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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.2013) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  11 153 11 563 + 3,68 % 

MWiM*            -        46 49 + 6,52 % 

MPK*              -    1 109 1 123 + 1,26 % 

OGÓŁEM:      -  12 308 12 735 + 3,47 % 

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

 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 
 

ogółem 
w tym: 

planowane na 
2014 r.  zakupy  

% wykonania - 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  410 42 368 - - x 
4.936,30 zł – 
środki własne 

MWiM -       3 - 3 - - x - 

MPK   -      14 - 14 - - - - 

RAZEM:   427 42 385 -  - - 
 4.936,30 zł 

środki własne 

 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. grafika 
145 grafik (ekslibrisy i miniatury graficzne) w 
technice cyfrowej autorstwa K.M. Bąka 

dar 

2. meble 
1/ kredens sosnowy, narożny wielokątny, 
2/ stolik drewniany do robótek – niciak, ok. 1880 
3/ stolik przyścienny, drewno, XIX/XX w., 

1-3/ zakup 
3.400 zł – 
środki 
własne 

3. wycinanki z papieru 
 1/ 53 wycinanki Joanny Krupy z Kątów w gm. 
Kołbiel, ur. w 1935 r.; papier glansowany, wyk.  
w latach 1992-2000 

1,2/ dar 
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2/ 31 wycinanek Marianny Floriańczyk (1900-
1953) z Głupianki w gm. Kołbiel; papier 
glansowany, wyk. 1979 r. 

4. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ busola turystyczna 
2/ plomby ołowiane młynarskie, kolejowe i 
pocztowa sprzed 1939 r. 
3/ tabliczka ołowiana z II RP 
4/ talerz metalowy platerowany z ozdobnie 
opracowanym kołnierzem, Szwecja XX w. 
5/ zestaw toaletowy ceramiczny, 2 poł XIX w. 
6/ moździerz z tłuczkiem mosiężny, XIX/XX w. 
7/ komplet uprzęży dla konia, 1 poł XX w. 
8/ nawijak do nawijania nici, wyrób gospodarski, 
9/ radioodbiorniki „Figaro” i „Rozyna N” 
10/ narty 
11/ butelka z Huty Siedlce 

1-11/ dar 

5. ubiory 
1/ mundur harcerski instruktorski 
2/ mundur harcerski kobiecy 

1-2/ dar 

6. 
dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1/ mapa powiatu siedleckiego z II RP 
2/ legitymacja PCK z II RP 
3/ legitymacja do odznaczenia harcerskiego 
4/ legitymacja do odznaki „Zasłużony dla 
Budownictwa…” 
5/ książeczka wojskowa z 1923 r. 
6/ powrotny bilet kolejowy ze stalagu VIIA 
7/ fotografie z Siedlec z końca XIX i 1 poł. XX w. 
8/ fotografie ze Stalagu VII A 
9/ fotografie Bogdana Dziworskiego 
10/ album fotograficzny „Warszawa oskarża” 
11/ karta pamiątkowa – fotografia – oficjalne 
wydawnictwo olimpiady w Berlinie w 1936 r. 
12/ książka „Tablice Kubiczne” wydane w 
Siedlcach w 1934 r. 

 
 
 
 

1-11/ dar 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/ zakup – 
81,30 zł 
środki 
własne 

7. 
odznaki, medale, 
sztandary 

1/ sztandary Siedleckiego ZBoWiD-u i Związku 
Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych 
2/ rosyjska wstęga nagrodowa z XIX w. 
3/ odznaki i odznaczenia ZHP i PCK, strażackie, 
PKP, Ministerstwa Budownictwa (…), Za zasługi 
dla województwa siedleckiego 
4/ medale i plakieta związane z Siedlcami z 
czasów PRL 

 
 

1-3/ dar 
 
 

 
4/ zakup – 
55 zł środki 

własne 

8. militaria 

1/ wiklinowy kosz na amunicję artyleryjską z 
czasów II wojny światowej, 
2/ skrzynka amunicyjna z taśmą, nabojową z 
okresu międzywojennego, kula kartaczowa, 
odłamek granatu, fragment tarczy amazonek, 
mosiężne okucie, guzik, pociski i kule 
karabinowe (XIX w.) 

1/ dar 
 

2/ zakup – 
1.000 zł 
środki 
własne 

9. obiekty patriotyczne 

1/ broszka patriotyczna z wizerunkiem Tadeusza 
Kościuszki 
2/ orzeł na metalowej podstawie  

1/ dar 
2/ zakup – 
100 zł środki 
własne 

10. numizmaty 

1/ monety z II RP 
2/ monety znalezione na terenie dawnego obozu 
dla jeńców radzieckich w Woli Suchożebrskiej 

1/ dar 
2/ zakup – 

100 zł środki 
własne 
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Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

11. numizmaty 
Trzy aluminiowe monety pochodzące z 
łódzkiego getta – o nominale 5,10 i 20 marek; 
zaprojektowane przez Pinkusa Szwarca 

dar 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

12. archiwalia 
1/ 2 książki strażackie z 1909 i 1926 r. 
2/ 3 dokumenty dot. działalności straży 
pożarnych w latach 1940-1944 

dar 

13. medale, odznaki 

1/ 5 medali pamiątkowych 
2/ 3 odznaki „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” (złota, srebrna i brązowa) 
3/ emblemat na rękaw munduru OSP 

dar 

 
 
 
 
 

II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -   3 - 2 5 2 4 - 1 + 67% 

MWiM -   - - - - -  - - x 

MPK   -   1  - 2 1 2 1 - - 0 

OGÓŁ.:   4 - 4 6 4 5 - 1 + 50% 

 
2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 

 

konserwacja wykonana  
w 2013 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   -    - - - 2 - 2 - - x 

MWiM -    - - - - - - - - x 

MPK   -   1 - 3 - 3 - - - x 

OGÓŁ. :  1 - 3 2 3 2 - - x 
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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. 
2 fragmenty rakiety V-2 

(MRS/H/207,MRS/H/219) 
usunięcie śladów korozji 

243,98 zł 
środki 
własne 

2. 
Fortepian SM Schroeder, 

Petersburg 1885 

I etap – styczeń 2014 – przegląd stanu i 
strojenie 
II etap – czerwiec 2014 – rozłożenie, 
odkurzenie, wymiana zniszczonych i 
zużytych części, złożenie, regulacja 
mechanizmu, strojenie 

2.050 zł 
środki 
własne 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

  xxxxxxxxx  

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

  xxxxxxxx  

 
 
 

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

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty 
remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
Zespół dworsko-parkowy 

w Dąbrowie 

1) Wykonanie nowego przyłącza 
energetycznego  

 
 
2) Pielęgnacja i cięcia drzew w parku, 

niwelacja terenu,  
założenie trawników i rabat 
kwiatowych 

 
 
3) Budowa pieca kaflowego w dworze 
 
 
 
4) Budowa wędzarni dworskiej 
 
 
 
5) Wykonanie oświetlenia awaryjnego 

na parterze dworu 

6.383,12 zł 
– środki 
własne 
 
5.304,40 zł 
– środki 
własne + 
1.500 zł – 
sponsor 
 
7.503 zł – 
środki 
własne 
 
1.845 zł – 
środki 
własne 
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6) Dokumentacja projektowa ogrodzenia 
 
 
 
7) Serwis oczyszczalni ścieków i 

naprawa pompy 
 

7.995 zł – 
środki 
własne 
 
7.380 zł – 
środki 
własne 
 
3.460 zł – 
środki 
własne 

  Razem 

39.870,52 zł  
środki 

własne + 
1.500 zł 
sponsor 

     
 
    

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. 
System Sygnalizacji Pożaru  
z powiadamianiem Straży 
Pożarnej 

1/ ratusz – Siedlce  
2/ dwór w Dąbrowie (bez 
połączenia z PSP) 

1/ spełnia* 
2/ budynek nieoddany 
do użytku 

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

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

 
1,2,3/ spełnia 
 
4/ budynek nieoddany 
do użytku 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

spełnia 

4. 

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

MWiM – zabezpieczenie 
przeciwpożarowe terenu 

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

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

1/ spełnia 
2/ wymaga 
rozbudowy* 
3/ budynek nieoddany 
do użytku 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

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

1/ spełnia (brak na 
ekspozycji)* 
2/ spełnia 
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3. Monitoring sygnałów z SSWiN  
1/ z ratusza – w Agencji 
Ochrony 
2/ z MWiM – w Ag. Ochrony 

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

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

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

5. 

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

1/parter ratusza – Siedlce 
 
 
2/ dwór w Dąbrowie 

spełniają 

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

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1,2,3/ spełniają 

* zalecana przez NIMOZ modernizacja (rozszerzenie) 

 
 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MWiM w Treblince – aktualny 

 MP w Kotuniu – wymaga aktualizacji 
 
Plan ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych: 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MWiM w Treblince – wymaga aktualizacji 

 MP w Kotuniu – aktualny 
 
 

 
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  
1/ oznakować wyłącznik główny 
prądu 
2/ zwiększyć dostępność wyjścia 
ewakuacyjnego w ratuszu 
(usunąć kwiaty) 
3/ odkryć przewód wentylacyjny 
w magazynie sztuki nr 2 
4/ wyposażyć zamiejscowy 
magazyn zbiorów w gaśnice, 
instrukcje p.poż. i oznaczenie 
wyjścia ewakuacyjnego 
 

 
 
 
 
 
1-4/ zrealizowane 
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MWiM  
1/ zainstalować system 
sygnalizacji pożaru 
2/ zainstalować system 
sygnalizacji włamania w nowej 
części budynku 
3/ garaże zaopatrzyć w kłódki z 
atestem 
4/ usprawnić łączność 
telefoniczną z recepcją w „nowej” 
części budynku 
 
MP w Kotuniu 
Drzwi i zamki wiaty na pojazdy 
zabytkowe wymagają naprawy 
lub wymiany 

 
1,2/ realizacja uzależniona 
od posiadanych środków 
finansowych 
 
 
3/ zrealizowane 
 
4/ wymaga realizacji 
 
 
 
 
realizacja uzależniona  
od posiadanych środków 
finansowych 

 
 
 
 

III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  427 
w tym: 
 MR Siedlce  -  410 
 MWiM Treblinka -      3 
 MP Kotuń  -    14 

 
 

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

 
Ogółem    -  427 

w tym: 
 MR Siedlce  -  410 
 MWiM Treblinka -      3 
 MP Kotuń  -    14 

 
3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 

 
naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               12 731  11 330    5 161 
w tym: 
 MR Siedlce    11 559  11 316    5 161 
 MWiM Treblinka          49             14       - 
 MP Kotuń      1 123       -        - 
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4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

Brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów. 
 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,73 % (30 kart nie posiada fotografii) 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,9 %  
 MWiM Treblinka -  100 % 
 MP Kotuń  -    98,3 %  
 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    734 
w tym: 
 MR Siedlce   -    731 
 MWiM Treblinka  -        3 
 MP Kotuń   -       - 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 147 obiektów 

 Wykonano dokumentację fotograficzną imprez 
 
 
 

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

 
Nie prowadzono. 
 
 
 

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

 
Zgodnie z harmonogramem na 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację 
zbiorów:  
 archeologicznych, historycznych, numizmatycznych i fotografii archiwalnej 

(22.04-22.05.2014), 
 sztuki (1.10-30.11.2014) 
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10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz 
wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -   113       1 253 
w tym: 
 MR Siedlce  -    113       1 253 
 MWiM Treblinka -     -          - 
 MP Kotuń  -     -          - 

 
 
 

11. Biblioteka: 
 
*Uwaga! Dane biblioteki MRS wg stanu na 30 czerwca 2014 r. z powodu długotrwałej choroby 
pracownika. 

 
 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2013) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*            5 051 5 093 + 1,01 % 

MWiM 489   543 + 11,04 % 

Ogółem       5 540 5 636 + 1,73 % 

 
 
 

b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
2014 rok zakupy  

% wykonania – 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

MRS*    -  42 8 34 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 
na kwotę 500 
zł (łącznie z 

MWiM w 
Treblince) 

x 
604,94 zł 

środki 
własne 

MWiM -   54      3 51 x x 
144,18 zł – 

środki 
własne 

Ogółem – 96   11 85 j.w. 150 % 
749,12 zł 

środki 
własne 
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c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach*   

1. 
Pruszak T.A., Polski Barbizończyk. 

Losy i dzieło Ludomira 
Benedyktowicza 

zakup 
39 zł  

środki 
własne 

2. 
Słownik artystów polskich i obcych  

w Polsce działających… T.9 
zakup 

90 zł  
środki 
własne 

3. 
Woliński M., Herbarz szlachty ziemi 
łukowskiej na Lubelszczyźnie. T. 2  

zakup 
99 zł  

środki 
własne 

4. 
Strumph E., Obrazy Kaukazu: Kartki 

z podróży, Warszawa 1900 
zakup 

81,30 zł 
środki 
własne 

5. 
Skoczek T. (red.), Dziecko  

w malarstwie 
dar - 

6. Aleksander Gierymski 1850-1901 dar - 

7. Guercino: triumf baroku dar - 

8. Jan Paweł II. Droga do świętości dar - 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

9. 
Górny G., Sprawiedliwi. Jak Polacy 

ratowali Żydów przed Zagładą 
zakup 

49,90 zł  
środki 
własne 

10. 
Elster A., Ocalony z Zagłady. 

Wspomnienia chłopca z Sokołowa 
Podlaskiego 

zakup 
41,50 zł 
środki 
własne 

11. Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej dar - 

12. 
Mrozowska D., Zagłada. Tragedia 

Romów w XX wieku 
dar - 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
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Muzeum Regionalne w Siedlcach* 

nie prowadzi 
się 

29 
nie prowadzi 

się 
x 13 - 55,17 % 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 

15 
nie prowadzi 

się 
x 16 + 6,67 % 

Ogółem:    x 44 x x 29 - 34,09 % 

 
 
 

 
12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  

z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 
 
 MWiM Treblinka 

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

 
MP w Kotuniu 

 poszukiwania materiałów i publikacji na temat produkcji sikawek, 
motopomp i innego sprzętu strażackiego w Polsce 

 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym i twórcom indywidualnym  

z Woli Serockiej i Trzcińca, dotyczących tradycji wielkanocnych, 
repertuaru na festiwale kapel i śpiewaków ludowych oraz widowisk 
obrzędowych (3 wyjazdy etnografa) 

 wyjazd pracowników działu sztuki do Częstochowy w celu pozyskania 
fotografii i dokumentów z archiwum rodzinnego malarza Kazimierza 
Pacewicza do zbiorów Muzeum 
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IV. WYSTAWIENNICTWO 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 

Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne oraz 
numizmaty 

kontynuacja, 
bez zmian  

siedziba 
główna 

4448 - 

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

Kontynuacja 
(do 30.XI) 

siedziba 
główna 

4231 - 

3. 
Siedlce własność 
prywatna. Historia 
miejscowości do 1807 r. 

I-XII 
udostępniona 
od 7.XII 

siedziba 
główna 

235 

plan – 500 zł 
wykonanie – 

258,30 zł 
środki własne 

4. 
Rozwój Siedlec w latach 
1807-1939 

I-XII 
udostępniona 
od 7.XII 

siedziba 
główna 

235 

plan – 2500 zł 
wykonanie – 
2.946,24 zł 

środki własne 

5. 
W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4383 - 

6. Złoty salon 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4338 - 

7. Salon ziemiański 
XII; 
wznowiona od 
1.I 

siedziba 
główna 

4339 - 

8. 

Galeria sztuki (ze 
zbiorów własnych):  
 

1) Malarstwo 
Kazimierza Pacewicza 
(1895-1974) 
2) Twórczość 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-
1969) 
3) Szkło unikatowe 
Henryka Albina 
Tomaszewskiego 
(1906-1993) 

 
 
 
kontynuacja 
b.z. (do 21.V) 
 
12-23.V – 
udostępniona 
od 25.V 
 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

 
 
 

1662 
 

 
2613 

 
 

 
900 

 
 

 
- 
 

 
- 

 
 
 

- 

9. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4 468 - 

10. 

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

Kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Treblince 

23 931 - 

11. 
Rozwój techniki 
pożarniczej od połowy 
XIX do końca XX wieku 

XII; 
Oddz.  
w Kotuniu 

495 - 
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wznowienie po 
remoncie od 
1.I 

12. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

XII; 
wznowienie po 
remoncie od 
1.I 

Oddz.  
w Kotuniu 

495 - 

13. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

XII, 
wznowienie po 
remoncie od 
1.I 

Oddz.  
w Kotuniu 

495 - 

14. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

XII, 
wznowienie po 
remoncie od 
1.I 

Oddz.  
w Kotuniu 

495 - 

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 xxxxxx    

 
 
 
2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 

 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – w 
kraju / poza 
siedzibą – 

za granicą ) 

okres 
prezentacji 

frekwen- 
cja 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzeni
a środków 

* 

1. 

Niepokorny naród. 
Powstanie 
styczniowe 1863-
1865 

maj 2012 – 
9.XI.2013 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.XI.2013 
– 19.I.2014 

53 
(w 

2014) 

Koszty 
poniesione 
w 2013 r. 

2. 

Cykliczna 
prezentacja 
zbiorów muzeum: 
1/ Zima w 
malarstwie 
2/ Kwiaty Jana 
Bohuszewicza 
(1878-1935) 

 
 
 

2-3.I 
 
 

25-30.VI 

siedziba 
główna 
(MRS) 

 
 
 

5.I – 5.II 
 
 

1.VII–31.VIII 

 
 
 

66 
 
 

403 

 
bez 
kosztów 

3. 
Małgorzata 
Chmielowska. 
Malarstwo 

7.I – 23.I 
siedziba 
główna 
(MRS) 

24.I – 2.III 331 

plan – 400 
zł 

wykonanie  
– 355 zł  
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środki 
własne 

4. 

Sacrum w portfelu. 
Kolekcja świętych 
obrazków Marka  
Kamińskiego. 

20.I – 7.II 
siedziba 
główna 
(MRS) 

9.II – 30.III 674 

plan – 300 
zł 

wykonanie  
– 294,28 
zł środki 
własne 

5. 
Akcja „Burza” 
1944 r. 

sierpień 2013 
– 7.III.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

7.III – 22.IV 775 

plan – 
1000 zł 

wykonanie – 
659,87  zł 

środki 
własne 

6. 

Podlaskie ślady 
broni V-1 i V-2. 
Tak się zaczęła 
droga w kosmos. 

Sierpień 2013 
– 21.III.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

21.III – 31.VIII 2457 

plan – 
3000 zł  

wykonanie  
– 2.552,64 

zł  
środki 
własne 

7. 

Bukiny i 
kommemorały. 
Wystawa 
ekslibrisów i grafik 
okolicznościowych 
Krzysztofa Marka 
Bąka. 

3.III – 24.04 
siedziba 
główna 
(MRS) 

25.IV – 8.VI 896 

plan – 
1700 zł  

wykonanie  
–  107 zł  
środki 
własne 

8. 
Bohdan Arct 
(1914-1973). 
Wspomnienie. 

23.IV – 16.V 
siedziba 
główna 
(MRS) 

17.V – 29.VI 381 

plan – 
1000 zł  

wykonanie  
– 0  zł  
środki 
własne 

9 

Szlacheckie 
siedziby, dwory i 
pałace 
południowego 
Podlasia, 
wschodniego 
Mazowsza i 
północnej 
Lubelszczyzny – 
wystawa fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

maj – 13.VI 
siedziba 
główna 
(MRS) 

13.VI – 
31.VIII 

765 

plan – 500 
zł  

wykonanie  - 
0 zł  

środki 
własne 

10 

Jacek 
Woszczerowicz 
(1904-1970). W 
110 rocznicę 
urodzin aktora. 

25.VIII – 3.IX 
siedziba 
główna 
(MRS) 

3.IX – 3.XI 234 

plan – 500 
zł  

wykonanie  - 
0  zł  

środki 
własne 

11 

Moje góry. 
Malarstwo 
Ryszarda 
Kowalewskiego. 

19.VIII – 11.IX 
siedziba 
główna 
(MRS) 

12.IX – 
16.XI 

992 

plan – 
2.700 zł  

wykonanie  - 
2.035,75  

zł  
środki 
własne 
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12 

„Świat jest piękny” 
– twórczość 
Teresy 
Szczurowskiej – 
Buchczewy  

10.X – 6.XI 
siedziba 
główna 
(MRS) 

7.XI – 
11.I.2015 

358 – 
(w 

2014) 

plan – 300  
zł  

wykonanie  - 
225,62  zł  

środki 
własne 

13 
Trudna droga do 
niepodległości 
1914-1918 

czerwiec – 
9.XI.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

9.XI – 
18.I.2015 

835 (w 
2014) 

plan – 
1000 zł  

wykonanie  - 
633,73  zł  

środki 
własne 

14 
Od Adwentu do 
zapustów 

20.XI-11.XII 
siedziba 
główna 
(MRS) 

12.XII – 
22.II.2015 

172 (w 
2014) 

plan –  0 
zł  

wykonanie  - 
364,14  zł  

środki 
własne 

15 
Oddział 
Partyzancki 
„Zenona” 

2006 r. 

poza 
siedzibą – 

Zespół 
Placówek 
Oświat. 

Im. 
Żołnierzy 

mjr. 
„Zenona” 
w Leśnej 

Podlaskiej 

XI.2006 – 
nadal 

428 (w 
2014 r.) 

bez 
kosztów 

16 
Samuel Willenberg 
– świadek zagłady 

29.VII-2.VIII. 
2013 

Oddział w 
Treblince 

2.VIII.2013 
– 

31.VIII.2014 

8835 (w 
2014 r.) 

koszty 
poniesion
e w 2013 r 

17 
„Przejście” – prace 
Agnieszki Wróbel  

maj – 4.IX 
Oddział w 
Treblince 

5.IX – 
30.VI.2015 

273 (w 
2014) 

plan – 
1.200 zł  

wykonanie  - 
0 zł 

(środki 
wydatkow

ane na 
informator 

do 
wystawy) 

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 

 

Malarstwo i tkanina 
unikatowa grupy 

artystycznej: Joanna 
Casselius,, Anna 
Lenkiewicz, Alina 

Oksza-Orzechowska, 
Ewa Siemińska, 

Barbara Pierzgalska 

27.VI-
31.VIII 

siedziba 
główna 

rezygnacja autorek prac; 
1.000 zł (środki własne) 
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3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane  
w Muzeum 
 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. tytuł 
okres 

prezen-
tacji 

od kogo 
wypożyczo

na 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia ) 

frekwen-
cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Historyczne 
budowle szlaku 
romańskiego  
w Saksonii-Anhalt 
 

7.XII. 
2013 – 
23.II. 
2014 

Museum 
Petersberg w 
Niemczech 

siedziba 
główna 
(MRS) 

256 
(w 

2014) 

Koszty 
poniesione w 
2013 r. 

2. 
183. rocznica bitwy 
pod Iganiami (1831) 

10.IV – 
11.V 

Stowarzy-
szenie 
„Nasze 
Iganie” 

siedziba 
główna 
(MRS) 

326 

plan – 0 zł  
wykonanie  – 

84 zł  
środki 
własne 

3. 
Plakaty siedleckiego 
rugby 

9.IX – 
2.XI 

Miejski 
Klub 

Rugby w 
Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

693 

plan – 0 zł 
wykonanie 
– 152,25 zł 

środki 
własne; 

pozostałe 
koszty – 

wypożycza-
jący 

4. 
Zagłada Żydów  
w Generalnym 
Gubernatorstwie 

kontynu
acja – 

od 1.IX. 
2010 

IPN 
Oddział w 
Lublinie 

Oddział  
w Treblince 

23 931 
(w 

2014) 

Koszty 
poniesione   
w  2010 r. 

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

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 xxxxx   
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4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 

 
 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w siedzibie Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum  

w siedzibie 
Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

 
 

zbiorowo 
indywidu

alnie 
  

zbiorowo 
indywidual

nie 

 

MRS      –  6 832   2 943  3 889 2 070    6 491   2 514  3 977 428 

MWiM –   50 932 32 596 18 336 - 42 817 36 641  6 176 - 

MP        –      267     195      72 -     495     352    143 - 

Ogółem    58 031 35 734 22 297 2 070 49 803 39 507 10296 428 

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

 
 
 
 
 
 

V. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2014 wykonanie  k
a
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- - - 9 1 2 - - 5 2 

 
inne – plan: 10 (opracowania ludowych tekstów – 2; publikacja popularno- 

naukowa – 2; informator o muzeum – 1; plakat – 3; zaproszenie 
z programem – 2) 
 

- wykonanie: 7 (publikacja popularno-naukowa – 1, opracowanie 
tekstów ludowych – 1, informator o muzeum – 2, plakat – 2, 
zaproszenie z programem – 1) 
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2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. 
tytuł 

 
nakład 

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

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 
Małgorzata Chmielowska – 
malarstwo 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie -553 zł 

sponsorowany przez 
autorkę 

2. 

„Bukiny i kommemorały” – 
wystawa exlibrisów i grafik 
okolicznościowych Krzysztofa 
Marka Bąka 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie – 608,85 

zł środki własne 

3. 
Podlaskie ślady broni V-1 i V-
2. Pokaz największej kolekcji 
w Polsce ze zbiorów własnych 

100 plakat 
plan – 300 zł 

wykonanie – 738 zł 
środki własne 

4. 

„Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince” – składanka w 2 
wersjach językowych (pol. 
Ang.) 

2500 folder 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 891,75 

zł 
środki własne 

5. Iganie 1831 200 
informator  
o wystawie 

plan – 0 zł 
wykonanie – 997,50 

zł (druk 
sponsorowany) 

6. 
Pejzaż Siedlec z „Jackiem”  
w tle (wyd. 3 popr. I uzup.) 

300 album 
plan – 0 zł 

wykonanie – 7.980 
zł środki własne 

7. 
Moje góry. Malarstwo 
Ryszarda Kowalewskiego 

350 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie – 753,38 

zł środki własne 

8. 
„Dwór podlaski. Tradycja, 
tożsamość przyszłość” 

300 

wydawnictwo 
popularnonauk
owe (materiały 
z sesji 2012) 

plan – 8.000 zł 
wykonanie – 7560 zł 

środki własne 

9. 
„Tradycje wielkanocne w 
Trzcińcu” (współwydawca 
CkiS w Siedlcach 

100 
opracowanie 

tekstów 
ludowych 

plan – 300 zł 
wykonanie – 140 zł 

środki własne 

10. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie  
z programem 

plan – 700 zł 
wykonanie – 356,70 

zł środki własne 

11. Dni Niepodległej 100 
plakat z 

programem 

plan – 300 zł 
wykonanie – 676,50 

zł środki własne 

12. 
„Trudna droga do 
niepodległości” 

200 
informator do 

wystawy 

plan – 0 zł 
wykonanie – 934,80 

zł środki własne 

13. 
Plan symbolicznych kamieni. 
Muzeum Walki i Męczeństwa 
w Treblince. 

1500 
informator o 

muzeum 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

1795,50 zł sponsor 

14. „Przejście” 500 
katalog  
wystawy 

plan – 1.200 zł (jako 
koszt wystawy) 

wykonanie – 1.400 
zł  sponsor + 300 zł 

środki własne   

15. 
30 lat Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu 

500 
informator o 

muzeum 

plan – 2.500 zł 
wykonanie – 5.460 

zł środki własne 
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3. Planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 
 

Lp. 
tytuł 

 

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

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. 
Sacrum w portfelu – święte 
obrazki z kolekcji Marka 
Kamińskiego 

folder-zaproszenie  
do wystawy 

Rezygnacja z powodu 
ograniczonych 

środków finansowych 
oszczędność – 800 zł 

2. 

Malarstwo i tkanina unikatowa 
grupy artystycznej; Joanna 
Casselius, Anna Lenkiewicz, 
Alina Oksza-Orzechowska, 
Ewa Siemnińska, Barbara 
Pierzgalska 

zaproszenie i 
informator o wystawie 

Wystawa odwołana 
przez autorki; 

oszczędność – 2.500 zł 

3. Noc Muzeów 
zaproszenie  
z programem 

Rezygnacja z powodu 
ograniczonych 

środków finansowych 
oszczędność – 1.000 zł 

4. Noc Muzeów plakat 

Rezygnacja z powodu 
ograniczonych 

środków finansowych 
oszczędność – 1.500 zł 

5. 

„Kolędowanie. Wschodnie 
Mazowsze i południowe 
Podlasie” (współwydawca CkiS 
w Siedlcach  

opracowanie tekstów 
ludowych 

Realizacja przesunięta 
na 2015 r. (pozyskane 
materiały okazały się 

bardzo obszerne i 
wymagają dłuższego 

czasu na opracowanie) 
– koszty poniesione w 

2013 r.; pozostałe 
ponosi współwydawca) 

6. 
Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. 
Pokaz największej kolekcji w 
Polsce ze zbiorów własnych 

materiały 
pokonferencyjne 

Zawarto umowę z 
Wydawnictwem CB w 

Warszawie, które 
przejęło publikację do 
realizacji w 2015 r.; 

oszczędność – 3.000 zł 

7. 
Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince – ekspozycja stała 

folder 

Realizacja przesunięta 
w związku  

z  planowaną 
modernizacją  

wystawy; 
 oszczędność – 500 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

E. Kopówka, Bitwa 
pancerna o Siedlce 
24-31 lipca i jej 
postrzeganie. 
Nadejście Armii 
Czerwonej  

Studia i szkice 
dedykowane woj. 

Dr hab. Zofii 
Chyrze-Rolicz, 
Siedlce 2014 

obca - 

2. 
A. Korczak, Odkrycia 
archeologiczne  
w Treblince 

„Życie Siedleckie”, 
nr 16/2014 z dn. 

18.05.2014 
obca - 

3. 

A.Korczak, 
Uroczystości 
upamiętniające 
zamordowanych 
Romów i Sinti 

„Życie Siedleckie”, 
nr 29/2014 z dn. 

22.08.2014 obca - 

4. 
A. Korczak, 
Konferencja naukowa 
w Treblince 

„Życie Siedleckie”, 
nr 33/2014 z dn. 

19.09.2014 
obca - 

5. 
A. Korczak, Wystawa 
prac malarskich 

„Życie Siedleckie”, 
nr 34/2014 z dn. 

26.09.2014 
obca - 

6. 
A. Korczak, Znów 
Jesteśmy Razem 

„Życie Siedleckie”, 
nr 39/2014 z dn. 

31.10.2014 
obca - 

7. 

S. Kordaczuk, 
„Tradycja Mazowsza. 
Powiat Siedlecki – 
przewodnik 
subiektywny” 

jak obok obca - 

8. 
S. Kordaczuk, 
Tadeusz Sobieszczak 

„Lamus. Pismo 
Siedleckich 

Kolekcjonerów”, 
nr 41, styczeń 
2014, s. 20-23 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, Historia 
Siedlec 

Multimedialna 
wycieczce po 

Siedlcach 
„Śladami Anny 

Kahan”, Siedlce 
2014 

obca - 

10. 

S. Kordaczuk, Powiat 
łosicki. Przewodnik 
subiektywny, 
Warszawa 2014 

 
jak obok 

obca - 

11. 

S. Kordaczuk, 20 lat 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów, 
Siedlce 2014 

 
jak obok 

obca - 

12. 

M.Krasuski, „Siedleccy 
cykliści na swych 
pierwszych 
maszynach” 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

7/2014, 
21.02.2014, s.34-

35 

obca - 
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13. 
M.Krasuski,  
O siedleckich 
cyklistach raz jeszcze” 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

10/2014, 
16.03.2014, s.9 

obca - 

14. 
M.Krasuski, Rosjanie 
na śniadanie, czyli 
bitwa pod Domanicami 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

14/2014, 
13.04.2014, s.11 

obca - 

15. 
M.Krasuski, Pierwsze 
automobile i aeroplany 
w Siedlcach 

Tygodnik 
Siedlecki” nr 

21/2014, 
1.06.2014, s.14 

obca - 

16. 
M.Krasuski, Wielki 
powrót Warszawy  
i Syrenki 

Prestiż nr 5/2014, 
s. 14-15 

obca - 

17. 
M.Krasuski, 
Chińczycy, Cyganie, 
podróżnicy… 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

27/2014, 
13.07.2014, s.19 

obca - 

18. 

M,Krasuski, Zanim 
rakiety sięgnęły 
Kosmosu, detonowały 
na Podlasiu 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

31/2014, 
10.08.2014, s.10 

obca - 

19. 
M.Krasuski, Sto lat 
temu na zapleczu 
frontu 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

31/2014, 
10.08.2014, s.36 

obca - 

20. 
M.Karsuski, Eclair i 
Moderne. Początki 
kina w Siedlcach 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

33/2014, 
24.08.2014, s.29 

obca - 

21. 

M.Krasuski, 
Kawaleria, naprzód! 
Bitwa pod Kałuszynem 
11-12 IX 1939 r. 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

36/2014, 
14.09.2014, s.11 

obca - 

22. 

M.Krasuski, Piłsudski 
w Siedlcach: wizyty  
w różnych 
okolicznościach 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

45/2014, 
10.11.2014, s.36 

obca - 

23. 
M.Krasuski, Teatr 
przed Wielką Wojną 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

50/2014, 
21.12.2014, s.33 

obca - 

24. 

M.Krasuski, 
Astronomia w 
Siedlcach i na 
Podlasiu, czyli… Nie 
tylko Gwiazda 
Betlejemska 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

51/2014, 
28.12.2014, s.34 

obca - 

25. 

D. Michalec, 
Małgorzata Łada –
Maciągowa, 
„Mleczarki” (z cyklu: 
Historia jednego 
obrazu”) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 1 
(01), styczeń 

2014, s. 28-29,  

obca - 

26. 

D. Michalec, „W 
Pirenejach” 
Kazimierza Pacewicza 
(cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 2 
(02), luty 2014, s. 

24 

obca - 
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27. 

D. Michalec, Michał 
Boruciński – artysta z 
siedleckim 
rodowodem (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 3 
(03), marzec 
2014, s. 28 

obca - 

28. 
D. Michalec, „Kolej 
wiedeńska” Jana 
Komara (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 4 
(04), kwiecień 

2014, s. 22 

obca - 

29. 
D. Michalec, Ludomir 
Benedyktowicz 
„Pejzaż” (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 5 
(05), maj 2014, s. 

20 

obca - 

30. 

D. Michalec, 
Tajemniczy portret 
Tadeusza Kościuszki 
(cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 6 
(06), czerwiec 

2014, s. 20 

obca - 

31. 

D. Michalec, ”Kwiaty w 
wazonie” Jana 
Bohuszewicza (1878-
1935) (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 
Kulturalnej nr 7-8 

(07), lipiec-
sierpień 2014, s. 

24 

obca - 

32. 

D. Michalec, „W 
ogródku działkowym” 
Obraz Wandy 
Wereszczyńskiej 
(1910-1978) (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 

Kulturalnej nr 9 
(08), wrzesień 

2014, s. 20 

obca - 

33. 

D. Michalec, „Pejzaż z 
Kazimierza” Michalina 
Krzyżanowska (1883-
1962) (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 
Kulturalnej nr 10 
(09), październik 

2014, s. 20 

obca - 

34. 

D. Michalec, Martwa 
natura – Konstanty 
Laszczka (1865-1956) 
(cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 
Kulturalnej nr 11 

(10), listopad 
2014, s. 20 

obca - 

35. 

D. Michalec, „Pejzaż 
tatrzański” Stefan 
Filipkiewicz (1879-
1944) (cykl jw.) 

„Scena 24” 
Biuletyn Informacji 
Kulturalnej nr 12 

(11), grudzień 
2014, s. 20 

obca - 

36. 

Z. Todorski, Wkład 
instytucji Ubezpieczeń 
Wzajemnych Budowli 
od Ognia w rozwój 
walki z pożarami w 
Królestwie Polskim 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 1/2014 
obca - 

37. 

Z. Todorski, Produkcja 
narzędzi strażackich  
w Specjalnej Fabryce 
Maszyn Rzewuski i  
S-ka „IGNIS”  
w Warszawie 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 2/2014 
obca - 
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38. 

Z. Todorski, 
Działalność Składnicy 
Straży Pożarnych S.A. 
1919-1951 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 3/2014 
obca - 

39. 

Z. Todorski, 
Dokumentowanie 
historii pożarnictwa 
polskiego pod 
przewodnictwem 
Władysława 
Pilawskiego 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 4/2014 
obca - 

40. 

Z. Todorski, Walka 
Straży Ogniowych 
Ochotniczych zaboru 
rosyjskiego o język 
polski i symbole 
narodowe 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 5/2014 
obca - 

41. 

Z. Todorski, 
Konstruktor motopomp 
(dot. Woj. 
W.Górskiego) 

„Przegląd 
Pożarniczy” nr 

11/2014 
obca - 

42. 

Z. Todorski, 
Motopompy z Bielska 
w zbiorach Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

„Strażak 
Mazowiecki”  

nr 6/2014 
obca - 

43. 

Z. Todorski, Ochrona 
przeciwpożarowa w 
latach 1939-1944 w 
świecie eksponatów 
Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu 

„Mińskie Zeszyty 
Muzealne”, nr 

3/2014 
obca - 

44. 
K.Woźnica, Wystąpić 
jako gospodarze 

Tygodnik 
Siedlecki” nr 

29/2014, 
20.07.2014, s.11 

obca - 

 
 
 
 
 

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 2014 r. zrealizowane 

MRS         -   23 31 20 - 

MwiM       -     4 5 4 - 

MPK          -     - 2 - - 

OGÓŁEM  -   27 38 24 
brak odrębnej ewidencji 

(woj. koszt zużytych 
materiałów plastycznych) 
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b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. Danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  * 

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

1 13  

2. 
Sztuka średniowiecza – porównanie 
stylów romańskiego i gotyckiego 

1 22  

3. Biblia w sztuce 1 12  

4. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

2 51  

5. 
Pozytywizm, secesja, 20-lecie 
międzywojenne 

1 11  

6. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 6 153  

7. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 2 27  

8. Analiza dzieła sztuki 1 25  

9. Portret rokokowej damy 7 124  

10. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i 
Ogińskiej 

4 61  

11. W dawnych Siedlcach 1 25  

12. Siedlce w czasie II wojny światowej 1 29  

13. Zbrodnia katyńska 1 17  

14. Znani i nieznani siedlczanie 1 16  

15. O herbie Siedlec 4 70  

16. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

12 283  

17. Poznajemy muzeum 15 339  

18. Podsiedlecka wieś 4 63  

19. Jak powstaje beczka 1 16  

20. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

10 264  

 Razem 76 1621  

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

 

21. 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata 
z okolic Treblinki 

1 25  
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22. Historia Obozu Zagłady w Treblince 2 55  

23. 
Historia Karnego Obozu Pracy  
w Treblince 

1 30  

24. Życie i twórczość Janusza Korczaka 1 27  

 Razem 5 152  

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

 - - -  

 OGÓŁEM 81 1 773  

FILMY 

1. Biskupin 2 43  

2. Ekspozycja stała 2 44  

3. Nim zgasło słońce… 2 86  

4. Było minęło 1 19  

5. Sygnowane: Andrzej Wajda 2 53  

 OGÓŁEM 9 245  

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

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Sztuka renesansu brak zapotrzebowania 

2. Sztuka baroku j.w. 

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

4. Klasycyzm j.w. 

5. Sztuka Młodej Polski j.w. 

6.  Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

7. Polska sztuka 20-lecia międzywojennego j.w. 

8. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

9. Bitwa pod Iganiami j.w. 
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10. Podlaskie ślady broni V1 i V2 j.w. 

11. 
Kolekcja szklanych negatywów Adolfa 
Ganiewskiego (Gancwola) w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

j.w. 

12. W szlacheckim zaścianku j.w. 

13. 
Historia świata zapisana na firmamencie 
niebieskim 

j.w. 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

14. 
Symbolika nagrobków żydowskich  
na przykładzie fragmentów macew 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

16. Św. Florian w tradycji pożarniczej. Brak zapotrzebowania 

17. 
Historia, budowa, działanie i zastosowanie 
podręcznego sprzętu gaśniczego w oparciu 
o eksponaty zgromadzone w muzeum 

j.w. 

 
 
 

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

 

a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 

Spektakl słowno-
muzyczny „Cud naro-
dzin Jezusa w kolę-
dach, pastorałkach i 
poezji siedleckich 
twórców”  Zespołu 
Artystycznego 
„Seniorynki” (5.I) 

spektakl 102 Bez kosztów 

2. 

Wybory w 1989 roku i 
ich wpływ na sytuację 
w mojej Małej 
Ojczyźnie 

konkurs 
(fotograficzny, 
plastyczny, na 

pracę pisemną) 

18 

plan – 0 zł  
wykonanie – 150 zł 

środki własne 
(część kosztów pokrył 
partner projektu Zespół 
Szkół w Przesmykach) 

3. 

Promocja książki S. 
Kordaczuka „Powiat 
siedlecki”  połączona  
z wykładem o tym 
samym tytule (12.II) 

promocja książki, 
wykład 

110 

Finansowane przez 
głównego organizatora 
Starostwo Powiatowe  

w Siedlcach 

4. 
„100 fotografii o 
dawnych Siedlcach” – 
S.Kordaczuk (26.II) 

pokaz 
multimedialny dla 
Uniwersytetu III 

48 Bez kosztów 
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Wieku przy GOK 
w Zbuczynie 

5. 

Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy 
wyklętych”:  
1/ „Funkcjonariusze 
Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa 
Publicznego w 
Siedlcach” -  
W. Charczuk,  
2/ „Ofiary 
Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa 
Publicznego  
w Siedlcach” -  
S. Kordaczuk (3.III) 

pokazy 
multimedialne 

70 
plan – 0 zł  

wykonanie – 122 zł 
środki własne 

6. 

„Obwód AK Siedlce  
w Akcji Burza” – dr 
Henryk Piskunowicz 
(7.III) 

wykład 28 
plan – 200 zł  

wykonanie – 200 zł 
środki własne 

7. 
„Powiat siedlecki” – 
S.Kordaczuk (24.III) 

pokaz 
multimedialny dla 

Klubu Seniora 
„Stokrotka” i TWP 

55 Bez kosztów 

8. 

„Inicjatywy budowlano-
artystyczne 
Aleksandry Ogińskiej 
w Siedlcach w świetle 
źródeł archiwalnych” –
P. Ługowski (28.III) 

wykład 30 
plan – 0 zł 

wykonanie – 330 zł 
środki własne 

9. 

Spotkanie autorskie  
z Tomaszem 
Trojanowskim autorem 
utworów dla dzieci 
(2.IV) 

spotkanie 45 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

10. 
„Powiat siedlecki” –  
S. Kordaczuk (7.IV) 

pokaz 
multimedialny dla 

uczestników 
Seminarium 

bibliotekarzy MBP 
w Siedlcach 

26 Bez kosztów 

11. 
„Podlaskie ślady broni 
V” – S. Kordaczuk 
(12.IV) 

pokaz multi-
medialny podczas 

„Grajewskich 
Spotkań z His-

torią” w Grajewie 

30 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

Grajewska Izbę 
Gospodarczą 

12. 

Spotkanie autorskie  
z Ernestem Brylem, 
poetą, dramaturgiem, 
tłumaczem. (23.IV) 

spotkanie 55 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

13. 

Uroczystość 
odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej w dworze 
w Dąbrowie poświęco-
nej Ignacemu Fonber-
gowi, ostatniemu 
właścicielowi dworu i  
współzałożycielowi 

spotkanie 43 
Finansowane przez Bank 
Spółdzielczy w Łosicach 
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Banku Spółdzielczego 
w Łosicach. (24.IV) 

14. 

Nie tylko Blizna i 
Sarnaki! Zabytki 
militarne z II wojny 
światowej na terenie 
Polski. (9-10.V) 

sesja naukowa 40 
plan – 3.000 zł 

wykonanie – 6.286,73 zł 
środki własne 

15. 

NOC MUZEÓW –  
w programie: seans w 
planetarium, prelekcja, 
pokaz multimedialny, 
projekcja filmu 
(17/18.V) 

spotkanie, pokaz 508 
plan – 3.000 zł 

wykonanie – 1.749,40 zł 
środki własne 

16. 

XIII Mazowiecki 
Festiwal Kapel  
i Śpiewaków Ludo-
wych w Mińsku 
Mazowieckim (24.V) 

konkurs, impreza 
folklorystyczna, 

(plenerowa) 
300 

plan –  2.000 zł 
wykonanie –  0 zł 

Finansowane przez 
głównego organizatora – 

MDK w Mińsku Maz. 

17. 

„Majówka w Siedl-
cach”. Spotkanie 
Oddziału Mazowiec-
kiego Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
(31.V) 

spotkanie 41 

Finansowane przez 
Mazowieckie 
Stowarzyszenie 
Muzealników Polskich 

 

18.  

Forum 
Bezpieczeństwa 
Seniorów – debata 
społeczna z udziałem 
seniorów i ekspertów. 
(11.VI) 

konferencja 40 

Finansowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Siedlcach, KWP  
w Radomiu, KMP  
w Siedlcach 

19. 

„Powiślaki” – XXI 
Konkurs Kapel i  
Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (7-8.VI) 

konkurs, impreza 
folklorystyczna 

(plenerowa) 
300 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.000 zł 

środki własne 
(współorganizatorzy: 

GOK w Maciejowicach i 
CkiS w Siedlcach) 

20. 

„Dawne siedziby 
ziemiańskie wobec 
współczesnych 
wyzwań 
gospodarczych i szans 
turystycznych” (13-
14.VI) 

międzynarodowa 
sesja naukowa 

96 

plan – 10.000 zł 
wykonanie – 6.505,41 zł 

środki własne; + 
sponsorzy – ok. 8.000 zł 

21. 
Spotkanie autorskie z 
Jakubem Czarniakiem 
(9.IX) 

spotkanie 50 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

22. 

„Żołnierz w przyrodzie 
czyli słoń w składzie 
porcelany” –  
S. Kordaczuk (27.IX) 

pokaz 
multimedialny z 

okazji XIII 
podlaskiego 
spotkania 

historycznego 
„Fauna i flora 
ziemi łosickiej” 

w Łosicach 

70 Bez kosztów 

23. 
„Podlaskie ślady broni 
V” – S. Kordaczuk 
(27.IX) 

pokaz 
multimedialny w 

GOK w 
Koroszczynie z 

60 
Finansowane przez GOK 

w Koroszczynie 
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okazji 
uroczystości 75 

rocznicy wybuchu 
II wojny światowej 

24. 

„Polska droga do 
demokracji z 
perspektywy 
regionów” – Irena 
Słodkowska z PAN 
(10.X) 

wykład 5 
plan – 0 zł 

wykonanie –  200 zł 
środki własne 

25. 

„Kampania wyborcza 
WKO w województwie 
siedleckim” – Marek 
Biały – 
wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiego 
Komitetu 
Obywatelskiego w 
Siedlcach (10.X) 

wykład 5 Bez kosztów 

26. 
„Atrakcje turystyczne 
regionu” – 
S.Kordaczuk (15.X) 

pokaz 
multimedialny dla 

uczestników 
spotkania 

partnerstwa 
subregionów w 
Mościbrodach  

40 Bez kosztów  

27. 

„Wątki religijne i 
martyrologiczne w 
twórczości Małgorzaty 
Łady-Maciągowej 
(1881-1969)” –  
D. Michalec (16.X) 

Wykład na IV 
Ogólnopolskim 

Sympozjum 
„Sztuka Sakralna 
XiX i XX w.” na 
Uniwersytecie 
Rzeszowskim 

30 
Plan – 0 zł, wykonanie – 
326,40 zł środki własne 

28. 
XVI Festiwal Nauki i 
Sztuki w Siedlcach 
(17.X) 

wykłady, 
planetarium, 
wręczenie 

statuetek „Złotego 
Jacka” 

271 

Finansowane przez 
głównego organizatora: 

Uniwersytet Przyrodniczo 
– Humanistyczny  

w Siedlcach 

29. 
„Powiat łosicki” –  
S. Kordaczuk (24.X) 

pokaz 
multimedialny 

podczas promocji 
książki „Powiat 

łosicki” w 
Starostwie 

Powiatowym w 
Łosicach 

30 
Finansowane przez 

Starostwo Powiatowe  
w Łosicach 

30. 

„Walory turystyczne 
regionu w obiektywie 
Sławomira 
Kordaczuka” –  
S. Kordaczuk (28.X) 

pokaz 
multimedialny w 

Zespole 
Oświatowym w 

Żelkowie Kolonii 

70 
Finansowane przez 
Zespół Oświatowy 

31. 
„Z warsztatu fotografa” 
– S. Kordaczuk (28.X) 

pokaz 
multimedialny w 

Zespole 
Oświatowym w 

Żelkowie Kolonii 

70 
Finansowane przez 
Zespół Oświatowy 

32. 

„Historia i turystyka 
regionu w obiektywie 
Sławomira 
Kordaczuka” –  

pokaz 
multimedialny dla 
studentów UPH w 

Siedlcach 

18 Bez kosztów 
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S. Kordaczuk (30.X) 

33. 
„Siedleckie nekropolie” 
– S. Kordaczuk (5.XI, 
24.XI) 

pokaz 
multimedialny dla 

Siedleckiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

435 Bez kosztów 

34. 

DNI NIEPODLEGŁEJ 
-  w programie: 
zawody strzeleckie, 
udostępnienie wystaw, 
wykłady historyczne, 
koncert, 
podsumowanie 
konkursu 
plastycznego 
(8,9,11,12.XI) 

spotkanie, 
wykład, koncert 

455 

plan – 4.000 zł 
wykonanie – 5.082,55 zł 

(4.482,55 zł – środki 
własne + 600 zł sponsor) 

35. 
„100 fotografii w 
dawnych Siedlcach” – 
S. Kordaczuk (12.XI) 

pokaz 
multimedialny w 
Centrum Kultury  

i Sztuki w 
Siedlcach 

100 Bez kosztów 

36. 

XXVI edycja 
wręczenie nagród 
Ludomira 
Benedyktowicza 
(1.XII) 

spotkanie 80 
Finansowane przez 

głównego organizatora – 
Kapitułę Nagrody 

37. 
Spotkanie autorskie 
Zofii Staneckiej 
(10.XII) 

spotkanie 50 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

38. 

Spotkanie z autorką 
wystawy Teresą 
Szczurowską – 
Buchczewą (10.XII) 

spotkanie 50 Bez kosztów 

39. 

Promocja projektu 
multimedialnego 
„Śladami Anny Kahan 
– wycieczka po 
Siedlcach” (11.XII) 

spotkanie 90 

plan – 0 zł 
wykonanie – 123 zł 

środki własne 
(pozostałe koszty –
główny organizator: 

stowarzyszenie tutajteraz 

40. 
Spotkanie autorskie 
Barbary Kosmowskiej 
(12.XII) 

spotkanie 80 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

41. 

XX Adwentowe granie 
– konkurs gry na 
ligawkach. 
Wydarzenie 
towarzyszące: 
widowisko obrzędowe 
„Znachorki” w 
wykonaniu teatru z 
Trzcińca (13.XII) 

konkurs/impreza 
plenerowa 

100 
plan – 5.200 zł 

wykonanie – 5.212,01 zł 
środki własne 

42. 

„Walory historyczne i 
turystyczne gminy 
Zbuczyn” –  
S. Kordaczuk (14.XII) 

pokaz 
multimedialny 
podczas XIX 

spotkania z cyklu 
„Wieczór Wigilijny 

na Podlasiu” w 

120 Bez kosztów 
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Zespole Szkół w 
Krzesku 

43. 

Spotkania 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów: 
1/ „Kolekcja 
zabytkowych 
pocztówek 
bożonarodzeniowych i 
noworocznych” – 
Bogusław Mitura (12.I) 
2/ Pokaz kolekcji 
Marka A. Kamińskiego 
towarzyszący otwarciu 
wystaw „Sacrum w 
portfelu” (9.II) 
3/ Działalność 
Siedleckiego 
Towarzystwa 
Miłośników Astronomii 
i pokaz meteorytu z 
Czelabińska (9.III) 
4/ „Pokaz 
indywidualnego 
uzbrojenia żołnierza 
Wojska Polskiego po 
1945 roku” – 
Mazowieckie 
Towarzystwo 
Strzeleckie im. 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 
Sulejówku (13.IV) 
5/ Pokaz kolekcji zdjęć 
archiwalnych i 
pocztówek Artura 
Soszyńskiego o 
historii linii kolejowej 
Siedlce-Połock-
Bołogoje (11.V) 
6/ Nowa dziedzina 
kolekcjonerstwa – 
rewenety. Pokaz 
multimedialny oferty 
wrocławskiej firmy 
„OCTOPUS” – 
Sławomir Kordaczuk 
(8.VI) 
7/ Nowa dziedzina 
kolekcjonerstwa – 
rewenety. Pokaz 
multimedialny oferty 
wrocławskiej firmy 
„OCTOPUS” – 
Sławomir Kordaczuk 
(13.VII) 
8/ „Zamek biskupów 
łuckich w janowie 
Podlaskim. Historia 
najnowsza” – 

 
 

 
pokaz 

 
 
 
 
 

 
 

pokaz 
 
 

 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 
 

 
pokaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz  
 
 
 
 
 
 
 

pokaz  
 

 
 
 

65 
 
 
 
 
 

 
 

95 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

 
50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

  
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

Finansowane przez 
głównego organizatora – 

Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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Sławomir Kordaczuk 
(10.VIII) 
9/ „Modele 
samochodów 
strażackich Europy i 
Ameryki” – Adam 
Krasuski (14.IX) 
10/ „Kapsle piwne i nie 
tylko z całego świata” 
– Szymon Czarnocki 
(14.XII) 
 
 
 

 
 
 
 

pokaz  
 
 
 

prelekcja 

 
 
 
 

54 
 
 
 

65 
 
 

 Razem 

 

4870 

plan – 29.400 zł 
wykonanie – 27.687,50 zł 
środki własne + 8.600 zł 

– sponsorzy 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

44. 

Być dzieckiem w 
czasie wojny, co to 
znaczyło – M. 
Kołodziejek (18.III) 

wykład dla 
uczniów SPSK w 

Ogrodnikach 
15 bez kosztów 

45. 

Ostateczne 
rozwiązanie kwestii 
żydowskiej” – 
zbrodniczy plan III 
Rzeszy, jego geneza i 
realizacja – M. 
Kołodziejek (18.IV) 

wykład dla 
uczniów LO w 

Sadownem 
55 bez kosztów 

46. 

Marsz Żywych 
(22.IV-1.V) 

spotkanie polsko-
żydowskie, 
wydarzenie 
plenerowe 

3364 

Finansowane przez 
głównego organizatora – 

Ministerstwo Edukacji 
Izraela 

47. 

Spotkanie z więźniami 
ZK w Siedlcach w 
ramach programu 
edukacyjnego pt. 
„Dobre sąsiedztwo” – 
E. Kopówka (17.V, 
20.IX) 

spotkanie 16 bez kosztów 

48. 

 „Powstanie w Obozie 
Zagłady w Treblince”-  
E. Kopówka, (23.V) 

referat na 
konferencji 

„Zakochani w 
Wolności. 

Auschwitz – 
Sobibór – Stutthof 

– Treblinka”  
w Instytucie 

Historycznym UW 
w Warszawie 

150 
Finansowane przez 

organizatora – 
Uniwersytet Warszawski 

49. 

Odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego 
ofiary Romów i Sinti 
na terenie Karnego 
Obozu Pracy w 
Treblince (30.VII) 

impreza 
plenerowa 

150 

plan – 0  
wykonanie – 247,62 zł 

środki własne; pozostałe 
koszty główny 

organizator Związek 
Romów Polskich 

50. 
Treblinka – historia i 
pamięć (5.IX) 

konferencja 
naukowa 

80 
plan – ujęte w kosztach 
uroczystości 6.IX (p.51)  
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w tym: 
odczyt: Analiza 
ankiety dotyczącej 
stanu wiedzy o 
Holocauście i obozach 
w Treblince wśród 
okolicznej młodzieży – 
M. Kołodziejek 

wykonanie – 2.149,98 zł 
środki własne 

51. 

Uroczystości 
patriotyczno-religijne 
na terenie Karnego  
Obozu Pracy (6.IX) 

impreza 
plenerowa 

350 
plan – 5.000  zł 

wykonanie – 1.060,60 zł 
środki własne 

52. 

Karny Obóz Pracy w  
Treblince – E. 
Kopówka (28.IX) w 
Rogowie w ramach 
uroczystości  

prelekcja  na 
uroczystości 

upamiętniającej 
osoby wywiezione 

z Rogowa do 
niemieckiego, 

nazistowskiego 
Karnego Obozu 

Pracy w Treblince 

120 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

Parafię 
Rzymskokatolicką  

w Rogowie 

53. 

„Jesteśmy Razem” 
spotkanie polsko-
izraelskie (21.X) 

impreza 
plenerowa 

(gł organizator – 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki) 

500 

plan – 500  zł 
wykonanie – 0 

Całość kosztów pokrył 
główny organizator 

 Razem  4800 
plan – 5.500  zł 

wykonanie – 3.458,20 zł 
środki własne 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

54. 

Spotkanie Komisji 
Historycznej Zarządu 
Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP (28.II) 

spotkanie 7 - 

 Razem  7 - 

OGÓŁEM 9677 

plan – 34.900 zł 
wykonanie – 31.145,70 

zł – środki własne + 
dodatkowo pozyskane 
środki od sponsorów 

8.600 zł 

 
b. planowane a niezrealizowane  
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

1. 
Jubileusz 30-lecia Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

konferencja, 
promocja książki 

Realizacja przesunięta na 
2015 r. (opóźniony druk 
książki i uzgodnienia z 
potencjalnymi 
referentami); środki (1500 
z) wykorzystano na 
pokrycie zwiększonych 
kosztów druku informatora 
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VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 

OSIĄGNIĘCIA 
 

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

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum Częstochowskie w 
Częstochowie, Muzeum Zbrojownia na 
Zamku w Liwie, Muzeum Historyczne 
miasta Krakowa, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie, Muzeum Techniki i 
Przemysłu NOT w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie,  
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego  
w Warszawie, Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum 
Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim, Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie, Narodowe 
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, Muzeum 
Diecezjalne w Siedlcach 
 
 
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce 
 
 
Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonnie 
Lackiej 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie 
 
 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, konserwacji zabytków, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy,  
udostępnienie materiałów do publikacji, 
współorganizacja wystaw, wymiana 
wydawnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie publikacji z archiwum 
folkloru, 
 
 
 
współorganizacja „Mazowieckiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych” 
 
 
współorganizacja dorocznego konkursu 
„Powiślaki – konkurs kapel i śpiewaków 
ludowych regionów nadwiślańskich” 
 
w związku z realizacją „Adwentowego 
grania” 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 
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Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie 
 
 
 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna 
w Siedlcach, Biblioteka Narodowa  
w Warszawie, biblioteki uprawnione  
do otrzymywania egzemplarzy 
obowiązkowych 
 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
współpraca w związku z udziałem 
śpiewaków i instrumentalistów w OFKiŚL 
w Kazimierzu 
 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych, kwerendy 
w zbiorach muzeum, wypożyczenie 
publikacji na wystawę 
 
 
 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum, dot. Odbudowy i adaptacji na 
cele muzealne zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie,  

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 
 
 
Samorządowe Centrum Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
organizacja widowiska towarzyszącego 
wystawie, realizacja konkursów 
związanych z historią regionu i Polski; 
organizacja wolontariatu 
 
wymiana wydawnictw, wypożyczenie 
książek na wystawę 
 
udział w realizacji programów 
dokształcających dla nauczycieli  
z zakresu historii sztuki 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Rzeszowski 
 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach 
 
 
 
Narodowe Archiwum Cyfrowe  
w Warszawie, Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum 
Diecezjalne w Lublinie, Archiwum 
Diecezjalne w Siedlcach, Instytut 
Pamięci Narodowej, Centralne 
Archiwum Wojskowe 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, udostępnianie materiałów do 
projektów naukowych, wymiana 
wydawnictw, realizacja projektów 
edukacyjnych 
 
konsultacje merytoryczne dot. Ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw 
 
dotyczy wystaw, kwerend w zbiorach 
muzeum 
 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Brama” w Siedlcach 
 
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 

 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych, 
wymiana doświadczeń, organizacja 
spotkania 
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Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Zarząd Główny w Lublinie 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
 
Stowarzyszenie „Nasze Iganie”, 
Siedleckie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii,  
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Kielecki Klub Kolekcjonera 
 
Zespół Artystyczny „Seniorynki” 
 
Fundacja XX Czartoryskich, Zespół 
redakcyjny serii wydawniczej Corpus 
Vitrearum Polska (Instytut Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
 

pomoc organizacyjna i merytoryczna 
twórcom ludowym zainteresowanym 
członkowstwem w STL 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw, 
kwerenda w zbiorach muzeum 
 
organizacja wystaw i wydarzeń 
 
 
 
organizacja spotkań, wypożyczanie 
eksponatów, opracowanie zbiorów 
 
organizacja koncertu 
 
przeprowadzenie kwerendy, 
udostępnienie materiałów archiwalnych 

5. 

samorządy: 
Urząd Miasta Siedlce, Urząd Miasta 
Sokołów Podlaski, Urząd Gminy w 
Sarnakach 
 
 
Urząd Gminy Przesmyki 
 
 
 
Urząd Gminy Ostrów, woj. 
Podkarpackie 

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć  
 
 
 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie 
 
w sprawie organizacji sesji naukowej  
i wystawy nt. broni V 

6. 

media:  
TV Wschód, TV Częstochowa –
Panorama, Katolickie Radio 
„Podlasie”, Radio dla Ciebie, Radio 
Eska, „Echo Katolickie”, „Tygodnik 
Siedlecki”, „Życie Siedleckie”, „Kultura 
siedlecka”, „Kronika Mazowiecka”, „Co 
słychać?”, „Kraina Bugu”, „Scena 24”,  
 
informacyjne portale internetowe:  
http://www. Spin.siedlce.pl, 
http://www.tvsiedlce.pl, 
www.tygodniksiedlecki.com, 
http://podlasie24.pl, 
http://www. Radiopodlasie.pl 
 

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

7. 

sponsorzy: 
Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha 
Szlachecka” 
 
 
 
Dariusz Sutkowski, Sinołęka 
 
Małgorzata Chmielowska, Warszawa 
 
Paweł Nasiłowski, Nowe Iganie 

 
udział rzeczowy w sesji naukowej 
„Dawne siedziby ziemiańskie wobec 
współczesnych wyzwań gospodarczych i 
szans turystycznych) – ok. 7.000 zł 
 
sesja naukowa j.w – 1.000 zł 
 
druk folderu wystawy malarstwa – 553 zł  
 

http://www.tvsiedlce.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www/
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Tadeusz Sobieszczak, Siedlce 
 
 
 
Bank Spółdzielczy w Łosicach 
 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów 
 
 
Antonina Mąka, Siedlce 
 
Księgarnia LEXICON w Warszawie 
 
Ogrody Podlaskie, Siedlce 
 

druk informatora do wystawy „Iganie 
1831” – 997,50 zł 
 
udział  w finansowaniu wykonania 
rewenet w związku z sesją naukową „Nie 
tylko Blizna i Sarnaki…” – 200 zł 
 
organizacja oddziału w Dąbrowie – 1.000 
zł 
 
druk pocztówek o historii wojska 
polskiego – 200 zł 
 
organizacja „Dni Niepodległej” – 600 zł 
 
na rzecz muzeum – 1.000 zł 
 
nasiona trawy, sadzonki kwiatów do 
Dąbrowy – 1.500 zł 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
 
 
Pracownia Renowacji w Białej 
Podlaskiej 
 
księgarnie na terenie miasta i powiatu 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Nadleśnictwo Tuszyma, Park Militarny 
Blizna 
 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Siedlcach 
 
 
Jednostka Wojskowa nr 1230 w 
Siedlcach, Nadleśnictwo w Siedlcach, 
Oficyna Dziennikarsko-Wydawnicza 
Monalisa w Siedlcach, Quixi Media  
w Bydgoszczy 
 
45 osób prywatnych 
 
 
 
 

 
porozumienie o współpracy (prace 
porządkowe wykonywane przez 
skazanych; wykłady i prelekcje dla 
skazanych) 
 
poszukiwania obiektów na wyposażenie 
dworu w Dąbrowie 
 
reklama oferty wydawniczej, sprzedaż 
wydawnictw 
 
w zakresie zagospodarowania działki  
w Dąbrowie 
 
w sprawie organizacji sesji naukowej  
i wystawy nt. broni V 
 
opiniowanie wniosków do Urzędu 
Marszałkowskiego dot. Produktów 
regionalnych 
 
kwerenda w zbiorach muzeum, 
organizacja Dni Niepodległej 
 
 
 
 
w zakresie organizacji wystaw, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
udostępniania zbiorów do publikacji 
 

9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg, Zespół Krajowy Saksonii-
Anhalt Niemieckiego Zjednoczenia 
Zamków w Niemczech, Fundacja 
Kościuszkowska w Brześciu na 
Białorusi 
 

 
na temat wymiany wystaw, organizacji 
sesji naukowej, przyjęcia delegacji  
w Siedlcach 
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Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

1. 

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

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

2. 

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

organizowanie spotkań z nauczycielami, 
uczniami, pracownikami i czytelnikami 
bibliotek 

3. 

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

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

4. 

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

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

5. 

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

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, organizacja spotkań 

6. 

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

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

7. 

sponsorzy: 
Przykościelna Organizacja Pamięci 
Shoah w Niemczech 
 
 
 
Alina Czarnocka, Wolbrom 
 

  

 druk informatora „Plan 
symbolicznych kamieni” – 1.795,50 zł 

  druk katalogu wystawy „Przejście” – 
1.400 zł 

 
na rzecz muzeum – 100 zł 
 

8. 

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

przygotowywanie uroczystości 
poświęconych historii obozów w 
Treblince i upowszechnianie wiedzy  
o nich, organizacja wolontariatu 
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9. 

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

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

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

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

wymiana doświadczeń i pomoc w 
pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne 

2. 
placówki oświatowe 
Publiczne Gimnazjum w Kotuniu 

 
udzielenie informacji nt. początków 
działalności OSP w Kotuniu 

3. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach  

 
udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. Historii pożarnictwa  

4. 
samorządy 
Urząd Gminy Kotuń 

finansowanie energii elektrycznej, wody,  
wywozu odpadów, ogrzewania budynku 

5. 
organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 

w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

6. 

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

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP, organizowanie pracy 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP, 
udział w jury IX Konkursu na prace 
popularnonaukowe i badawcze, 
dotyczące historii pożarnictwa 
 
udział w pracach komisji konkursowej 
oceny kronik OSP 

7. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka, 
Mazowieckiego”, „Echa Katolickiego”, 
Polskie Radio Warszawa 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 
 
 
 

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 

MR Siedlce 
 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter 

zabytkowego budynku 
 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 
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MWiM Treblinka 
 dostępność ekspozycji i Sali konferencyjnej: 

- podjazd przed budynkiem 
- winda  
- toaleta dla niepełnosprawnych 
- wyznaczone miejsce parkingowe 

 
 

MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 
 
 
 
3. Inne osiągnięcia 
 

MR Siedlce 
 

 11 lutego – udział w promocji książki o Ludomirze Benedyktowiczu  
w Warszawie (H.Budziszewska, D.Michalec) 

 
 4 marca – udział w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym  

w sprawie tzw. „janosikowego” w Warszawie (G. Kobyliński) 
 

 kwiecień – grudzień – udział w realizacji projektu multimedialnego 
„Śladami Anny Kahan – wycieczka po Siedlcach” przygotowywanego 
przez stowarzyszenie tutajteraz 

 
 8 kwietnia – udział w konferencji „Co nas inspiruje, czyli ciekawe projekty 

edukacyjne w muzeum” w Muzeum Powstania Warszawskiego  
w Warszawie (K. Cabaj, K. Roguska) 

 
 11 kwietnia – zgłoszenie wystawy fotografii Sławomira Kordaczuka  

„Szlacheckie siedziby” do konkursu na Mazowieckie Zdarzenie 
Muzealne „Wierzba” 

 
 22 kwietnia – podpisanie porozumienia z Zakładem Karnym  

w Siedlcach w sprawie współpracy w zakresie prac porządkowych  
i gospodarczych wykonywanych przez skazanych oraz edukacji  
i podnoszenia świadomości historycznej skazanych 

 
 6 maja – posiedzenie Rady Muzeum 

 
 19 maja – udział w konferencji „Co nowego w muzealnictwie 

mazowieckim” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów 
(A.Matuszewicz, S.Kordaczuk) 

 
 29-30 maja – udział w konferencji naukowej „Sztuka doby El Greca”  

w Siedlcach (H.Budziszewska, D.Michalec, W.Księżopolska) 
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 Czerwiec-październik – udziału w IV edycji programu edukacyjnego 
„Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”, organizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 
 5-6 czerwca – udział w otwarciu wystawy prac Kazimierza Pacewicza  

ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach w Muzeum 
Częstochowskim (S.Kordaczuk, H.Budziszewska, D.Michalec) 

 
 9 czerwca – odznaczenie S. Kordaczuka Srebrną Odznaką Polskiego 

Związku Rugby, Leg. Nr 331 
 

 26-29 czerwca – udział merytoryczny w 48 Ogólnopolskim Festiwalu 
kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i Ogólnopolskim 
Seminarium Folklorystycznym „Festiwal Kazimierzowski wobec tradycji 
kolbergowskiej” (W.Księżopolska) 

 
 18-19 września – udział w konferencji „Przestępstwo, kara, więzienie – 

prawo na przestrzeni dziejów” w Bydgoszczy i wygłoszenie referatu 
„Państwowe kary za zabójstwo w średniowieczu w świetle polskiego 
prawa zwyczajowego” (K. Woźnica) 

 
 29 września – 2 października – udział w szkoleniu „Seminarium  

dla instytucji kultury” w Zakopanem (K. Ostas, A. Leszczyńska) 
 

 31 października – udział w promocji książki „Janusz Królik – Muzealnik  
i Regionalista” w Opinogórze (S. Kordaczuk) 

 
 26 listopada – udział w spotkaniu szkoleniowym „Przygotowanie 

instytucji kultury Województwa Mazowieckiego do nowej perspektywy 
finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020” w Opinogórze (K. Ostas,  
G. Kobyliński) 

 
 

 
MWiM Treblinka 

 
 21 styczeń – udział E. Kopówki w spotkaniu z cyklu „Feminaria 

siedleckie” poświęconemu dyskusji wokół  książki „Dziennik Anny Kahan. 
Siedlce 1914-1916”.  
 

 22 marca – wizyta ambasadora Szwecji Staffana Herrstroma, ministera-
radcy Ulrik Tiderstrom. Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu 
Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie 
II wojny światowej Żydom i Polakom. 
 

 23 kwietnia – udział w spotkaniu z Samuelem Willenbergiem byłym 
więźniem obozu w Treblince – Warszawa (dr E.Kopówka) 
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 24 kwietnia – udział w konferencji z okazji Jubileuszu 590-lecia Sokołowa 
Podlaskiego  (dr E.Kopówka) 

 
 29 kwietnia – Sokołowski Ośrodek Kultury przekazał nieodpłatnie na 

własność Muzeum wystawę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Dzieci Januszowi Korczakowi” 

 
 w maju  wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu na  terenie  

Obozu  Zagłady. Była to inicjatywa Szkolnego Klubu Europejskiego 
„Przeszłość i Przyszłość”, działającego w Zespole Szkół im. Generała 
Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn.  

 
 5 maja – udział w uroczystościach 66. Rocznicy powstania Państwa 

Izrael w Ambasadzie Izraela (dr. E. Kopówka) 
 

 7 maja – udział w konferencji edukacyjnej „Muzeum z klasą. Innowacja 
we współczesnej edukacji historycznej” w Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańsk (dr E. Kopówka, M.Kołodziejek) 

 
 9 maja – udział w uroczystościach 69. Rocznicy wyzwolenia KL Stutthof  

w Sztutowie (dr E.Kopówka, M.Kołodziejek) 
 

 19 maja – udział w konferencji „Co nowego w muzealnictwie 
mazowieckim” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów 
(dr E. Kopówka) 

 
 Czerwiec-październik – udział w IV edycji programu edukacyjnego 

„Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”, organizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 
 2-4 czerwca – udział w konferencji naukowej „Sztuka Pamięci, rzeźba 

pomnikowa w miejscach zagłady w Polsce” w Bełżcu (dr E.Kopówka) 
 

 28 października – udział w otwarciu wystawy stałej „1000 lat historii 
Żydów polskich” w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie  
(dr E. Kopówka) 

 

 19-20 listopada  - udział  w Międzynarodowej konferencji naukowej  
z okazji jubileuszu 70-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku „Muzea 
martyrologiczne w perspektywie europejskiej. Przestrzenie 
przedstawiania i doświadczania historii” (dr E. Kopówka) 

 
 28 listopada – udział w inauguracji obchodów rocznicowych „50 lat  

w służbie Pamięci Muzeum Więzienia Pawiak” w Warszawie  
(dr E. Kopówka) 

 
 Sokołowski Ośrodek Kultury przekazał na własność Muzeum Walki  

i Męczeństwa w Treblince nieodpłatnie wystawę Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pt. „Dzieci Januszowi Korczakowi”. 
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MP Kotuń 
 

 9 kwietnia – Podczas obrad ZOP ZOSP RP w Siedlcach przyjęto plan 
pracy wspierający Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu i przekazano 
materiały dotyczące organizowania przyjazdów strażaków i młodzieży 
OSP do Muzeum 
 

 Czerwiec-październik – udział w IV edycji programu edukacyjnego 
„Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”, organizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

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

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

Malowanie pomieszczeń wystawowych 
Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu (po 
remoncie budynku przeprowadzonym 
przez Gminę Kotuń w 2013 r. 

planowany 
plan – 500 zł; 

wykonanie – 500 zł 
środki własne  

 
 
 
 
 
 

IX.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 
Opracowanie wniosku i studium wykonalności do RPO 
– o dotację ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (MRS) 

plan – 0, 
wykonanie – 13.000 zł 
środki własne 

2. 
Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
dla dworu w Dąbrowie” 

plan – 0 zł 
Wykonanie – 2.263,20 zł 
środki własne 

3. 
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem finansowo-
księgowym (MRS) 

plan – 0 
wykonanie – 5.586,23 zł 
środki własne 

4.  Komputer – laptop z oprogramowaniem (MRS) 
plan – 0 
wykonanie – 3.094 zł 
środki własne 

5. Projektor multimedialny (MRS) 
plan – 0 
wykonanie – 2.222 zł 
środki własne 
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6. Olej opałowy (MWiM) 
plan – 25.000 zł 
wykonanie – 23.502,69 zł 
środki własne 

7. Traktor z wyposażeniem (MWiM) 

plan – 0 
wykonanie – 169.890 zł 
dotacja inwestycyjna 
SWM 

8. Kosze na śmieci na teren MWiM w Treblince 
plan – 0 
wykonanie – 7.269,30 zł 
środki własne 

8. Traktorek ogrodniczy z oprzyrządowaniem (Dąbrowa) 
plan – 0 
wykonanie – 9.834,31 zł 
środki własne 

9. Olej opałowy (Dąbrowa) 
plan – 20.000 zł 
wykonanie – 11.362,40 zł  
środki własne 

10. Krzesła dębowe - 6 szt. (Dąbrowa) 
plan – 0 
wykonanie – 2.100 zł 
środki własne 

11. Sprzęt ekspozycyjny - gabloty, szafki (MPK) 
plan – 0 
wykonanie – 2.693,70 zł 
środki własne 

 
 
 
 
 
 

X. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Pracownicy w 
działach 
merytorycznych 

20 17,25 19 16,75 

Pracownicy 
administracji 

16 14,75 17 15,25 

Pracownicy z 
robót 
interwencyjnych, 
publicznych;  

- - - - 

Praktyki 
studenckie 

1 x 1 x 

Pracownicy 
sezonowi (od 

kwietnia do 
października) 

1 1 2 1 
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2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. Szkolenie okresowe dla służb bhp 1 

2. 
Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci  
i instalacji energetycznych 

1 

 
 
 

 
Siedlce, 27.01.2015 r. 
 
 

Z up. Dyrektora 
Alicja Leszczyńska 

 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza szklarz 
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
 

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

           
 

 145 grafik wykonanych w technikach cyfrowych podarował autor 
Krzysztof Marek Bąk. To ekslibrisy i miniatury graficzne. Zbiór składa się z 20 

zestawów tematycznych, a wśród nich: Rodzinne ekslibrisy użytkowe, Ekslibrisy 
heraldyczne, Znaki okolicznościowe – świąteczne oraz zestawy dedykowane różnym 
postaciom m.in. ze świata sztuki, literatury i muzyki. 

 
Ceramiczny zestaw toaletowy z II poł. 

XIX w. został wyprodukowany w rosyjskiej 
fabryce porcelany DULEWO – T.J. Kuźniecow. 
Do zbiorów siedleckiego muzeum został 
podarowany przez Marka Michniewskiego  
z Kielc. W skład pięcioelementowego zestawu 
wchodzą: podłużna ośmiokątna taca, 
dzbanuszek, dwie puszki - jedna z nakrywką  
i stojak na biżuterię. Komplet zdobiony 
naszkliwnie wielobarwną dekoracją kwiatową  
i „rajskimi” ptakami.  

 
 

Stolik przyścienny XIX/XX w. Mebel 

zakupiony w Domu Aukcyjnym OSTOYA  
w Warszawie. Konstrukcja sosnowa, fornir  
z drewna orzechowego. Nogi toczone 
połączone trawersem. Szufladka  
z uchwytem mosiężnym, blat intarsjowany. 
W przyszłości mebel będzie stanowił 
wyposażenie wnętrz zabytkowego dworu  
w Dąbrowie. 
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Moneta 2 złote. Na awersie orzeł w koronie. W otoku napis: 
„RZECZPOSPOLITA POLSKA 1936”. Na odwrociu statek żaglowy oraz napis:  
„2 ZŁOTE 2”. Rant ząbkowany. Moneta została wybita ze srebra w Mennicy 
Państwowej w Warszawie w 1936 roku. Zabytek został podarowany przez Józefa 
Rackiego. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografia grupowa w atelier. Z lewej Stanisław 

Zwoliński w mundurze armii rosyjskiej. Obok mężczyzna 
w średnim wieku oraz kilkuletni chłopiec. Fotografia 
pochodzi z okresu I wojny światowej. Została 
podarowana przez Barbarę Zwolińską. 
 

 
 

 
 
Album z fotografiami eksponowanymi 

na pierwszej powojennej warszawskiej wystawie 
pt.: „Warszawa oskarża”. Album przedstawia po 
dwie fotografie tego samego miejsca w 
Warszawie. Z lewej strony ujęcie przedwojenne, 
z prawej powojenne. Zabytek został 
podarowany przez Marka Gajewskiego. 

 
 
 
 

  Skrzynka amunicyjna z taśmą 
nabojową do ciężkiego karabinu 
maszynowego Maxim wz. 08/15. 
Przedmiot został wyprodukowany przez 
Wytwórnię Kuchni Polowych i Sprzętu 
Wojskowego „Mars” z Rzeszowa w okresie 
20-lecia międzywojennego. Zabytek 
pochodzi z pola bitwy pod Wolą Gułowską. 
Został zakupiony od Piotra 
Krasnodębskiego. 
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II. KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W 2014 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach na konserwację obiektów 
wydatkowało kwotę 2.293,98 zł, pochodzących ze środków własnych. Dzięki temu 
swoją świetność odzyskały 3 obiekty: fortepian SM Schroeder Petersburg 1885 r.  
i dwa fragmenty rakiety V-2. 

 

 
Fortepian SM Schroeder. 
W trakcie konserwacji  wykonanej przez 
Hushehe Dzmitry z Siedlec dokonano 
przeglądu stanu instrumentu i jego odkurzenia. 
Następnie wymieniono zniszczone i zużyte 
części oraz wykonano regulację mechanizmu  
i przeprowadzono strojenie instrumentu. 
 

Fragment rakiety V-2 (przewód z kołnierzem mocującym) i szufelka do zboża 
wykonana z elementu rakiety. 

Podczas konserwacji usunięto ślady korozji z eksponatów i zabezpieczono je przed 
procesem niszczenia. 

 
III. WYSTAWIENNICTWO 

 

Ekspozycje stałe  
 

SIEDLCE  
 

Bez zmian prezentowano pięć ekspozycji:  
 

  „Od siekierki do ciżemki” 

  „W szlacheckim zaścianku” 

  „Podsiedlecka wieś – I połowa XX w.” 

  „Złoty salon” 

  „Salon ziemiański” 
 

Zmiany odnotowano na dwóch ekspozycjach: 
 

W cyklu „Galeria sztuki ze zbiorów własnych” od 25 maja 
udostępniono „Twórczość Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969)”. 

 

Kolekcja prac Małgorzaty Łady-Maciągowej 
przechowywana w siedleckim muzeum jest 
największym zbiorem obrazów, rysunków, szkiców 
i projektów witraży artystki zgromadzonych w jednym 
miejscu. Donacja, którą uczyniła Małgorzata Łada-
Maciągowa na rzecz siedleckiego muzeum 
zobowiązuje nas do popularyzacji jej twórczości. 
Malarka przekazała do swego rodzinnego miasta 
plon ponad 60. lat twórczości. Na wystawie zostały 

pokazane portrety rodzinne malarki, studia portretowe, pejzaże tatrzańskie oraz pastele  
z cyklów „Planty” i „Zabytki Krakowa”. Ponadto na ekspozycji zostały zaprezentowane 
dotychczasowe wydawnictwa muzealne popularyzujące malarkę i jej twórczość. 
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Dotychczasowa wystawa „Siedlce 1448-2000” w grudniu 2014 została 
rozbudowana i podzielona na dwie odrębne części: 

 

Siedlce własność prywatna. Historia 
miejscowości do 1807 r. 
od 7 grudnia 2014 r. 
 

Wystawa dotyczy najwcześniejszych 
dziejów Siedlec. Ukazuje rozwój miejscowości 
od jej powstania w średniowieczu do 1807 r., 
kiedy ostatni właściciele miasta przekazali je 
władzom austriackim. 

Z tamtych czasów zachowało się 
niewiele zabytków. Na ekspozycji zostały zaprezentowane najciekawsze z nich, 
pochodzące z pierwszego cmentarza chrześcijańskiego, pierwszego cmentarza 
parafialnego oraz z terenu pałacu i szpitala miejskiego. Na wystawie umieszczono 
również portrety niektórych właścicieli miasta na czele z Aleksandrą Ogińską. 
Ciekawostką jest reprodukcja dokumentu erygowania parafii w Siedlcach w 1532 r. 
Warto też zwrócić uwagę na kopię dokumentu 
zamiany dóbr siedleckich na Tarnogórę, 
Pruszczyn, Puchaczów, Przybysławice  
i Zakrzówek dokonanej przez spadkobierców 
Aleksandry Ogińskiej: Adama Kazimierza  
i Izabelę Czartoryskich i władze austriackie. 

Wystawa ma na celu przybliżenie 
zwiedzającym najstarszych dziejów miasta. 
Została przygotowana z myślą o uczniach  
z Siedlec i okolic oraz wszystkich, którzy 
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na ten 
temat.   

 

 

Rozwój Siedlec w latach 1807–1939 
od 5 grudnia 2014 r. 
 

Ekspozycja poświęcona jest historii 
Siedlec w latach 1807 – 1939. Głównym celem 
wystawy jest ukazanie rozwoju Siedlec, które 
rozrosły się z blisko 4-tysięcznego miasteczka 
na początku XIX wieku do liczącego u progu  
II wojny światowej ponad 40-tysięcznego 
miasta. Będącego regionalnym ośrodkiem 

kultury, szkolnictwa, handlu, przemysłu, ważnym węzłem komunikacyjnym i sporym 
garnizonem wojskowym. 

Na uwagę zwiedzających zasługuje wiele zabytków związanych z siedleckim 
przemysłem m.in. noże z fabryki Kazimierza 
Boguckiego, waga firmy „Ursus”.  
Z pewnością zwrócą uwagę zabytki 
siedleckiego sportu  i kultury m.in. medale 
kolarskie, plakaty filmowe z kina „Era”, program 
teatru amatorskiego. Niewątpliwą atrakcją 
wystawy będą eksponowane po raz pierwszy 
zabytki i fotografie archiwalne, tableau oraz 
panoramy Siedlec z początku XIX wieku  
i z okresu międzywojnia. 
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TREBLINKA 
 

Prezentowana w Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach ekspozycja stała 
związana jest z okresem II wojny światowej  
i obozem w Treblince. Podzielona jest na cztery 
części. Pierwsza część nosi tytuł „A więc wojna! 
Ludność cywilna we wrześniu 39”. Jest zbiorem 
dziesięciu plansz z wystawy przygotowanej 
przez IPN Oddział w Lublinie. Druga część 
zatytułowana jest „Okupacja niemiecka i Obóz 
Pracy”. Znajdują się tu plakaty okupacyjne, 

plansze ze zdjęciami więźniów, a także przedmioty znalezione na terenie Karnego 
Obozu Pracy. W trzeciej części prezentowane są macewy – nagrobki żydowskie, 
wyjęte z tzw. Czarnej Drogi. Czwarta część poświęcona jest Obozowi Zagłady.  
W centralnym punkcie ustawiono makietę obozu. 

 
 
KOTUŃ 
 

Zgromadzone na ekspozycji Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu muzealia obrazują 
dzieje techniki pożarniczej od połowy XIX do 
końca XX wieku oraz kulturę i historię 
polskiego pożarnictwa. Ekspozycja 
podzielona jest na cztery tematyczne części: 
rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX 
do końca XX wieku, podręczny sprzęt 
gaśniczy, zabytkowe pojazdy pożarnicze, 
kultura polskiego pożarnictwa. Taki sposób 
prezentacji umożliwia zwiedzającym 

prześledzenie zachodzących zmian w organizacji i wyposażeniu straży pożarnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W kolekcji pojazdów pożarniczych można obejrzeć beczkowóz produkowany  
w Polsce po II wojnie światowej GBM-2/8 na podwoziu Star A20 i składany w Polsce 
samochód gaśniczy GM-8 marki Bedford oraz pierwszy rosyjski beczkowóz ZIS 151, 
wyprodukowany w Moskwie.  

Na wystawie dotyczącej kultury polskiego pożarnictwa zgromadzono sztandary, 
medale, odznaczenia i odznaki korporacyjne oraz szkół i kursów pożarniczych, 
mundury, godła, dystynkcje i emblematy, fotografie, dyplomy, pieczątki oraz inne 
przedmioty pamiątkowe.  
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Wystawy czasowe 
 

SIEDLCE 

 
ZIMA W MALARSTWIE. OBRAZY  
ZE ZBIORÓW MUZEUM REGIONALNEGO 
W SIEDLCACH 

5 stycznia – 5 lutego 
 
Pierwsza wystawa czasowa w 2014 roku była 

pokazem 9 obrazów ze zbiorów działu sztuki 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach autorstwa  
8 artystów: Stanisława Czajkowskiego, Stefana 

Filipkiewicza, Kazimierza Cykowskiego, Kazimierza Szwainowskiego, Piotra Komincza, 
Mariana Turka, Barbary Rękawek i Teresy Szczurowskiej-Buchczewy. Wszystkie 
wybrane obrazy powstały w XX wieku. Najstarszą kompozycją na wystawie był obraz 
Stanisława Czajkowskiego z 1908 roku. Najbardziej współczesnymi kompozycjami na 
ekspozycji były obrazy Teresy Szczurowskiej-Buchczewy, artystki mieszkającej 
w Siedlcach, prezentujące zimowy pejzaż z Chlewisk oraz widok zimowego lasu 
zatytułowany „Chojary”. Inną kompozycją artysty związanego z naszym miastem był 
obraz Kazimierza Szwainowskiego, który powstał w 1942 roku na Litwie, gdzie malarz 
wtedy mieszkał. Interesująco prezentowały się obrazy o tematyce górskiej Stefana 
Filipkiewicza i Piotra Komincza. Barbara Rękawek ekspresyjnie namalowała ośnieżone 
drzewa, Marian Turek poświęcił swoją uwagę strumieniowi wśród topniejącego śniegu, 
a Kazimierz Cykowski krokusom. 

 
 
 

MAŁGORZATA CHMIELOWSKA. MALARSTWO 

24 stycznia – 2 marca  

 
Małgorzata Chmielowska jest absolwentką 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od dzieciństwa jej wielką 
miłością jest malarstwo, tworzenie jak twierdzi „czegoś 
z niczego”, kompozycja barw i utrwalanie otaczającej 

nas rzeczywistości. Wiedzę w tym zakresie zdobywała w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Warszawie i w wielu pracowniach wybitnych polskich malarzy.  

Uprawia malarstwo olejne a jej ulubione tematy to: martwe natury, pejzaże, 
konie, kwiaty, a także portrety. Z inspiracji starą fotografią, od wielu już lat, tworzy 
kompozycje o tematyce żydowskiej, są to przedwojenne charakterystyczne scenki 
rodzajowe i portrety. Obrazy z tego cyklu w 2012 roku prezentowała na autorskiej 
wystawie w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Jej obrazy cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce, Austrii, 
Grecji, Izraelu, Kanadzie, Niemczech, Szwecji i innych. Swoje prace pokazywała na 
wielu wystawach indywidualnych w Polsce, w Austrii, Grecji, we Włoszech, a ostatnio 
na Litwie.  Uczestniczyła w akcjach charytatywnych m.in. na rzecz Hospicjum – 
Puławy. 
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„SACRUM W PORTFELU” 
KOLEKCJA ŚWIĘTYCH OBRAZKÓW  
MARKA A. KAMIŃSKIEGO 

9 lutego – 30 marca 
 
Marek A. Kamiński jest historykiem, muzealnikiem, 
bibliotekarzem. Jest także numizmatykiem 
i kolekcjonerem obrazków dewocyjnych. W Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach pokazał swój „święty 
zbiór”. Początkiem kolekcji była paczka znaleziona 

przy śmietniku, w której były takie obrazki, a wśród nich wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej z dedykacją datowaną na 1890 rok. Usystematyzowanie zbioru i jego 
konsekwentne uzupełnianie trwa od kilkunastu lat. Z bardzo różnorodnej tematyki tych 
dewocyjnych wydawnictw kolekcjoner zdecydował się na gromadzenie wizerunków 
cudownych obrazów Matki Boskiej, pamiątek z sanktuariów oraz obrazków 
przedstawiających różnych świętych.  

Na wystawie zostały zaprezentowane nie tylko obrazki wkładane do 
modlitewników, ale także obrazki oprawione i przygotowane do powieszenia na ścianie 
czy postawienia w kącikach modlitw. Podczas trwania wystawy można było zobaczyć 
albumy na wydawnictwa dewocyjne oraz katalogi ofertowe wydawnictw 
specjalizujących się w drukowaniu obrazków. 

 
 

 
 

AKCJA „BURZA” 1944 r. 
7 marca – 22 kwietnia  
 
 

Z okazji siedemdziesiątej rocznicy Akcji 
„Burza” Muzeum Regionalne w Siedlcach 
przygotowało wystawę o tej tematyce. Ekspozycja 
dotyczy wydarzeń, które rozgrywały się w 1944 r.  
na terenach dawnej II Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na ekspozycji zostały zaakcentowane 
najważniejsze wydarzenia związane z Akcją „Burza”. Przedstawiono genezę operacji, 
jej przebieg oraz zakończenie i tragiczne skutki. Zaprezentowane zostały również walki 
na dawnych Kresach, w tym na Wileńszczyźnie, Wołyniu oraz w okręgach lwowskim, 
tarnopolskim i stanisławowskim. Ważną częścią wystawy była ta poświęcona 
Powstaniu Warszawskiemu. Szczególny nacisk na wystawie został położony na 
wydarzenia rozgrywające się w tym czasie w Siedlcach i okolicy. Można było zapoznać 
się z uzbrojeniem z tego okresu, w tym  
z używanym przez siedlecki Kedyw 
w czasie walk o miasto. Część militariów 
pochodziło ze zrzutów, inne zostały 
odebrane Niemcom. Obiekty 
prezentowane na wystawie pochodziły ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Zbrojowni na 
Zamku w Liwie, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego oraz ze zbiorów prywatnych. 
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PODLASKIE ŚLADY  
BRONI V-1 I V-2. TAK SIĘ ZACZĘŁA 
DROGA W KOSMOS 

21 marca – 31 sierpnia 
 

Wystawa dotyczyła  dwóch rodzajów 
broni odwetowych (Vergeltungswaffen)  
III Rzeszy. Ekspozycja została podzielona 
na dwie części. 

W pierwszej prezentowana była 
historia broni oraz wizualizacja dająca 

wyobrażenie wielkości rakiety. Uzupełnieniem były elementy znalezione na poligonie 
Blizna, skąd testowane pociski wystrzeliwano wiosną 1944 r. w kierunku Sarnak. 
W drugiej części wystawy zostały pokazane fragmenty zebrane w miejscach 
wybuchów. Ciekawostkę stanowiły przedmioty używane w życiu codziennym przez 
mieszkańców Podlasia, a wykonane ze szczątków rakiet V-2, których czas wybuchu 
ustalono w kilku przypadkach z dokładnością do godziny. 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 
może się poszczycić najbogatszą w Polsce 
kolekcją elementów rakiet V-2. Wystawę 
tworzyły wyłącznie własne zbiory muzeum. 
Kolekcja w całości pokazywana była po raz 
pierwszy. Autorem wystawy był 
wicedyrektor muzeum Sławomir Kordaczuk. 
Wystawie towarzyszyła ogólnopolska sesja 
naukowa „Nie tylko Blizna i Sarnaki! Zabytki 
militarne z II wojny światowej na terenie 
Polski.” Odbyła się ona 9 i 10 maja 2014 r. 
 
 
 
 

IGANIE 1831 

10 kwietnia – 11 maja 
 

Z okazji 183. rocznicy bitwy pod 
Iganiami Muzeum Regionalne w Siedlcach 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze 
Iganie oraz kolekcjonerami: Arturem Krupą, 
Tomaszem Nasiłowskim i  Marcinem 
Zdrojewskim przygotowało wystawę  
„Iganie 1831”. Eksponaty prezentowane  
na wystawie pochodziły włącznie ze zbiorów 

organizatorów. 
Bitwa pod Iganiami rozegrana 10 kwietnia 1831 r. była jedną z najważniejszych 

batalii powstania listopadowego. Należy ona do najlepiej przeprowadzonych bitew 
w całym powstaniu. Pole bitwy do dziś kryje w sobie pamiątki po tamtym wydarzeniu. 
Na wystawie zostały zaprezentowane niektóre z wydobytych do tej pory obiektów. 
Zaakcentowano również historię upamiętnienia bitwy. Zaprezentowano również 
medale, fotografie archiwalne, pocztówki, dawne wydawnictwa, znaczki pocztowe, 
koperty z okolicznościowymi stemplami oraz cegiełkę na budowę pomnika. 
Ciekawostką na wystawie była francuska mapa z epoki przedstawiająca przebieg 
bitwy. Wystawa miała na celu przypomnienie i upamiętnienie powstania 
listopadowego, w tym bitwy pod Iganiami.  
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„BUKINY I KOMMEMORAŁY” 
WYSTAWA EKSLIBRISÓW I GRAFIK 
OKOLICZNOŚCIOWYCH  
KRZYSZTOFA MARKA BĄKA 

25 kwietnia – 8 czerwca  
 

Krzysztof Marek Bąk jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mieszka 
w Bielsku–Białej, pracuje jako adiunkt w Zakładzie 
Grafiki Uniwersytetu Śląskiego. Uprawia artystyczną 
grafikę cyfrową, a jego działania twórcze skupiają się 

wokół ekslibrisu i miniatury graficznej. Jest autorem ponad 740 ekslibrisów 
realizowanych w technikach cyfrowych, zajmuje się także teoretycznymi aspektami 
i filozofią księgoznaku. Ma w dorobku  
66 wystaw indywidualnych w Polsce, 
Niemczech, Czechach, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii, Danii, USA i Kuwejcie. Brał udział 
w licznych prezentacjach zbiorowych 
i konkursach, uzyskując łącznie 25 nagród 
i wyróżnień. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Międzynarodowe Triennale Grafiki 
w Krakowie, Deutsche Exlibris – Gesellschaft 
oraz American Society of Bookplate 
Collectors & Designers.  

 
BOHDAN ARCT (1914-1973). WSPOMNIENIE 

17 maja – 29 czerwca  

 
Z okazji setnej rocznicy urodzin pilota 

i pisarza, który zmarł w Siedlcach w 1973 roku, 
muzeum postanowiło przypomnieć jego zasługi 
organizując wystawę. Dzięki niej można było 
zapoznać się z tradycjami rodzinnego wydawnictwa 
Arctów. Słynęło z publikacji pedagogicznych 

i popularyzujących wiedzę. Miało bardzo rozbudowany dział literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. W 1927 roku rodzina Arctów kupiła dworek w Dobrzanowie, opodal 
Kotunia z myślą o letnim wypoczynku od gwaru stolicy. Z czasem ten dom stał się 
miejscem, gdzie żył i tworzył  Bohdan, autor 43 książek. Popularyzował on historię 
lotnictwa w Polsce i na świecie oraz wysławiał zasługi polskich lotników podczas  
II wojny światowej. Sam był pilotem po dęblińskiej „Szkole Orląt”. W  1939 roku odbył 
wojenną tułaczkę przez Rumunię, Bliski 
Wschód i Francję do Anglii, gdzie mógł 
wykorzystać swoje umiejętności lotnicze 
i przeciwstawić się samolotom Luftwaffe. 
Latał w słynnym Dywizjonie 303 i w „Cyrku 
Skalskiego” w Afryce. Po powrocie do Polski 
zamieszkał w Dobrzanowie i tu kontynuując 
tradycję rodzinną pisał książki. Część z nich 
udało się zgromadzić na wystawie. 
W gablotach były pokazane również modele 
samolotów z czasów II wojny światowej.  
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SZLACHECKIE SIEDZIBY. DWORY I PAŁACE 
POŁUDNIOWEGO PODLASIA, 
WSCHODNIEGO MAZOWSZA I PÓŁNOCNEJ 
LUBELSZCZYZNY – WYSTAWA FOTOGRAFII 
SŁAWOMIRA KORDACZUKA  
13 czerwca – 31 sierpnia  
 

Ekspozycja była efektem podróży turystycznych 
autora fotografii z rodziną i Siedleckim Klubem Kolekcjonerów. Prezentowała bardzo bogate 
zróżnicowanie stylów architektonicznych i form. Sfotografowane obiekty zostały wzniesione 
głównie w XIX w. Wystawa była wyborem części zdjęć prezentowanych w 2013 roku 
w Niemczech, w ramach podpisanej współpracy z partnerskim Muzeum w Petersbergu. 
Wyboru dokonaliśmy pod kątem tematyki sesji naukowej organizowanej w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach 13 i 14 czerwca pod tytułem „Dawne siedziby ziemiańskie wobec 
współczesnych wyzwań gospodarczych i szans turystycznych”. Na zdjęciach 
wielkoformatowych pokazaliśmy również dwór i park w Dąbrowie (gm. Przesmyki), w której 
tworzone jest Muzeum Ziemiaństwa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KWIATY JANA BOHUSZEWICZA 
(1878-1935)  
1 lipca –  31 sierpnia  
 

Kolekcję 172. obrazów Jana Bohuszewicza 
siedleckie muzeum otrzymało w darze od Muzeum 
Narodowego w Warszawie w 1988 r. Od tego 
czasu staramy się popularyzować twórczość 
artysty, który znaczną część swojego życia spędził 
poza granicami Polski. Z powodu słabego zdrowia 

-  jak wówczas mawiano -  wyjechał po 1905 roku na stałe do słonecznej i ciepłej Italii. Tam 
osiadł w okolicach Genui i malował niezbyt duże kompozycje olejne na lekkich tekturach. 
W jego twórczości dominował pejzaż. Często był to pejzaż nadwodny, ale chętnie malował 
także zabytkową architekturę włoskich miast. Od 1920 roku częściej kontaktował się 
z krajem i przysyłał do Polski swoje obrazy. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawiał także w Paryżu. W okresie 
wakacji w Muzeum Regionalnym w Siedlcach można było zobaczyć kameralną wystawę 
prac tego malarza. Tym razem pokazaliśmy kompozycje z motywami kwiatowymi. 
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JACEK WOSZCZEROWICZ (1904-1970).  
W 110. ROCZNICĘ URODZIN AKTORA 

3 września – 3 listopada  
 

11 września 2014 roku minęła 110. 
rocznica urodzin Jacka Woszczerowicza. Muzeum 
przygotowało wystawę, by przypomnieć postać 
tego wybitnego aktora i reżysera urodzonego 
w Siedlcach. Na wystawie zaprezentowano 

zestaw czarno – białych fotografii przedstawiających aktora w jego najciekawszych 
rolach teatralnych i filmowych. Na ekspozycji pokazano również zdjęcia 
i korespondencję rodzinną Woszczerowiczów oraz publikacje poświęcone aktorowi. 
 
 

PLAKATY SIEDLECKIEGO RUGBY 
9 września – 2 listopada  
 

Wystawa była centralnym punktem 
obchodów 35-lecia Rugby w Siedlcach.  
Na wystawie można było zobaczyć plakaty  
ze wszystkich międzypaństwowych meczów 
seniorów rozegranych w naszym mieście 
(Polska v NRD 1985, Polska v ZSRR 1990, 
Polska v Belgia 1994, Polska v Malta 2007 
oraz meczu Pucharu Narodów Europy Polska  
v Mołdawia 2014), z meczów międzynarodowych, spotkań ligowych, turniejów, 
meczów towarzyskich oraz kalendarze plakatowe. Na wystawie pokazano też 
wydawnictwa innych klubów zapowiadające mecze i turnieje z siedleckimi zespołami. 
Wszystkie prezentowane plakaty pochodziły ze zbiorów Jacka Wierzbickiego 
z Miejskiego Klubu Rugby, który był organizatorem wystawy.  

 

 
 

MOJE GÓRY. MALARSTWO  
RYSZARDA KOWALEWSKIEGO 

12 września – 16 listopada  
 

Autor obrazów to człowiek z wielką pasją, 
który maluje góry i zdobywa ich szczyty.  
53 obrazy o tematyce górskiej, zaprezentowane 
na ekspozycji, znakomicie charakteryzowały  
40 lat pracy twórczej malarza. We wszystkich 
obrazach Ryszarda Kowalewskiego czytelne jest 

nie tylko piękno gór, ale również ich potęga i groza. Każdy obraz niesie inny nastrój, inne 
emocje i wiąże się z innymi doświadczeniami i przeżyciami wyniesionymi z gór. Oprócz 
motywów górskich artysta maluje też ludzi gór – to swoisty hołd złożony tym, którzy nie 
wrócili z górskich wypraw, zostali w górach na zawsze. Ryszard Kowalewski to znakomity 
malarz i alpinista, który znajduje również czas na prace społeczne w Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa ZG ZPAP. Z okazji 40- lecia 
pracy twórczej otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Za 
dokonania alpinistyczne otrzymał dwukrotnie złoty medal „Za wybitne osiągnięcia 
sportowe” oraz srebrny i brązowy. W 2013 roku został honorowym członkiem Polskiego 
Związku Alpinizmu.  
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TRUDNA DROGA  
DO NIEPODLEGŁOŚCI 1914-1918  
9 listopada 2014 – 18 stycznia 2015 
 
 

Wystawa została zorganizowana 
z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia walk 
Polaków o niepodległość w czasie I wojny 
światowej.  

Na ekspozycji zostały zaakcentowane 
najważniejsze wydarzenia związane z uczestnictwem Polaków w Wielkiej Wojnie. 
Przypomniano polskich żołnierzy walczących w armiach zaborczych, często przeciwko 
sobie. Ukazano tworzenie polskich formacji wojskowych i ich działania zbrojne. 
Przedstawiono także powstanie i działalność polskich niepodległościowych organizacji 
politycznych. Zostało zaprezentowane również uzbrojenie, takie jak: szabla, bagnety, 
karabin, pistolety oraz oporządzenie wojskowe, np. niemiecka pikielhauba. Ważnym 
elementem wystawy, pozwalającym wczuć się w atmosferę tamtych dni, była 
ikonografia: obrazy, grafiki i fotografie. Prezentowane na ekspozycji zabytki pochodziły 
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Zbrojowni na 
Zamku w Liwie i zbiorów prywatnych.  

  
  

 „ŚWIAT JEST PIĘKNY” – TWÓRCZOŚĆ 
TERESY SZCZUROWSKIEJ-BUCHCZEWY 

7 listopada 2014 – 11 stycznia 2015 

 
Teresa Szczurowska–Buchczewa urodziła 

się w Siedlcach. Czas wojny spędziła we wsi 
Zarudki koło Radzynia Podlaskiego - w rodzinnych 
stronach matki - Reginy z Zabielskich. Po wojnie, 
w latach 1944-1948, uczyła się w Siedlcach 
w Gimnazjum Handlowym a następnie w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Lublinie. Po maturze 
uzyskała stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 
dzięki któremu wyjechała na studia do Akademii 
Sztuk Pięknych w Budapeszcie. W latach 1951-
1955 studiowała tam pod kierunkiem profesora Pop 

Gyula. W 1955 roku wyjechała do Bułgarii, gdzie kontynuowała studia artystyczne 
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sofii u profesora Nienko Bałkańskiego. 
Podczas 20-letniego pobytu w Bułgarii pracowała przy konserwacji zabytków. Między 
innymi konserwowała polichromie w cerkwiach św. Gieorgija i Aleksandra Newskiego 
w Sofii. Pracowała też przy rysunkach naskalnych w jaskini Magura. Miała swój udział 
we współtworzeniu nowego systemu wychowania artystycznego w bułgarskim 
szkolnictwie. Brała udział w życiu artystycznym posyłając swoje prace na wystawy 
krajowe w Sofii oraz okręgowe w takich miejscowościach jak Gabrowo i Jambuł. 
W 1976 roku wróciła w Polski i zamieszkała już na stałe w Siedlcach. Pracowała jako 
instruktor plastyki w Siedleckim Ośrodku Kultury oraz w Wojewódzkim Biurze 
Planowania Przestrzennego, Architektury i Nadzoru Urbanistyczno-Budowlanego jako 
plastyk wojewódzki. Wstąpiła także do Zespołu Pieśni i Tańca „Chodowiacy”. 
Podróżowała z zespołem, tańczyła tam i śpiewała. Brała również udział w plenerach 
i wystawach artystów województwa siedleckiego oraz w pracach Mazowieckiego 
Towarzystwa Kulturalnego.  
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OD ADWENTU DO ZAPUSTÓW 

12 grudnia 2014 –  22 lutego 2015 
 

Wystawa była opowieścią o obrzędach, 
zwyczajach i obyczajach okresu jesienno-zimowego 
w XX wieku. Została podzielona na dwie części: 
etnograficzną i związaną z życiem miejskim.  

W części etnograficznej zamieszczone 
zostały szczegółowe opisy tradycji ludowych 

adwentu, Bożego Narodzenia, świętych wieczorów i ostatków-kusaków. Ilustracją są 
aranżacje poświęcone tym tematom. Natomiast w drugiej części pokazano sposób 
spędzania jesiennych i zimowych dni i wieczorów. Również w tej części 
przypomnieliśmy dawne bale, sporty zimowe, ubiory oraz przygotowania do świąt. 
Eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum 
Regionalnego w Łukowie oraz od osób prywatnych. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach w 2014 roku prezentowane były swie wystawy czasowe:  

 

»AKTION REINHARDT«.  
ZAGŁADA ŻYDÓW W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE   
kontynuacja z 2010 r. 

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie. Składa się 
ona z 28 plansz tematycznych dotyczących II wojny światowej i obozom zagłady  
w Generalnym Gubernatorstwie. 
 
 

 

 
SAMUEL WILLENBERG – ŚWIADEK 
ZAGŁADY  

kontynuacja z 2013 r. do 31  sierpnia 2014 r. 
 

Była to wystawa fotografii rzeźb Samuela 
Willenberga, która przedstawiała  postacie  
i sceny z obozu w Treblince. Jego prace 
przedstawiają sceny i postacie z obozu przez 
niego zapamiętane. 
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 „PRZEJŚCIE”- WYSTAWA  PRAC  
AGNIESZKI WRÓBEL, ANNY NIEDBAŁA, 
MAGDY GIZY I MAGDALENY DUDEK 
od 5 września 2014 r. 
 

Jest  to cykl prac malarskich czterech artystek  
z Olszyna i jego okolic. Agnieszka Wróbel, Sabina 
Anna Niedbała, Magdalena Dudek i Magda Giza 

skoncentrowały się na odbiorze emocjonalnym Obozu Zagłady w Treblince. Motywem 
przewodnim obrazów stała się śmierć, ból, męczeństwo, dzieci i cierpienie. Artystki 
swoje przeżycia i przemyślenia wyraziły za pomocą farby akrylowej i akwarelek. 
Wykorzystały też strukturę piasku, pasty strukturyzujące, papier i klej. Tytuł wystawy 
„Przejście” nawiązuje do drogi, jaką musiała pokonać  wewnętrznie każda z malarek.  
 

 

 

IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

 
Wśród publikacji w 2014 roku uwagę zwracają: 

 

 Pejzaż Siedlec z „Jackiem” w tle 
Jest to trzecie, uzupełnione wydanie albumu tytułem 

nawiązującego do wyjątkowej budowli znajdującej się 
w centrum Siedlec – ratusza zwieńczonego figurą Atlasa 
popularnie zwanego „Jackiem”. Autorem publikacji jest 
Sławomir Kordaczuk. Główną treścią albumu są 
niepublikowane zdjęcia pochodzące z prywatnych 
albumów rodzinnych. Ukazuje ona historię Siedlec od 
XIX w. do współczesności, wygląd miasta i zmiany jakie 
w nim następowały w epoce obejmującej rozwój fotografii. 
Opisy poszczególnych tematów poruszanych w albumie 
sporządzone są w przystępny sposób, z ciekawostkami 
nieujmowanymi dotychczas w publikacjach dotyczących 
historii naszego miasta.  

W treści zasadniczej książka jest powtórzeniem 
poprzednich wydań, ale została wzbogacona o nowe, 
kolorowe zdjęcia, które ilustrują aktualne wydarzenia 
w mieście nadając albumowi niepowtarzalny i atrakcyjny charakter.  

 
 Dwór Podlaski. Tradycja, tożsamość, przyszłość 

Książka pod redakcją Sławomira Kordaczuka, wydana 
w twardej oprawie. Jest to piąta publikacja poświęcona 
problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera 9 referatów 
wygłoszonych podczas sesji ziemiańskiej zorganizowanej 
w 2012 r. W publikacji zamieszczono również fotografie 
ilustrujące obrady sesji, wycieczkę posesyjną oraz stan 
obecny obiektów dworskich i pałacowych znajdujących się 
w naszym regionie. 
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 30 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.  
Stała wystawa w latach 1983-2013 
Publikacja jest informatorem opisującym historię  

i działalność Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Wydawnictwo 
podzielone zostało na trzy działy. Pierwszy z nich dotyczy 
kształtowania się środowiska społeczno-kulturowego  
w Kotuniu, drugi  omawia genezę utworzenia muzeum,  
a w trzecim przedstawiono ciekawe i bogate zbiory muzealne. 
Publikacja ilustrowana jest archiwalnymi fotografiami czarno-
białymi oraz barwnymi prezentującymi wybrane fragmenty 
ekspozycji i najciekawsze zbiory muzeum. Książka powstała  
z okazji 30-lecia utworzenia muzeum. Autorem publikacji jest 
Zbigniew Todorski. 

 
 Tradycje wielkanocne w Trzcińcu 
      Jest to już czwarty zeszyt z serii „Zwyczaje, obrzędy  
i wierzenia ludowe, wschodnie Mazowsze i południowe 
Podlasie z archiwum folkloru CKiS”.  
      W publikacji zamieszczono wspomnienia dotyczące 
wiosny, Wielkiego Postu, Świąt Wielkanocnych w Trzcińcu, 
gmina Skórzec. Są to wybrane opowieści członków  
zespołu ludowego. Zostały one zarejestrowane na taśmach 
magnetofonowych w latach 1988-2009. Opracowania  
i wyboru tekstów dokonała Wanda Księżopolska. 

 
 Trudna droga do niepodległości 

Jest to informator, który został przygotowany w związku  
z wystawą historyczną o tym samym tytule, eksponowaną  
od listopada 2014 do stycznia 2015 r. Zawiera szkic 
historyczny drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz przybliża prezentowaną wystawę. Wydawnictwo zostało 
zilustrowane fotografiami obiektów pokazanych na ekspozycji. 
 
 

 Wydawnictwa towarzyszące organizowanym wystawom 
 

 
 

Foldery-składanki zawierają informacje  
o autorach i ich twórczości oraz wybrane 
barwne reprodukcje prac prezentowanych  
na ekspozycjach muzealnych.  

 Krzysztof Marek Bąk.  
Bukiny i kommemorały 

 Małgorzata Chmielowska. Malarstwo 

 Moje góry.  
Malarstwo Ryszarda Kowalewskiego 
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 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  
Folder-składanka zawierający podstawowe wiadomości o Muzeum. 

Jest to dwustronnie zadrukowana karta formatu A4 złożona na trzy 
części. Wydany w języku polskim i angielskim. 
 

 
 
 

 Przejście  
    Katalog wystawy zawiera  informację   
o  autorkach wystawy  „Przejście”  
i prezentuje  ich   prace.  Wydany  
w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. 

  
 
 

 
 Plan kamieni symbolicznych  

Plan zawiera krótką historię Obozu Zagłady w języku polskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Określa położenie 
nazw miejscowości wykutych w kamieniach symbolicznego 
cmentarza na terenie byłego Obozu Zagłady w Treblince. 
 

 
 
 
 
 

 Stemple okolicznościowe przygotowane na tegoroczne imprezy  
 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Rewenety i monety okolicznościowe przygotowane  
na tegoroczne imprezy 
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 Kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiały promujące wystawę „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2.  
Tak się zaczęła droga w Kosmos” 
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 

 
Oprócz stałych w ofercie muzeum lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – 

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

 
 

Oto niektóre z nich:  
 

 Spotkanie z kolekcjonerem „świętych 
obrazków” Markiem A. Kamińskim 

9 lutego 
 

 W dniu otwarcia wystawy „Sacrum  
w portfelu” Marek Kamiński przedstawił historię 
swojej kolekcji obrazków dewocyjnych oraz 
opowiedział o najbardziej znanych ośrodkach ich 
wytwarzania. Spotkaniu towarzyszył pokaz 

multimedialny informujący o historii tych dewocyjnych druków. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczenia ciekawego i bogatego zbioru prelegenta. 

 
 

 

 Narodowy Dzień Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych” 
3 marca  
 

W związku z Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w muzeum odbyły się 
wykłady z pokazami multimedialnymi. Pierwszy 
wykład poświęcony był sylwetkom oprawców  

z siedleckiego UB oraz metodom jakimi posługiwali się wobec zatrzymanych żołnierzy 
podziemia zbrojnego w pierwszym okresie walki o władzę na terenie Siedlec i powiatu 
siedleckiego. Natomiast w drugim zostały zaprezentowane portrety i przybliżone 
biogramy osób z regionu Siedlec. Tematy zaprezentowali dr Wiesław Charczuk i mgr 
Sławomir Kordaczuk.  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Nasza pamięć o nich jest 
powinnością za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 
 
 

 Wizyta ambasadora Szwecji 
22 marca 

 

W marcu Muzeum Walki i Męczeństwa 
odwiedził ambasador Szwecji Staffan Herrstrom, 
minister-radca Ulrik Tiderstrom oraz małżonka 
ambasadora Karin Herrstrom.  Delegacja zwiedziła 
tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu 
Pracy, a także oddała hołd poległym w czasie  
II wojny światowej Żydom i Polakom. 

 
 

http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=1
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 Wykład Piotra Ługowskiego  
„Inicjatywy budowlano-artystyczne 
Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach  
w świetle źródeł archiwalnych 
28 marca  
 
 Piotr Ługowski studiował historię sztuki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a następnie na 

Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Obecnie naukowo związany jest z Instytutem 
Sztuki PAN, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską. Od 2007 pracownik 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Jest autorem licznych haseł 
leksykograficznych oraz artykułów z zakresu architektury i sztuki nowożytnej, w tym 
także dotyczących Siedlec. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2009 r.). Przedstawiany temat na wykładzie był wynikiem kilkuletnich badań. Autor  
w oparciu o nieznane dotychczas źródła przedstawił wielokrotnie podejmowany  
w literaturze temat fundacji powstałych w Siedlcach z inicjatywy księżnej Aleksandry 
Ogińskiej m.in. przebudowę pałacu oraz budowę parku „Aleksandria”, budowę 
Kafehauzu, a także prace związane z przekształceniem i doposażeniem kościoła. 

 
 

  Ogólnopolska sesja naukowa 
„NIE TYLKO BLIZNA I SARNAKI!  
ZABYTKI MILITARNE Z II WOJNY 
ŚWIATOWEJ NA TERENIE POLSKI” 
9, 10 maja 

 
Na początku maja zorganizowaliśmy 

pierwszą ogólnopolską sesję naukową 
poświęconą tematyce broni V-1 i V-2. Sesji 

towarzyszyła wystawa  „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła droga  
w Kosmos”.  

Pierwszy dzień konferencji to głównie 
wystąpienia naukowe, natomiast drugiego dnia 
uczestnicy mieli możliwość zobaczenia obiektów 
i miejsc związanych z niemieckim programem 
rakietowym na terenie powiatu siedleckiego  
i łosickiego w miejscowościach: Korczew - 
Drażniew - Sarnaki - Mierzwice - Zabuże - 
Hołowczyce - Nowe Litewniki. Patronat medialny 
nad sesją objęli: Starosta Siedlecki, Wójt Gminy 
Przesmyki oraz Środowisko Żołnierzy Oddziały 
Partyzanckiego „Zenona”. 
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 Program edukacyjny 
,,Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur  
i narodów” 
17 maja 
 

W maju skazani z Zakładu Karnego  
w Siedlcach po raz kolejny porządkowali tereny 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 
Skazani, odbywający karę w siedleckiej jednostce 
od 6 lat uczestniczą w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach, mających na celu ochronę dorobku dziedzictwa narodowego  
i kulturowego. W ramach programu readaptacji 
społecznej „Rzeczpospolita ojczyzna wielu kultur”, 
autorstwa kpt. M. Zina, skazani porządkują tereny 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 
Każdorazowo przed rozpoczęciem prac 
porządkowych zwiedzają Muzeum z przewodnikiem, 
który przybliża im historię byłego Obozu Zagłady  
i Karnego Obozu Pracy. Dla skazanych to przede 
wszystkim cenna lekcja historii, nauka szacunku do 
innych narodów, kultur i tradycji. Są to także chwile 
spędzone poza murami zakładu karnego.  
 
 

 II konferencja naukowa  
„Treblinka – historia i pamięć” 
5 września 
 

Na początku września w Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince odbyła się II konferencja 
naukowa „Treblinka – historia i pamięć”. Spotkanie 
zorganizowano w 50. rocznicę upamiętnienia Miejsca 

Pamięci oraz 70. rocznicę likwidacji Karnego Obozu Pracy. Spotkaniu towarzyszyło 
otwarcie wystawy prac malarskich pt. „Przejście”. 

Swoje wykłady wygłosili: Wiesław Wysok z Państwowego Muzeum na Majdanku, 
Artur Zawadka, przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, 
Caroline Sturdy - Colls z Wydziału Badań Sądowych i Kryminalistyki Staffordshire 
University, Artur Ziontek i Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach. 
 

 

 XVI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach 
17 października 

 
Co roku Muzeum Regionalne w Siedlcach 

włącza się w organizację Festiwalu Nauki i Sztuki. 
Organizatorem imprezy od 1999 r. jest Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W 2014 
roku w Muzeum Regionalnym można było posłuchać 

wykładów połączonych z pokazami multimedialnymi na temat architektury siedleckiej, 
uczestniczyć w seansie astronomicznym i uroczystości wręczenia tegorocznym 
laureatom nagrody „Złotego Jacka”.  
 



67 

 

 Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza 
1 grudnia 
 
    Tradycyjnie 1 grudnia w muzeum odbywa się 
uroczystość wręczenia Nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza. Nagrody przyznawane są od 1987 
roku w trzech dziedzinach: społeczno–patriotyczno–
humanitarnej, szeroko pojętej sztuki, sztuki sakralnej 
i ludowej, literatury. Za każdym razem wyróżnienia te 

otrzymują osoby, szczególnie związane z naszym regionem. W 2014 roku Nagrody  
im. Ludomira Benedyktowicza zostały przyznane po raz 25. 
 
 
 

 Spotkanie z autorką wystawy „Świat jest piękny”  
Teresą Szczurowska-Buchczewą 
10 grudnia 
 

 W związku z trwającą wystawą „Świat jest piękny” odbyło 
się spotkanie z Panią Teresą Szczurowską-Buchczewą – 
autorką obrazów i grafik pokazanych na wystawie.  Artystka jest 
siedlczanką która studiowała zagranicą i tam przez pewien czas 
tworzyła. W 1976 r. wróciła do Siedlec i tu prowadzi swoją 
działalność artystyczną. Na spotkaniu opowiedziała o swojej 
pracy w Bułgarii i Polsce. 

 
 
 

 Promocja projektu „Śladami Anny Kahan” 
– wycieczka po Siedlcach 
11 grudnia 
 

Stowarzyszenie tutajteraz przy współpracy 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach zrealizowało projekt 
pt. „Śladami Anny Kahan”. Jest to multimedialna 
wycieczka po dawnych Siedlcach. Na spotkaniu 
promocyjnym goście zobaczyli nasze miasto  
z perspektywy nastoletniej dziewczyny, żydowskiej 
pamiętnikarki z czasów I wojny światowej, Anny Kahan. 
Autorka, pisząc dziennik, wspomina o wielu miejscach, 
które do tej pory są w Siedlcach, ale pełnią inną rolę,  
i o tych, które zostały zburzone i na ich miejscu są już 
zupełnie inne budynki. Autorzy wirtualnej wycieczki 
zaznaczyli te miejsca na mapie. Użytkownik będzie mógł zobaczyć, jak one wyglądały 
w czasach życia Anny Kahan w Siedlcach. Tekst wycieczki przygotował Sławomir 
Kordaczuk. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski  
w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 

 
 
 
 
 

 

http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=1
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej i oddziałach 

muzeum w 2014 r. znalazły się: 
 

 NOC MUZEÓW  
„Wokół nieba i książki” 
17 maja 

 
   Muzeum Regionalne w Siedlcach uczestniczy 
w tej imprezie od 2009 r. W 2014 roku tematem 
przewodnim było niebo i książka. Do realizacji 
programu tegorocznej imprezy zaprosiliśmy: uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu, 
członków Siedleckiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii, artystę grafika Krzysztofa Marka Bąka 
oraz historyka literatury Artura Ziontka. Oba 
tegoroczne zagadnienia łączy postać Bohdana Arcta 
(1914-1973). W maju 2014 r. minęła setna rocznica 
urodzin tego lotnika i pisarza. Urodził się w rodzinie 
wydawców i księgarzy w Warszawie, ale od lat 50.  
XX wieku mieszkał w okolicach Siedlec. Jego matka 

była jedną z  najpopularniejszych w  okresie międzywojennym autorek książek dla 
dzieci i młodzieży. Te rodzinne wątki zostały zaprezentowane na wystawie muzealnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolejnym punktem naszej imprezy było spotkanie 

autorskie z Krzysztofem Markiem Bąkiem autorem 
prezentowanej wystawy „Bukiny i  kommemorały”. 
Podczas spotkania autorskiego siedlczanie mieli okazję 
bliżej poznać autora i uczestniczyć w prelekcji „Po co 
komu dziś ekslibris”. Autor przedstawił w niej historię 
księgoznaku, jego rolę na przestrzeni wieków i zilustrował 
to ciekawie wybranymi przykładami z różnych epok. 
Największą popularnością wśród zwiedzających cieszył 
się konkurs wiedzy na temat prezentowanych wystaw 
muzealnych oraz seans astronomiczny pt: „Niebo na 
wyciagnięcie ręki”. Seanse odbywały się co godzinę. Jego 
uczestnicy poznali najważniejsze gwiazdozbiory nocnego 
nieba i związane z nimi ciekawostki. Na podróż po 
nocnym niebie zabrali wszystkich chętnych członkowie 
Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Odpowiedzi na pytania konkursowe znajdowały się na 
muzealnych ekspozycjach, dzięki czemu uczestnicy mogli 

dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Tegoroczną Noc Muzeów zakończyliśmy projekcją 
filmu „Muzeum Utracone”.  
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 Międzynarodowa sesja naukowa 
„Dawne siedziby ziemiańskie wobec 
współczesnych wyzwań gospodarczych  
i szans turystycznych” 
15, 16 czerwca 

 
 
 
 
 
Od 2004 roku muzeum, cyklicznie co 2 lata, 

organizuje sesje naukowe poświęcone problematyce 
szlachecko-ziemiańskiej. Do tej pory odbyło się pięć 
tego typu konferencji naukowych. Ostatnia sesja miała 
charakter międzynarodowy. Gościliśmy dwóch 
zagranicznych referentów – z Niemiec i Białorusi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematem przewodnim sesji były współczesne wyzwania gospodarcze i szanse 

turystyczne dawnych siedzib ziemiańskich. Tradycyjnie było to dwudniowe wydarzenie. 
Pierwszego dnia były prezentowane referaty. Natomiast drugiego dnia zaprosiliśmy 
uczestników na wycieczkę szlakiem dworów powiatu siedleckiego i łosickiego. Sesji 
towarzyszyła również wystawa fotograficzna autorstwa Sławomira Kordaczuka 
„Szlacheckie siedziby. Dwory i pałace wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia 
i północnej Lubelszczyzny”.  Trwałym śladem będzie publikacja posesyjna o tym samym 
tytule wydana w następnym roku.  

Patronat medialny nad sesją objęli: Echo Katolickie, Radio Podlasie, TV Wschód 
oraz regionalny portal informacyjny podlasie24.pl. 
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 Uroczystości patriotyczno-religijne 
na terenie Karnego Obozu Pracy  
w Treblince 
6 września 

 
W 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

w Miejscu Straceń w Treblince odbyły się 
uroczystości upamiętniające pamięć i cześć ofiar 
Karnego Obozu Pracy. Obchody tradycyjnie 

odbyły się w pierwszą sobotę września. Rozpoczęła je droga krzyżowa, prowadzącą spod 
Żwirowni aż do symbolicznego pomnika upamiętniającego miejsce straceń Polaków, 
Romów oraz Żydów. W uroczystościach wzięli między innymi udział przedstawiciele władz 
lokalnych, kombatanci, harcerze i młodzież  
z Kosowa Lackiego, Sokołowa Podlaskiego, 
Jasienicy, Prostyni, Kiełczewa i Kalinowa. 

Z uwagi na pamięć ofiar Treblinki  
i przywiązanie do wrześniowych spotkań, mszy 
świętej przewodniczył drohiczyński biskup senior 
Antoni Dydycz. Po przemówieniach żyjących 
jeszcze więźniów Obozu Pracy złożono wieńce  
i zapalono znicze. Spotkanie zakończyło się 
wspólną modlitwą o pokój na świecie. 
 
 
 
 

 

 Dni Niepodległej 
8, 9, 11, 12 listopada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku uroczystości, tak jak w latach poprzednich, 
trwały przez cztery dni.  
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W programie uroczystości znalazły się: 

8 listopada 

 III Otwarte zawody strzeleckie pamięci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 96. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Współorganizowane były z  Mazowieckim 
Towarzystwem Strzeleckim imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z udziałem 
Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Front”.  

 
 
 

9 listopada 

 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. 

 

 

 

 
 

  „Z pieśnią i piosenką do niepodległości”  
koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Siedlcach 

 

 

 

 Prezentacja postaci Ignacego Jana Paderewskiego 
przez Małgorzatę Iwańską: „Sonata niepodległości – 
Ignacy Paderewski dla Polski” oraz otwarcie 
wystawy: „Trudna droga do niepodległości 1914 -
 1918”. 

 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z wydawnictwami filatelistycznymi. 
 
 

 
 

 
 Koncert kapeli Stanisława Ptasińskiego, laureata 

nagrody im. Oskara Kolberga. 
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 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
publiczności z dziećmi Zespołu Szkół w Zagoździu 
(pow. łukowski).  
 
 

 
 

 

 Wykład historyczny dra Tadeusza Boruty  
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach - „Aktywność polityczna i wojskowa 
Polaków na rzecz niepodległości w latach I wojny 
światowej”. 

 
 

 
 

11 listopada 

 Wykład Wiktora Krzysztofa Cygana  
„Legiony Polskie w historii wschodniego 
Mazowsza i Podlasia”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Program słowno-muzyczny  

„Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” przygotowany  
przez Państwa Antoninę i Eugeniusza Mąków.  

 

 

 

 

 
 

12 listopada 

 Podsumowanie konkursu plastycznego  
„Moje spotkanie z historią”, 
ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród, wyróżnień i dyplomów. 
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 Adwentowe granie 
10 grudnia 
 

 Tradycyjnie na początku grudnia 
odbył się XX 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 dziewięciu 
wykonawców wystąpiło w trzech kategoriach 

wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. W programie imprezy oprócz konkursu gry na 
ligawkach odbyło się widowisko obrzędowe w wykonaniu teatru obrzędowego z Trzcińca. 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

 XIII Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Mińsku Mazowieckim 
24 maja 
  

Jest to impreza promująca kulturę ludową i folklor. 
Była ona ważnym i prestiżowym spotkaniem ludowych 
muzykantów i śpiewaków z Mazowsza. Celem jest 
przegląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji 
autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Impreza 
ma charakter konkursu. Biorą w nim udział kapele ludowe, 
instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, 
śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest 
zgodny z tradycjami Mazowsza. Nadrzędnym kryterium 
oceny jest autentyczność wykonywanych utworów ludowej 
kultury muzycznej. Konkurs oceniają wybitni etnografowie i folkloryści. Festiwal 
oceniany jest wysoko ze względu na poziom wykonawców i sam repertuar, obejmujący 
relikty muzycznego, tradycyjnego dorobku wsi polskiej. Nierzadko na Festiwalu 
pojawiają się „perły” zachwycające jurorów i znawców tematu. Innym pozytywnym 
aspektem jest to, że uczestnicy przygotowując się do występu, oddają się 
poszukiwaniom i gromadzą muzykę, teksty, dzięki czemu ratują je od zapomnienia.  
W tegorocznej edycji udział wzięło 10 zespołów śpiewaczych, 9 solistów śpiewaków,  
9 kapel, 4 solistów instrumentalistów, 8 grup w kategorii mistrz i uczeń i 2 osoby  
w kategorii gry na instrumentach pasterskich. Głównym organizatorem imprezy jest 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim. 
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 POWIŚLAKI 
XXI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych 
Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach 
7 czerwca 
 
 Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu 
regionów nadwiślańskich, organizowany jest  
w Maciejowicach, powiat garwoliński, w ważnym ośrodku 
tradycyjnej mazowieckiej kultury ludowej. 

Ideą konkursu jest coroczne zaproszenie 
wszystkich żyjących i występujących publicznie laureatów 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 
czyli najlepszych w swoich regionach. Jest to prawdziwe 
spotkanie mistrzów, godne uwagi miłośników ludowego 
śpiewu i muzyki, wykonanych na najwyższym poziomie. 

W XXI edycji „Powiślaków” udział wzięło 17 kapel, 5 solistów instrumentalistów,  
13 solistów śpiewaków oraz 6 zespołów śpiewaczych. Łącznie na scenie wystąpiło około 
135 osób. Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach i Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach. 

 
 

 Projekt „Jesteśmy Razem” 
21 października  
 

Już po raz piąty z inicjatywy Jacka 
Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego na 
terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
odbył się projekt edukacyjny „Jesteśmy razem”.  
W uroczystościach upamiętniających zagładę 
narodu żydowskiego wzięli udział przedstawiciele 
władz Polski, Izraela, reprezentanci ambasady  
w USA, Litwy i Białorusi oraz polscy 
samorządowcy. 

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży oraz 
spotkanie przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego. Licealiści  
z Kosowa Lackiego, Ostrołęki, Konstancina, Ostrowi Mazowieckiej, Węgrowa, 
Sokołowa Podlaskiego, Łochowa, Siedlec, Sadownego, Warszawy, Płocka, Mińska 
Mazowieckiego i Białegostoku oraz uczniowie z American School of Warsaw  
i Izraelczycy spotkali się w gmachu Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kosowie Lackim 
oraz w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini. Młodzież miała szansę 
porozmawiać nie tylko o Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata  
i zgładzonym w Treblince Januszu Korczaku, ale również dowiedzieć się o tradycjach  
i zwyczajach panujących w Polsce i Izraelu, poznać kilka liter i słów w języku polskim  
i hebrajskim, a także pograć w kalambury i rebusy. 

Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy projektu udali się do byłego 
Obozu Zagłady w Treblince. Tam, pod pomnikiem głównym minutą ciszy uczczono 
pamięć zamordowanych Żydów. Kolejnym punktem programu było zapalenie 
symbolicznych zniczy, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar Holocaustu. Znicze 
zapalili Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, zastępca Prezydenta miasta 
Warszawy Włodzimierz Paszyński, ambasador Izraela Anna Azari, dyrektor 
Departamentu Młodzieży i Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji Izraela Dany Rosner, 
ocalona Hana Malisdorf oraz młodzież z Izraela i Polski. 
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VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

DĄBROWA 
 

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego na cele muzealne 
 

 

Drugi rok z kolei muzeum nie udało się (mimo 
składanych wniosków) pozyskać funduszy na dalszy 
etap inwestycji tj. adaptację oficyny, ogrodzenie terenu  
i rewitalizację parku. 

Mimo tego, nie był to martwy okres dla dworu  
i parku. Ze środków własnych prowadzone były 
różnorodne działania przybliżające otwarcie Muzeum 
Ziemiaństwa. 

 

1. Poszukiwano elementów wyposażenia na przyszłą 
ekspozycję; pozyskano m.in.: kredens kuchenny, łóżka, 
fortepian, stolik do robótek. 

2. Wybudowano piec kaflowy w jednym z pokoi parteru. 
3. Wykonano (wymagane przez straż pożarną) oświetlenie 

awaryjne na parterze dworu. 
4. Porządkowano i wzbogacono otoczenie dworu poprzez: 

 wykonanie nowego przyłącza energetycznego, 

 cięcia pielęgnacyjne drzew i nasadzenia nowych, 

 wybudowanie wędzarni, 

 oczyszczenie i zamontowanie „ptasznika” (budki dla 
ptaków), 

 splantowanie terenu i założenie trawników i rabat kwiatowych w najbliższym 
otoczeniu dworu. 
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