Prawie Pracy” w Siedlcach  

(A. Leszczyńska) 
 

 5 kwietnia – udział w spotkaniu osób zarządzających instytucjami kultury 
powiatu siedleckiego z przedstawicielem Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego (A. Matuszewicz, K. Ostas) 

 
 18 kwietnia – podpisanie umowy z „Koleją Mazowiecką – KM” sp. z o. o. 

na akcję promocyjną „KOLEJĄ do KULTURY” 
 

 26 maja – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił złotą 
odznaką „Za opiekę nad zabytkami”: 
- Andrzeja Matuszewicza Dyrektora Muzeum (leg. nr 7740) 
- Sławomira Kordaczuka Zastępcę Dyrektora (leg. nr 7741) 
 

 29 maja – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik  
w związku z Jubileuszem 50-lecia działalności muzeum nadał medale 
pamiątkowe PRO MASOVIA: 
- Muzeum Regionalnemu w Siedlcach (akt nadania nr 110/2017) 
- Andrzejowi Matuszewiczowi Dyrektorowi Muzeum (akt nadania  
    nr 111/2017) 
- Sławomirowi Kordaczukowi Zastępcy Dyrektora (akt nadania  
    nr 112/2017) 
oraz przyznał dwunastu długoletnim pracownikom Dyplomy Uznania 
 

 8 czerwca – posiedzenie Rady Muzeum 
 

 22-25 czerwca – udział w Ogólnopolskim Seminarium  Folklorystycznym 
w Kazimierzu Dolnym (D. Filipowicz) 

 
 11-14 września – udział w szkoleniu „Seminarium dla instytucji kultury” w 

Gdańsku (Krystyna Ostas, Alicja Leszczyńska) 
 

 21 września – udział w finale XI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie 
Muzealne – Wierzba” w Opinogórze; Muzeum otrzymało wyróżnienia za 
ekspozycję „Para buch, koła w ruch” (Sławomir Kordaczuk, Mariusz 
Krasuski, Dorota Filipowicz, Dariusz Trebnio) 

 
 22 września – udział w seminarium naukowym  „Kultura, język i literatura 

ludowa Mazowsza i Podlasia – dawniej i dziś” w Mordach (Wanda 
Księżopolska, Dorota Filipowicz) 

 
 25 września – Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego za 

zasługi na rzecz rozwoju turystyki na terenie województwa 
mazowieckiego oraz aktywny udział w kreowaniu i upowszechnianiu 
pozytywnego wizerunku naszego regionu dla Sławomira Kordaczuka (XI 
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Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego z okazji Światowego 
Dnia Turystyki w Łochowie) 

 
 18 października – udział w szkoleniu Urzędu Marszałkowskiego w 

Warszawie w zakresie zmian dot. ochrony danych osobowych (Alicja 
Leszczyńska) 

 
 19 października – Medal Polska Niezapominajka – XV edycja - 

przyznany Sławomirowi Kordaczukowi podczas Festiwalu Nauki i Sztuki 
w Siedlcach 

 
 7 listopada – udział w 5. Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków w 

Warszawie (Dorota Filipowicz, Barbara Grota) 
 

 20 listopada – udział w szkoleniu z zakresu ewidencji i inwentaryzacji 
zbiorów muzealnych w Warszawie, zorganizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (Mariusz Krasuski, 
Agnieszka Hyckowska) 

 
 5 grudnia – udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski w Warszawie nt. projektu „Regionalna Platforma 
Informacyjna na Mazowszu” w Warszawie (Krzysztof Cabaj) 

 
 7 grudnia – udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski w Warszawie nt. zarządzania dokumentacją (Alicja 
Leszczyńska) 

 
 

MWiM Treblinka 
 

 12 stycznia - wizyta włoskiej  telewizji TV2 ‘ Rai Due” w  celu 
zapoznania się z historią  obozów w  Treblince na potrzeby programu „ 
Sorgenta di vita”, koncentrującego się na życiu i kulturze społeczności 
żydowskiej. 
 

 7 lutego – udział w seminarium „Izraelskie wycieczki do Polski, kto, co  
i dlaczego?” w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie  
(E. Kopówka) 

 
 30 marca - udział dr E. Kopówki w spotkaniu związanym  

z bezpieczeństwem podczas „Marszu  Żywych 2017”, oraz w otwarciu 
wystawy pt. „Bracia Hirszenbergowi, w poszukiwaniu ziemi obiecanej”  
w ŻIH.  

 
 19 kwietnia - zakończenie projektu pt. 1500 kamieni dla upamiętnienia 

1.5 miliona dzieci-ofiar Holocaustu, zrealizowanego przez uczennice 
Gimnazjum nr 3 w Warszawie pod kierunkiem Violetty Tarnowskiej,  
wspieranego przez MWiM w Treblince. Celem  projektu było 
upamiętnienie żydowskich dzieci, które zginęły w czasie II wojny 
światowej.  
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 8 czerwca – udział w wyjeździe studyjnym do Miejsca Pamięci  

w Palmirach (E. Kopówka) 
 

 19-20 czerwca - wizyta w Treblince młodzieży niemieckiej z Gimnazjum 
Burger Roland niedaleko Magdeburga. Myślą przewodnią wizyty było 
poznanie Treblinki jako miejsca cierpienia i pamięci. Przyjazdy 
edukacyjne młodzież do takich miejsc jak Treblinka są możliwe dzięki 
wsparciu fundacji małżeństwa Bethe (Bethe –Stiftung) oraz fundacji IBB. 
Obie fundacje działają na rzecz wspierania spotkań młodzieży 
niemieckiej i polskiej oraz poznawaniu Miejsc Pamięci w Polsce. 

 
 5-8 lipca – udział jako moderator w konferencji „Akcja Reinhardt. Historia 

– pamięć komunikacyjna – pamięć kulturowa”  i wygłoszenie referatu 
„Polsko-niemiecka współpraca w miejscu pamięci Treblinka” w Berlinie 
(Niemcy) (Edward Kopówka) 

 
 21 lipca – udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie 

współdziałania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz utworzenia 
„Muzeum - miejsca pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy 
w Treblince” w Warszawie (Edward Kopówka) 

 
 22 lipca – udział w Marszu Pamięci w 75. Rocznicę rozpoczęcia likwidacji 

getta warszawskiego przez Niemców (Edward Kopówka) 
 

 2 sierpnia – została zaprezentowana aplikacja ścieżki edukacyjnej dot. 
Obozu Zagłady w Treblince przygotowana przez Fundację Pamięć 
Treblinki 

 
 4-9 września – udział w VIII Forum Pamięci. Seminarium polskich 

muzeów martyrologicznych” w Sztutowie (Edward Kopówka) 
 

 11-21 września – niemieckie dwie szkoły Ganztagsschule „Adolf Host” w 
Müchein i Domgymnasium w Merseburgu w ramach projektu „Zapinamy 
guziki historii” realizowanego w Niemczech przywieźli 17 tys. Guzików, 
aby w ten sposób uczcić pamięć i oddać hołd pomordowanym w Obozie 
Zagłady w Treblince 

 
 4-6 października – udział w sesji edukacyjnej „Pedagogika pamięci. O 

teorii i praktyce edukacji historycznej w miejscach zbrodni nazistowskich” 
na Majdanku (Edward Kopówka) 

 
 13 listopada – udział w posiedzeniu Międzynarodowej Rady 

oświęcimskiej w Warszawie, na którym została przedstawiona wizja 
„Muzeum - miejsca pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy 
w Treblince” (Edward Kopówka) 

 
 16 listopada – Prezydent RP przyznał Edwardowi Kopówce „Krzyż 

Wolności i Solidarności” za działalność opozycyjną wobec dyktatury 



49 

 

komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę 
niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL 

 
 16-17 listopada – udział w konferencji naukowej : Pojenieckie miejsca 

pamięci w Polsce. Problem czy szansa” i wygłoszenie referatu „Drugie 
zapomnienie. Stalag 366 Siedlce” w Łambinowicach (Edward Kopówka) 

 
 29 listopada – udział w konferencji „Nowe technologie w wychowaniu  

i edukacji. Szansa czy zagrożenie” w Siedlcach (Michał Kołodziejek) 
 

 5 grudnia – udział w spotkaniu Zespołu Koordynującego mającego na 
celu gromadzenie materiałów w śledztwach dotyczących niemieckich 
obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w IPN w Warszawie 
(Edward Kopówka) 

 
 

MP Kotuń 
 3 kwietnia – udział w konferencji naukowej „Ochotnicze straże pożarne  

w samorządnej Polsce” w Warszawie (Zbigniew Todorski) 
 
 23 listopada – udział w spotkaniu zespołu ds. działalności historycznej ZOSP 

RP w Warszawie (Zbigniew Todorski) 
 
 
 
MZ Dąbrowa 
 
 31 stycznia – zgłoszenie udziału w konkursie „Zabytek zadbany 2017”, 

organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 
 
 31 marca - 1 kwietnia; 6-7 października – udział w akcji Ministerstwa 

Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” 
 

 7-8 kwietnia – udział w IX Międzynarodowych Targach Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz konferencji Polskiej Sieci 
Odnowy i Rozwoju Wsi w Kielcach (A. Jastrzębska) 
 

 9 maja – udział w warsztatach „Mazowiecki Szlak Literacki” 
organizowanych przez MROT w Warszawie (C. Cybulski) 

 
 16-17 maja – udział w seminarium „Planowanie muzeum w otoczeniu 

(środowisku dziedzictwa kultury i natury – społeczeństwie – ekonomii – 
przestrzeni)” w Wilanowie (C. Cybulski) 

 
 5 lipca – udział w nagraniach do filmu dokumentalnego „Pani na 

Korczewie” reż. Sławomir Rogowski (A. Leśniczuk) 
 

 2 września – udział w akcji „Narodowe czytanie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego” 
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VIII.   WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE 
 

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

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

JUBILEUSZ 50-LECIA MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH (1967-2017) 
29 maja 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach odbyła 
się gala 50-lecia powojennej działalności Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Jubileusz siedleckiej placówki połączono z obchodami Święta Muzealnika Województwa 
Mazowieckiego. Urodzinowe spotkanie zgromadziło wielu muzealników z kraju i zagranicy. 
Gości, przedstawicieli instytucji samorządowych, kulturalnych, sponsorów oraz 
pracowników i osoby współpracujące z muzeum, powitali dyrektor Andrzej Matuszewicz 
i prezes mazowieckich muzealników Halina Czubaszek. 
Następnie muzeum oraz dyrektorom placówki Andrzejowi Matuszewiczowi i Sławomirowi 
Kordaczukowi z rąk Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Janiny Ewy 
Orzełowskiej i członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, wręczono 
marszałkowe medale pamiątkowe „Pro Masovia”, a pracownikom muzeum – listy 
i gratulacje. Sponsorzy, osoby współpracujące z muzeum i darczyńcy otrzymali 
podziękowania w formie dyplomów i medali okolicznościowych.  
Drugą część uroczystości stanowiła konferencja naukowa „Ziemianie na Podlasiu”, podczas 
której wygłoszono cztery referaty poświęcone historii muzeum, czasom mecenatu księżnej 
Aleksandry Ogińskiej, dziejom majątku Natolin (Dąbrowa) – obecnej siedzibie oddziału 
siedleckiego muzeum oraz dworom i pałacom pogranicza mazowiecko-podlasko-
lubelskiego. 
Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić siedleckie muzeum i specjalnie 
przygotowane na obchody jubileuszowe wystawy, na których pokazano najstarsze, 
najcenniejsze i najpiękniejsze zbiory siedleckiej placówki. 
Ostatnim punktem obchodów było spotkanie integracyjne pod namiotami w parku Muzeum 
Ziemiaństwa – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję zwiedzić stałą ekspozycję muzeum, wystawę malarstwa Haliny Budziszewskiej „Z 
łąk, pól i ogrodów” oraz posłuchać występu Zespołu „Przesmyczanki”. 
Patronami uroczystości 50-lecia Muzeum Regionalnego w Siedlcach byli:  
Patronat honorowy – Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego;  
Patronat medialny – Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny 
podlasie24.pl. 
 

DNI NIEPODLEGŁEJ 
Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum 
Regionalne w Siedlcach w 2017 roku była cykliczna uroczystość patriotyczna „Dni 
Niepodległej”. Zeszłoroczna edycja trwała 3 dni (11, 12 i 13 listopada). Jej program został 
opracowany tak, aby każda grupa wiekowa mieszkańców Siedlec i okolic znalazła dla 
siebie interesujący punkt obchodów. 
Pierwszego dnia uroczystości 11 listopada odbył się koncert poezji i pieśni patriotycznej 
„Myśląc Ojczyzna…”, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Grali–Dąbrowiźnie i przyjaciół Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Następnego dnia w niedzielę 12 listopada miała miejsce zasadnicza część obchodów, w 
ramach których odbyły się m.in. pokazy kolekcjonerskie, pokazy zabytkowego sprzętu 
bojowego, udostępniono wszystkie aktualnie czynne wystawy, odbył się wykład 
historyczny, śpiewano pieśni patriotyczne, swoje stoiska prezentowały WKU Siedlce, 
Urząd Pocztowy Siedlce 1. Uroczystości zakończyły się w poniedziałek 13 listopada 
rozstrzygnięciem powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 
„Barwy Niepodległości” 

ADWENTOWE GRANIE 
Tradycyjnie na początku grudnia odbył się XXII Regionalny konkurs gry na ligawkach. 
Kiedyś chrapliwy głos tych podlaskich instrumentów pasterskich odstraszał wilki, teraz gra 
się na nich tylko w Adwencie oznajmiając zbliżanie się narodzin Syna Bożego. Ostatni raz 
ligawki brzmią w Wigilię Bożego Narodzenia. 
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W naszym konkursie biorą udział wszyscy od 8 roku życia, którzy wykonują na ligawkach 
hejnały grane przez naszych dziadków i pradziadków w adwencie. Ponadto każdy z 
uczestników ma za zadanie, w razie zapytania, opowiedzieć zebranym i komisji 
oceniającej o tradycji grania na ligawkach: dlaczego i kiedy na nich grano, czy były 
rymowanki do melodii granych na ligawkach i tego, kto i kiedy wykonał instrument, którego 
używacie. 
W tym roku wystąpiło trzydziestu dwóch wykonawców ocenianych w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.  
W programie imprezy oprócz konkursu gry na ligawkach odbyło się widowisko w 
wykonaniu teatru obrzędowego „Wici” z Trzcińca. 

Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince 

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę powstania więźniów w Treblince  
(2 sierpnia) 
Uroczystości miały na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w obozie Zagłady i 
oddanie hołdu 900 tysiącom zamordowanych w Treblince. Podczas obchodów została 
zaprezentowana ścieżka edukacyjna przygotowana przez Fundację Pamięć Treblinki i 
wystawa prezentująca dokumenty z Archiwum Ringelbluma opracowana przez ŻIH 

Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (2 września) 
Uroczystości składały się z Drogi Krzyżowej, która rozpoczęła się przy Żwirowni, miejsca 
pracy więźniów następnie w Miejscu Straceń została odprawiona Msza Święta w intencji 
pomordowanych. Zgromadzeni podczas uroczystości uczcili pamięć i oddali hołd 
pomordowanym przez wspólna modlitwę, wartę honorową i złożenie wieńców. 

„Jesteśmy Razem” spotkanie młodzieży z Polski i Izraela (18 września) 
Głównym organizatorem spotkania jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Celem było uczczenie pamięci i oddanie hołdu pomordowanym w Obozie Zagłady w 
Treblince. Uroczystość połączona była z panelami edukacyjnymi, dzięki którym uczestnicy 
poznali historię Obozu w Treblince. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych oraz młodzież 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu było współorganizatorem „VI Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych Po Ziemi Mińskiej” , zorganizowanego w dniu 3.06.2017 r. przez Komisję 
Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polski i Muzeum Ziemi Mińskiej.  
W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zorganizowany był punk etapowy. Muzeum umożliwiło 
zwiedzenie wystawy przez uczestników rajdu, których zadaniem było odszukanie 3 
eksponatów i znalezienie odpowiedzi na otrzymane od komisji pytania, dotyczące tych 
eksponatów. 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Prelekcja „Wielkanoc w dworze podlaskim - tradycja i zwyczaje” (10 kwietnia) 
Poprowadził ją członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Piotr 
Szymon Łoś.  W wydarzeniu  brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Mordach,  
Gimnazjum w Stoku Lackim oraz okoliczni mieszkańcy. Autor prelekcji wprowadził 
słuchaczy w terminologię i tematykę ziemiańską. Następnie przedstawił sposób 
przeżywania okresu Wielkiego Postu oraz Świąt Wielkanocnych w ziemiańskich dworach. 
Swój przekaz zilustrował obszerną i ciekawą prezentacją multimedialną wzbogaconą 
reprodukcjami obrazów nawiązujących tematyką do ziemiańskiego świętowania 
Wielkanocy. 
 

Promocja albumu „Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa”  
(10 kwietnia) 
Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja dotycząca Dąbrowy oraz jej historii, która 
powstała w związku z utworzeniem w 2015 r. Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością potomkowie przedwojennego właściciela 
Dąbrowy Ignacego Fonberga: Monika Fonberg–Broczek, Ignacy Fonberg oraz dr 
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Katarzyna Broczek. Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Dąbrowy. O publikacji 
opowiedzieli autorzy poszczególnych rozdziałów: Alicja Leszczyńska „Jak powstało 
muzeum w otoczeniu pięknej przyrody”, Anna Leśniczuk „Ekspozycja stała wnętrz 
dworskich przełomu XIX i XX wieku” oraz Sławomir Kordaczuk „Historia wsi Dąbrowa i 
majątku Natolin”. Po prezentacji albumu głos zabrał Ignacy Fonberg. 
Na zakończenie spotkania istniała możliwość zakupienia publikacji. 
 

Wigilijne spotkanie „Gwiazda wzeszła nad Polską” (10 grudnia) 
O Wigiliach Wielkich Polaków Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego 
opowiedziała pisarka i historyk literatury Barbara Wachowicz. Blisko dwugodzinne 
spotkanie zgromadziło bardzo licznych gości. W opowieści o Wigiliach zostały wplecione 
starannie dobrane utwory muzyczne. 
Po wydarzeniu można było zakupić książki Barbary Wachowicz: „Wigilie Polskie. Adam 
Mickiewicz”, „Wielcy Polacy  w Ojczyźnie, Szkocji, Italii. Szwajcarii”, „Tadeusz Kościuszko 
w Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcarii”. Na zakończenie spotkania autorka wpisywała 
chętnym dedykacje w swoich książkach. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

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

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 
MP w Kotuniu – adaptacja części strychu 
na cele magazynowe 
 

planowany 
plan – 1.000 zł 
wykonanie – 1.200 zł 

środki własne 

 
 
 
 
 

X.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. olej opałowy (MWiM, MZD) 
plan – 40.000 zł 
wykonanie – 47.091,78 zł 
dotacja podmiotowa 

2. 
paliwa płynne (do pojazdów i sprzętów MRS, MWiM, 
MZD) 

plan – 35.000 zł 
wykonanie – 28.654,36 zł 
dotacja podmiotowa 

3. meble do magazynu zbiorów historycznych (MRS) 
plan – 24.750 zł 
wykonanie – 25.350 zł 
środki własne 

4 
meble do sekretariatu, działu archeologiczno-
historycznego, pracowni plastycznej, szatni (MRS) 

plan – 26.800 zł 
wykonanie – 27.500 zł 
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w tym: środki własne – 
24.700 zł; dotacja 
podmiotowa - 2.800 zł 

5. składane krzesła (30) i stoły (2) (MRS) 
plan – 3.500 zł 
wykonanie – 2.966,88 zł 
środki własne 

6. 
rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu 
informatycznego (MRS) 

plan – 40.000 zł 
wykonanie – 36.396,43 zł 
środki własne 

7. szafa pancerna na broń (MRS) 
plan – 3.000 zł 
wykonanie – 1.783,50 zł 
środki własne 

8. podesty sceniczne (MRS) 

plan – 5.200 zł 
wykonanie – 5.119,26 zł 
w tym: dotacja 
podmiotowa – 3.500 zł, 
środki własne – 1.619,26 
zł 

9. 2 manekiny ekspozycyjne (MRS) 
plan – 3.200 zł 
wykonanie – 2.927,40 zł 
środki własne 

10. 3 głośniki do sali audiowizualnej (MRS) 
plan – 1.650 zł 
wykonanie – 1.553,25 zł 
środki własne 

11. 
opracowanie dokumentacji (2 z 4 planowanych): 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (MRS), Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji 

plan – 13.300 zł 
wykonanie – 3.706 zł 
środki własne 

12. 
garaż blaszany, przyłącze elektryczne i wewnętrzna 
instalacja elektryczna, rów odwadniający (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 48.591,37 zł 
w tym: dotacja 
inwestycyjna – 42.063,68 
zł, środki własne – 
6.527,69 zł 

13. 
wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynkach 
spichlerz, drewutni i blaszanego garażu (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 3.934,77 zł 
środki własne 

14. traktor-kosiarka (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 21.262,15  
zł środki własne 

15. odśnieżarka Alko (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.812,50 zł 
środki własne 

16. kosiarka spalinowa (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.367 zł 
środki własne 

17. 
prace pielęgnacyjne na terenie dworsko-parkowym 
(MZD) 

plan – 20.000 zł 
wykonanie – 16.972.04 zł  
środki własne 

18. meble i sprzęty ogrodowe, sprzęt rekreacyjny (MZD) 
plan – 10.000 zł 
wykonanie – 11.008,50 zł  
środki własne 

19. fontanna z zasilanie na staw (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 8.232,41  zł 
środki własne 

20. 
altana na wyspę, 34 mb płotu, uszczelnienie palisady 
wyspy (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 16.910 zł 
środki własne 

21. gablota ogłoszeniowa 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.500  zł 
środki własne 
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22. 

wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz 
zakup i montaż znaków drogowych wskazujących 
dojazd do muzeum w miejscowościach: Łosice, Mordy, 
Korczew, Łysów i Dąbrowa (MZD) 

plan – 4.000 zł 
wykonanie – 3.612,36  zł 
środki własne 

23. aparat fotograficzny (MRS, MZD) 
plan – 5.000 zł 
wykonanie – 4.032 zł 
środki własne 

24. narzędzia i sprzęty gospodarcze (MRS, MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.494,49 zł 
środki własne 

25. naprawa urządzeń i małej architektury ogrodowej (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.400,24 zł 
środki własne 

26. 
gadżety reklamowe z okazji jubileuszu MRS (długopisy, 
torebki, rewenety, kartki pocztowe, notesy, 
kalendarzyki) 

plan – 7.600 zł 
wykonanie – 3.366,41 zł 
środki własne 

27. 
opony do samochodu Ford (MRS); serwis pojazdów 
(MRS, MWiM) 

plan – 5.700 zł 
wykonanie – 3.636,93 zł 
środki własne 

28. naprawa kotła c.o. (MWiM) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.045,50 zł 
środki własne 

 
 
 
 
 
 

XI. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

w okresie sprawozdawczym 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Dyrektorzy, Gł. 
Księgowi 

3 3 3 3 

Pracownicy 
administracji 

7 6,25 8 7 

Pracownicy 
merytoryczni 

18 16,25 20 17 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

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

15 13,25 15 14,25 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

4 x 3 x 
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2. Szkolenia BHP i p-poż  

 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż 8 

 
 
 

 
 
 
Siedlce, 29 stycznia 2018 r.           Dyrektor 
        Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

Andrzej Matuszewicz 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

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 archiwalnej, ubiorów, dewocjonaliów, 
obiektów sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  
 
 Wyróżniające się spośród nich to: 
         

Książka „Księga chwały piechoty” 

 

Licząca aż 652 strony, ukazała się w latach 
1937-1939 staraniem Departamentu Piechoty 
Ministerstwa Spraw Wojskowych II RP. Na czele 
komitetu redakcyjnego stał gen. Bronisław Prugar-
Ketling, a autorami tekstów byli doświadczeni 
oficerowie Wojska Polskiego i historycy wojskowości. 
Księga zawiera zarys historyczny polskiej piechoty od 
średniowiecza do XVIII wieku. Przedstawia organizację 
i boje piechurów podczas powstań narodowych,  
w Legionach Polskich, oddziałach tworzonych  
w Rosji w latach 1914-1919 i Armii Polskiej we 
Francji. Wiele miejsca poświęcono udziałowi 
piechoty w walkach o niepodległość i granice Polski 
w latach 1918-1939, a także jej organizacji, taktyce  
i szkoleniu w II RP. Są też „metryki chwały” 
poszczególnych pułków piechoty oraz lista oficerów  
i żołnierzy jednostek piechoty odznaczonych 

orderem wojennym Virtuti Militari. Księgę zdobią liczne ilustracje (w tym 20 barwnych), a wśród 
nich reprodukcje dzieł znanych przed wojną malarzy batalistów: Wojciecha Kossaka, Michała 
Byliny, Bronisława Gembarzewskiego, Stanisława Haykowskiego. Całości dopełniają ozdobne 
winiety i inicjały oraz twarda oprawa z plakietką z wizerunkiem żołnierza II RP. Zabytek został 
zakupiony. 
 

 
 
Moneta rzymska Assarion (poczwórny) 
 

Moneta cesarza Septimiusa Severusa  
(193-211). Moneta pochodzi z Cesarstwa Rzymskiego, 
z Tracji, z prowincji Marcianopolis, obecnie 
Bułgaria. Na awersie monety z brązu ukazane jest 
popiersie cesarza Septimiusa Severusa zwrócone  
w prawo. Na odwrociu zaś bogini Fortuna z rogiem 
obfitości i sterem. Zabytek został podarowany.    
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Fotografia na tekturze przedstawiająca 
pilotów instruktorów, podoficerów personelu 
naziemnego oraz kursantów paramilitarnego 
Przysposobienia Wojskowego Lotniczego 
przed hangarem na lotnisku w  Łucku 
 

Kadra wraz z kursantami na tle 
samolotu typu Bartel BM 4a, z tyłu widoczny 
dach Portu Lotniczego LOPP im. Prezydenta RP 
prof. Ignacego Mościckiego.  Jest to fotografia 
prawdopodobnie z 1931r., wykonana przez   
Z. Oksę. Fotografia została podarowana.               

   

       

 
Pastel „Widok na Kraków” autorstwa 
Małgorzaty Łady-Maciągowej  
(1881-1969) 

 
             Z okazji jubileuszu 50-lecia powojennej 
działalności siedleckiego muzeum gmina 
Przesmyki podarowała do naszych zbiorów 
obraz powiększający kolekcję prac siedlczanki 
Małgorzaty Łady-Maciągowej. Siedlecka kolekcja 
prac tej artystki jest największym zbiorem  
w Polsce. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Harmonia J. Kacprzak 

        Ręczna harmonia trzyrzędowa, „czarna”, 
chromatyczna, klawiszowa (16/17/16),  
z dwudziestoma czterema guzikami basowymi 
z przodu i jednym z tyłu instrumentu. 
Wykonana przed 1939 roku w Warszawie 
w zakładzie J. Kacprzaka. Jej ostatnim 
użytkownikiem był, Stefan Trzpil z Mierżączki, 
znany harmonista z Kapeli Trzpilów. 
Harmonia jest uzupełnieniem powstającej 
w naszym Muzeum kolekcji instrumentów 
ludowych. 
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II.   KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W   2017 roku  Muzeum  Regionalne  w  Siedlcach  na  konserwację  obiektów wydatkowało 
kwotę 24,998,50 zł pochodzącą z dotacji podmiotowej. Dzięki temu swoją świetność odzyskało  
10 obiektów.  
 

Pięć pasteli Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969) 
Wszystkie pastele miały zniszczoną oprawę, wymagały czyszczenia lica i odwrocia 

obiektu oraz prostowania blejtramów. Wykonano dla nich specjalistyczne ramy dostosowane 
do już istniejących w muzeum oprawionych prac z tej kolekcji. 
 

               
 

przed konserwacją po konserwacji (w nowej oprawie) 

 
Pianino „NEUMAYER” 

W ramach przeprowadzonej konserwacji oczyszczono i zabezpieczono obudowę 
instrumentu oraz usunięto zarysowania. Obecnie pianino prezentowane jest na ekspozycji stałej 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
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Harmonia jednorzędowa dwubasowa 
W ramach konserwacji dokonano naprawy miecha 

instrumentu, uzupełniono okleiny na całej powierzchni 
miecha oraz wymieniono galeryjkę z klawiszami. Konserwowany 
obiekt należy do najcenniejszych obiektów w zbiorach 
etnograficznych naszego muzeum. jako instrument muzyczny 
jest wyjątkowy – należy do pierwszego typu harmonii 
wykonywanych w II poł. XIX w. Obecnie instrument prezentowany 
jest na stałej ekspozycji jubileuszowej „Zbiory etnograficzne 
XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”. 
 
 

III. WYSTAWIENNICTWO 
 

          Rok 2017 był rokiem jubileuszu 50-lecia powojennej działalności naszego 
muzeum od jego reaktywowania w 1967 roku. Wydarzenie to wykorzystaliśmy 
do szerszego zaprezentowania naszych zbiorów.   

 

Ekspozycje stałe 
 

SIEDLCE  
  

Od siekierki do ciżemki 
 

       Archeologiczna część ekspozycji stałej ma za zadanie 
przybliżenie zwiedzającym najdawniejszej, zazwyczaj 
nieznanej historii regionu. Prezentuje najwcześniejsze 
ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach 
Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia, 
tj. na ok. 10-8 tys. lat p.n.e. Ekspozycja podzielona jest 
na trzy tematy: „Narzędzia i broń epoki kamienia”, 
„Kiedy słońce było bogiem -zwyczaje pogrzebowe 
w pradziejach”, „Życie codzienne w średniowieczu”. 

 
 

 

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.   
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DĄBROWA 
 

W 2017 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie była prezentowana bez zmian jedna 
ekspozycja stała przedstawiająca zabytkowe wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku. 
Ilustruje  wygląd pomieszczeń tj.:  kancelarii dworskiej, pokoju pani domu, sypialni, salonu, 
jadalni, kuchni oraz łazienki. Są one wyposażone w meble, obrazy oraz przedmioty użytku 
codziennego z XIX i XX wieku. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Część z nich została wypożyczona z innych kolekcji muzealnych: 
Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy 
oraz podarowane i przyjęte w depozyt od osób prywatnych.  Duża część ekspozycji to przedmioty 
zakupione dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji celowej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
 

  
 

Ponadto w parku można podziwiać obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej 
majątku ziemiańskiego: spichlerz, gołębnik, pasiekę, wędzarnię i ogród warzywny.  

 
 

KOTUŃ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego  

w Siedlcach wystawa stała przedstawia dzieje techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX 
wieku oraz kulturę i historię polskiego pożarnictwa. Ekspozycja podzielona jest na cztery 
tematyczne części: rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku, podręczny 
sprzęt gaśniczy, zabytkowe pojazdy pożarnicze, kultura polskiego pożarnictwa. Ekspozycja 
została nieznacznie uzupełniona o nowe eksponaty.  
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TREBLINKA 
 

Bez zmian w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach prezentowane były dwie ekspozycje stałe. Pierwsza z nich związana jest z okresem 
II wojny światowej i obozem w Treblince. Składa się ona z czterech części głównych:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „A  więc  wojna!  Ludność cywilna  we  wrześniu  39”  –  jest  zbiorem dziesięciu  plansz  

z  wystawy  przygotowanej przez IPN Oddział w Lublinie. 
 

„Okupacja niemiecka i Obóz Pracy” – znajdują się tu plakaty okupacyjne, plansze ze 

zdjęciami więźniów, a także przedmioty znalezione na terenie Karnego Obozu Pracy.  
 

„Macewy – nagrobki żydowskie”– nagrobki żydowskie, wyjęte z tzw. Czarnej Drogi, 

prawdopodobnie pochodzące z cmentarza w Kosowie Lackim.  
 

Obóz 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”.  
 

  
 
 
 
 
Szukając Treblinki. Badania i wykopaliska – 

to druga z prezentowanych wystaw stałych. Jest 
efektem siedmioletniej pracy grupy brytyjskich 
archeologów, którymi kierowała doktor Caroline 
Sturdy Colls z Wydziału Badań Sądowych  
i Kryminalistyki na Uniwersytecie w Staffordshire. 
Prace te miały na celu stworzenie dokładnego planu 
obozów przy jednoczesnym poszanowaniu 
względów religijnych oraz etycznych. Na wystawie 
po raz pierwszy zaprezentowano materiały  
i przedmioty znalezione podczas prowadzonych 
badań archeologicznych. Wśród obiektów znalazła 
się biżuteria, terakota oraz fragmenty fundamentów 
ze starych komór gazowych, monety i inne 
elementy z garderoby kobiet, typu spinki czy klipsy 
do włosów.  
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Wystawy czasowe 
 

SIEDLCE 
 

Malarstwo Macieja Falkiewicza 
17 II – 26 III 2017 
 

Obrazy tego malarza były już wielokrotnie pokazywane w siedleckim muzeum na 
wystawach zbiorowych. Wśród stu dwudziestu wyeksponowanych na wystawie prac znalazły się 
obrazy olejne, akwarele i pastele, które powstały w różnych okresach twórczości malarza. 
Większość obrazów artysta udostępnił na wystawę z autorskiej galerii w Janowie Podlaskim. 
Kilkanaście prac wypożyczono z muzeów, które mają prace artysty w swoich zbiorach i od 
prywatnych kolekcjonerów.  

Wybrane na wystawę prace dobrze charakteryzują bogatą twórczość tego znakomitego 
malarza. Na wystawie można było podziwiać kompozycje z motywem koni – przejażdżki konne, 
polowania, biegi myśliwskie i Hubertusy. Autor jest mistrzem budowania nastoju i zapisywania 
emocji, które są czytelne w geście pędzla, w kolorystyce, w fakturze i doborze formatu 
kompozycji. 

 

   
 

W obrazach tego artysty znajdziemy również klimaty wiejskich zagród, barwnych 
jarmarków w Kazimierzu nad Wisłą, motywy z Janowa Podlaskiego i nadbużańskie pejzaże 
o różnych porach roku. Wiele prac to portrety przyjaciół, znajomych i sąsiadów trafnie 
scharakteryzowane, mówiące wiele o charakterze i osobowości portretowanego modela.  
 
 

Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu (jubileuszowa) 
28 IV 2017 – 4 III 2018 

 

Wystawa ta, w dużym skrócie przedstawia 
historię działalności Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach od jego reaktywowania w 1967 r. do 
chwili obecnej. Materiały archiwalne i aktualne 
pokazane były w formie galerii fotografii 
z ekspozycji, wernisaży, konkursów, prelekcji, 
spotkań itp. Na ekspozycji można było podziwiać 
także najważniejsze nagrody i wyróżnienia, 
wydawnictwa książkowe i katalogowe, plakaty, 
kartki pocztowe, pamiątki i wiele innych obiektów 
dokumentujących życie Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 



63 

 

Dodatkowo, na krótko, w muzealnej bibliotece przygotowana była ekspozycja książek 
pochodzących ze zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzonych jej autografem oraz innych 
wydanych w XVIII, XIX i początkach XX wieku. 

 
 
 
Podróże w czasie. Siedlce przez wieki (jubileuszowa) 
28 IV2017  – 4 III 2018 
 

Ekspozycja miała na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń historycznych w blisko 
pięćsetletniej historii miasta. Obejmowała chronologicznie okres od powstania miejscowości  
w średniowieczu, przez epokę nowożytną, kiedy uzyskała prawa miejskie w 1547 r., czasy 
panowania w Siedlcach Czartoryskich, okres zaborów, I wojnę światową, wojnę polsko – 
bolszewicką, dwudziestolecie międzywojenne, po okres II wojny światowej. 

 

   
 

Na wystawie zostały zaprezentowane m.in. przedmioty pochodzące z okresu 
średniowiecza, pamiątki po księżnej Aleksandrze Ogińskiej, portrety właścicieli Siedlec, 
najstarsze wizerunki Siedlec i jego mieszkańców oraz inne zabytki materialne z nimi związane, 
w tym pamiątki rodzinne. 

 

   
 
Oprócz eksponatów z własnych zbiorów, na wystawie pokazane zostały zabytki m.in. 

z Muzeum Narodowego w Krakowie, Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej w Krakowie, Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu, 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie oraz ze zbiorów prywatnych. 
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Sztuka w naszych zbiorach (jubileuszowa) 
28 IV 2017 – 25 II 2018 

 
Wystawa działu sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach zorganizowana z okazji 

jubileuszu 50-lecia powojennej działalności muzeum była pokazem wybranych eksponatów. 
Sale, które zostały przeznaczone na ten pokaz pozwoliły zaprezentować tylko 131 obiektów ze 
zbioru liczącego 5485 obiektów. 

Tym wyborem akcentujemy dwie unikatowe w skali kraju kolekcje twórczości artystów 
związanych z Siedlcami. Zdecydowaliśmy, że pokażemy też najstarsze w naszych zbiorach 
obrazy i meble.  

 

   
 

Od samego początku istnienia muzeum gromadzone są dzieła sztuki. Zbiory te 
zapoczątkowała wspaniała darowizna artystki urodzonej w Siedlcach - Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-1969). Dar stał się swoistym wzorem ponieważ po nim nastąpiły kolejne. 
Córka Michała Borucińskiego (1885-1976) – Hanna Sołtan – gdy likwidowała warszawskie 
mieszkanie rodziców zaprosiła do niego pracowników naszego muzeum by zaopiekowali się 
spuścizną artystyczną ojca, także rodowitego Siedlczanina. Te dwie kolekcje są prezentowane 
w największym wyborze. Pokazaliśmy 52 kompozycje malarskie Małgorzaty Łady-Maciągowej 
i 48 obrazów Michała Borucińskiego.  
 

   
 
Chcąc pochwalić się innymi dziełami sztuki gromadzonymi przez pół wieku wybraliśmy  

31 obiektów. Pochodzą one z zakupów muzealnych oraz przekazów innych instytucji kultury. 
Trzeba tu wymienić Miejski Dom Kultury w Siedlcach, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Gdy reorganizowano 
Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego to muzealna kolekcja została wzbogacona 
aż o 259 prac zgromadzonych przez siedleckie Biuro Wystaw Artystycznych, działające w ramach 
Centrum. 
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Zbiory etnograficzne XIX-XX w.  
Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach (jubileuszowa) 
28 IV 2017 – 4 III 2018  
 

Zbiory etnograficzne to gromadzone od lat siedemdziesiątych XX wieku kolekcje 
charakterystyczne dla wsi chłopskich i drobnoszlacheckich, głównie z okolic Siedlec. Na wystawie 
pokazane zostały najcenniejsze eksponaty z kolekcji etnograficznych. Były to: ubiory, tkaniny 
użytkowe, sprzęty gospodarskie, wycinanki z papieru glansowanego, rzeźby ludowe, 
instrumenty muzyczne i dewocjonalia. W kolekcji ubiorów przeważają stroje kobiet: spódnice 
i fartuchy wełniane, bawełniane i lniane typu miejskiego, z nici swojskich i fabrycznych, z tkanin 
wykonanych na krosnach, powstałe i użytkowane od początku dwudziestego wieku do lat 
trzydziestych.  

 

   
 
W bardzo bogatej kolekcji tkanin użytkowych pokazaliśmy na wystawie cały przekrój 

typów tkanin użytkowanych jako nakrycie łóżek, wykonanych z wełny, lnu i rzadziej bawełny, 
ujawniające zmieniające się mody we wzornictwie; od archaicznych wzorów tkackich w tak 
zwane migotki, przez pasiaki, kraciaki i modniejsze w drugiej połowie dwudziestego wieku 
wełniane dywany dwuosnowowe. Kolekcję sprzętów gospodarskich reprezentowały gównie 
typowe sprzęty użytkowane w domu, w pierwszej połowie dwudziestego wieku: kołowrotki, 
niecki, garnki, stołki, ławy, liczne wyroby bednarskie.  

 

   
 
Możemy się poszczycić dużą, reprezentatywną kolekcją wycinanek ludowych z okolic: 

Garwolina, Otwocka i Mińska Mazowieckiego, powstałych w drugiej połowie dwudziestego 
wieku o typowym archaicznym wzornictwie i późniejsze, już wykonane na zamówienie 
i konkursy.  

W niewielkiej, ale cennej kolekcji rzeźb wyróżniamy trzy dziewiętnastowieczne, 
przedstawiające Chrystusa, pochodzące z okolic Siedlec, prawdopodobnie z kapliczek. Rzeźbę 
współczesną reprezentują oryginalne prace kilku twórców z okolic Siedlec. 
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W zbiorze instrumentów wyróżniamy dwie harmonie, najstarsza, dwurzędowa, powstała 
w końcu XIX wieku i nowszy nabytek. Harmonia trzyrzędowa siedleckiej firmy Niedźwiedź z lat 
trzydziestych XX w. Najnowszą, powstałą w 2000 roku, ciągle uzupełnianą kolekcją są 
dewocjonalia, z końca XIX do połowy XX wieku: obrazy kultu domowego, modlitewniki, święte 
obrazki, osóbki – figurki Matki Boskiej, domowe pasyjki, różańce, druki okolicznościowe 
związane z uroczystościami kościelnymi. 
 

 

DĄBROWA 
 

W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
w 2017 roku prezentowane były trzy wystawy czasowe:  
 

Z łąk, pól i ogrodów.  
Malarstwo Haliny Budziszewskiej 
 12 V- 4 VI 2017 
 

Autorka uprawia malarstwo olejne i akwarele. Jej 
ulubionymi motywami są ogrody i bukiety. Na wystawie 
zaprezentowała 52 obrazy olejne oraz akwarele. Przedstawiały 
one bukiety,  pejzaże  nasycone urodą Podlasia oraz poetyckie 
kompozycje z motywem strachów na wróble. 

 
 

 
 

Trylogia w Dąbrowie 
 13 VI-16 VII 2017 
 

 Wystawa rekwizytów z ekranizacji dzieł 
Henryka Sienkiewicza pochodziła ze zbiorów 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielniku. 
Znalazły się na niej ubiory (szlacheckie, kozackie  
i tatarskie), tkaniny oraz naczynia z ekranizacji 
„Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. 

 
 

 

Łowiectwo siedleckie 1977-2017.  
70-lecie Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach 
15 IX 2017-31 I 2018 
 
         Współautorem i gospodarzem wystawy było Koło Łowieckie 
„LAS”, które w 2017 roku obchodziło 70-lecie powstania. Ekspozycja 
została oparta na zbiorach trofeów myśliwskich i dzieł kultury 
łowieckiej takich kolekcjonerów, jak: Igor Bloch, Marek Stańczykowski, 
Adam Stępniak, Andrzej Ługowski, Jerzy Tarański, rodzina Michalików. 
         Wśród prezentowanych obiektów znalazły się: książki i prasa 
poświęcone tematyce myśliwskiej, obrazy, okazy spreparowanych 
zwierząt (głuszec, cietrzew, jarząbek, bataliony, wilk), parostki 
oraz statuetki. 



67 

 

TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
w 2017 roku prezentowane były dwie wystawy czasowe:  
 
 
 

 

 

Samuel Willenberg - świadek  zagłady 
od 2 VIII 20178 
 

      Jest to wystawa fotografii rzeźb Samuela 
Willenberga, która przedstawia  postacie i sceny 
z obozu w Treblince. Prezentowane fotografie  
rzeźb   były  o następujących tytułach:  „Żydzi 
wysiadający z pociągu na stacji w Treblince”, 
„Ojciec, który pomaga swemu synowi  
w zdjęciu butów w drodze do komór 
gazowych”, „Dziewczyna w trakcie strzyżenia 
głowy przed wejściem do komory gazowej”, 
„Nagie kobiety w drodze do komory gazowej”, 
„Żyd, inwalida wojenny, który został odesłany 
do „Lazaretu” i tam zastrzelony”, „Sortowacz 
butelek”, „Oszalała dziewczyna, trzymająca  

w dłoni ostatni skarb-chleb”, „Więźniowie przenoszący ciała martwych z pociągu do Lazaretu”, 
„Więzień zbierający rzeczy należące do zagazowanych”, „Sheissmeister” – żydowski więzień 
wyznaczony na dyżurnego w latrynie”, „Artysta malarz”, „Orkiestra”, „Bunt więźniów Treblinki  
2 sierpnia 1943 roku”, „Ucieczka zbuntowanych więźniów” oraz „Bojownik z Treblinki”. 
 
 
 

Kiedy słucham opowiadań z Treblinki, coś zaczyna dławić i dusić moje serce  
od 2 VIII 2018 

 
Wystawa prezentuje pochodzące z Archiwum 

Ringelbluma świadectwa osób, które zdołały uciec  
z obozu śmierci. Relacje te, obecnie przechowywane 
i opracowywane przez Żydowski Instytut Historyczny, 
zebrali działający w ukryciu w getcie warszawskim 
członkowie grupy „Oneg Szabat”. 
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IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

Wśród publikacji w 2017 roku uwagę zwracają: 
 

Kolędowanie. 
Wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie 

Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne dla 
pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, 
znane z lokalnej bożonarodzeniowej tradycji ustnej z powiatów: 
siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, mińskiego  
i otwockiego. Teksty zapisali uczestnicy dawnego kolędowania oraz 
osoby zainteresowane utrwaleniem zanikającej lokalnej tradycji ludowej 
w latach 1988-1992. Wybrane scenariusze zawierają opracowania 
nutowe. W książce znajdziemy bogatą dokumentacje fotograficzną, 
prezentującą grupy kolędnicze. Dr Tomasz Rokosz z Instytutu 

Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, we wstępie scharakteryzował przytoczone 
typy kolędowania bożonarodzeniowego z podkreśleniem kompetencji kulturowych osób 
zapisujących teksty. Książka wydana w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy. 
 
 

Dąbrowa.  
Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa 

Jest to pierwsza publikacja poświęcona historii 
wsi, majątku oraz Muzeum Ziemiaństwa. Rozdziały 
poruszają wątki tematyczne pozwalające zapoznać się 
z historią wspomnianego miejsca, procesem odbudowy, 
ekspozycją wnętrz przełomu XIX i XX wieku oraz 
otaczającą przyrodą. Książka jest bogato ilustrowana 
fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych oraz 
archiwalnych. Album wydany w twardej oprawie. 
 

50 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1967-2017) 

Publikacja przygotowana z okazji jubileuszu muzeum jest 
ważnym przewodnikiem informującym o historii muzeum i jego 
działalności. Przypomina także chronologię ważnych decyzji 
i zdarzeń, które miały wpływ na strukturę organizacyjną 
muzeum, profil działalności, ale także na zakres gromadzonych 
zbiorów. Informator z niezwykłą starannością przypomina fakty, 
systematyzuje je i opisuje. 

 
 

 
 
 

Konstanty Laszczka (1865-1956). Prace artysty  
w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje 
się 12 prac Konstantego Laszczki wybitnego artysty i pedagoga 
pochodzącego z Mazowsza. Wszystkie kompozycje zostały 
zakupione do kolekcji muzeum w latach 80. XX wieku. Wydawnictwo 
to jest katalogiem wspomnianego zbioru. 
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Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Informatory-składanki zawierające podstawowe 
wiadomości o muzeach. Są to dwustronnie 
zadrukowane karty formatu A4 złożone na trzy 
części. Wydane w języku polskim i angielskim. 

 
 

 
Rewenety przygotowane na tegoroczne imprezy 
 

                 
 
 
Kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum i jego oddziałów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magnesy reklamowe 
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Długopisy reklamowe 
 

             

 
Medal 50 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1967-2017) 
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 

 
Oprócz stałej oferty lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – głównie dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, muzeum organizowało spotkania, konferencje, wykłady, promocje książek i pokazy na 
tematy dotyczące historii regionu związane z prezentowanymi wystawami.  

 

Oto niektóre z nich:  
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
1 marca  

 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” zorganizowaliśmy  wykład 
dra Wiesława Charczuka „Dziewczyny »Wyklęte« 
Podlasia i Mazowsza represjonowane przez 
komunistów w latach 1944-1956”.  

Tematem wystąpienia była prezentacja 
sylwetek kobiet „wyklętych”, „niezłomnych” 
związanych z konspiracją antykomunistyczną na 
terenie południowego Podlasia i wschodniego 
Mazowsza, m.in. Danuty Osińskiej „Mała Danka” – 

łączniczki oddziału WiN „Pogoń” kpt. Henryka Hebdy, Zofii Gągały „Blondynka”- łączniczki  
w oddziale WiN mjr Mariana Bernaciaka „Orlik”. Jej dom był skrzynką kontaktową dla oddziałów 
podziemia antykomunistycznego, które operowały na terenie powiatów garwolińskiego, 
łukowskiego. Bez zaangażowania i pomocy kobiet „wyklętych”, „niezłomnych”, niemożliwe 
byłoby trwanie oddziałów podziemia antykomunistycznego do późnych lat 50-tych XX wieku. 

 

Warsztaty haftowania kartek świątecznych „Powitanie wiosny” 
19 marca  

 

 

 

 

 

19 marca w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

odbyły się warsztaty haftowania kartek świątecznych. 

Poprowadziła je twórczyni ludowa Helena Nowacka – 

Długołęcka. W wydarzeniu brali udział uczestnicy II Rajdu 

„Powitanie Wiosny w Dąbrowie” (50 osób) organizowanego 

przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach oraz mieszkańcy 

Dąbrowy i okolic (17 osób). 

 

Warsztaty pisankarskie  
30, 31 marca 
 
        30 i 31 marca zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży warsztaty pisankarskie. Uczestnicy 
tych warsztatów mieli okazję poznać i nauczyć się tradycyjnego wykonywania pisanek – 
„pisania” woskiem. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odbyło się 10 zajęć,  
w których uczestniczyło w nich 293 osoby. 
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Prelekcja „Wielkanoc w dworze podlaskim – tradycja i zwyczaje” 
10 kwietnia  
 

Prelekcję poprowadził członek Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego Piotr Szymon Łoś. W wydarzeniu brali 
udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Mordach, Gimnazjum  
w Stoku Lackim oraz okoliczni mieszkańcy. Na wstępie zebranych 
gości powitał Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Andrzej 
Matuszewicz, a następnie oddał głos prelegentowi. Wprowadził on 
słuchaczy w terminologię i tematykę ziemiańską. Następnie 
przedstawił sposób przeżywania okresu Wielkiego Postu oraz Świąt 
Wielkanocnych w ziemiańskich dworach. Swój przekaz zilustrował 
obszerną i ciekawą prezentacją multimedialną wzbogaconą 
reprodukcjami obrazów nawiązujących tematyką do ziemiańskiego 
świętowania Wielkanocy. 

 
Badania  archeologiczne w Treblince 
8-12 maja, 16-18 października 
 

      W dniach 8-12 maja były prowadzone badania 
archeologiczne na terenie Obozu Zagłady w Treblince 
pod kierunkiem dr Caroline Sturdy -Colls. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      W dniach 16-18 października były realizowane 
badania archeologiczne w ramach  projektu 
„Doskonalenie metodyki poszukiwania miejsc do 
objęcia upamiętnieniem na obszarze Obozu Pracy 
w Treblince” finansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
Jubileusz 50 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach (1967-2017) 
29 maja 
 

      Rok 2017 był wyjątkowym rokiem dla Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. 29 maja w Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyła się gala 50-lecia 
powojennej działalności Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach. 
      Jubileusz naszej placówki połączono z obchodami 
Święta Muzealników Województwa Mazowieckiego. 
Urodzinowe spotkanie zgromadziło wielu muzealników 
z kraju i zagranicy. Gości, przedstawicieli instytucji 
samorządowych, kulturalnych, sponsorów oraz 



73 

 

pracowników i osoby współpracujące z muzeum, powitali dyrektor Andrzej Matuszewicz 
i prezes mazowieckich muzealników Halina Czubaszek.  

Następnie muzeum oraz dyrektorom placówki 
Andrzejowi Matuszewiczowi i Sławomirowi Kordaczukowi 
z rąk Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego 
Janiny Ewy Orzełowskiej i członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Elżbiety Lanc, wręczono marszałkowe 
medale pamiątkowe „Pro Masovia”, a pracownikom 
muzeum – dyplomy uznania. 

Sponsorzy, osoby współpracujące z muzeum 
i darczyńcy otrzymali podziękowania w formie 
dyplomów i medali okolicznościowych. Oficjalną 

uroczystość zakończyła konferencja naukowa „Ziemianie na Podlasiu” podczas której 
wygłoszono cztery referaty dotyczące historii 
muzeum, czasom mecenatu księżnej Aleksandry 
Ogińskiej, dziejom majątku Natolin (Dąbrowa) – 
obecnej siedzibie oddziału siedleckiego muzeum 
oraz dworom i pałacom pogranicza mazowiecko-
podlasko-lubelskiego. 

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić 
siedleckie muzeum i specjalnie przygotowane na 
obchody jubileuszowe wystawy, na których 
pokazano najstarsze, najcenniejsze i najpiękniejsze 
zbiory siedleckiej placówki. 

 
                 Ostatnim punktem obchodów było 
spotkanie integracyjne pod namiotami w parku 
Muzeum Ziemiaństwa – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję zwiedzić stałą ekspozycję muzeum, 
wystawę malarstwa Haliny Budziszewskiej  
„Z łąk, pól i ogrodów” oraz obejrzeć występu 
Zespołu „Przesmyczanki”. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Patronami naszego jubileuszu byli:  

 patronat honorowy: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

 patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl. 
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Program edukacyjny  
„Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” 
3 czerwca 
 

W ramach programu resocjalizacji skazani z Zakładu Karnego 
w Siedlcach, kolejny raz porządkowali Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince.  Grupa  siedmiu osadzonych pod opieką starszego 
wychowawcy majora Mirosława Zina  przyjechała do Treblinki.  

Na miejscu uczestnicy wyprawy mieli możliwość obejrzenia 
eksponatów znajdujących się w muzeum, a także zapoznania się z 
historią powstania i funkcjonowaniem Obozu Pracy i Obozu 
Zagłady w Treblince. Skazani w trakcie zwiedzania terenów 
poobozowych zadawali dużo pytań, byli żywo zainteresowani 
poruszaną tematyką. 

 
Wizyta niemieckiej młodzieży w Treblince 
19-21 czerwca, 11-21 września 
 

                W czerwcu i we wrześniu trzy szkoły niemieckie 
(Gimnazjum Burger  Roland niedaleko  Magdeburga, 
Ganztagsschule „Adolf Host” w Mücheln i Domgymnasium 
w Meserburgu) odwiedziło Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince. Myślą przewodnią wizyt było poznanie 
Treblinki jako miejsca cierpienia i pamięci oraz 
poznanie  postaci Janusza  Korczaka. Przyjazdy 
edukacyjne młodzieży do takich miejsc jak Treblinka 
są możliwe dzięki wsparciu fundacji małżeństwa 
Bethe (Bethe-Stiftung) oraz fundacji IBB.  W ramach  
wizyt  młodzieży  niemieckiej  do  Treblinki  został  

zrealizowany  projekt  pt. „Zapinamy  guzki  historii”.   Uczestnicy   przywieźli   do  muzeum 17  tys. 
guzików, aby  w ten  sposób uczcić  pamięć   i  oddać  hołd  pomordowanym  w Treblince.  

 
Europejskie Dni Dziedzictwa  
„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” 
10 września 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowało dwa 
wydarzenia przygotowane wspólnie z Siedleckim Klubem 
Kolekcjonerów i Oddziałem „Podlasie” PTTK w Siedlcach. 
Były to: pokaz multimedialny „Krajobraz w twórczości 
malarzy polskich i rosyjskich na zabytkowych pocztówkach 
w kolekcji Bogusława 
Mitury” oraz wycieczka 
piesza po mieście 

„Spacerem po Siedlcach”. Podczas spaceru uczestnicy 
wycieczki poznali układ urbanistyczny centrum miasta 
powstałego w XVIII wieku i tworzące go budowle 
architektoniczne oraz późniejsze obiekty wzbogacające 
układ miasta.  

 

http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/8-aktualnosci/232-wizyta-niemieckiej-mlodziezy-w-treblince
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Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” 
6, 8 października 

               6 i 8 października Muzeum Regionalne wzięło udział w akcji 
„Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” zorganizowanej przez 
Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W ramach tej akcji bilety wstępu do naszego muzeum były 
pierwszego dnia obniżone o 50% natomiast drugiego dnia 

bezpłatne. Celem kampanii jest upowszechnienie i ułatwienie dostępu do ogólnopolskiej oferty 
turystycznej i kulturalnej.  
 

XIX Festiwal Nauki i Sztuki 
20 października 
 

         Co roku Muzeum Regionalne w Siedlcach włącza 
się w organizację Festiwalu Nauki i Sztuki. 
Głównym organizatorem tej imprezy od 1999 roku 
jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  
w Siedlcach. 
       W tym roku w Muzeum Regionalnym można 
było posłuchać dwóch 
wykładów rocznicowych 
na temat Bolesława 

Prusa i Tadeusza Kościuszki oraz zobaczyć pokaz multimedialny 
związany z autorską promocją książki Sławomira Kordaczuka „Powiat 
garwoliński”. Ponadto można było również uczestniczyć w uroczystości 
wręczenia tegorocznym Laureatom nagród „Złotego Jacka”. Nagroda 
przyznawana jest osobom oraz instytucjom z terenu wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia. Przyznaje się ją w czterech 
kategoriach: za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, za wybitne 
osiągnięcia z zakresu kultury, za działalność popularyzującą naukę  
i kulturę oraz za najlepszą pracę magisterską.  

Tegorocznymi laureatami Nagrody „Złotego Jacka” zostali: prof. 
dr hab. Ryszard Wróblewski za osiągnięcia naukowe, dr Agnieszka 
Prusińska za popularyzację nauki i Andrzej Sołtysiuk za osiągnięcia 
artystyczne. 
 

Promocja albumu  
„Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum Ziemiaństwa” 
7 listopada  
 

        7 listopada w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyła się 
promocja albumu „Dąbrowa. Dzieje wsi, majątku i Muzeum 
Ziemiaństwa”. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja 
dotycząca Dąbrowy oraz jej historii.  

          Uroczystość uświetnili swoją obecnością potomkowie przedwojennego właściciela Dąbrowy 
Ignacego Fonberga: Monika Fonberg-Broczek, Ignacy Fonberg i  dr Katarzyna Broczek. 
        Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Dąbrowy. Zebranych gości powitał Dyrektor Andrzej 
Matuszewicz. Następnie o publikacji opowiedzieli autorzy poszczególnych rozdziałów: Alicja 
Leszczyńska „Jak powstało muzeum w otoczeniu pięknej przyrody”, Anna Leśniczuk „Ekspozycja 
stała wnętrz dworskich przełomu XIX i XX wieku” oraz Sławomir Kordaczuk „Historia wsi 
Dąbrowa i majątku Natolin”. Po prezentacji albumu głos zabrał Ignacy Fonberg. 
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Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza 
1 grudnia 
 

          1 grudnia odbyła się już 29. edycja 
uroczystości wręczenia Nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza. Nagroda  ta przyznawana jest  
od 1987 roku w trzech dziedzinach. Nagroda im. 
Ludomira Benedyktowicza jest wysoko ceniona  
w naszym regionie. Otrzymują ją ludzie, którzy 
dorobkiem swojego życia przyczynili się do 
rozwoju tej ziemi w różnych sferach życia.  
         W 2018 roku Laureatami zostali w kategorii: 
działalność społeczno-humanitarno-patriotyczna - 

Państwo Iwona i Dariusz Sutkowscy oraz Zbigniew Biaduń, w kategorii: twórczość literacka, 
naukowa i publicystyczna - Szczepan Kalinowski oraz w kategorii: działalność artystyczna - 
Maciej Turkowski.  

 
Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych  
7 grudnia 
 

      7 grudnia odbyły się warsztaty wycinankarskie. 
Zajęcia prowadziła znana w naszym regionie 
twórczyni ludowa Pani Edyta Sak. Podczas warsztatów 
uczestnicy mieli okazję zrobienia tradycyjnych 
ozdób bożonarodzeniowych wykonanych z kolorowego 
opłatka. Była to też okazja do zapoznania dzieci  
z tradycjami związanymi z przygotowywaniem  
i przeżywaniem Bożego Narodzenia. W warsztatach 
tych uczestniczyło 58 osób. 

 
Wigilijne spotkanie „Gwiazda wzeszła nad Polską” 

10 grudnia  
 

10 grudnia w Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach odbyło się Wigilijne spotkanie 
„Gwiazda wzeszła nad Polską”. O Wigiliach 
Wielkich Polaków Tadeusza Kościuszki, 
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, 
Stefana Żeromskiego opowiedziała pisarka  
i historyk literatury Barbara Wachowicz. 
Blisko dwugodzinne spotkanie zgromadziło 
licznych gości. W opowieści o Wigiliach zostały 
wplecione starannie dobrane utwory muzyczne. 
Po wydarzeniu można było zakupić książki 

Barbary Wachowicz: „Wigilie Polskie. Adam Mickiewicz”, „Wielcy Polacy  w Ojczyźnie, Szkocji, 
Italii, Szwajcarii”, „Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcarii”. Na zakończenie 
spotkania autorka wpisywała chętnym dedykacje w swoich książkach. 
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Wyróżnienie dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach w XI edycji konkursu 
„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba” 
 

       21 września w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom 
XI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
- Wierzba”. 
       W kategorii najciekawsze wystawy zorganizowane 
przez większe muzea, Muzeum Regionalne  
w Siedlcach otrzymało wyróżnienie za ekspozycję pt. 
„Para-buch! Koła – w ruch! Wystawa z okazji 150. 
rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Siedlec  
i wybudowania kolei Warszawsko–Terespolskiej”. 
Siedleckie muzeum na uroczystej gali reprezentowali: 
dyrektor Andrzej Matuszewicz, zastępca dyrektora 
Sławomir Kordaczuk (kurator wystawy) i Mariusz 
Krasuski (komisarz wystawy). 
        Wyróżniona wystawa oprócz macierzystej placówki, 
była dotychczas prezentowana w Muzeum Ziemi 
Mińskiej, Muzeum Regionalnym w Łukowie, na Dworcu 
Kolejowym w Białej Podlaskiej przez Stowarzyszenie 
Społeczno – Kulturalne „TŁOKA”. Obecnie można ją 

oglądać w budynku po dawnej Prochowni w Terespolu. 
 W ramach tegorocznej edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 
zgłoszono 86 zdarzeń muzealnych zorganizowanych w 2016 r., w tym: 10 wystaw 
przygotowanych przez mniejsze muzea, 24 wystawy zorganizowane przez większe muzea,  
12 muzealnych projektów otwartych, 14 muzealnych projektów edukacyjnych, 26 wydawnictw 
muzealnych. 
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej i oddziałach muzeum  
w 2017 r. znalazły się: 
 

Noc Muzeów – „Bombowa noc pod Jackiem” 
20 maja 

 

    

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach uczestniczy w tej 

imprezie ogólnopolskiej od 2009 r. Tym razem tematem 
przewodnim było spotkanie z zespołem „Teatr Lalki i Ludzie” 
z Supraśla.  

 

W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się: 

 udostępnienie wszystkich wystaw, 

 konkurs wiedzy o muzeum, 

 „Dla mnie bomba” – widowisko teatralne inspirowane 
bajką napisaną przez Umberto Eco i ilustracjami 
Eugenio Carmiengo, 

 warsztaty teatralne. 
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Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę buntu więźniów w Treblince 
2 sierpnia 
 

Na początku sierpnia  na terenie byłego 
Obozu Zagłady w Treblince odbyły się 
uroczystości upamiętniające 74. rocznicę 
powstania więźniów. Wzięło  w nich udział  
około 300 osób. Przed  pomnikiem  centralnym  
uczczono  pamięć i oddano   hołd  pomordowanym  
w tym  miejscu.   Podczas  uroczystości zostały  
wygłoszono przemówienia okolicznościowe, 
przedstawiciele  różnych  instytucji złożyli 
wieńce.  Po części oficjalnej goście  zostali 
oprowadzeni po obozie przez edukatorów 
Żydowski Instytut Historyczny specjalnie 
opracowaną na tę okazję trasą, a także po raz 

pierwszy  mogli skorzystać z audioprzewodnika „Obóz Zagłady Treblinka II”. Jednym z punktów 
w programie obchodów rocznicy było  otwarcie wystawy „Kiedy słucham opowiadań z Treblinki, 
coś zaczyna dławić i dusić moje serce”,  na której zaprezentowano pochodzące z Archiwum 
Ringelbluma świadectwa osób, które zdołały uciec z obozu śmierci. 

 
 

Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy w Treblince 
2 września 

 
2 września, na terenie byłego Karnego 

Obozu Pracy w Treblince uczczono 78. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. O tragicznych 
wydarzeniach z lat okupacyjnych nie zapomnieli 
kombatanci, młodzież, harcerze i ci, dla których 
historia polskiego narodu jest szczególnie bliska  
i nadal bolesna. W  uroczystości wzięło  udział  
około 300 osób. Wspólna modlitwa rozpoczęła się 
drogą krzyżową prowadzącą spod Żwirowni 
(miejsca niewolniczej pracy) do Miejsca Straceń.  

 
 
 

Tam odbyła się msza święta pod 
przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa 
Tadeusza Pikusa podczas której powiedział: 
„Ten horror, który  wydarzył się w tym 
miejscu wynikał z ideologii. Możemy tu 
odkryć co może człowiek uczynić  drugiemu 
człowiekowi. Bierze przerażanie jakie 
mogą być postawy ludzkie”. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. były więzień obozu 
Zygmunt Chłopek. 
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Dni Niepodległej 
11, 12, 13 listopada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Była to XIV edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Tak jak w latach poprzednich 
uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Jasnogórskiego Kapelana 
Żołnierzy Niepodległości o. Eustachego Rakoczego. W tegorocznej edycji 
uroczystości tematem przewodnim była postać Tadeusza Kościuszki. 

 

W programie uroczystości znalazły się: 

11 listopada 
 

              
 
 
 
 
 

                Koncert poezji i pieśni patriotycznej „Myśląc 
Ojczyzna…”, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie  
i przyjaciół Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 
12 listopada 
 

Udostępnienie wystaw jubileuszowych z okazji 50 lat powojennej działalności Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. 
 

Pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji 
Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej  
i Użytkowej w Bielanach Wąsach. 
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Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z walorami 
filatelistycznymi o tematyce patriotycznej. 
 

 
Pokazy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia 

żołnierzy 22 Pułku Piechoty Wojska Polskiego II RP  
w wykonaniu Jana Gołębiowskiego, Jarosława 
Gołębiowskiego, Piotra Krasnodębskiego, Sylwestra 
Muszyńskiego i Konrada Osypińskiego.  
 
 
 
 
 

 

 
Odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie 

gości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
publiczności z dziećmi Zespołu Szkół w Zagoździu 
(pow. łukowski). 
 
 

Grochówka wojskowa.  
 

 

 

 

 

Wykład historyczny mjra dra Andrzeja Chojnackiego 
(WKU Garwolin) Związki Tadeusza Kościuszki z Polesiem  
i regionem siedleckim (z okazji 200. rocznicy śmierci 
bohatera). 
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13 listopada 
 

Rozstrzygnięcie powiatowego 
konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych „Barwy Niepodległości”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
XXII Adwentowe granie 
9 grudnia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Tradycyjnie na początku grudnia 
odbył się XXII regionalny konkurs gry 
na ligawkach.  
    W konkursie udział wzięli mieszkańcy 

południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, którzy wykonują na tradycyjnych ligawkach melodie 
grane w adwencie. Trzydziestu dwóch wykonawców wystąpiło w trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci, młodzież i dorośli. W programie imprezy oprócz konkursu gry na ligawkach odbyło się 
widowisko w wykonaniu teatru obrzędowego z Trzcińca. 

 

     
 
Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 
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„Marsz Żywych” w Muzeum Walki  i Męczeństwa w Treblince 
18-27 kwietnia 
 

W ramach Marszu Żywych odwiedziło 
Treblinkę ok. 3000 osób. Byli to głównie 
młodzi ludzie, z całego świata, aby poprzez 
swoją obecność oddać hołd pomordowanym 
oraz odmówić modlitwę kadisz. 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). Jom Haszoa przypada zawsze  
27 dnia miesiąca Nisan. Marsz Żywych jest 
formą edukacji, która odbywa się w Polsce  
i Izraelu. Młodzi w ten sposób chcą uczcić 

pamięć o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w obozach. Przez prawie tydzień grupy 
odwiedzają miejsca związane z tradycją żydowską oraz Zagładą. Druga część programu odbywa 
się w Izraelu. 
 

VI Rajd Pojazdów Zabytkowych po Ziemi Mińskiej 
6 czerwca 
 

      Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach było współorganizatorem 
„VI Rajdu Pojazdów Zabytkowych Po Ziemi Mińskiej”. 
Rajd zorganizowany był przez Komisję Pojazdów 
Zabytkowych Automobilklubu Polski i Muzeum Ziemi 
Mińskiej.  
      W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zorganizowany 
był punk etapowy. Uczestnicy rajdu zwiedzili wystawy, 
na których musieli odszukać po trzy eksponaty  
i znaleźć odpowiedzi na otrzymane od komisji pytania, 

dotyczące znalezionych eksponatów.  
 

Powiślaki - XXIV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich  
10 czerwca 
 

        Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki  
i śpiewu regionów nadwiślańskich, organizowany 
jest w Maciejowicach, powiat garwoliński,  
w ważnym ośrodku tradycyjnej mazowieckiej 
kultury ludowej. 
        Ideą konkursu jest coroczne zaproszenie 
wszystkich żyjących i występujących publicznie 
laureatów Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu, czyli najlepszych w swoich regionach. 
Jest to prawdziwe spotkanie mistrzów, godne 
uwagi miłośników ludowego śpiewu i muzyki, 

wykonanych na najwyższym poziomie.  
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Jak co roku impreza zebrała duże grono artystów ludowych, którzy prezentowali się  
w czterech kategoriach: kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści i zespoły 
śpiewacze. W tegorocznych „Powiślakach” udział wzięło 12 kapel, 5 solistów instrumentalistów, 
10 solistów śpiewaków oraz 3 zespoły śpiewacze.  

Impreza ta była zgłoszona do obchodów „Roku Rzeki Wisły” na Mazowszu. 
 
 

W dawnej izbie – III regionalne prezentacje teatrów obrzędowych 

21 października 
  

       Już po raz trzeci w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Borowiu, siedzibie głównej organizatora, odbyły 
się konkursowe prezentacje teatrów obrzędowych 
i gawędziarzy „W dawnej izbie”.  
        Tematem widowisk i gawęd w tym roku były 
ostatnie dni karnawału, nazywane ostatkami, 
zapustami, kusakami. W prezentacjach konkursowych 
wzięło udział 5 zespołów: „Chrominianki” z Chromina, 
„Lalinianki’ z Lalina, „Łomniczanki” z Łomnicy, 
„Wici” z Trzcińca oraz „Wolenianki” z Woli Serockiej. 

 
 
Spotkanie „Jesteśmy Razem”  
18 września  
 

           Już po raz ósmy w Treblince 
odbyło się spotkanie „Jesteśmy razem” 
na terenie Obozu Zagłady organizowane 
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 
Oficjalna ceremonia była poprzedzona  
warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży 
polskiej i izraelskiej oraz panelem dla  
samorządowców w Kosowie  Lackim. 
Uczestnicy warsztatów poznali historię 
obozu w Treblince i dowiedzieli się,  
w jaki sposób przeciwdziałać uprzedzeniom, 
nietolerancji i ksenofobii. Natomiast 
samorządowcy w tym samym czasie mieli 
okazje dowiedzieć się „Co to znaczy być 
rabinem w Polsce". W dyskusji uczestniczyli 
Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich 

oraz Naczelny Rabin Krakowa, Eliezer Gurary. Debatę moderował Piotr Kowalik, główny 
specjalista ds. judaistyki i metodologii w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.   
W tym roku w tym spotkaniu wzięło  udział  około 800 osób. 
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VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

SIEDLCE 
 

W 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach przeprowadzono remont i naprawę 
części elewacji siedziby głównej – ratusza. Do wykonania przewidziana została konserwacja 
okładziny kamiennej budynku wykonanej z piaskowca oraz prace konserwatorsko-tynkarskie. 
 

Prace remontowe obejmowały: 
 

 

- usunięcie fragmentów tynków zewnętrznych, 

 

- czyszczenie tynków i murów,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- gruntowanie tynków,  
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- malowanie elewacji oraz gruntowna 
konserwacja drewnianej wieży ratusza.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Inwestycja została sfinansowana w całości z dotacji celowej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
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DĄBROWA 
 

Ze  środków własnych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach w 2017 r. zrealizowano: 
 

- Zakup fontanny z zasilaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wykonanie płotu (34 mb) oraz uszczelnienie palisady wokół wyspy 

- Zakup altany na wyspę                                                    - Zakup blaszanego garażu oraz wykonanie                        
                                                                                                          rowu odwadniającego wzdłuż garażu 

 
- Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w garażu blaszanym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wykonanie systemu 

sygnalizacji włamania w budynkach drewnianego spichlerza, 
drewutni oraz garażu blaszanym 
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KOTUŃ 
 

 
 
 
 
 
 
      W 2017 roku w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu przeprowadzono remont strychu 
nad salą widowiskową na piętrze siedziby 
muzeum w celu uzyskania powierzchni  
na magazynek gospodarczy.  
      Remont sfinansowany ze środków własnych 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowali: Alicja Leszczyńska, Krzysztof Cabaj 
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