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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.2017) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  13 034 13 309 + 2,2 % 

MPK*              -    1 185 1 200 + 1,3 % 

MZD*              -       111 184 + 65,8 % 

MWiM* x x 

OGÓŁEM:      -  14 441 14 693 + 1,7 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  
* MWiM – sprawozdanie nie zawiera informacji na temat działalności Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince – Oddział MRS w związku z podziałem Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach i wyłączeniem z jego struktury MWiM z dniem 1 lipca 2018 r. (za I półrocze 2018 r. 
- brak danych; były oddział składa sprawozdanie za 2018 r. jako samodzielna jednostka) 

 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2018 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  278 51 224 3 
na kwotę 
8.000 zł 

624 % 
49.920 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

MPK    -    15 - 15 - - - - 

MZD    -    76 59 14 3 
na kwotę 
2.000 zł 

3023 % 

60.460 zł, w 
tym: 52.970 
zł – dotacja 

podmiotowa, 
7.490 zł – 

środki własne 

RAZEM:  369 110 253 6 
na kwotę 
10.000 zł  

1104 % 

110.380 zł,  
w tym: dot. 

podmiotowa 
– 102.890 zł,  

środki 
własne – 
7.490 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/ Jan Komar, Nad rozlewiskiem (Bug pod 
Mierzwicami), przed 1943 r., tektura gwasz, 
24x69,5 cm 
 
 
2/ Małgorzata Łada- Maciągowa, Akt, 1923, 
płótno, olej  (zakup: Salon Dzieł Sztuki 
Connaisseur Kraków) 
 
 
3/ Christoph Rackwitz, Wyspa na rzece przy 
Wettinie, 2009 r., akwaforta, akwatinta, papier, 
38,5x54,5 cm (dar Muzeum w Petersbergu – 
Niemcy) 
4/ Tomasz Nowak, Dąbrowa 2016, 2016 r., 
akryl, płótno, 80x80 cm 
5/ Andrzej Sołtysiuk, Dwór ziemiański w 
Dąbrowie, 2016 r., akwarela, papier, 30,5x48,5 
cm 
6/ 2 obrazy Beaty Sienko:  

 Kapliczka, 2016 r., akryl, płótno, 80x80 
cm, 

 Zofia z kotem, 2016 r., akryl, płótno, 
80x80 cm 

7/ 3 rysunki Undine J. E. Hannemann:  
 Freunde I, 2016r., tusz, gwasz, papier, 

14,5x35 cm,  
 Freunde II, 2016. Tusz, papier, 15x35 

cm,  
 Freunde III, 2016 r., tusz, papier, 

14,5x35 cm 
8/ Ernst Ulrich Jacobi, Gedanken, 2016 r., olej, 
płótno, 60x80 cm 
9/ 2 akwarele, St Iwanowski:  

 Chata kryta strzechą, przed 1939 r., 
akwarela, papier, 17x20 cm,  

 Dom z gankiem, przed 1939 r., 
akwarela, papier, 14,7x10 cm 

10/ Marek Jaromski, Baranek, 1997 r., linoryt, 
papier ręcznie czerpany, 52x34 cm 
11/ Mieczysław Wejman, Miasto, 1963 r., 
drzeworyt, papier, 21,5x22 cm 
12/ 3 pastele, Lech Grabowski:  

 Gdy opadną mgły, pastel, papier, 
43x31,5 cm,  

 Nadejdą deszcze, pastel, papier, 29x39 
cm, 

 Nadejdą deszcze, pastel, papier, 
29,5x40 cm 

1/ zakup – 
2.000 zł, 
dotacja 

podmiotowa 
 

2/ zakup – 
26.000 zł; 

dotacja 
podmiotowa 
 

3-12/ dar 

2. ubiory, tkaniny 
1/ dwa dywany dwuosnowowe wełniane, tzw. 
obrazy tkackie 
 

1/ zakup – 
3.000 zł, 
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2/ narzuta tzw. dywan, wełniano-lniany, 
wykonany na ręcznych krosnach tkackich wg 
tradycyjnego w wzoru 
3/ prześcieradło lniane, uszyte z płótna 
samodziałowego, 1928 r. 

dotacja 
podmiotowa 
 
2-3/ dar 

3. instrumenty 
trąbka sygnałowa Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Siedlcach 

zakup – 800 
zł; dotacja 
podmiotowa 

4. 
przedmioty 
użytkowe 

1) biżuteria wyprodukowana w Siedlcach z lat 
80-tych XX w.,  

2) lalka „Petronela” i miś pluszowy ze 
Spółdzielni Pracy „Miś” w Siedlcach,  

3) siekiera 
4) guzik liberyjny szlachcica,  
5) guziki płaskie sprzed I wojny  światowej,  
6) guziki pruskie z czasów I wojny światowej 
7) szklana fiolka apteczna sprzed II wojny 

światowej 
8) broszka patriotyczna z XIX w. 
9) grzebień z rogu krowiego, używany do poł. 

lat 80-tych XX w. 
 

10) kran – szpunt do beczki z pocz. XX w.,  
11) etykietki z butelek z alkoholem z siedleckiej 
12) wytwórni z okresu międzywojennego,  
13) felga od samochodu Polski Fiat 508,  
14) budzik z Siedlec z okresu 

międzywojennego,  
15) szklany przycisk do papieru, figurka 
16) guziki rosyjskie sprzed 1917 r., 

1-9/ dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-16/ zakup 
– 670 zł , 
dotacja 
podmiotowa 
 

5. dewocjonalia 
modlitewnik „Ołtarz Złoty…”, wydany  
w Częstochowie w 1881 r. 

dar 

6. dokumenty 

1) Legitymacja pracownika Kolei Wschodnich  
z 1942 r., 

2) koperta pamiątkowa z odsłonięcia kopca  
J. Piłsudskiego w Zawadach-Majówce  
w 1938 r., 

3) reklama tranu szwedzkiego z okresu 
międzywojennego, 

4) znaczek ze sklepu kolonialnego w 
Sokołowie Podlaskim z okresu 
międzywojennego,  

5) legitymacja Towarzystwa Popierania 
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 

6) świadectwo szkolne z 1938 r.,  
7) dokument II Zjazdu Siedlczan z autografiami 

z 1925 r.,  
8) pocztówka z pieczęcią poczty polowej 22 pp 

z 1919 r.,  
9) kenkarta z 1942 r.,  
10) dowód tożsamości osoby z 1942 r.,  
11) album pamiątkowy dedykowany Józefowi 

Piłsudskiemu przez Wileńskie Towarzystwo 
Wioślarskie 
 

12) dokumentacja dotycząca więźnia KL 
Auschwitz; 

1-11/ zakup 
– 2.700 zł, 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-17/ dar 
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13) świadectwo ukończenia Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego w Mińsku 
Mazowieckim, 

14) dyplomy, podziękowania, plakat zespołu 
„Chodowiacy”, 

15) program Święta Pieśni w Siedlcach w 1946 
r. (spuścizna po Irminie Maksymiuk);  

16) księga Peowiaków;  
17) pocztówka – cegiełka na budowę pomnika 

Piłsudskiego w Siedlcach 

7. fotografie archiwalne 

1) album z fotografiami 9 Pułku Artylerii Lekkiej 
okres międzywojenny,  

2) fotografia marynarza z Polskiej Marynarki 
Wojennej z 1939 r., 

3) fotografia młodego księdza w atelier, okres 
międzywojenny,  

4) album z fotografiami „Huculszczyzna” z 
okresu międzywojennego,  

5) pocztówka fotograficzna „obejście huculskie” 
z okresu międzywojennego  

 
6) Fotografie matki i siostry więźnia KL 

Auschwitz,  
7) fotografie ze spuścizny po Irminie 

Maksymiuk – nauczycielce i choreografce 
zespołu „Chodowiacy” 

1-5/ zakup – 
4.210 zł, 
dotacja 
podmiotowa 
 
 
 
 
 
 
 
6-7/ dar 

8. numizmaty 
monety: 

1) 50 gr z 1923 r. 
2) dienieżka z 1835 r. 

przekaz 

9. militaria 

1) fragment rakiety V-2,  
2) carska siekierka saperska,  
3) łuska od naboju,  
4) kule szrapnelowe, muszkietowe i 

pistoletowe,  
5) osłona głowicy pocisku, 
6) półszabla milicji miejskiej w Siedlcach 
7) plomby, odważnik, worek poczty polowej 

 
8) beczka wojskowa na paliwo z okresu 

międzywojennego,  
9) celownik moździerza z okresu 

międzywojennego,  
10) skrzynie wojskowe polskie z okresu 

międzywojennego,  
11) rosyjska szpada urzędnicza sprzed 1917 r.,  
12) hełm francuski wz. 1915,  
13) plecak żandarmerii 22 pp 

1-7/ dar 
 
 
 
 
 
 
 
  
8-13/ zakup 
8.300 zł 
- dotacja 
podmiotowa 

10. medalierstwo 
1) medale i plakiety różnych autorów – dar 

Lecha Grabowskiego – 40 obiektów 
2) plakiety z okazji rocznic wyzwolenia Siedlec 

1-2/ dar 

11. falerystyka 

1) Srebrny Krzyż Zasługi z miniaturką i 
legitymacją, 

2) Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski z 
legitymacją, 

3) Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski z 
legitymacją 

dar 

12. judaika 

1) jad (wskaźnik do czytania tory) 
2) kubki kiduszowe 
3) kieliszki 

zakup – 
1.450 zł; 
dotacja 

podmiotowa 
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13. książki, prasa 

1) podręcznik dla żołnierzy z 1901 r. 
2) Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 1832 r. 
 
 
3) gazeta Le Messager De Bruxelles z 1915 r. 
 

1-2/ zakup – 
740 zł, 
dotacja 
podmiotowa 
 

dar 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1) hełm strażacki z przyłbicą, model Pacyfik F7 
2) drabina słupkowa 

1-2/ dar 

2. 
medale, odznaki, 
przedmioty 
pamiątkowe 

1/ plakietka 10 lat Pożarniczego Centrum 
Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej  
w Wolborzu 2007-2017 
2/ znaczek pamiątkowy 10 lat Pożarniczego 
Centrum Historyczno-Edukacyjnego w Wolborzu 
2007-2017 
3/ medal Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze w Strzelcach Opolskich 16.06.2018 
4/ medal pamiątkowy z obchodów 50-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dąbrówce 
1.09.2018 
5/ znaczek pamiątkowy 120 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bąblinie 1898-2018 
6/ znaczek pamiątkowy Jubileusz 80-lecia OSP 
w Ćmachowie 1938-2018 
7/ odznaka za wysługę X lat w pożarnictwie 
8/ odznaka „Strażak wzorowy” dla Korpusu 
Technicznego 
9/ odznaka Szkoły Oficerów Pożarnictwa 
10/ Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 
(miniatura) 
11/ Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 
(miniatura) 
12/ medal okolicznościowy Józef Wyrzykowski, 
komendant lokalny POW w Kotuniu i organizator 
straży ogniowej w 1918 r. – 2 szt. 

1-11/ dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
przekaz 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. fotografie archiwalne 
scena rodzajowa, fotografia na tekturze, XIX/XX 
w. 

dar 

2. grafika „Napoleon pod Moskwą”, XX w. 
zakup - 
3.500 zł 

3. 
obiekty patriotyczne 
 

plakieta ks. Józef Poniatowski 
 

zakup - 
 350 zł 

 

4. tkaniny 
dywan ręcznie tkany o tradycyjnym 
historycznym wzorze, 2. poł. XX w. 
  

zakup - 
 1.500 zł 

 

5. 

meble 
 

1/ fotel dworski w stylu Ludwika Filipa, 
tapicerowany, I poł. XIX w. 
2/ kufer podróżny, XIX/XX w. 
3/ dwa łóżka drewniane, XIX/XX w. 
4/ kredens kuchenny drewniany, pocz. XX w. 
5/ kredens drewniany dębowy, pocz. XX w. 
6/ szafka kątowa wisząca, pocz. XX w. 
7/ stół z rozsuwanym blatem, ok.1880 r. 
8/ stół z rozsuwanym blatem, ok.1880 r. 
 

 
 
 
1-8/ zakup - 
26.800 zł 
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9/ wkład do sekretery, fornirowany orzechem, 
poł. XIX w. 
 

9/ depozyt 

6. 

zastawa 
stołowa,  
akcesoria kuchenne 
 

1/ patera zdobiona motywem roślinnym, XIX/XX 
w. 
2/ imbryk ceramiczny z pokrywą, po 1883 r. 
3/ komplet sztućców w etui na 6 osób, pocz. XX 
w. 
4/ łyżka wazowa w etui i łopatka do ciasta, 1918-
1939 r. 
5/ szufelka posrebrzana i szczoteczka do 
zmiatania okruszków ze stołu, pocz. XX w. 
6/ taca platerowana, pocz. XX w. 
7/ 12 osobowy serwis obiadowy, Selb, Bawaria,  
1946-1949 
 
8/ owalny biały koszyczek, Niemcy, 1934-1945 
9/ okrągły pojemnik z pokrywką na czterech 
nóżkach, porcelana, Niemcy, 1927-1931 
10/ talerz z brązowym kołnierzem z dekoracją 
roślinną i tłoczeniami, Niemcy, 1969-1990 
11/ talerz z brązowym brzegiem kołnierza, 
dekoracją roślinną i tłoczeniami, porcelana, 
Niemcy,1969-1990 
12/ talerz z szerokim złotym paskiem na 
kołnierzu, porcelana, Niemcy,1946-1968 
13/ talerzyk z dekoracyjnym brzegiem kołnierza 
oraz z dekoracja kwiatową, porcelana, Niemcy, 
1950-1954 
14/ talerzyk z niebieskim kołnierzem, dekoracją 
kwiatową, porcelana, Niemcy, 1969-1990 
15/ łyżka wazowa, XIX/XX w. 
 

1-7/ zakup - 
4.200 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8-15/ dar 

7. 

przedmioty 
użytkowe, rzemiosło 
artystyczne  

1/ para świeczników jednoświecowych 
2/ lampa naftowa do zawieszania, pocz. XX w. 
3/ lampa naftowa stojąca, lata 20 XX w. 
4/ lampa naftowa kolumnowa, pocz. XX w. 
5/ dzwonek z drewnianym uchwytem, XX w. 
6/ lwica, mosiężny przycisk do papieru, XIX w. 
7/ koszyczek platerowany ze szklanym 
wkładem, XIX/XX w. 
8/ figurka na owalnej podstawie, pocz. XX w. 
9/ wazon w stylu rokoko, zdobiony ornamentem 
roślinno-kwiatowym, 1. poł. XIX w. 
10/ brytfanna żeliwna, 2. poł. XIX w.  
11/ dwie beczki dębowe, Polska 
12/ balia 
13/ lampa mosiężna do powozu, XIX/XX w. 
14/ siodło orientalne, XX w. 
15/ buty do jazdy konnej, szpicruta, piesek do 
zdejmowania butów, 2 poł. XX w. 
16/ koński sprzęt – 2 siodła skórzane, 2 uprzęże 
kompletne do bryczki lub sań, 2 kantary, 2 
szpicruty 
 
17/ lampa mosiężna do powozu lub bryczki, 
XIX/XX W. 
18/ żelazko z duszą, XIX/XX w. 
19/ kapturek do wygaszania świec, XIX/XX w. 
 

1-16/ zakup 
- 

17.510 zł 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17-19/ dar 
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8. 

trofea myśliwskie 1/ poroże jelenia- dziesiątak regularny, 
oprawione w desce ekspozycyjnej 
2/ poroże jelenia - dwunastak nieregularny, 
oprawione w desce ekspozycyjnej 
 
3/ poroże jelenia – szóstaka, oprawione na 
desce ekspozycyjnej 
4/ poroże jelenia – dwunastaka, oprawione na 
desce ekspozycyjnej 
 

1-2/ depozyt 
 
 
 
 

3-4/ dar 

9. 
pojazdy zabytkowe 1/ sanie do zaprzęgu 1918-1939      1/ zakup- 

5.500 zł 

10. 

przedmioty 
kowalskie 

1/ cęgi kowalskie płaskie – 1 szt. 
2/ cęgi kowalskie precyzyjne – 1 szt. 
3/ cęgi kowalskie wklęsłe – 2 szt. 
4/ babka kowalska ostra – 4 szt. 
5/ babka kowalska płaska – 6 szt. 
6/ imadło kowalskie 
7/ przyrząd do kucia nitów 
8/ przecinak, 
9/ przebijak, 
10/ młotek kowalski – 6 szt. 
11/ róg kowalski 
12/ kowadło 

1-12/ zakup- 
1.100  zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 4 4 2 2 2 2 + 100 % 

MPK   -   3  - 2 2 2 2 - -  - 100 % 

MZD   -   - - - - - - - - - 

OGÓŁ.:   6 3 6 6 4 4 2 2 + 100 % 
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2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2017 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   -    - 9 12 18 - - 12 18 + 100 % 

MPK   -   - - - 165 - 165 - -  x 

MZD   -   - 1 - 3 - - - 3 + 200% 

OGÓŁ. :  - 10 12 186 - 165 12 21 + 1760 % 

 
 
 

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. 

4 obrazy olejne 
Kazimierza Pacewicza  
(nr inw. MRS/S/2462, 
2561, 2570, 2579) 

czyszczenie lica i odwrocia, dezynfekcja i 
prostowanie płótna, uzupełnienie ubytków 
zaprawy i warstwy malarskiej, retusz 
warstwy malarskiej, nałożenie werniksu 
końcowego, wymiana blejtramu 

34.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

MRS/H/760 – 4 karty z 
wierszami 
MRS/H/763 – 2 karty z 
wierszami 

Dezynfekcja, czyszczenie, osłabienie 
miejscowe zacieków i plam uzupełnienie 
ubytków, połączenia rozdarć, wzmocnienie 
struktury papieru, połączenie kart, 
dołączenie wyklejek, oprawienie w 
półpłótno 

poz. 2-10. 
11.500 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

3. 
MRS/H/778 – kalendarzyk 
narodowy na rok 1831  

Dezynfekcja, rozłożenie bloku na składki a 
następnie na poszczególne karty, 
czyszczenie, kąpiel kart, uzupełnienie 
ubytków, połączenia rozdarć, wzmocnienie 
struktury papieru, ułożenie kart w składki i 
składek według kolejności, dołączenie 
brakujących wyklejek, uszycie bloku, 
oprawienie w półpłótno 

j.w. 

4. MRS/H/779 – kotylion 
Czyszczenie, wyprostowanie płótna, 
wykonanie pudełka do bezpiecznego 
przechowywania i eksponowania kotylionu 

j.w. 

5. 
MRS/H/783 – książka 
„Nowosilcow w Wilnie…” 

Dezynfekcja, rozłożenie bloku na składki a 
następnie na poszczególne karty, 
czyszczenie, zbadanie kwasowości pH 
papieru, kąpiel kart, uzupełnienie ubytków, 
połączenia rozdarć, wzmocnienie struktury 
papieru, wyprostowanie papieru, ułożenie 
kart w składki i składek według kolejności, 

j.w. 
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dołączenie brakujących wyklejek, uszycie 
bloku, oprawienie w półpłótno 

6. 
MRS/H/784 – sztuka 
teatralna „Kossynier…” 

Dezynfekcja, rozłożenie bloku na składki a 
następnie na poszczególne karty, 
czyszczenie, kąpiel kart, uzupełnienie 
ubytków, połączenia rozdarć, wzmocnienie 
struktury papieru, wyprostowanie kart, 
ułożenie kart w składki i składek według 
kolejności, dołączenie brakujących 
wyklejek, uszycie bloku, oprawienie w 
półpłótno 

j.w. 

7. 
MRS/F/2021 – fotografia 
portretowa mężczyzny w 
atelier 

Czyszczenie, uzupełnienie ubytków, 
zapunktowanie 

j.w. 

8. 
MRS/F/2022 – fotografia 
młodej kobiety w atelier 

Czyszczenie, usunięcie plam uzupełnienie 
ubytków, zapunktowanie 

j.w. 

9. 
MRS/F/2109 – fotografia 
grupowa żołnierzy 
niemieckich 

Czyszczenie, usunięcie taśm 
samoprzylepnych, uzupełnienie ubytków, 
wymiana tekturki, naklejenie 
konturującego papieru konstrukcyjnego, 
zapunktowanie 

j.w. 

10 

Dokumentacja techniczna 
budowli siedleckich 
(MRS/H/958, 959, 960), 
dokumentacja znaleziona 
na strychu pogotowia 
ratunkowego w Siedlcach 
z czasów II wojny 
światowej – do wpisania 
do spisu dóbr kultury nie 
będących muzealiami 

Dezynfekcja gazem S z przewietrzaniem j.w. 

11. 
Harmonia S.Niedźwiedź 

(MRS/E/2223) 

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

wymiana galeryjki z klawiszami 

3.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

12. 
Fartuch wełniany do pasa 

(MRS/E/1971) 
czyszczenie, uzupełnienie ubytków wątku i 

osnowy 

2.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
Syrena pneumatyczna 
„Tyfon” 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją, przywrócenie wydawania dźwięku 
alarmowego 

bez kosztów 

2. 

Zabytkowe pojazdy 
(samochody pożarnicze i 
wozy konne rekwizytowe, 
beczkowóz konny) – 6 szt. 

czyszczenie z kurzu, usunięcie zacieków 
powstałych na skutek nieszczelnego 
dachu, zabezpieczenie preparatem do 
nabłyszczania karoserii 

bez kosztów 

3. Pasy strażackie – 12 szt. 
czyszczenie, zabezpieczenie części 
skórzanych preparatem do konserwacji 
skór 

31 zł  
dotacja 

podmiotowa 
(łącznie pkt. 
3-8 i 11-15) 

4. 
Sikawki ręczne przenośne 
– 18 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

5. 
Sikawki ręczne przewoźne 
– 2 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

6. Motopompy – 23 szt. 
czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 
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7. 
Zwijadła do węży 
tłocznych – 4 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

8. 
Sprzęt alarmowy (syreny 
wirnikowe i 
pneumatyczne) – 19 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

9. 

Armatura wodna 
(rozdzielacze, zasysacze 
liniowe, zbieracze, 
pływaki) – 18 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

bez kosztów 

10. 
Węże ssawne i tłoczne – 
11 szt. 

czyszczenie bez kosztów 

11. Hełmy – 23 szt. 
czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

12. Agregat oddymiający  
czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

13. 
Pojemniki na środek 
pianotwórczy – 2 szt. 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

14. Agregat pianowy 
czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

15. 
Korpus pompy sikawki 
ręcznej skrzyniowej, 
przewoźnej 

czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją 

p. poz. 3 

16. Gaśnice – 22 szt. czyszczenie bez kosztów 

17. Drabina słupkowa 
czyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją i owadami (elementy drewniane) 

bez kosztów 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. 
Dwie pary świeczników 
jednoświecowych 

czyszczenie, usztywnienie konstrukcji, 
polerowanie 

400 zł – 
środki 
własne 

2. 
Plakieta książę Józef 
Poniatowski 

czyszczenie, usuwanie zaśniedzeń, 
polerowanie 

220 zł – 
środki 
własne 

3. 
Stół drewniany na 
ozdobnej podstawie, 
Ludwik Filip 

czyszczenie starych powłok lakierniczych, 
uzupełnienie dolnych elementów nóżek, 
impregnacja, koloryzacja, politurowanie 

700 zł – 
środki 
własne 

 OGÓŁEM 
50.531 zł - 

dotacja 
podmiotowa  

 
 
 

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

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. MRS - ratusz 
Remont pomieszczeń w związku z 
przeniesieniem magazynu zbiorów 
sztuki, działu księgowości i serwera 

10.354,23 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
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2. 
MZD – zespół 

dworsko-parkowy 

Budowa ogrodzenia w zespole 
dworsko-parkowym w Dąbrowie 
(ogrodzenie betonowe i drewniane z 
żerdzi dla części terenu muzealnego) 

97.700 zł – 
dotacja 

inwestycyjna 

  Razem 

108.054,23 zł, z 

tego: 97.700 zł - 
dotacja 

inwestycyjna 
SWM, 10.354,23 

zł – dotacja 
podmiotowa 

 
 
 

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) 

1-2/ spełnia 

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

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

 
1-3/ spełnia 
 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

 
1-2/ spełnia 

4. System oddymiający 
dwór  w Dąbrowie (klatka 
schodowa) 

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MZ (dwór i oficyna, garaż, 
drewutnia, spichlerz)  
w Dąbrowie 
 

1-2/ spełnia 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

na zewnątrz ratusza,  
hol wejściowy, sale 
ekspozycyjne 
 

spełnia 
 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  
1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
2/ z MZ w Dąbrowie – w Ag. 
Ochrony 

1-2/ spełnia 

4. Monitoring obrazu z kamer 
z ratusza – w Ag. Ochrony i 
pracownik muzeum 

spełnia 

5. 
1/ Szyby o wzmocnionej 
odporności na stłuczenie (kl. 

 
1/parter ratusza – Siedlce 

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

2/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

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

1-2/ spełnia 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1-3/ spełnia 
 

    

 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

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

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MP w Kotuniu – aktualny 

 MZ w Dąbrowie – wymaga uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

 
 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  
i magazynów zbiorów 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1. 

Wewnętrzna 
roczna analiza 

stanu 
zabezpieczenia 

muzeum i zbiorów 

MRS  
Ratusz 

do rozważenia uzupełnienie 
sprzętu gaśniczego w magazynie 
zb. historycznych i sztuki 
 
Magazyn zbiorów, ul. Żytnia 
do rozważenia uzupełnienie 
sprzętu gaśniczego 
 
Magazyn zbiorów, ul. 
Piłsudskiego 9 

wyposażyć magazyny w 
instrukcje p.poż. 
 
MP w Kotuniu 

bez zaleceń 
 
MZ w Dąbrowie 
bez zaleceń 

 

 
 

w trakcie konsultacji ze 
specjalistą ochrony p.poż. 

 
 

j.w. 
 
 
 
 

 
w trakcie realizacji 

 
 

xxxxxx 
 
 

xxxxxx 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 

OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  363 
w tym: 
 MR Siedlce  -  275 
 MP Kotuń  -    15 
 MZD Dąbrowa -    73 

 
 

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

 
Ogółem    -  339 

w tym: 
 MR Siedlce  -  251 
 MP Kotuń  -    15 
 MZD Dąbrowa -    73 

 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               14 666  12 674    5 507 
w tym: 
 MR Siedlce    13 282   12 490    5 507 
 MP Kotuń      1 200           -              - 
 MZD Dąbrowa        184         184       - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

 MRS – 992 (system muzealny MONA) 
 Oddziały - brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów.  

 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,8 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,8 % 
 MP Kotuń  -  100 % 
 MZD Dąbrowa -  100 % 
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6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 

 
fotografie muzealiów ogółem  -    812  

w tym: 
 MR Siedlce   -    666 
 MP Kotuń   -      33 
 MZD Dąbrowa  -    113 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 284 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, 
 przeprowadzono 106 kwerend głównie w muzeach w Polsce oraz 

oddziałach Stowarzyszenia Historyków Sztuki w związku z wystawą 
„Wokół kolekcji prac M. Łady-Maciągowej  

 
 
 

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

 
W 2018 r. przeprowadzono inwentaryzacje zbiorów muzealnych: 
 zdawczo-odbiorczą zbiorów MWiM w Treblince w związku z podziałem 

Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
 okresową księgozbioru MP w Kotuniu 

 
 
 

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

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  2       567 
w tym: 
 MR Siedlce  -    2       567 
 MP Kotuń  -    -          - 
 MZD Dąbrowa -    -          - 
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11. Biblioteka: 
 

a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2017) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

5332 5391 + 1,0 % 

   

   

   

 
 

b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2018 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

59 21 
38 (w tym 6 
wydawnictw 
własnych) 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku i 
zapotrzebowa
nia – na kwotę 

1.500 zł 

71,6 % 
1.074,33 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. 
 J. Borzym, Pamiętnik podlaskiego 
szlachcica 

zakup 
33,33 zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. Historia fotografii zakup 
90 zł dotacja 
podmiotowa 

3. 
A. Laskowski, Korpus witraży… 
Diecezja tarnowska 

dar x 

4. 
T. Szybisty, Korpus witraży… 
Diecezja kielecka 

dar x 

5. 
J. Wroński, G.Grześkowiak, 
Powstaniec śląski: barwa i znak 

dar x 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy * dany okres sprawozdawczy ilo
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nie prowadzi 
się 

16 
nie prowadzi 

się 
x 20 + 25 % 

  
 
 
 

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

 
MR Siedlce 

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

 
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 

 badanie dokumentów archiwalnych do monografii: Zarys dziejów OSP 
w Kotuniu w latach 1918-2018 oraz Oddział Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Straż Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918 

 
MZ Dąbrowa 

 badania dotyczące życia codziennego i obyczajowości ziemiaństwa 
polskiego 

 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym z Borowia, Woli Koryckiej, 

Woli Serockiej i Lalin dotyczących repertuaru pieśniowego na festiwal 
kapel i śpiewaków ludowych oraz do prezentacji teatrów 
obrzędowych (5 wyjazdów etnografa) 

  
MZ Dąbrowa 

 kwerenda w muzeach warszawskich dot. wkładu ziemian  
w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. 
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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 

 

1. 

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

luty – 
08.06.2018 

(udostępnienie 
ekspozycji 
archeologicznej 
po modernizacji) 

siedziba 
główna 

2 373 

plan – 2.000; 
wykonanie –  

2.115 zł dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 2 373 

plan – 2.000; 
wykonanie –  

2.115 zł dotacja 
podmiotowa 

 
 

Wystawy kontynuowane z poprzedniego okresu 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

Frekwencja 
(w 2017) 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

1. 

Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne oraz 
numizmaty 

kontynuacja 
do 7.06.2018 

siedziba 
główna 

1 366 - 

2. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

3 868 - 

3. 
Galeria sztuki polskiej 
ze zbiorów własnych 

kontynuacja 
siedziba 
główna 

4 035 - 

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

Kontynuacja, 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

859 

plan – 5.000 zł; 
wykonanie – 
2.558,40 zł 

dotacja 
podmiotowa 

5. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

859 

plan – 1.000 zł; 
wykonanie – 615 

zł dotacja 
podmiotowa 

6. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

859 - 

7. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

859 - 

8. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Dąbrowie 

1 693 - 
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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. 

Wileńszczyzna, 
Mazowsze i Po-
dlasie w grafi-
kach Kazimierza 
Szwainowskiego 
(1917-2002) 

3.04 – 
13.04.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

15.04 – 
10.06.2018 

633 

plan – 0 zł 
wykonanie -  

270,86 zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. 

Architektura i 
pejzaż w grafice 
Kazimierza 
Szwainowskiego 
(ze zb. własnych) 

11.06. – 
13.06.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

13.06.2018 - 
nadal 

1124 
(w 

2018) 
bez kosztów 

3. 

Współpraca 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach z 
Samorządem 
Województwa 
Mazowieckiego 
(1998-2018) – 
wystawa 
fotograficzna 

1.05 – 
14.06.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

15.06 – 
4.09.2018 

769 

plan – 1.000 
zł 

wykonanie -  
1.155,46 zł; z 
tego: 1.100 zł 

dotacja 
celowa SWM, 

55,46 zł 
środki własne 

4. 
Malarstwo Anny 
Sokolińskiej 

23.05 -
21.06.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

22.06 – 
02.09. 
2018 

752 

plan – 700 zł 
wykonanie -  

2.156 zł 
dotacja 

podmiotowa 

5. 

Polska grafika 
współczesna  
w zbiorach 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach 

20.08 – 
8.09.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

9.09.2018 
– 25.11. 

2018 
1359 bez kosztów 
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6. 

Wystawa 
twórczości 
członków 
Związku Polskich 
Artystów Malarzy 
i Grafików. 
Wystawa 
zorganizowana  
z okazji 35-lecia 
działalności 
związku. 

2-17.09.2018 
siedziba 
główna 
(MRS) 

18.09 – 
28.10.201

8 
721 

plan – 620 zł 
wykonanie -  

619,39 zł 
dotacja 

podmiotowa 

7. 

„To jest czas,  
w którym trzeba 
poświęcić wiele, 
żeby wszystko 
ocalilć”T.Kościuszko 
– wystawa 
historyczna 
poświęcona 
odzyskaniu przez 
Polskę 
niepodległości. 

1.10.2017 – 
9.11. 2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

11.11. 
2018 – 
17.01. 
2019 

869 
(w 2018) 

plan – 8000 zł 
wykonanie – 
1.924,32 zł; z 

tego: 
1.796,41 zł -

dotacja 
celowa SWM, 

127,91 zł - 
środki własne 

8. 

„Boże 
Narodzenie we 
współczesnej 
sztuce ludowej; 
południowe 
Podlasie, 
wschodnie 
Mazowsze” 

27.09.2018 – 
30.11.2018 

siedziba 
główna 
(MRS) 

02.12. 
2018 – 
27.01. 
2019 

356 
(w 2018) 

plan – 0 zł 
wykonanie -  

367 zł dotacja 
podmiotowa 

9. 

„Oddział Polskiej 
Organizacji 
Wojskowej i 
Straż Ogniowa 
Ochotnicza w 
Kotuniu w latach 
1915-1918” 

23.09.2017 – 
16.11.2018 

Oddział: 
MP w 

Kotuniu 

18.11. 
2018 – 
18.11. 
2019 

165 

plan – 2000 zł 
wykonanie – 

1.457 zł; 
plan i koszt 
dot. całego 

zadania 
ujętego w 

dotacji celo-
wej na zada-
nie „Upamięt-
nienie i popu-

laryzacja 
wkładu 

Oddziału 
POW i Straży 

Ogniowej 
Ochotniczej w 

Kotuniu w 
odzyskanie 

niepodległości 
Polski w 1918 

r.” 

10. 

Założenie 
dworsko-parkowe 
w Dąbrowie. 
Fotograficzna 
kronika lat 1945 
– 2004. 

16.04 – 
11.05.218 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

11.05 – 
30.09. 
2018 

1016 

plan – 1.150 
zł 

wykonanie – 
829,30 zł 
dotacja 

podmiotowa 
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11. 
Wkład ziemian  
w odzyskanie 
niepodległości  

3.04.2018 – 
11.10.2018 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 

12.10. 
2018 – 
27.12. 
2018 

264 

plan – 2.715 
zł 

wykonanie – 
2.207,91 zł - 

dotacja 
celowa SWM 

OGÓŁEM 8028 

plan – 14.185 
zł 

wykonanie – 
9.530,24 zł, z 

tego: 
5.104,32 zł – 

dotacja 
celowa SWM, 
4.242,55 zł – 

dotacja 
podmiotowa, 
183,37 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. 
Podróże w 
czasie. Siedlce 
przez wieki. 

sierpień 2015 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
4.03.2018 

426 
(w 

2018) 

plan - 1.700 
zł, 

wykonanie -  
1.350 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

2. 
 

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

marzec 2017 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 -
31.03.2018 

727 
(w 

2018) 

koszty 
poniesione  
w 2017 r. 

3. 

Sztuka w na-
szych zbiorach. 
Wystawa 
jubileuszowa. 

20.02.2017 – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
04.03.2018 

4 035 
(w 

2018) 

koszty 
poniesione  
w 2017 r. 

4. 
Muzeum na 
przestrzeni lat 
pięćdziesięciu. 

styczeń – 
27.04.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

28.04.2017 – 
11.06.2018 

80 
(w 

2018) 

koszty 
poniesione  
w 2017 r. 

5. 
„Para – buch! 
Koła – w ruch!” 

2017 r. 

Stowarzy
szenie 

„BUGOW
IANKI” w 
Terespol

u 

1.01 – 
31.12. 2018 

3200 
koszty 

poniesione  
w 2016 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 
 

 xxxxxxx    

 
 
 
 

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. 

„Białe złoto z 
Lettina”. Historia 
fabryki porcelany 
w Lettinie 
(Saksonia-
Anhalt). Wystawa 
porcelany z 
kolekcji prywatnej 
Michaela 
Woudenberga. 

16.03. – 
17.06.2018 

Museum 
Petersberg  

w Niemczech 

siedziba 
główna 
(MRS) 

999 

plan – 
10.000 zł; 
wykonanie 
–  4.193,55 

zł 
dotacja 

podmiotowa 

2. 
„Jestem stąd” – 
wystawa 
pokonkursowa 

12.06 – 
2.09. 
2018 

MSCDiN 
siedziba 
główna 
(MRS) 

120 

plan – 0 zł 
wykonanie 

– 0 zł;   
koszty 
poniósł 

wypożyczaj
ący 

3. 
Mieszczaństwo. 
Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste. 

9.02. – 
30.04.2018 

Galeria 
Staroświecka 

w Białej 
Podlaskiej 

Oddział: 
MZ w 

Dąbrowie 
300 

plan – 3.650 
zł 

wykonanie -  
3.543,80 zł 

dotacja 
podmiotowa 

OGÓŁEM 12561 

plan – 
13.650 zł; 

wykonanie- 
7.737,35 zł 

dotacja 
podmiotow

a 

* 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. 

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

15.09.2017-
31.01.2018 

Związek 
Łowiecki  

w Siedlcach 

Oddział w 
Dąbrowie 

15 
(w 

2018} 

koszty 
poniesione 
w 2017 r. 

 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 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 
4 391 13 523 

zbiorowo 
indywidual

nie 
4 900 3 200 

MRS 1 814 2 577 2 085 2 815 

MPK 450 191 641 - 470 389 859 - 

MZD 994 624 1 618 - 948 745 1693 - 

 

x 3 258 3 392 6 650 13 523 3 503 3 949 7 452 3200 

 OGÓŁEM 20 173 OGÓŁEM 10 652 

 
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 2018 wykonanie  k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

1 - - 8 - 3 - - 8 - 

 
inne: – plan: 10 (publikacja popularnonaukowa – 3; medal – 1; plakat - 5; 

zaproszenie z programem – 1) 
 

- wykonanie: 16 (publikacja popularnonaukowa – 3; medal – 1; plakat – 
3; zaproszenie z programem – 1, pocztówki – 8 wzorów) 

 
 
 

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. 

Siedlecka Księga chwały 
1914-1944. Mieszkańcy 
regionu w walce o wolność  
i niepodległość 

700 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan – 20.000 zł  
wykonanie – 

16.000,01  zł, w tym: 
15.000 zł - dotacja 

celowa SWM; 1.000 
zł -  

sponsorzy 

2. 
Życie codzienne ziemiaństwa 
polskiego w XIX i XX wieku 

400 

wydawnictwo 
popularnonau-

kowe 
(posesyjne) 

plan – 9.000 zł  
wykonanie – 9.324 

zł  
dotacja podmiotowa 

3. 

Oddział Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Straż Ogniowa 
Ochotnicza w Kotuniu w 
latach 1915-1918 

300 
wydawnictwo 

popularnonau-
kowe 

plan – 5.000 zł  
wykonanie – 5.000  

zł  
dotacja celowa 

SWM 

4. 
Muzeum Regionalne w 
Siedlcach. 

200 album 

plan – 11.000 zł  
wykonanie – 12.500  

zł  
dotacja podmiotowa 

5. 
Kazimierz Szwainowski 1917-
2002). Życie i twórczość. W 
stulecie urodzin artysty 

300 album 

plan – 19.000 zł  
wykonanie – 11.550 

zł  
dotacja podmiotowa 
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6. 

„Wojsko Polskie 1914-1939.  
Katalog pocztówek 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów” (oprawa 
miękka i twarda) 

100 album 

plan – 0 zł  
wykonanie –  

2019,99  zł dotacja 
podmiotowa 

 

7. 
Muzeum Regionalne w 
Siedlcach 

1000 
folder  

o muzeum 

plan – 1.200 zł  
wykonanie – 1.200 

zł  
dotacja podmiotowa 

8. 
Muzeum Ziemiaństwa w 
Dąbrowie 

2000 
folder o 
muzeum 

plan – 0 zł  
wykonanie – 1.476 

zł  
dotacja podmiotowa 

9. 

Współpraca Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach z 
Samorządem Województwa 
Mazowieckiego (1998-2018) 

100 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 400 zł  
wykonanie –  222,63 

zł  
dotacja celowa 

SWM 

10.  Malarstwo Anny Sokolińskiej 300 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 738  zł  
dotacja podmiotowa 

11. 
Twórczość członków Związku 
Polskich Artystów Malarzy i 
Grafików. 

350 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 2.000 zł  
wykonanie –  796,43 

zł  
dotacja podmiotowa 

12. 
Założenie dworsko-parkowe 
w Dąbrowie. Fotograficzna 
kronika lat 1945 – 2004. 

200 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 700 zł  
wykonanie – 615 zł  
dotacja podmiotowa 

13. 
Wkład ziemian w odzyskanie 
niepodległości  

200 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 700 zł  
wykonanie – 565,80 

zł  
dotacja celowa 

SWM 

14. 

„Białe złoto z Lettina”. Historia 
fabryki porcelany w Lettinie 
(Saksonia-Anhalt). Wystawa 
porcelany z kolekcji prywatnej 
Michaela Woudenberga 

300 
folder / 

zaproszenie do 
wystawy 

plan – 1.200 zł  
wykonanie – 590,40  

zł  
dotacja podmiotowa 

15. 

„Białe złoto z Lettina”. Historia 
fabryki porcelany w Lettinie 
(Saksonia-Anhalt). Wystawa 
porcelany z kolekcji prywatnej 
Michaela Woudenberga 

150 plakat 
plan – 1.300 zł  

wykonanie – 738 zł  
dotacja podmiotowa 

16. XXI Adwentowe granie 25 plakat 

plan – 550 zł  
wykonanie – 307,50 

zł  
dotacja podmiotowa 

17. Dni Niepodległej 100 
plakat  

z programem 

plan – 700 zł  
wykonanie –  553,50 

zł  
dotacja celowa 

SWM 

18. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie  
z programem 

plan – 1.500 zł  
wykonanie – 615  zł  

dotacja celowa 
SWM 

19. 
Medal pamiątkowy „100. 
rocznica rozbrojenia Niemców 
w Kotuniu w 1918 roku” 

50 medal 
plan – 1.850 zł  

wykonanie – 1.950  
zł  
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dotacja celowa 
SWM 

20. 
Karty pocztowe o tematyce 
wielkanocnej 

2x500 pocztówka 
plan – 0 zł  

wykonanie – 492  zł  
dotacja podmiotowa 

21. 
„Siedlce Ratusz pod Jackiem” 
z herbem Siedlec 

500 pocztówka 

plan – 0 zł  
wykonanie – 116,85  

zł  
dotacja podmiotowa 

22. „Ratusz pod Jackiem” 500 pocztówka 

plan – 0 zł  
wykonanie – 116,85  

zł  
dotacja podmiotowa 

23. „Katedra 2018” 500 pocztówka 

plan – 0 zł  
wykonanie – 116,85  

zł  
dotacja podmiotowa 

24. 
Karty świąteczne 
Bożonarodzeniowe 

3x500 pocztówka 

plan – 0 zł  
wykonanie – 350,55  

zł  
dotacja podmiotowa 

 
 
 
 

3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 

Lp. 
tytuł 

 

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

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. 
Mieszczaństwo. Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste 

folder / zaproszenie do 
wystawy 

zamiast folderu 
wydrukowano tylko 
zaproszenia (koszt 

druku poniósł 
wypożyczający 

wystawę) – 
zaoszczędzone środki 

– 700 zł 

2. 
Plakat promujący wystawy 
jubileuszowe MRS 

plakat 

zrezygnowano z druku, 
wykorzystano inne 

formy promocji wystaw 
– zaoszczędzone 

środki 700 zł 

3. Noc Muzeów plakat 

zrezygnowano z druku 
plakatów w drukarni, 

wydrukowano we 
własnym zakresie kilka 
afiszy z programem – 
zaoszczędzone środki 

– 780 zł  
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4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 
D. Filipowicz, W. 
Księżopolska, Zbiory 
etnograficzne 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 85-105 

własna - 

2. 
A.Hyckowska, Zbiory 
archeologiczne 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 85-105 

własna - 

3. 
A. Hyckowska, Zbiory 
numizmatyczne 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 109-115 

własna - 

4. 
S. Kordaczuk, 
Kolekcja części rakiet 
V-2 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 65-81 

własna - 

5. 
S. Kordaczuk, Mielnik. 
Gmina z jodem sprzed 
milionów lat 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 1(45), styczeń 

2018, s. 20 

obca - 

6. 

S. Kordaczuk, Pińsk. 
Miasto Madonny z 
grzywką Flotylli 
Rzecznej Wojska Pol-
skiego II RP i Ryszar-
da Kapuścińskiego 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 2(46), luty 2018, 

s. 16 

obca - 

7. 

S. Kordaczuk, Janów 
Poleski. Miasto 
pierwszego polskiego 
męczennika 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 3(47), marzec 

2018, s. 16 

obca - 

8. 
S. Kordaczuk, 
Siemiatycze. Miasto 
wielu kultur i religii 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 4(48),   2018,  

s. 16-17 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, Gnojno 
nad Bugiem 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 5(49),  2018,  

s. 16 

obca - 

10. 
S. Kordaczuk, Wokół 
Świtezi 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej,  
Nr 6(50),  2018,  

s. 16 

obca - 

11. 
S. Kordaczuk, Śladami 
Zamoyskich i 
Tadeusza Kościuszki 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej, Nr 7-8 
(51), lipiec - 

obca - 
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sierpień 2018,  
s. 20-21 

12. 
S. Kordaczuk, 
Szlakiem pracowitego 
wiatru, cz. 1 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej, Nr 9 
(52), wrze-sień 

2018, s.23 

obca - 

13. 
S. Kordaczuk, 
Szlakiem pracowitego 
wiatru, cz. 2 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej, Nr 10 
(53), październik 

2018, s. 17 

obca - 

14. 
S. Kordaczuk, 
Podlaskie ślady 
niepodległości 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej, Nr 11 
(54), listopad 2018,  

s. 16-17 

obca -- 

15. 
S. Kordaczuk, Legnica 
– miasto na zachodzie 
z historią wschodu 

„Scena 24” Biuletyn 
Informacji 

Kulturalnej, Nr 12 
(55), grudzień 2018 

– styczeń 2019,  
s. 24-25 

obca - 

16. 

S. Kordaczuk, 
Placówka Siedlce 
siedleckiej księgi 
peowiaków. 
Weryfikacja członków 
Związku Peowiaków 

„Prace Archiwalno– 
Konserwatorskie”, 
zeszyt 21, Siedlce 
2018, s. 211-243 

obca - 

17. 

S. Kordaczuk, Kilka 
refleksji o patriotach, 
których spotkałem w 
swoim życiu 

„bo to miłość”, 
Fundacja AKA,  
s. 101-119, red. 
Iwona Zajfryd 

obca - 

18. 

S.Kordaczuk, 
Placówki wschodniej 
części powiatu sie-
dleckiej księgi peowia-
ków. Weryfikacja 
członków Związku 
Peowiaków 

Rocznik Ziemi 
Sarnackiej, 2018,  

t. I, s. 18-42 
obca - 

19. 
M. Krasuski, Zbiory 
historyczne 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 29-62 

własna - 

20. 
M. Krasuski, Zbiory 
fotografii archiwalnej 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 157-193 

własna  

21. 
D.Michalec, Zbiory 
sztuki 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 197-229 

własna - 

22. 

A.Świerczewska,  
1/ Biblioteka: Wybrane 
publikacje wydane 
przez muzeum; 
Wybrane publikacje o 

Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 233-253 

własna - 
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Muzeum Regionalnym 
w Siedlcach 
2/ Nagrody, odznacze-
nia, osiągnięcia 

23. 

Z. Todorski, Straże 
ogniowe ochotnicze 
na Mazowszu w prze-
dedniu odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 1  

I-III.2018 
obca - 

24. 

Z.Todorski, Produkcja 
motopomp w Fabryce 
Silników A.Steinhagen 
i H.Stransky w 
Warszawie w latach 
1942-1944 

„Strażak 
Mazowiecki” nr 2 

IV-VI.2018 
obca - 

25. 
Z.Todorski, Produkcja 
sikawek i motopomp w 
Polsce 

album: W jedności 
siła. Bogu na 

chwałę, ludziom na 
pożytek. W 100-
lecie odzyskania 

przez Polskę 
niepodległości,  

red. M.Zalewski, 
W.Tobiasz, 
M.Smoleń, 

Warszawa 2018, 
ss. 522-527 

obca - 

26. 

Z.Todorski, Zarys 
dziejów Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Kotuniu w latach 
1918-2018 

jak obok 
Kotuń, 2018 

obca - 

27. 
K. Woźnica, Historia  
i działalność muzeum 

Muzeum 
Regionalne  

w Siedlcach, 
Siedlce 2018,  

s. 11-25 

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 2018 r. zrealizowane 

MRS         -   21 32 18 
plan – 900 zł 

wykonanie 336,68 zł 
dotacja podmiotowa 
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MPK         -     2 1 1 - 

MZD         -     1 4 1 
plan – 250 zł 

wykonanie – 0 zł 

OGÓŁEM  -   24 37 20 
plan – 1.150 zł 

wykonanie –  336,68 zł 
dotacja podmiotowa * 

* koszt zużytych materiałów plastycznych 

 
 
 
 
b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. Danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  
brak 

szczegółowej 
ewidencji 

1. Sztuka Młodej Polski 1 36 - 

2. 
Sztuka starożytna: Mezopotamia, 
Egipt, Grecja, Rzym 

1 20 - 

3. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 3 52 x 

4. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 8 184 - 

5. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i 
Ogińskiej 

5 118 - 

6. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

8 154 x 

7. Portret rokokowej damy 2 39 x 

8. O herbie Siedlec 2 36 x 

9. Poznajemy muzeum 18 374 x 

10. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

6 169 - 

11. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

1 17 - 

12. Podsiedlecka wieś 2 44 - 

13. Historia Siedlec 1900-1945 1 17 - 

14. W dawnych Siedlcach 1 30 - 

15. Siedlce w czasie II wojny światowej 1 27 - 

16. Bitwa pod Iganiami 2 29 - 

17. 
W poszukiwaniu skarbów 
przeszłości. Archeologia i jej tajniki. 

8 172 - 
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18. 
Marszałek Józef Piłsudski i jego 
związki z Siedlcami i Podlasiem. 

10 357 - 

 Razem 80 1875 

plan – 900 zł 
wykonanie – 

336,68 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

19. 

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

2 14 - 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

20. Rycerz, szlachcic, ziemianin 1 26 
plan – 100 zł 

wykonanie – 0 
zł 

 OGÓŁEM 83 1995 

plan –1.000 zł 
wykonanie – 

336,68 zł 
dotacja 

podmiotowa 

 
 
 
 
 
c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Biblia w sztuce brak zapotrzebowania 

2. 
Sztuka średniowiecza – porównanie stylów 
romańskiego i gotyckiego 

j.w. 

3. Sztuka renesansu j.w. 

4. Renesans i barok – porównanie stylów j.w. 

5. Sztuka baroku j.w. 

6. Klasycyzm j.w. 

7. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

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

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

11. Jak powstaje beczka? j.w. 

12. Życie codzienne w średniowiecznej Polsce j.w. 

13. 100 fotografii o dawnych Siedlcach j.w. 

14. 
Historia drogi żelaznej warszawsko-
terespolskiej 

j.w. 

15. Znani i nieznani Siedlczanie j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

 xxxxxxx  

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

16. 
Święta Wielkanocne  
w ziemiański dworze 

j.w. 

17. 
Tradycje dożynkowe  
w ziemiańskim dworze 

j.w. 

18. Święta Bożego Narodzenia j.w. 

 
 
 
 
 

2. Warsztaty 
 
a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2018 r. zrealizowane 

MRS         -      3 6 5 
plan –  1.700 zł 

wykonanie – 1.047,60 zł 
dotacja podmiotowa 

MPK         -      - - - - 

MZD         -     2 1 1 
plan – 1.440 zł 

wykonanie –  75 zł 
dotacja podmiotowa 

OGÓŁEM  -   5 7 6 
plan –  2.440 zł 

wykonanie –  1.125,60  zł 
dotacja podmiotowa 
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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  
(20 i 21.III) 

10 287 

plan – 1.000 zł;  
wykonanie – 
1.047,60 zł  

dotacja 
podmiotowa 

2. 
Warsztaty patriotyczne 
plastyczne „Być 
Polakiem” 

26 549 
Koszty ujęte w 
kosztach „Dni 
Niepodległej” 

3. 
Warsztaty kulinarne 
„Biały Orzeł” 

41 818 
Koszty ujęte w 
kosztach „Dni 
Niepodległej” 

4. 
Warsztaty 
wykonywania biżuterii 
patriotycznej (4.XI) 

1 12 
Koszty ujęte w 
kosztach „Dni 
Niepodległej” 

5. 

Warsztaty teatralne 
dla dzieci i młodzieży 
„I ty możesz zostać 
marszałkiem! O 
Józefie Piłsudskim w 
teatrze cieni” (4.XI) 

1 30 
Koszty ujęte w 
kosztach „Dni 
Niepodległej” 

 Razem 79 1 696 

plan –  1.000 zł 
wykonanie -
1.047,60 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 

 
xxxxxxxxxx    

 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 

6. 

Warsztaty 
wykonywania palm 
wielkanocnych (w 
ramach Rajdu 
Powitania Wiosny – 
24.III) 

2 50 

plan – 1.440 zł; 
wykonanie - 75 zł 

dotacja 
podmiotowa; 

pozostałe koszty 
współorganizator 

PTTK Oddział 
„Podlasie” 

 Razem 2 50 

plan –  1.440 zł 
wykonanie– 75 zł 

dotacja 
podmiotowa 

Ogółem: 81 1 746 

plan –  2.440 zł 
wykonanie – 

1.125,60 zł 
dotacja 

podmiotowa 
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c. planowane a niezrealizowane tematy warsztatów 
Lp. tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 
Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 

1. Warsztaty – wycinanki z opłatka 
Odwołane przez prowadzącą. 
Zaoszczędzone środki – 700 zł 

 
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. 

Widowisko „Piękno 
kolędy polskiej” w 
wykonaniu Zespołu 
Artystycznego 
Seniorynki (14.I) 
 

koncert 100 
plan – 0 zł 

wykonanie – 0 zł 
 

2. 

„Śladami V-2. Cudowna 
broń Hitlera na terenie 
obecnego województwa 
mazowieckiego w czasie 
II wojny światowej” – S. 
Kordaczuk na 
konferencji „Lekcje o 
regionie w szkołach 
województwa 
mazowieckiego” (1.II) 
 

pokaz multimedialny 80 

koszty pokrył 
organizator: 
Mazowieckie 

Samorządowe 
Centrum 

Doskonalenia 
Nauczycieli w 

Siedlcach 

3. 

„Kolędowanie. 
Wschodnie Mazowsze, 
południowe Podlasie” 
(16.II) 
 

promocja książki 45 

plan – 0 zł 
wykonanie –  195,66 

zł – dotacja 
podmiotowa 
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4. 

„Żołnierze niezłomni i ich 
działalność w latach 
1944-1949” – dr 
F.Gryciuk; z okazji 
Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych(1.III) 

wykład 9 
plan – 500 zł 

wykonanie –  300 zł 
dotacja podmiotowa 

5. 

„Podlaskie ślady broni V” 
– S. Kordaczuk dla 
Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Siemiatyczach 
(5.III) 

pokaz multimedialny 80 bez kosztów 

6. 
„Życzenia Wielkanocne” 
(6.III) 

konkurs 3 

plan – 0 zł 
wykonanie –  200 zł 

– dotacja 
podmiotowa 

 

7. 

„Adolf Ganiewski 
(Gancwol). Biografia, 
twórczość, pamięć” – S. 
Kordaczuk z okazji 75. 
Rocznicy powstania w 
getcie warszawskim dla 
Baptystycznego Klubu 
Filmowego w 
Warszawie(19.IV) 

pokaz multimedialny 50 

plan – 0 zł 
wykonanie –  37 zł – 
dotacja podmiotowa 

 

8. 

„Atrakcje turystyczne, 
historyczne i 
przyrodnicze powiatu 
bialskiego” – S. 
Kordaczuk dla 
Uniwersytetu III Wieku 
Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w 
Siedlcach(23.IV) 

pokaz multimedialny 20 bez kosztów 

9. 
„Kazimierz Szwainowski 
(1917-2002). Życie i 
twórczość” (10.V) 

promocja książki 55 

plan – 3.000 zł; 
wykonanie – 
1.317,81 zł  

dotacja podmiotowa 

10. 
Noc Muzeów 2018  
 (19.V) 

koncert muzyki 
ludowej, gry i 

zabawy, warsztaty 
graficzne 

180 

plan – 4.520 zł;  
wykonanie – 3.200 

zł  
dotacja podmiotowa 

11. 

„Udział ziemian  
w odzyskaniu 
niepodległości Polski  
w 1918 r.” (1-2.VI) 

sesja naukowa 80 

plan – 18.000 zł; 
wykonanie – 
11.897,90 zł  

dotacja podmiotowa 

12. 

Jubileuszowe XXV 
„Powiślaki” Konkurs 
Kapel i Śpiewaków 
Ludowych Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (główny 
organizator GOK w 
Maciejowicach) (9.VI) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
500 

plan – 4.000 zł; 
wykonanie – 5.000 

zł  
dotacja podmiotowa, 

pozostałe koszty 
główny organizator 

13. 
„Jestem stąd” – 
podsumowanie konkursu 
(12.VI) 

konkurs 
(główny organizator: 

Mazowieckie 
Samorządowe 

Centrum 

53 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 0 zł; 

koszty poniósł 
główny organizator 
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Doskonalenia 
Nauczycieli  

w Siedlcach) 

14. 

20 lat współpracy 
Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach z 
Samorządem 
Województwa 
Mazowieckiego, dr 
R.Dmowski (29.VI) 

wykład 10 

plan – 300 zł  
wykonanie 300 zł -  

dotacja celowa 
SWM 

15. 

„Siedlce – okupacja – 
teatr. Wspomnienia z lat 
1920-2018”, Robert 
Rogalski (31.VIII) 

promocja książki 53 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 0 zł; 

koszty poniósł autor 
książki 

16. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 
„Niepodległa w 
Siedlcach” (9,16.IX) 

impreza plenerowa 110 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 913 zł  
dotacja podmiotowa 

17. 

„Udział 
„Żółkiewszczaków” w II 
wojnie światowej” – S. 
Kordaczuk na Sesji 
Naukowej w 100 
rocznicę upaństwowienia 
Gimnazjum im. Hetmana 
Stanisława 
Żółkiewskiego w 
Siedlcach (14.IX) 

prezentacja 100 bez kosztów 

18. 

„Archiwum historii 
mówionej w warsztacie 
regionalisty” –  
S. Kordaczuk na XI 
Kongresie Stowarzyszeń 
Regionalnych w Legnicy 
(24.IX) 

pokaz multimedialny 60 bez kosztów 

19. 

„Moi znajomi weterani 
wojenni z gminy Sarnaki” 
– S. Kordaczuk na 
Konferencji „Nasza 
Niepodległa” w 
Sarnakach (6.X) 

pokaz multimedialny 40 bez kosztów 

20. 

„Oni walczyli o wolność i 
niepodległość. Weterani 
wojenni z powiatu 
łosickiego z lat 1918-
1944” – S. Kordaczuk na 
XVII Podlaskim 
Spotkaniu Regionalnym 
w Łosicach (6.X) 

pokaz multimedialny 80 bez kosztów 

21. 

„Ślady przeszłości sercu 
najbliższe” –  
S. Kordaczuk na 
konferencji 
„Kreatywność i wartości 
w edukacji” 
organizowanej przez 
SCDiDN w Muzeum 
Regionalnym w 
Siedlcach (18.X) 

pokaz multimedialny 30 bez kosztów 
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22. 

Festiwal Nauki i Sztuki w 
Siedlcach:  
- wręczenie statuetek 
„Złotego Jacka” 
- „”Czy naukowcy 
śpiewają?” 20 lat 
Festiwalu Nauki i Sztuki 
w Siedlcach. –  
R. Kowalski 
- „Kogo można zapytać 
po prawie 80 latach od 
wybuchu II wojny 
światowej? Relacje 
uczestników wydarzeń 
wojennych w warsztacie 
historyka regionalisty - 
pokaz multimedialny  S. 
Kordaczuk 
- „Z osobistej 
perspektywy. 50 lat po 
maturze w Polsce 
Niepodległej.” – P. 
Strzałkowski 
- „Zapomniani siedleccy 
sportowcy: 1918 – 2018” 
– S. Kindziuk 
- „Pamiętajcie o 
ogrodach…”. W 30. 
Rocznicę pożegnania 
Jonasza Kofty – V. 
Machnicka (19.X) 

spotkanie 40 

plan – 0 zł 
wykonanie – 473,80 

zł, dotacja 
podmiotowa 

(pozostałe koszty 
poniósł główny 

organizator 
Uniwersytet 

Przyrodniczo – 
Humanistyczny  

w Siedlcach) 
 

23. 

„Ciekawostki 
historyczne, turystyczne 
i przyrodnicze 
pogranicza Podlasia, 
Mazowsza i 
Lubelszczyzny z 
przykładami tras 
wycieczkowych 
zwiedzania 
indywidualnego i 
zbiorowego” – S. 
Kordaczuk w ramach 
Festiwalu Nauki i Sztuki 
w MSCDN w Siedlcach 
(20.X) 

pokaz multimedialny 24 bez kosztów 

24. 

„W dawnej izbie” IV 
Prezentacje teatrów 
obrzędowych 
południowego Podlasia i 
wschodniego Mazowsza 
w Borowiu (główny 
organizator GOK w 
Borowie) (20.X) 

prezentacje 
konkursowe 

150 

plan – 1.500 zł; 
wykonanie – 3.000 

zł 
dotacja podmiotowa 

(pozostałe koszty 
współorganizator) 

25. 

DNI NIEPODLEGŁEJ: 
m.in. - Koncert Zespołu 
Artystycznego 
„Seniorynki” 
- wykład „Mazowsze i 
Podlasie u progu 

spotkania, wykłady, 
pokazy, warsztaty 

718 

plan – 14.800 zł; 
wykonanie – 

14.826,28 zł, z tego:  
8.945,45 zł dotacja 

celowa SWM, 
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Niepodległości w latach 
1018-1921”,  
dr R.Roguski 
- wykład „Drogi do 
niepodległości polskiej i 
jej efekty”, prof. 
L.Wyszczelski, 
- pokazy zbiorów 
członków SKK 
- pokazy sprzętu 
wojskowego i grupy 
rekonstrukcji 
historycznych 
- widowisko-koncert 
pieśni i poezji 
patriotycznej „Polska 
jest! Naprawdę!” 
(4,10,11,12.XI) 
 

5.880,83 zł środki 
własne 

26. 

„Historia 22 Pułku 
Piechoty” i „Podlaskie 
ślady broni V” –  
S. Kordaczuk na 
konferencji „W służbie II 
Rzeczypospolitej” w 
Dubiczach Cerkiewnych 
(17.XI) 

pokaz multimedialny 50 bez kosztów 

27. 

„100 lat Niepodległości, 
Święto Radości” – 
konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży w 
ramach Dni Niepodległej 
(19.XI) 

konkurs plastyczny 259 

Plan – 3.000 zł; 
Wykonanie - 
2.823,90  zł 

Koszt włączony do 
Dni Niepodległej 

28. 
„Barwą i kreską o Polsce 
Niepodległej” (30.XI) 

konkurs plastyczny 
(współorganizowany 

ze Szkołą 
Podstawową nr 8  

w Siedlcach) 

31 

plan – 0 zł 
wykonanie – 0 zł 
Koszty poniósł 

główny organizator) 

29. 
Uroczystość wręczenia 
nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza (1.XII) 

spotkanie 100 

finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Kapitułę Nagrody 

 

30. 
Adwentowe Granie – 
XXIII Konkurs gry na 
ligawkach (8.XII) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
100 

plan – 5.500 zł 
wykonanie – 

5.675,77 zł, dotacja 
podmiotowa 

 

31. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ „Ślady powstania 
styczniowego w fotografii 
Mirosława 
Chmielewskiego. Mogiły, 
pomniki i tablice 
pamiątkowe”. (14.I) 
 
2/ Pokaz slajdów oraz 
kolekcji elementów 
umundurowania i 

 
 

 
pokaz 

 
 
 
 
 
 
 

pokaz multimedialny 

 
 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 

55 

Finansowane przez 
głównego 

organizatora – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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wyposażenia piechoty 
niemieckiej z lat 1939-
1940. – Paweł 
Chodowski (11.II) 
 
3/ „Historia Polskiego 
Radia i pokaz kolekcji 
pierwszych polskich 
radioodbiorników 
powojennych” – Jerzy 
Chromik (11.III) 
 
4/ Pokaz slajdów z 
podróży na Wyspę 
Wielkanocną. – 
Krzysztof Miduch (8.IV) 
 
5/ „Podlasie w 
biografiach i twórczości 
wybitnych mistrzów 
pióra” – V.Machnicka 
(13.V) 
 
6/ Pokaz kolekcji medali 
serii „Złota Polska” – 
Adam Krzeski (10.VI) 
 
7/ 7 Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (8.VII) 
 
8/ 8 Giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (12.VIII) 
 
9/ Pokaz prywatnej 
kolekcji Włodzimierza 
Soszyńskiego o 
tematyce 
niepodległościowej. 
Wykład zorganizowany  
z okazji Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2018. (9.IX) 
 
10/ Pokaz magnesów 
pamiątkowych o 
tematyce miast polskich i 
z podróży zagranicznych 
z kolekcji Piotra 
Rajewskiego (14.X) 

 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 

 
 

 
pokaz multimedialny 

 
 

 
pokaz 

 
 

 
 

pokaz 
 

 
spotkanie – impreza 

plenerowa 
 
 

spotkanie – impreza 
plenerowa 

 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

50 
 

 
 

50 
 
 

 
 

48 
 

 
30 

 
 
 

40 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 Razem 3728 

plan – 52.120 zł 
wykonanie – 

46.863,42 zł: z tego: 

9.245,45 zł – dotacja 
celowa SWM, 
31.737,14 zł – 

dotacja podmiotowa, 
5.880,83 zł - 

środki własne 
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Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Dokumentowanie historii 
pożarnictwa na 

Mazowszu – 
przygotowanie do 

obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

spotkanie członków 
Towarzystwa 

Historycznego w 
Kotuniu 

7 
plan – 0 

wykonanie – 0 

2. 

W stulecie odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę w 1928 roku: 
Promocja książki i 

medalu wydanych z 
okazji 100. rocznicy 

odzyskania 
niepodległości - 

połączone z otwarciem 
wystawy (18 XI) 

promocja 
wydawnictw, 

spotkanie 
165 

Koszt (435,60 zł) ujęty  
w kosztach   

zadania 
„Upamiętnienie  

i popularyzacja wkładu 
Oddziału POW i Straży 
Ogniowej Ochotniczej  

w Kotuniu w 
odzyskanie 

niepodległości Polski  
w 1918 r.” – dotacja 

celowa 

 Razem 172 j.w. 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 

Układanie bukietów  
z kwiatów polnych; 
konkurs na najładniejszy 
bukiet 
(29.V) 

konkurs 9 
plan – 750 zł 

wykonanie – 600 zł 
dotacja podmiotowa 

2. 

Koncert muzyki 
klasycznej w wykona-niu 
uczniów Szkoły 
Muzycznej w Siedlcach 
(16.VI) 

koncert 11 

plan – 2.900 zł 
wykonanie – 90,50 

zł dotacja 
podmiotowa 

3. 
Wypiek chleba według 
dawnych receptur 
(15.IX) 

prelekcja / konkurs 21 
plan – 984 zł 

wykonanie – 900 zł 
dotacja podmiotowa 

4. 

Wkład ziemian 
południowego Podlasia 
w odzyskanie przez 
Polskę niepodległości 
(9.XI) 

prelekcja 25 
plan – 860 zł 

wykonanie – 691,65 
zł dotacja celowa 

 Razem 66 

plan – 5.494 zł 
wykonanie – 

2.282,15 zł; z tego: 
1.590,50 zł - dotacja 
podmiotowa, 691,65 
zł – dotacja celowa 

OGÓŁEM 3 966 

plan – 57.614 zł 
wykonanie – 

49.145,57; z tego: 
9.937,10 zł – dotacja 

celowa SWM, 
33.327,64 zł – 

dotacja podmiotowa, 
5.880,83 zł - środki 

własne 
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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 

 xxxxxx   

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

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

spotkanie 
Zmiany organizacyjne  

w ZOP ZOSP RP 

 
 
 
 
 
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, 
Zamek Królewski w Warszawie, 
Muzeum Warszawy, Muzeum Azji i 
Pacyfiku w Warszawie, Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie,  Muzeum 
Regionalne w Dębicy, Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta 

 
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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Krakowa, Zamek Królewski na 
Wawelu, Muzeum Archeologiczne i 
Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejowie 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, , 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach,  
Muzeum Wojska w Białymstoku, 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku,  
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 
Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, Muzeum Treblinka, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Muzeum Południowego 
Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze,  
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jabłonnie Lackiej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Borowiu, 
Wojewódzki Ośrodek Kultury  
w Lublinie 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, Miejski 
Ośrodek Kultury w Siedlcach, 
Książnica Podlaska w Białymstoku, 
Instytut Jana Pawła II w Warszawie, 
biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
współorganizacja imprez 
folklorystycznych  
 
 
 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych 
 
 
 
 
 
 
 
dot. funkcjonowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie, konsultacji 
merytorycznych 

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, 
Zespół oświatowo-wychowawczy  
w Strzale 
 

 
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, 
Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytut Historii PAN 
w Warszawie,  
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, udostępnianie materiałów do 
projektów naukowych, wymiana 
wydawnictw, realizacja projektów 
edukacyjnych 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy, 
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Żydowski Instytut Historyczny 
 

opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów 
 
 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
Fundacja Pałac w Korczewie, 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Stowarzyszenie „Bugowianki” w 
Terespolu, Oddział „Podlasie” PTTK w 
Siedlcach, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Centrum 
Informacji Turystycznej w Siedlcach, 
Teatr Lalki i ludzie z Supraśla,  
Muzeum Techniki Wojskowej i 
Użytkowej w Bielanach Wąsach, 
Lubelska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Front”, Stowarzyszenie 
Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” z 
Łodzi,  
 

 
 
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 Mordy, Urząd Miasta 
Siedlce, Kancelaria Prezydenta RP, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
 

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

6. 

media:  
TVP 3 Warszawa, TVP Historia, TV 
Wschód, Katolickie Radio „Podlasie”, 
Radio dla Ciebie, Radio Eska, „Echo 
Katolickie”, „Tygodnik Siedlecki”, 
„Życie Siedleckie”,  „Z serca Polski” 
Pismo Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, „Co słychać?”, 
„Kraina Bugu”, „Głos Siemiatycz”, 
„Forum Penitencjarne”, „Scena 24” 
 
informacyjne portale internetowe:  
http://www.tv-wschod.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www.radiopodlasie.pl, 
www.tubasiedlec.pl 
www.spin.siedlce.pl, 

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

7. 

sponsorzy: 
MAL-POL Firma Remontowo-
Budowlana w Siedlcach 
 

 
wkład rzeczowy o wartości 2.000 zł na 
organizację sesji naukowej „Udział 

http://www.tv-wschod.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
http://www.spin.siedlce.pl/
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Gujski – Zdebiak. Kancelaria 
Adwokacko-Radcowska w Warszawie 
 
 
 
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy  
w Siedlcach 
 
 
 
Hurtownia Papiernicza Marker 
 
 
 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział w Siedlcach 
 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów 
 
 
 
Zbigniew Wilkiewicz 
 
 
Antonina Mąka 

ziemian w odzyskaniu niepodległości 
Polski w 1918 r.” 
 
wkład rzeczowy o wartości 500 zł na 
organizację sesji naukowej „Udział 
ziemian w odzyskaniu niepodległości 
Polski w 1918 r.” 
 
wkład rzeczowy o wartości 300 zł na 
organizację sesji naukowej „Udział 
ziemian w odzyskaniu niepodległości 
Polski w 1918 r.”, „Dni Niepodległej” 
 
nagrody rzeczowe o wartości 250 zł w 
konkursie „100 lat Niepodległości. Święto 
Radości” 
 
nagrody rzeczowe o wartości 500 zł w 
konkursie „100 lat Niepodległości. Święto 
Radości” 
 
darowizna pocztówek z motywami 
historycznymi wydanymi przez SKK o 
wartości 470 zł 
 
627,12 zł – na druk książki Siedlecka 
Księga Chwały (…) 
 
200 zł – na organizację „Dni 
Niepodległej” 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
 
 
Wojsko Polskie 2 Dywizjon Artylerii 
Samobieżnej w Sulechowie 
 
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy w 
Siedlcach 
 
Parafia Rzymsko-Katolicka w Kocku 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej 
 
53 osoby prywatne 
 
 
 

 
porozumienie o współpracy (prace 
porządkowe wykonywane przez 
skazanych; wykłady i prelekcje dla 
skazanych) 
 
przeprowadzenie kwerendy 
 
 
organizacja warsztatów 
 
 
dot. wydawnictwa o historii kościoła 
 
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, Stiftung Denkmal fur die 
ermordeten Juden Europas 

 
na temat organizacji wizyty delegacji 
polskiej w Petersbergu, publikacji książki 
pokonferencyjnej, organizacji wystaw, 
współpracy w zakresie edukacji 
obywatelskiej 
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 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

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

wymiana doświadczeń i pomoc  
w pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne 

2. 
instytucje naukowe: 
xxxxxxxx 

 
 

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

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

4. 

organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 
 
 

 
w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów, 
organizacja imprez 

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 
 

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP 

6. 

media:  
Red. „Strażaka Mazowieckiego”, 
ZEBRRA TV „Spotkania z kulturą”, 
Katolickie Radio Podlasie 
 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
1. 

instytucje kultury 
Łosicki Dom Kultury 
 
Biblioteka Narodowa w Warszawie 

 
promocja oferty muzealnej 
 
przeprowadzenie kwerendy dot. wystawy 

 
2. 

Instytucje oświatowe 
Zespół Szkół Muzycznych 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Siedlcach 

 
organizacja koncertu 
 
prace porządkowe na terenie muzeum 

 
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”, Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego – Oddział  
w Siedlcach 

 
 
organizacja spotkań i wystawy, promocja 
oferty muzealnej 

 
4. 

media: 
TV ZEBRRA,  
Katolickie Radio „Podlasie”,  
Radio dla Ciebie,  
„Tygodnik Siedlecki”, 

 
popularyzacja działalności 
muzeum, nagrania audycji i wywiadów 
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Tygodnik „Echo Katolickie”, 
„Kraina Bugu” 
„Z serca Polski” 
informacyjne portale internetowe: 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
https://www.mazovia.pl, 
http://www.zyciesiedleckie.pl 
 

 
5. 

Inne: 
Zakład Karny w Siedlcach 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej 

 
prace porządkowe na terenie muzeum 
 
w zakresie zagospodarowania parku, 
pozyskanie młodych drzewek 
 
konserwacja muzealiów, konsultacje, 
organizacja wystawy 

 
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 

 
 

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

 
 
 
 

3. Inne osiągnięcia / wydarzenia 
 

MR Siedlce 
 

 14-17 stycznia – udział w szkoleniu „Seminarium dla instytucji kultury”  
w Gdańsku (Krystyna Ostas, J.Borkowska) 
 

 1 marca – udział w Sympozjum Naukowym „Sztuka ponad granicami”  
w Lublinie (D.Michalec) 

 
 7 marca – udział w szkoleniu „Utrzymanie obiektów budowlanych”  

w Siedlcach (B.Grota) 
 

 9, 11 marca – udział w IV edycji akcji „Polska zobacz więcej – weekend 
za pół ceny” 

http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
https://www.mazovia.pl/
http://www.zyciesiedleckie.pl/


47 

 

 
 27 marca – udział w szkoleniu „Zmiany w obszarze ochrony danych 

osobowych” w Warszawie (G.Kobyliński) 
 

 27 marca – udział w szkoleniu „Ewidencja zbiorów muzealnych”  
w Warszawie (D.Filipowicz) 

 
 28 marca – udział w szkoleniu „Kosztorysowanie w budownictwie”  

w Siedlcach (B.Grota) 
 

 12 kwietnia – udział w szkoleniu „Zmiany w opracowaniu zbiorów. 
Deskryptory Biblioteki Narodowej” w Warszawie (A.Świerczewska) 

 
 15-16 maja – udział w szkoleniu NIMOZ „Weryfikacja statusu prawnego 

muzealiów” w Warszawie (G.Kobyliński) 
 

 18 maja – udział w szkoleniu obronnym dla kierowników instytucji kultury 
(A.Matuszewicz, Z.Todorski) 

 
 11 czerwca – udział w konferencji naukowej „Muzea w 100-lecie 

odzyskania niepodległości” w Sierpcu (A.Matuszewicz, S.Kordaczuk, 
K.Ostas, M.Duczek, D.Filipowicz, D.Trebnio) 

 
 21-24 czerwca – udział w Ogólnopolskim Seminarium Folklorystycznym 

w Kazimierzu Dolnym (D. Filipowicz) 
 

 10-13 września – udział w szkoleniu „Seminarium dla instytucji kultury”  
w Gdańsku (K.Ostas, J.Borkowska) 
 

 30 września – udział w akcji „60+ kultura” prowadzonej z inicjatywy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – weekend dla seniora 
(bezpłatne udostępnienie ekspozycji oaz projekcja filmów „Gancwol – 
fotograf”, „Muzeum utracone 2014”, „Muzeum utracone 2018”) 
 

 17 października – posiedzenie Rady Muzeum 
 

 31 października – udział w szkoleniu „Zmiany w Prawie Pracy 
2018/2019” w Siedlcach (A. Leszczyńska) 

 
 7 grudnia – Muzeum zostało uhonorowane wyróżnieniem przyznanym 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za zaangażowanie w organizację 
26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 

 
 
 

MP Kotuń 
 16 kwietnia – udział w konferencji naukowej „Rola strażaków w odzyskaniu 

niepodległości Polski” w Warszawie (Zbigniew Todorski) 
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MZ Dąbrowa 
 
 11 stycznia – udział w VIII Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 

2018 w Nadarzynie (K. Starczewski) 
 

 6 lutego - udział w konferencji „Konkurencyjny region turystyczny – 
kreacja, rozwój, promocja” w Siedlcach (K. Starczewski) 

 
 11 czerwca – udział w konferencji naukowej „Muzea w 100-lecie 

odzyskania niepodległości” w Sierpcu (K. Starczewski, A. Jastrzębska) 
 

 8 września - udział w akcji „Narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana 
Żeromskiego” 

 
 11 września – udział w konferencji naukowej „600–lecie miejscowości  

i  parafii Zbuczyn” w Zbuczynie  (K. Starczewski, A. Leśniczuk) 
 14 września – udział w konferencji „ Niepodległość w poglądach, 

działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu łomżyńskiego”  
w Drozdowie (K. Starczewski) 
 

 29–30 września udział w akcji „60+ kultura” prowadzonej z inicjatywy 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 
 18 października – udział w konferencji popularno-naukowej „ Bartnictwo 

i pszczelarstwo – tradycje i współczesność” w Ciechanowcu  
(K. Starczewski, A. Jastrzębska) 

 
 12 grudnia – udział w szkoleniu tworzenia szlaków turystycznych oraz  

zarządzania nimi  w Siedlcach (K. Starczewski) 
 
 
 
 
 

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 

PROMOCJA ALBUMU „Kazimierz Szwainowski (1917–2002). Życie i twórczość.  
W stulecie urodzin artysty” (10 V). 

Publikacja jest formą uhonorowania twórcy, który ponad 20 lat mieszkał i tworzył w 
Siedlcach, a cały swój dorobek artystyczny przekazał do zbiorów siedleckiego muzeum, 
które może poszczycić się największą kolekcją prac tego artysty w Polsce. Album jest 
plonem wieloletniej pracy zawodowej Haliny Budziszewskiej, która znała artystę i jego 
rodzinę, organizowała wiele wystaw K.Szwainowskiego, opiekuje się tą kolekcją, a po 
śmierci artysty udostępniono jej rodzinne archiwum, które było poważnym impulsem do 
opracowania tematu życie i twórczości K.Szwainowskiego. Podczas promocji autorka 
albumu przybliżyła etapy powstawania publikacji oraz jej zawartość w formie prezentacji 
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wizualnej opatrzonej autorskim komentarzem. Spotkanie uświetniła swoją obecnością 
jedna z córek artysty.  
Promocji albumu towarzyszyła wystawa „Wileńszczyzna, Mazowsze i Podlasie w grafikach 
Kazimierza Szwainowskiego (1917 – 2002)” na której pokazano 50 grafik artysty z 
muzealnego zbioru. Pokaz zawierał wizerunki zabytkowej architektury trzech „Małych 
Ojczyzn” – Wileńszczyzny, Mazowsza i Podlasia,  które artysta ukochał  i utrwali w swojej 
graficznej twórczości.   
 

„Dni Niepodległej” (4,10,11,19 XI) 

Cykliczna impreza gromadząca wszystkie grupy wiekowe mieszkańców Siedlec i okolic.  
W programie: 
- warsztaty wykonywania biżuterii patriotycznej 
- warsztaty teatralne „I Ty możesz zostać marszałkiem! O Józefie Piłsudskim w teatrze 
cieni” 
- koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki” 
- wykład dr. Rafała Roguskiego „Mazowsze i Podlasie u progu niepodległości w latach 
1918–1921 
- promocja książki S.Kordaczuka Siedlecka księga chwały 1914–1944 
- wernisaż „To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić” 
- pokaz zbiorów Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, 
- pokaz sprzętu wojskowego z kolekcji Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i 

Użytkowej w Bielanach Wąsach 
- pokazy grup rekonstrukcji historycznych: Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji 

Historycznej „Front” i Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi 
- wykład prof. Lecha Wyszczelskiego „Drogi do niepodległości polskiej i jej efekty” 
- stoisko Poczty Polskiej 
- koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Zagoździu  
- grochówka wojskowa 
- widowisko–koncert pieśni i poezji patriotycznej „Polska jest! Naprawdę!” (w Zespole 

Szkół w Grali Dąbrowiźnie) 
W ramach Dni Niepodległej zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów szkół 
podstawowych „100 lat Niepodległości, Święto Radości” oraz (w październiku i listopadzie) 
przeprowadzono warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych: plastyczne Być 
Polakiem i kulinarne Orzeł Biały. 
 

Sesja naukowa „Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku” 
(1-2 VI) 

Od 2004 roku, cyklicznie co 2 lata, organizujemy sesje naukowe poświęcone 
problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Do tej pory odbyło się siedem tego typu 
konferencji naukowych.  

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

Pierwszego dnia prezentowane były referaty. Natomiast drugiego dnia 
zaprosiliśmy uczestników na wycieczkę szlakiem obiektów zabytkowych w okolicach 
Siedlec. Patronat medialny nad sesją objęło Radio Dla Ciebie. 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku (18 listopada) 

W ramach uroczystości odbyło się: 
1) uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Oddział Polskiej Organizacji Wojskowej i Straż 

Ogniowa Ochotnicza w Kotuniu w latach 1915-1918” pod honorowym patronatem 
Prezesa ZOW ZOSP RP, 

2) konferencja nt. wkładu Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowych 
Ochotniczych w odzyskanie przez Polskę niepodległości (4 referaty), 

3) promocja książki o tym samym tytule i medalu pamiątkowego „Józef Wyrzykowski 
Komendant Lokalny POW w Kotuniu i organizator straży ogniowej w 1928 r. 
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Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 Wernisaż wystawy „Wkład ziemian w odzyskanie niepodległości” (12 października)  

Wystawa  prezentuje sylwetki ziemian i osób pochodzących z tej grupy społecznej, które 
działały na rzecz odzyskania niepodległości poprzez działalność kulturalną, społeczną i 
polityczną. Brali udział w zrywach powstańczych, ryzykując często swoim życiem oraz 
konfiskatą majątku. Otwarcie wystawy poprowadził członek Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego Piotr Szymon Łoś. Przybliżył gościom jak ważną rolę w 
historii Polski odegrali ziemianie. W uroczystości wzięli udział harcerze ze Szkoły 
Podstawowej w Mordach oraz liczne grono gości. 
 

Wystawa „ Założenie dworsko-parkowe w Dąbrowie. Fotograficzna kronika lat  
1945-2004”  (11 maja) 
Jest to pierwsza tego rodzaju wystawa prezentująca fotografie obrazujące działalność 
placówki oświatowej mieszczącej się we dworze oraz wydarzenia kulturalne odbywające 
się na terenie dawnego założenia dworsko–parkowego. Poza zdjęciami na wystawie 
znalazły się pamiątki po nieistniejącej placówce oświatowej: świadectwa szkolne, kronika , 
książka protokołów z zebrań Komitetu Rodzicielskiego oraz księga kasowa. Na wernisaż 
wystawy przybyli licznie absolwenci szkoły podstawowej i mieszkańcy Dąbrowy. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli nauczyciele i dyrekcja punktu filialnego 
szkoły podstawowej w Łysowie. 
 

Wypiek chleba według dawnych receptur – konkurs  połączony z prelekcją  
(15 września) 
 O wypieku chleba według dawnych receptur opowiedział Wojciech Radzikowski, 
współwłaściciel Piekarni „Ratuszowa  Radzikowscy” z Siedlec, prezes Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego - Oddział Mazowiecki. Przybliżył uczestnikom historię 
Piekarni Ratuszowej. Opowiedział także o dawnych sposobach wypieku chleba oraz 
przedstawił proces jego powstawania. 
Po prelekcji komisja  konkursowa przystąpiła do oceny samodzielnie wykonanego chleba 
upieczonego według dawnych receptur. Udział wzięło 9 osób. Na zakończenie odbyła się   
degustacja  wypieków. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

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

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

MP w Kotuniu – remont dachu 
pomieszczenia wystawienniczego 
pojazdów zabytkowych 
 

planowany 

plan – 13.000 zł 
wykonanie –  
13.494,24 zł; - 
dotacja podmiotowa 
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X.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1.  ciągnik wielozadaniowy (MZD) 

plan – 96.108  zł 
wykonanie – 116.496,67 
zł; w tym: dotacja 
inwestycyjna – 96.108 zł, 
środki własne – 
20.388,67 zł 

2. sprzęt komputerowy, rozbudowa sieci (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 7.087 zł, 
dotacja podmiotowa 

3 meble biurowe (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 7.454,40 zł, 
dotacja podmiotowa 

4. oczyszczacz powietrza – 2 szt. (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.557,98 zł, 
dotacja podmiotowa 

5. paliwa płynne (do pojazdów i sprzętów MRS, MZD) 
plan – 22.000 zł 
wykonanie –  28.268 zł 
dotacja podmiotowa 

6. olej opałowy (MZD) 
plan – 25.000 zł 
wykonanie – 25.828,96 zł 
dotacja podmiotowa 

7. 
prace pielęgnacyjne i naprawcze na terenie dworsko-
parkowym (MZD) 

plan – 40.350 zł 
wykonanie – 24.529,53 zł  
dotacja podmiotowa 

8. altana parkowa (MZD) 
plan – 16.000 zł 
wykonanie – 16.000 zł 
środki własne 

9. utwardzenie drogi dojazdowej do garażu (MZD) 
plan –6.900 zł 
wykonanie – 3.655,44 zł 
dotacja podmiotowa 

10.  nożyce spalinowe na wysięgniku (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.780,01 zł 
dotacja podmiotowa 

11. okrzesywarka spalinowa z wysięgnikiem (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.620 zł  
dotacja podmiotowa 

12. rozdrabniacz spalinowy do drewna (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.250  zł 
dotacja podmiotowa 

13. glebogryzarka (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.599  zł 
dotacja podmiotowa 

14. 
termometr i higrometr, detektor przewodów 
elektrycznych (MZD) 

plan – 1.600 zł 
wykonanie – 1.273,69 zł 
dotacja podmiotowa 

15. 
wykonanie 2 ławek drewnianych z żeliwnymi nogami 
(MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 951,60  zł 
środki własne 

16.  opony do samochodu Ford Transit (MZD) 
plan – 2.800 zł 
wykonanie – 1.260 zł 
dotacja podmiotowa 

17. narzędzia i sprzęty gospodarcze (MRS, MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 17.965,37 zł 
dotacja podmiotowa 
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18. naprawa oczyszczalni ścieków (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.291,50 zł 
środki własne 

19. naprawa silnikowych sprzętów ogrodowych (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.277,50 zł 
dotacja podmiotowa 

20. rower wodny „Monako” (MZD) 
plan – 6.765 zł 
wykonanie – 3.350 zł 
dotacja podmiotowa 

21. rowery – 2 szt. (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

22. bryczka konna – 2 szt. (MZD) 
plan – 8.000 zł 
wykonanie – 13.000 zł 
dotacja podmiotowa 

23. lampy ogrodowe (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.608,60 zł 
dotacja podmiotowa 

24. telewizor Samsung (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.350 zł 
środki własne 

25. 
założenie strony internetowej Muzeum Pożarnictwa w 
Kotuniu 

plan – 3.000 zł 
wykonanie – 2.500 zł 
dotacja podmiotowa 

 
 
 
 
 
 

XI. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

w okresie sprawozdawczym* 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Dyrektorzy, Gł. 
Księgowi 

3 3 3 3 

Pracownicy 
administracji 

8 7 7 6,25 

Pracownicy 
merytoryczni 

20 17 15 13,5 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

3 3 3 3 

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

15 14,25 10 9,75 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

3 x 3 x 

*wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – zmniejszenie wynika z wyłączenia MWIM w Treblince 
ze struktury Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
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2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż 8 

 
 
 

 
 
 
Siedlce, 28 stycznia 2019 r.           Dyrektor 
            Andrzej Matuszewicz 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza Szklarz 
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
 

I. I.  NABYTKI 
 
Efektem starań Muzeum Regionalnego w Siedlcach w zakresie powiększania zbiorów muzealnych są  
nabytki w postaci: militariów, dokumentów, fotografii archiwalnych, ubiorów, dewocjonaliów, obiektów 
sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  

 
Wyróżniające się spośród nich to: 

 
Hełm wz. 15 Adriana 
Przedmiot wykonany ze stalowej blachy o grubości 0,7 
mm. Brak skórzanego fasunku. Zabytek został znaleziony 
podczas rozbiórki starego domu w Kotuniu pod Siedlcami. 
Tego typu ochronne nakrycie głowy było produkowane 
we Francji i wykorzystywane  w okresie międzywojennym 
w wielu armiach świata, również w polskiej. Zabytek zo-
stał pozyskany do zbiorów drogą zakupu. 

 
 

 
 
 

Album z fotografiami „Huculszczyzna” 
Wolumen zawiera 66 fotografii. Ukazują one Hucułów - 
grupę etniczną górali pochodzenia rusińskiego i wołoskiego 
na dawnych ziemiach II Rzeczypospolitej w połowie lat 
20-tych XX w. Zdjęcia prezentują Hucułów w strojach 
ludowych, podczas obrzędów religijnych m.in. ślubów, 
grających na instrumentach muzycznych, pracujących 
w lesie, flisaków i podczas codziennych zajęć domowych 
m.in. przy wyrobie bryndzy. Na fotografiach utrwalono, 
również przyrodę m.in. rzekę Prut i krajobraz górski pa-
sma Czarnohory. Zabytek pozyskano do zbiorów drogą 
zakupu.  
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Rosyjska szpada urzędnicza 
Zabytek pochodzi z drugiej połowy XIX w. Głownia stalowa, rękojeść mosiężna. Przy rękojeści ozdobna 
tarcza amazonek, w której dwugłowy rosyjski orzeł trzymający w łapach liście dębu. Na kabłąku motyw ro-
ślinny. Długość całkowita 77 cm. Zabytek został pozyskany do zbiorów poprzez zakup. 
 

 

 

 
 Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969) 
„Akt” , olej, płótno, 1923 r., 111x91 cm 
Został namalowany przez artystkę w 1923 roku, jest to 
olej na płótnie o wymiarach 111x91 cm. Obraz jest sy-
gnowany przez autorkę. Został zakupiony w Salonie 
Dzieł Sztuki Connaisseur w Krakowie. Jest cennym 
wzbogaceniem kolekcji prac tej artystki znajdującej się 
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. To największa  
w Polsce kolekcja prac Łady-Maciągowej.  
Zakupiony obraz będzie atrakcją wystawy „Wokół kolekcji 
prac MŁM”, przygotowywanej w 50. rocznicę śmierci 
artystki, przypadającą w 2019 roku.   

 

 

 

 
 

 
Dywany dwuosnowowe „Lato” i „Jesień” 
Zakup dwóch dywanów dwuosnowowych tzw.  
podwójnych czy tkacowskich powiększył naszą  
kolekcję tkanin dekoracyjnych. Ich autorka Mał-
gorzata Pepłowska jest kontynuatorką tradycji  
tkanych obrazów, stworzonej przez Dominikę  
Bujnowską w ośrodku węgrowskim. Tkaniny te 
tkane są na krosnach ręcznych. Składają się  
z dwóch pojedynczych warstw o przeciwstawnych 
kolorach. Wykonane są z naturalnej barwionej 
przędzy wełnianej. 
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II. II.  KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW  
 

 

W   2018 roku  Muzeum  Regionalne  w  Siedlcach  na  konserwację obiektów wydatkowało kwotę 
50.531 zł pochodzącą z dotacji podmiotowej. Dzięki temu swoją świetność odzyskało 286 obiektów.  

 

 

 

Kalendarzyk narodowy na rok 1831 
Papier, ilość kart 29, wymiary: 9,5 x 13 cm.  
Zabytek był bardzo zniszczony, zabrudzony, po-
kryty czarną pleśnią, bez oprawy z licznymi roz-
darciami. W trakcie konserwacji obiekt zdezyn-
fekowano, oczyszczono lico i odwrocie papieru 
z powierzchniowego zabrudzenia. Wykąpano 
karty, uzupełniono ubytki papieru, połączono 
rozdarcia. Oprawiono obiekt w półpłótno.  
Wykonano zdjęcia fotograficzne obiektu przed 

konserwacją i po konserwacji. Konserwację wykonał konserwator dzieł sztuk Wiesław Faber. 
 
 

Kazimierz Pacewicz (1895-1974) 
Śpiący pies, XX w., olej, płótno, 50,5x64 cm 
Obraz poddano całościowej konserwacji, której celem 
było powstrzymanie procesu dalszego niszczenia oraz 
przywrócenie warstwom technologicznym koniecznej 
wytrzymałości tak, by zabezpieczyć obiekt przed dalszą 
destrukcją. Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie 
przywróciły pierwotny wygląd obrazu oraz jego warto-
ści artystyczno-estetyczne. Obiekt poddano dezynfek-
cji. Oczyszczono lico obrazu i odwrocie. Wykonano 
prostowanie płóciennego podobrazia oraz impregna-
cję żywicą i wklejono krajki z płótna lnianego. Obraz 
naciągnięto na nowe krosno malarskie. Uzupełniono 
ubytki podłoża płóciennego oraz ubytki zaprawy i położono warstwę werniksu pośredniego. Uzupełniono 
ubytki warstwy malarskiej (retusz naśladowczy). Położono werniks końcowy. Konserwację wykonał artysta 
plastyk mgr Romuald Wyszyński. 
 

 
 
 

 
 
Stół drewniany  
na ozdobnej podstawie, Ludwik Filip 
W ramach konserwacji oczyszczono stare po-
włoki lakiernicze, uzupełnione zostały brakują-
ce elementy nóżek. Dokonano impregnacji,  
koloryzacji, politurowania i lakierowania.  
Obecnie stół prezentowany jest na stałej eks-
pozycji Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. 
Konserwację wykonano w Galerii Staroświec-
kiej w Białej Podlaskiej.  
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Harmonia polska „S. Niedźwiedź” 
Konserwacja trzyrzędowej dwudziestoczterobasowej 
harmonii pochodzącej z warsztatu S. Niedźwiedzia  
z Wyszkowa w pow. węgrowskim objęła całościowe 
oczyszczenie instrumentu, wymianę klawiatury melo-
dycznej, odświeżenie miecha, wzmocnienie mocowań, 
uszczelnienie pęknięć. Harmonia została nastrojona  
w obrębie dwóch oktaw, możliwa jest gra na instru-
mencie. Konserwację wykonano w lubelskiej firmie kon-
serwacji ACCREA. 

 
 

 

III. III.  WYSTAWIENNICTWO  
 

 

Ekspozycje stałe 
 

SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 
  

Ukryte w ziemi. Z najdawniejszych dziejów pogranicza Podlasia i Mazowsza 
 

Jest to kontynuacja archeologicznej ekspozycji 
stałej z 2005 r. pt. „Od siekierki do ciżemki”.  
Od 8 czerwca 2018 r. wystawa jest prezentowana  
w nowej zmodernizowanej formie, wzbogacona 
o nowe eksponaty z terenu Podlasia i Mazowsza, 
pod nowym tytułem.  
Ma ona 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 została podzielona na trzy tematy:  
„Narzędzia i broń epoki kamienia”, „Kiedy słońce było bogiem - zwyczaje pogrzebowe w pradziejach”, 
„Życie codzienne w średniowieczu”.  
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Podsiedlecka wieś – I połowa XX w. 
Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, użytkowanych w wiejskich 
domach, w okolicy Siedlec, pochodzących w całości z wła-
snych zbiorów etnograficznych. Prezentacje kultury material-
nej 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, piaszczys-
tych 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.   

 
 

DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

W 2018 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie była prezentowana bez zmian jedna ekspozycja stała 
przedstawiająca zabytkowe wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX w. Ilustruje  wygląd pomieszczeń tj.:  
kancelarii dworskiej, pokoju pani domu, sypialni, salonu, jadalni, kuchni oraz łazienki. Są one wyposażone 
w meble, obrazy oraz przedmioty użytku codziennego z XIX i XX w. Prezentowane eksponaty pochodzą  
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Część z nich została wypożyczona z innych kolekcji muze-
alnych: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy oraz 
podarowane i przyjęte w depozyt od osób prywatnych.  Duża część ekspozycji to przedmioty zakupione 
dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Ponadto w parku można podziwiać obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej majątku ziemiań-
skiego: spichlerz, gołębnik, pasiekę, wędzarnię i ogród warzywny.  
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KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 

Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - 
Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach wystawa 
stała przedstawia dzieje techniki pożarniczej od po-
łowy 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 w., podręczny sprzęt  
gaśniczy, zabytkowe pojazdy pożarnicze, kultura pol-
skiego pożarnictwa. Ekspozycja została nieznacznie 
uzupełniona o nowe eksponaty.  

 

     
 
 

 
Wystawy czasowe 

 

SIEDLCE – Muzeum Regionalne w  Siedlcach 
 

 
Do marca 2018 r. bez zmian prezentowane były 4 wystawy jubileuszowe z 2017 r.  Były to:  

I. Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu, 
II. Podróże w czasie. Siedlce przez wieki, 
III. Sztuka w naszych zbiorach, 
IV. Zbiory etnograficzne XIX-XX w. Wybór z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 

 
Białe złoto z Lettina.  

Historia fabryki porcelany w Lettinie k/Halle/Saale/Saksonia-Anhalt 
Okres prezentacji: 16 III – 17 VI 2018  |  Komisarz wystawy: Bernd Hartwich 

 

Wystawa pochodziła z prywatnych zbiorów Michaela Woudenberga mieszkającego w Halle (Saksonia-
Anhalt). W skład kolekcji wchodziły obiekty przywołujące różne okresy z historii manufaktury, od XIX wie-
ku do współczesności. Na wystawie prezentowane były głównie: zastawy stołowe, komplety do kawy, fili-
żanki kolekcjonerskie, wazony, puszki i różne wyroby artystyczne. 
Wytwórnia Lettin, funkcjonująca od 1858 roku, pod różnymi nazwami, zajmowała się produkcją porcelany 
użytkowej, kolekcjonerskiej i pamiątkowej. Wiele produkowano na potrzeby hoteli i restauracji, stąd 
w kolekcji m.in. kufle do piwa. Uznanie przyniosły jej wzory w stylu art nouweau i art deco. Firma była 
znana zarówno w kraju jak i poza granicami. Oferowane przez wytwórnię wyroby sprzedawano m.in. do: 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Czechosłowacji, ZSRR.  
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Kolekcja, którą Michael Woudenberg zaczął tworzyć ok. 2000 r. liczy obecnie ponad 1000 obiektów 
i ciągle jest wzbogacana. Oprócz wyrobów porcelanowych kolekcjoner gromadzi również materiały zwią-
zane z historią wytwórni, którą ostatecznie zamknięto w 1990 r. Obecnie porcelana artystyczna tej marki 
jest produkowana w małych ilościach w Wyższej Szkole Burg Giebichenstein w Halle/Saale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wileńszczyzna, Mazowsze i Podlasie w grafikach Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002) 
Okres prezentacji: 15 IV – 10 VI 2018  |  Kurator wystawy: Halina Budziszewska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wileńszczyzna, Mazowsze i Podlasie to trzy Małe Ojczyzny Kazimierza Szwainowskiego, artysty grafika  
i malarza, który ponad 20 lat mieszkał i tworzył w Siedlcach. Na wystawie pokazano zaledwie 50 jego  
grafik, był to niewielki fragment bogatej kolekcji, ale obrazował on obszar zainteresowań twórcy.  
Wybrane na wystawę grafiki przedstawiały wizerunki zabytkowej architektury Wileńszczyzny, Mazowsza  
i Podlasia. Pokazane zostały również przedstawione przez artystę w grafice kościoły, kaplice, pałace,  
dwory oraz chałupy i zagrody wiejskie, przydrożne kapliczki, karczmy, młyny wodne i wiatraki oraz  
kompozycje z cyklu: „Motywy ludowe”. Niektóre obiekty pokazane na wystawie dawno już nie istnieją  
w pejzażu, ale na szczęście zostały „ocalone” przez artystę w drzeworytach i linorytach. 
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Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
z Samorządem Województwa Mazowieckiego (1998-2018) 

Okres prezentacji:  15 VI – 4 IX 2018  |  Kurator wystawy: Sławomir Kordaczuk 
 

 

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. siedleckie muzeum stało się wojewódzką jednostką organi-
zacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. W związku z przypadającym w 2018 roku 20-leciem 
powstania nowych jednostek samorządowych, Muzeum Regionalne w Siedlcach przygotowało okoliczno-
ściową wystawę fotograficzną podkreślającą wielowątkową współpracę z Samorządem. Przedstawiliśmy 
zwiedzającym realizowane w tym okresie wystawy z dziedziny: sztuki, historii, etnografii, techniki i woj-
skowości. 

 

   
 

Na wystawie pokazaliśmy fotografie archiwalne i współczesne przedstawiające wybrane działania meryto-
ryczne, wystawiennicze i naukowe zrealizowane w tym okresie. Nie zabrakło również zadań inwestycyj-
nych: modernizacja siedziby głównej, istniejących oddziałów oraz proces odbudowy zespołu dworsko-
parkowego i tworzenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Większość projektów zostało realizowanych  
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zostały wsparte funduszami europejskimi, 
środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto na wystawie można było zobaczyć wybrane  
wydawnictwa i foldery dotyczące naszych wystaw, kolekcji muzealnych oraz będące pokłosiem organizo-
wanych przez muzeum sesji naukowych.  

 
Architektura i pejzaż w grafice Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002) 

Okres prezentacji: 13 VI – 31 XII 2018  |  Kurator wystawy: Halina Budziszewska 
 

 

Był to pokaz 26. drzeworytów i linorytów wybranych 
z bogatej kolekcji prac tego artysty znajdującej się  
w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach.  
Kazimierz Szwainowski utrwalił w swoich pracach 
graficznych wiele obiektów architektury drewnianej 
i murowanej. Dużo uwagi poświęcił architekturze  
i pejzażom Mazowsza, Podlasia i Wileńszczyzny, re-
gionów z którymi był związany. Na wystawie można 
było podziwiać przedstawione w grafice wizerunki 
kościołów, kaplic, dworów i pałaców a także wiatraki 
oraz stodoły i chaty kryte strzechą, klimatyczne za-
ułki miejskie i pejzaże. Znaczną część wystawy zajęły 

motywy związane z Siedlcami, miastem gdzie artysta spędził ostatnie dwadzieścia lat życia. Aby przybliżyć 
nieco warsztat graficzny twórcy na ekspozycji znalazły się również materiały i narzędzia potrzebne do  
wykonania drzeworytu i linorytu oraz klocek drzeworytniczy, z którego odbitka jest eksponowana.  
Na wystawie pokazano też fotografie artysty oraz wiele publikacji poświęconych jego twórczości. 
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Malarstwo Anny Sokolińskiej  
Okres prezentacji: 22 VI – 2 IX 2018  |  Komisarz wystawy: Halina Budziszewska  

 

Na wystawie autorka zaprezentowała 53 prace z kilku ostatnich lat swojej twórczości. Prezentowane były 
głównie obrazy olejne na płótnie oraz na innym podłożu. Pokaz ten rozpoczęły prace studyjne, jeszcze 
z czasów studiów w krakowskiej ASP – martwe natury i akty – kompozycje dynamiczne, barwne, malowa-
ne z wyraźnym gestem i temperamentem. Oddzielną grupą prac były kompozycje z motywem drzew, 
gdzie wyraźnie widoczna jest interpretacja tych motywów, ich synteza, zarówno w formie jak 
i kolorystyce, ale temat jest ciągle czytelny. W dalszej części wystawy czytelność tematu prac autorki się 
zatraca. Kompozycje przyjmują formy abstrakcyjne. Artystka z czasem zrezygnuje też z tradycyjnego 
kształtu prostokąta obrazu i zacznie poszukiwać różnych kształtów dla podobrazia do swoich kompozycji – 
eksperymentuje.  
 

   
 

Te wszystkie poszukiwania czysto formalne i artystyczne to zapewne potrzeba wyrażania siebie, swoich 
uczuć i emocji. Jej kompozycje są barwne, artystka operuje szeroką gamą kolorów, są one nasycone, poło-

żone czytelnym gestem, wyraziście i skoncentrowane w centrum obrazu.  
 

ANNA SOKOLIŃSKA urodziła się w Zamościu. W rodzinnym mieście ukończyła  
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych uzyskując dyplom z ceramiki w 2005 roku. 
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pra-
cowni Prof. Andrzeja Bednarczyka. Dyplom z malarstwa otrzymała w 2011 r. 
Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, ceramiki, rzeźby i fotografii. 

 

 
Wystawa twórczości członków Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików 

Okres prezentacji: 18 IX – 28 X 2018 | Komisarze wystawy: Iwona Nielubowicz, Waldemar Kusal 
 

Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki prezentowana w naszym Muzeum to druga już odsłona z cyklu pre-
zentacji z okazji 35-lecia działalności Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Związek powołano 
w 1984 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wystawie pokazaliśmy twórczość sześćdziesięciu ośmiu artystów, prezentujących prace o różnorodnej 
tematyce, wykonane w różnych technikach plastycznych, utrzymane w poetyce realistycznej jak 
i abstrakcje. Ich autorzy, tworząc własną rzeczywistość malarską, przede wszystkim wypowiadają siebie, 
przekazują swoje emocje, swoją wizję świata. 

 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/792/805/malarstwo.anny.sokolinskiej.24.vi.-.2.ix.2018.r..html
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Polska grafika współczesna w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
Okres prezentacji: 9 IX – 25 XI 2018  |  Kurator wystawy: Halina Budziszewska 

 

Był to pokaz 36 prac dwunastu autorów. Na wystawie znalazły się grafiki powstałe głównie w II poł. lat  
70-tych. Do muzeum trafiły one w 1990 r. jako przekaz likwidowanego wówczas Biura Wystaw Artystycz-
nych w Siedlcach. Celem wystawy było przypomnienie i przybliżenie tej dziedziny sztuki, która jeszcze kilka 
dekad temu zajmowała bardzo ważne miejsce na arenie artystycznej, a ostatnio jest nieco na marginesie 
wydarzeń plastycznych. Prezentowany na wystawie zestaw grafik był zróżnicowany pod względem styli-
stycznym i formalnym. Pokazano prace wykonane w szlachetnych tradycyjnych technikach graficznych  
(linoryt, litografia, akwaforta, akwatinta, suchoryt). Wyróżniał je wysoki poziom artystyczny, bardzo dobry 
warsztat, w niektórych przypadkach połączony z nowatorskimi rozwiązaniami.  
 

 
 

Na wystawie pokazano prace H. Cholewki, St. Borysowskiego, Z. Kamieńskiego, J. Leśniaka, M. Majewskiego, 
K. Makowskiego, R. Poziemskiego, R. Strenta, J. Stupa, A. Turka, L. Włodarskiej i A. Wróblewskiego. 
 
 

  
 

„To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić” 
Okres prezentacji: 11 XI 2018 – 17 I 2019  |  Komisarz wystawy: Mariusz Krasuski 

 

Tytuł wystawy nawiązywał do zdania wypowiedzianego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę. Powstała 
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była skierowana do wszystkich pokoleń  
Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Chronologicznie rozpoczyna się od okresu 
międzypowstaniowego a kończy na międzywojniu. Jednak największy nacisk został położony na wydarze-
nia związane z latami 1914-1918. Dużo miejsca zajęły pamiątki historyczne związane z Siedlcami 
i regionem. Archiwalne fotografie pokazały najważniejsze wydarzenia okresu odzyskiwania niepodległości 
m.in. manifestacje patriotyczne w 1916 r., z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odczyta-
nie aktu 5 listopada. Zaprezentowane zostały sylwetki legionistów i członków Polskiej Organizacji Wojskowej.  

 
 

   



64 
 

Niezwykle cenne były również fotografie ukazujące marszałka Józefa Piłsudskiego podczas wizyt 
w Siedlcach z okazji różnych okoliczności np. podróży do Brześcia 26.03.1919 r., poświęcenia i wręczenia 
sztandaru 22 Pułkowi Piechoty 3.11.1922 r. Interesująco prezentowały się fotografie odsłonięcia kopca ku 
czci marszałka Piłsudskiego w Zawadach-Majówce oraz obchodów święta niepodległości w Siedlcach 
w okresie międzywojennym.  
Ważną częścią wystawy były pamiątki patriotyczne m.in. poezja patriotyczna, odznaki i odznaczenia  
wojskowe, biżuteria patriotyczna z okresu powstania styczniowego, orły różnych polskich formacji woj-
skowych, broń palna i biała, przedstawienia marszałka Józefa Piłsudskiego, czasopisma, niepodległościowe 
karty pocztowe, legitymacje oraz dyplomy.  
 

 

   
 

 

Do najciekawszych muzealiów prezentowanych na wystawie po raz pierwszy należały: półszabla Milicji 
Miejskiej w Siedlcach, księga peowiaków (rejestr członków Polskiej Organizacji Wojskowej z regionu  
Siedlec obejmujący blisko 700 nazwisk), sztandar Kółka Młodzieży Opolskiej „Odrodzenie” z 1917 roku.  
Wystawa powstała w oparciu o zbiory własne muzeum, osób prywatnych oraz członków Siedleckiego  
Klubu Kolekcjonerów. 

 

 
Boże Narodzenie w sztuce ludowej; wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie 

Okres prezentacji: 2 XII 2018 – 27 I 2019  |  Kurator wystawy: Wanda Księżopolska 
 

Boże Narodzenie jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów sztuki chrześcijańskiej. Nie jest  
on obcy również sztuce ludowej. Rzeźba, drewniane i słomiane szopki, wycinanki z opłatka, tkaniny dwuo-
snowowe, ozdoby choinkowe – to tylko niektóre przejawy ludowej sztuki związane z Godnymi Świętami. 

 

   
 

Na wystawie wyeksponowano prace współczesnych twórców ludowych pochodzących z terenu wschod-
niego Mazowsza i południowego Podlasia. Trzonem wystawy były wyobrażenia narodzin Jezusa we współ-
czesnej rzeźbie ludowej. Ich twórcy byli związani z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej. 
Prezentowane na wystawie obiekty powstały w 2. poł. XX w. i na pocz. XXI w., pochodziły ze zbiorów  
Muzeum Regionalnego w Łukowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz zbiorów 
własnych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
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DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w 2018 r. prezentowane 
były trzy nowe wystawy czasowe:  
 
 

Mieszczaństwo. Lata dwudzieste, lata trzydzieste 
Okres prezentacji: 9 II – 30 VI 2018  |  Kurator wystawy: Danuta Dunajko-Andrzejuk 

 

Ekspozycja została oparta na zbiorach Galerii Staroświec-
kiej w Białej Podlaskiej, pochodzących z okresu 1918- 
1939. Miała ona na celu ukazanie elementów życia  
codziennego oraz kultury średniozamożnego mieszczań-
stwa na przykładzie miasta  Białej Podlaskiej. Na wystawie 
pokazane zostały meble w stylu secesyjnym i art deco, 
szkło zabytkowe, naczynia do kawy i herbaty, modne  
tkaniny, odzież oraz dokumenty i prasa.  
Współorganizatorem wystawy była Galeria Staroświecka  
z Białej Podlaskiej. 
 
 

 

Założenie dworsko-parkowe w Dąbrowie. Fotograficzna kronika lat 1945-2004 
Okres prezentacji: 11 V – 30 IX 2018  |  Kurator wystawy: Anna Leśniczuk 

 

Była to pierwsza tego rodzaju wystawa prezentująca  
fotografie obrazujące działalność placówki oświatowej 
mieszczącej się we dworze oraz wydarzenia kulturalne 
odbywające się na terenie dawnego założenia dworsko-
parkowego. Poza zdjęciami na wystawie znalazły się pa-
miątki po nieistniejącej placówce oświatowej: świadectwa 
szkolne, kronika, książka protokołów z zebrań Komitetu 
Rodzicielskiego oraz księga kasowa. Zgromadzone fotogra-
fie pochodzą z prywatnych zbiorów nauczycieli oraz ab-
solwentów Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. 
 

 
Wkład ziemian w odzyskanie niepodległości 

Okres prezentacji: 12 X – 27 XII 2018  |  Kurator wystawy: Anna Leśniczuk 
 

Przez wiele lat rola ziemiaństwa w odzyskaniu niepodległości była 
umniejszana lub nawet przemilczana. Ziemianie odegrali w historii 
Polski bardzo dużą rolę kulturalną, społeczną oraz polityczną.  
Na wystawie zaprezentowano piętnaście sylwetek ziemian i osób 
pochodzących z tej grupy społecznej, które działały na rzecz  
odzyskania niepodległości. Brali udział w zrywach powstańczych,  
ryzykując często swoim życiem oraz konfiskatą majątku.   
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IV.  WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 
Wśród publikacji wydanych w 2018 roku uwagę zwracają: 

 
Wojsko Polskie 1914-1939. Katalog pocztówek Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów 
W albumie zreprodukowano dwieście pocztówek wydanych przez 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów na przestrzeni ponad 9 lat z fotografii 
będących w prywatnych zbiorach rodzin przechowujących pamiątki 
po swoich przodkach uczestniczących w wydarzeniach okresu 1914-
1939. Czytelnik albumu pozna: ćwierć wieku historii Wojska Polskie-
go, garnizony II RP, szeroki przekrój formacji wojskowych, historię 
polskich okrętów Marynarki Wojennej, dzieje pociągów pancernych, 
rozwój polskiej artylerii, indywidualną i zespołową broń strzelecką, 
broń białą, motocykle używane w Wojsku Polskim, pojazdy kołowe  
i gąsienicowe, samoloty i szybowce, precyzyjnie opisane umunduro-
wanie, różnorodność oporządzenia oraz sylwetki osób znanych  
w kraju i regionie. Album wydany został w twardej oraz miękkiej 
oprawie. Współwydawcą katalogu jest PTTK Oddział „Podlasie”  
w Siedlcach.  
 

Podczas spotkania Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, 9 grudnia, odbyła się promocja tego albumu. 
 

 
 

Siedlecka Księga Chwały 1914-1944.  
Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość 

Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach projektu „Rok 
setnej rocznicy 1918-2018”, realizowanego przez Muzeum  
Regionalne w Siedlcach w celu uczczenia 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Publikacja zawiera bogaty mate-
riał dokumentacyjny uzupełniony licznymi fotografiami archi-
walnymi. Autor przedstawił około 900 notek biograficznych mało 
znanych bohaterów walczących o niepodległość na terenie  
pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Książka wydana 
w twardej oprawie, na papierze kredowym. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku 

To siódma publikacja poświęcona tematyce ziemiańskiej. Zawiera  
6 referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej o tym samym  
tytule zorganizowanej w 2016 roku, poprzedzonych wstępem  
dyrektora Andrzeja Matuszewicza. Publikacja przybliża nieznane 
fakty związane z ziemiaństwem, wskazując na niebagatelną jego  
rolę. Istotnym uzupełnieniem wydawnictwa są fotografie stanowią-
ce swoiste dopełnienie tekstów. Wydawnictwo zostało wydane  
w twardej oprawie. 
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Kazimierz Szwainowski (1917-2002).  Życie i twórczość 
Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin grafika i malarza Kazimie-
rza Szwainowskiego został wydany album poświęcony życiu  
i twórczości tego artysty. Album zawiera sto siedemdziesiąt 
prac tego twórcy - głównie drzeworyty i linoryty oraz obrazy, 
szkice i rysunki. Część biograficzna albumu jest bogato ilu-
strowana niepublikowanymi wcześniej fotografiami i doku-
mentami z archiwum rodzinnego. Siedleckie muzeum posiada 
największą w Polsce kolekcję prac tego artysty. Album wyda-
ny został na papierze kredowym, w twardej oprawie. 

 
 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

Foldery-składaki zawierające podstawowe  
informacje o historii i działalności muzeum, 
jego zbiorach oraz danymi kontaktowymi.  
Są to dwustronnie zadrukowane karty formatu 
A3 składane na cztery lub trzy części. Wydane 
w języku polskim. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rewenety przygotowane na tegoroczne imprezy 
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Kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum i jego oddziałów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnesy reklamowe 
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Długopisy reklamowe z nadrukiem ROK SETNEJ ROCZNICY 1918-2018 
 

             
 

 
 
 
 
Opaski odblaskowe z nadrukiem logo ROK SETNEJ ROCZNICY 1918-2018 
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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:  

 

Koncert „Piękno kolędy polskiej” 
14 stycznia  
 

W drugą niedzielę stycznia odbył się koncert „Piękno 
kolędy polskiej” w wykonaniu Zespołu Artystycznego 
„Seniorynki”. W programie koncertu znalazły się  
najpiękniejsze, tradycyjne kolędy i pastorałki wzbo-
gacone o nowe, współczesne opracowania. Dodat-
kowo było można posłuchać utworów znanych  
siedleckich poetów: Krystyny Chojeckiej, Stanisława 
Kowalczyka, Eugeniusza Kasjanowicza i Urszuli Tom. 

 
Promocja książki Wandy Księżopolskiej  
„Kolędowanie. Wschodnie Mazowsze,  

południowe Podlasie” 
16 lutego 

 

Podczas spotkania promocyjnego autorka publikacji 
przybliżyła tradycje kolędowania na Podlasiu i Mazowszu. 
Można było również nabyć książkę w cenie promocyjnej 
oraz uzyskać dedykację autorki. Książka wydana została 
w twardej oprawie, w nakładzie tylko 100. egzemplarzy. 
Publikacja zwiera teksty kolędników, charakterystyczne 
dla pogranicza podlasko-mazowieckiego, opracowane w formie scenariuszy, znane z lokalnej bożonaro-
dzeniowej tradycji ustnej z powiatów: siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, miń-
skiego i otwockiego. Teksty zgromadziła i opracowała Wanda Księżpolska, autorka wystaw muzealnych, 
dokumentująca i ujawniająca w formie cyklu prezentacji folklor słowny i muzyczny regionów otaczających 
Siedlce: „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”.  
 

 
 
 
 

 
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
1 marca  
 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Muzeum 
Regionalne w Siedlcach zorganizowało  wykład dra Franciszka Gryciuka 
„Żołnierze niezłomni i ich działalność w latach 1944-1949”.  
Tematem wystąpienia było odkrywanie i przywrócenie pamięci o pol-
skim podziemiu niepodległościowym z lat 1944-1949, walczącym  
z władzą komunistyczną oraz stereotypami o podziemiu (bandyci,  
faszyści, „antysemici”). 
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Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” 

9-11 marca  
 

W dniach 9-11 marca nasze muzeum wraz z oddziałami wzięło udział 
w IV edycji akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” zor-
ganizowane przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. Celem kampanii jest upowszechnienie i ułatwienie dostępu do ogólnopolskiej oferty  
turystycznej i kulturalnej. W ramach tej akcji bilety wstępu do muzeum: były obniżone o 50%, dodatkowo 
ostatniego dnia akcji wstęp do muzeum był bezpłatny. 

 
Warsztaty pisankarskie  

20, 21 marca 
 

20 i 21 marca zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży 
warsztaty pisankarskie. Uczestnicy tych warsztatów 
mieli okazję poznać i nauczyć się tradycyjnego wyko-
nywania pisanek - „pisania” woskiem. Warsztaty te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warsztaty  
poprowadziła pani Edyta Sak. Odbyło się 10 zajęć,  
w których uczestniczyły 287 osoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Warsztaty wykonywania palm wielka-
nocnych „Powitanie wiosny” 

24 marca  
 

W sobotę, 24 marca, w  naszym oddziale  
w Dąbrowie odbyły się warsztaty wykonywa-
nia palm wielkanocnych. Poprowadziła je  
etnograf pani Edyta Sak. W wydarzeniu brali 
udział uczestnicy III Rajdu „Powitanie Wiosny 
w Dąbrowie” organizowanego przez PTTK 
Oddział „Podlasie” w Siedlcach oraz miesz-
kańcy Dąbrowy i okolic. 
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Promocja albumu Haliny Budziszewskiej  
„Kazimierz Szwainowski (1917-2002). Życie i twórczość” 
10 maja  
 

Tym albumem Muzeum Regionalne w Siedlcach uczciło 100. 
rocznicę urodzin artysty. Wydawnictwo jest swoistym hołdem 
złożonym artyście, dowodem uznania dla jego dokonań twór-
czych i podziękowaniem za cenny dar ofiarowany siedleckiemu 
muzeum. Autorka albumu - Halina Budziszewska, starała się  

w możliwie wyczerpujący i przystępny sposób pokazać Artystę, który ponad 20 lat przeżył w Siedlcach. 
Promocji towarzyszyła wystawa „Wileńszczyzna, Mazowsze i Podlasie w grafikach Kazimierza Szwainow-
skiego". 

 
Wykład historyczny dr. Rafała Dmowskiego  
„20 lat współpracy Muzeum Regionalnego  

w Siedlcach z oddziałami z Samorządem Wojewódz-
twa (1998-2018). Dlaczego Siedlce przestały być 

stolicą województwa?” 
29 czerwca  

 

W związku z 20-leciem powstania Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego Muzeum Regionalne w Siedlcach  
zorganizowało wykład historyczny. Prelegent przybliżył 
najważniejsze wydarzenia w naszym regionie z wprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjnej oraz 
jakie efekty osiągnięto po nowym podziale administracyjnym. Po wykładzie można było zwiedzić wystawę 
fotograficzną i zapoznać się z wybranymi działaniami wystawienniczymi, naukowymi i remontowo-
inwestycyjnymi naszego muzeum zrealizowanymi dzięki wsparciu i dofinansowaniu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Promocja książki Roberta Rogalskiego  
„Siedlce – okupacja – teatr.  
Wspomnienia z lat 1920-2018” 
31 sierpnia  
 

Książka „Siedlce-okupacja-teatr. Wspomnienia z lat 1920-
2018” to wspomnienia Roberta Rogalskiego, które dotyczą 
jego siedleckiego dzieciństwa, czasów okupacji niemieckiej  
i radzieckiej oraz jego działalności w plutonie „Koliber”  
w siedleckiej Armii Krajowej. Całość została poprzedzona 

wywiadem, jakiego autor publikacji udzielił Andrzejowi Chojnackiemu, w którym znalazły się wspomnienia  
z teatru amatorskiego w Siedlcach, opowieści o karierze aktorskiej i przypomnienie udziału w najnowszych 
filmach polskich: „Pokłosie”, „Wołyń” oraz „Miasto'44”. 
 
 
 

     
 
 

ROBERT ROGALSKI jest najstarszym, żyjącym aktorem pochodzącym z Siedlec. 
Debiutował w 1944 r. w amatorskim teatrze zorganizowanym przez innego 
siedlczanina – Aleksandra Fogla, potem ukończył Szkołę Teatralną w Łodzi pod 
kierunkiem Leona Schillera i rozpoczął swoją karierę teatralną i filmową.  
Związany ze scenami w Łodzi, Opolu i Warszawie. Od lat 70. współorganizował 
spotkania aktorów w Siedlcach. 
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Akcja „ Narodowe Czytanie”  
8 września 

 

W drugą sobotę września w całym kraju odbyła 
się akcja „Narodowe Czytanie” „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego. 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie po raz drugi 
włączyło się w tę akcję. Wspólne czytanie dzieła 
Żeromskiego rozpoczęło się o godzinie 12.00. 
Fragmenty lektury czytali aktorzy niezależnego 
siedleckiego Teatru V. 

 
 
 
 

Europejskie Dni Dziedzictwa  
9, 16 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 prywatnej kolekcji Włodzimierza Soszyńskiego o tematyce 
niepodległościowej oraz wycieczka krajoznawcza szlakiem niepodległo-
ściowym wschodniej części województwa mazowieckiego.  
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach zostało uhonorowane wyróżnieniem 
przyznanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za zaangażowanie  
w organizację 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.   

 
 
 
Prelekcja „Wypiek chleba według dawnych receptur” – prelekcja, konkurs 
15 września 
 

Prelekcję poprowadził Wojciech Radzikowski, współwłaściciel Piekarni „Ratuszowa Radzikowscy” z Siedlec, 
prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego - Oddział Mazowiecki. Przybliżył uczestnikom  
historię Piekarni Ratuszowej. Opowiedział także o dawnych sposobach wypieku chleba według dawnych 
receptur oraz przedstawił proces jego powstawania. 
Dodatkową atrakcją dla gości był konkurs samodzielnie wykonanego chleba upieczonego według dawnych 
receptur. Na zakończenie odbyła się degustacja  wypieków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Akcja „60+ kultura” 
30 września 

 

W ostatni weekend września z inicjatywy Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego odbyła się kolejna edycja akcji  
„60+ kultura”. Była to akcja skierowana do osób powyżej sześć-
dziesiątego roku życia. Organizowanie tego typu akcji ma za-
chęcić te osoby do aktywnego uczestniczenia w życiu kultural-
nym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu za-
mieszkania. 
W związku z akcją muzeum przygotowało specjalną ofertę dla 
seniorów. Mogli oni bezpłatnie zwiedzić wszystkie ekspozycje 
muzealne oraz obejrzeć trzy projekcje filmów: „Gancwol-
fotograf" - film o znanym siedleckim fotografie oraz siedleckiej 
architekturze z przełomu XIX i XX w. , „Muzeum utracone 2014" - film o zaginionych oraz odzyskanych  
dobrach kultury narodowej oraz „Muzeum utracone 2018" - film o ostatnim królu Polski Stanisławie  
Auguście Poniatowskim i jego mecenacie. 

 
XX Festiwal Nauki i Sztuki 
19 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 pięciu wykładów na temat 
„Ćwierć wieku działalności Siedleckiego  
Towarzystwa Naukowego (1993-2018)”.  
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.  
Tegorocznymi laureatami Nagrody „Złotego Jacka” zostali:  prof. nzw. dr hab. Antoni Czyż (polonistyka)  
i dr hab. Józef Piłatowicz (historia) za osiągnięcia naukowe; dr Sławomir Kindziuk (sport) i mgr Karol  
Sieńkowski (matematyka) za działalność popularyzatorską; mgr Iwona Orzełowska (choreografia) i mgr  
Joanna Woszczyńska (choreografia) za osiągnięcia artystyczne. 

 
 

Prelekcja „Wkład ziemian południowego Podlasia  
w odzyskanie przez Polskę niepodległości” 

9 listopada 
 

W piątek, 9 listopada, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
odbyła się prelekcja „Wkład ziemian południowego Podlasia  
w odzyskanie przez Polskę niepodległości”. Poprowadził ją 
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiań-
skiego Piotr Szymon Łoś. 
Prelegent przedstawił gościom sylwetki ziemian południowego 
Podlasia, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Przekaz swój zilustrował ciekawą prezentacją 
multimedialną. 
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Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza 
1 grudnia 
 

Tradycyjnie, 1 grudnia, odbyła się już 30. edycja 
uroczystości wręczenia Nagrody im. Ludomira  
Benedyktowicza. Nagroda przyznawana jest od 
1987 roku w trzech dziedzinach. Jest ona wysoko 
ceniona w naszym regionie. Otrzymują ją ludzie, 
którzy dorobkiem swojego życia przyczynili się do 
rozwoju tej ziemi w różnych sferach życia.  
W 2019 r. Laureatami zostali: Mirosław Roguski  
w dziedzinie literatury naukowej i popularno-

naukowej; Mieczysław Zawadzki i Mieczysław Gaja w dziedzinie sztuki ludowej oraz Małgorzata i Walde-
mar Gujscy w dziedzinie społeczno-charytatywno-patriotycznej. 

 
 
 

Warsztaty patriotyczne „Orzeł biały” i „Być Polakiem...” 
październik – listopad 

 

 
 
 
 
 
 
 
Z okazji przypadającej w tym roku 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości Muzeum Regionalne  
w Siedlcach przygotowało dla dzieci 
 i młodzieży dwa warsztaty patrio-
tyczne: „Orzeł biały” i „Być Polakiem…”. 
 

W ramach tych warsztatów dzieci dekorowały specjalnie z tej okazji upieczone w piekarni ciasteczka  
w kształtach związanych z naszym krajem oraz je zdobiły w naszych barwach narodowych lub wykonywały 
własnoręcznie kotylion patriotyczny. Biało czerwona kokarda narodowa - symbol patriotyzmu, noszona 
przez Polaków w ważnych dla kraju momentach jako manifestacja przynależności do narodu polskiego.  

 

   
 

Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. W okresie dwóch miesięcy odbyło się 67 warsztatów,  
w których uczestniczyło  1367 uczestników. 
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej i oddziałach muzeum w 2018 r. znalazły 
się: 
 

 

 

 
 
 
 

Noc Muzeów 
19 maja 

 
W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się:  

 

        

Pokaz multimedialny Haliny Budziszewskiej  
„Kazimierz Szwainowski (1917-2002). Życie i twórczość” 

Galeria Marleny Czajkowskiej, stoisko pamiątek  
z wizerunkiem siedleckiego ratusza utrwalonych na torbach, 

magnesach, plakietach i serwetkach niezapominajkach 
 

        
Konkurs wiedzy o muzeum i prezentowanych wystawach Spotkanie z mazowiecką kapelą ludową;  

w programie: koncert, muzyczne gry i zabawy dla dzieci, 
nauka tańców ludowych 

 

        
Turniej gry planszowej  

„Miasteczko. Siedlce w 20-leciu międzywojennym” 
Warsztaty wypukłodruku 

 oraz projekcja filmu „Muzeum Utracone” 
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Sesja naukowa „Udział ziemian w odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku”  
1, 2 czerwca 
 

Od 2004 roku, cyklicznie co 2 lata, organizujemy sesje naukowe poświęcone problematyce szlachecko-
ziemiańskiej. Do tej pory odbyło się siedem tego typu konferencji naukowych.  
 

  
 

Przy każdej kolejnej sesji powodem kontynuowania prac badawczych są względy merytoryczne. Istnieje 
bowiem realne zapotrzebowanie, naukowy obowiązek i moralna powinność badania zagadnień zepchnię-
tych w sferę niebytu na długie dziesięciolecia. 
 
 

  
 

 

Pierwszego dnia prezentowane były referaty. Natomiast drugiego dnia odbyła się wycieczka szlakiem 
obiektów zabytkowych w okolicach Siedlec (trasa wycieczki: Zawady-Majówka, Łosice, Konstantynów, 
Gnojno, Borsuki, Zabuże, Klimczyce i Dąbrowa). Zwyczajowo sesję zakończyła uroczysta kolacja w naszym 
oddziale Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Patronat medialny nad sesją objęło Radio Dla Ciebie. 
 
 

  
 



78 
 

Dni Niepodległej 
4, 10, 11, 19 listopada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Była to XV 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, z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości, naszą uroczystość patronatem narodo-
wym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Tematem 

przewodnim uroczystości była postać Józefa Piłsudskiego. 

 

W programie tegorocznej uroczystości znalazły się: 

4 listopada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty wykonywania  
biżuterii patriotycznej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 14 lat „I ty możesz zostać marszałkiem! O Józefie 
Piłsudskim w teatrze cieni”. W wykonaniu Teatru Lalki i Ludzie Krzysztofa Zemło z Supraśla. Według  
scenariusza Sławomira Kordaczuka  
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10 listopada 
 
Koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki”  
pod tytułem „Na skrzydłach Orła Białego.  
100-lecie Niepodległej” 

 
 
 

 
 

Wykład dra Rafała Roguskiego  
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)  

„Mazowsze i Podlasie u progu Niepodległości  
w latach 1918-1921” 

 

  
Promocja książki Sławomira Kordaczuka „Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce  
o wolność i niepodległość” 

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

 
Pokazy grup rekonstrukcji historycznych Stowarzyszenia Lubelska  

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Front” i Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi 

 
Odśpiewanie hymnu państwowego,  
powitanie gości i otwarcie wystawy historycznej  
„To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele,  
żeby wszystko ocalić” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Zagoździu  
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Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1  
z wydawnictwami filatelistycznymi 

 
 

 
 

 
 
 

Wykład historyczny  
prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego (Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)  
„Drogi do niepodległości polskiej i jej efekty” 

 
 

  
 

Widowisko-koncert pieśni i poezji patriotycznej „Polska jest! Naprawdę!”  
w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Grali Dąbrowiźnie 

 
19 listopada 
 

  
Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 

„100 lat Niepodległości, Święto Radości” 
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XXIII ADWENTOWE GRANIE - Regionalny konkurs gry na ligawkach 
8 grudnia 

 
Tradycyjnie na początku grudnia odbył się 23. 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 ośmiu wykonawców wystąpiło w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.  
W programie imprezy oprócz konkursu gry na ligawkach odbyło się widowisko „U dołu” w wykonaniu  
teatru obrzędowego z Trzcińca. 
 

  

 
Ligawka to polski ludowy instrument dęty z grupy aerofonów, znany na ziemiach polskich od XI wieku  
spotykany głównie na Mazowszu i Podlasiu. Instrument w formie rogu, wygięty łukowato, długości ponad 
1 m, wystrugany z drewna świerkowego lub olchowego, złożony z dwóch połówek sklejonych woskiem.  
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Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 

 
POWIŚLAKI - XXV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich  
w Maciejowicach 

9 czerwca 
 

Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu 
regionów nadwiślańskich, organizowany jest  
w Maciejowicach, powiat garwoliński, w ważnym 
ośrodku tradycyjnej mazowieckiej kultury ludowej. 
Organizatorami tego wydarzenia byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Maciejowicach, Muzeum  
Regionalne w Siedlcach i Urząd Gminy w Macie-
jowicach.  
Patronat honorowy nad tegorocznymi Powiślakami 
objęło Starostwo Powiatowe w Garwolinie. 
 

Ideą konkursu jest coroczne zaproszenie wszystkich żyjących i występujących publicznie laureatów Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, czyli najlepszych w swoich regionach. Jest to prawdziwe 
spotkanie mistrzów, godne uwagi miłośników ludowego śpiewu i muzyki, wykonanych na najwyższym  
poziomie.  
Jak co roku impreza zebrała duże grono artystów ludowych, którzy prezentowali się w czterech  
kategoriach: kapele ludowe, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści i zespoły śpiewacze. W tegorocznej 
edycji zmagań rywalizowało 15 kapel, 5 zespołów śpiewaczych, 3 solistów instrumentalistów i 17 solistów 
śpiewaków. 

 
 

 
W DAWNEJ IZBIE - IV regionalne prezentacje teatrów obrzędowych w Borowiu 
20 października 
 

 

 

Już po raz czwarty w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, siedzibie głównego organizatora, odbyły się 
konkursowe prezentacje teatrów obrzędowych i gawędziarzy „W dawnej izbie”. Tematem widowisk  
i gawęd w tym roku były obyczaje związane z pożyczaniem i oddawaniem długu.  
W prezentacjach konkursowych wzięło udział 5 zespołów: „Chrominianki” z Chromina, „Lalinianki’ z Lalin, 
„Łomniczanki” z Łomnicy, „Wici” z Trzcińca oraz „Wolenianki” z Woli Serockiej. 
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   VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE  
 

SIEDLCE – Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 
Prace remontowe przeprowadzone w 2018 r. w ratuszu związane były z: 
 

 poprawą warunków pracy Działu Księgowości  
(przeniesienie do dwóch pomieszczeń po magazynie sztuki), 
 

 
 

 poprawą bezpieczeństwa przechowywanych danych  
(przeniesienie serwera do wydzielonej części pomieszczenia) 
 

           
 

 zwiększeniem powierzchni magazynowej zbiorów sztuki i historii 
(wynajęcie pomieszczeń poza budynkiem muzeum) 
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DĄBROWA – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ze  środków własnych zrealizowano:  

 
 

 zakup altany krytej deską  
Altana stanowi jeden z elementów małej 

architektury w zespole dworsko-parkowym 

w Dąbrowie. 

 

 

Z dotacji inwestycyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego sfinansowano: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 realizację zadania „Budowa ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie” 

W ramach zadania wykonano ogrodzenie części terenu muzealnego objętego strefą ochrony konserwa-
torskiej poprzez wykonanie ogrodzenia betonowego i drewnianego z żerdzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realizację zadania „Zakup ciągnika wielozadaniowego dla potrzeb  
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie” 
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KOTUŃ – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
 

 
 
W 2018 roku w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu przeprowadzono remont przeciekającego pokrycia dachu 
na budynku wystawowym pojazdów zabytkowych. Remont wykonała Firma REMBUD Anna Rybak z Kotunia. 
Remont sfinalizowany ze środków własnych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
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