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1. WYSTAWY OPRACOWANE I PREZENTOWANE 
PRZEZ MUZEUM 

 
a/ stałe 
 
1. „Z historii Siedlec i okolic” 
 

 
 

Wystawa przybliża historię miasta i okolic. Przypomina o ważnych 
faktach, nieprzeciętnych ludziach, ciekawych miejscach. Ilustrują to 
fotografie, dokumenty, przedmioty, dzieła sztuki. Wystawa przypomina 
luźne karty z historii miasta i okolic. Przedstawiono na niej najważniejsze 
wydarzenia i postaci. 
 Ekspozycję otwiera prezentacja 
muzealnych kolekcji dzieł sztuki. 
Udało się je zgromadzić dzięki darom 
artystów, bądź ich spadkobierców. 
Tylko nieliczne zostały zakupione. 
Prawie wszystkie kolekcje mają 
siedlecki rodowód. Na wystawie 
prezentowane są obrazy Małgorzaty 
Łady-Maciągowej (1881-1969)  
i Michała Borucińskiego (1885-1976), grafiki Kazimierza Szwainowskiego 
(1917-2002), monotypie Ireny Karpińskiej (1901-1985) i Joanny 
Karpińskiej (1902-1999), oraz szkło artystyczne Henryka Albina 
Tomaszewskiego (1906-1993). Zaakcentowano sylwetkę znakomitego 
aktora urodzonego w Siedlcach – Jacka Woszczerowicza (1904-1970) oraz 
postać światowej sławy tancerki Józefy Ziuty Buczyńskiej (1910-2002) 
również urodzonej w Siedlcach i wiele lat związanej z tym miastem. 
 Na fotografiach i specjalnie opracowanych planszach pokazano 
zabytkowe budowle, które wznieśli w XVIII w. właściciele Siedlec 
Czartoryscy i Ogińska. 
 Liczne fotografie oraz kopie dokumentów z Archiwum Akt Dawnych  
w Warszawie dają obraz przemian i rozwoju Siedlec w XIX w. Wzniesiono 
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wówczas budynek poczty, więzienie i cerkiew. Przeprowadzono odcinek 
traktu bitego Warszawa – Brześć, wybudowano linię kolejową warszawsko-
terespolską, powstał pierwszy dworzec kolejowy. 
 Obszerny zestaw fotografii – wykonanych z oryginalnych negatywów 
siedleckiego fotografa Adolfa Gancwola-Ganiewskiego (1870-1942), 
pokazuje Siedlce w czasie zaborów i w 20-leciu międzywojennym. 
 Na wystawie pokazane jest również wnętrze izby, niezbyt zamożnego 
chłopskiego domu z okolicy Siedlec, sprzęty codziennego użytku, 
wyposażenie i dekoracje. 
Wystawa ma duże walory poznawcze dla mieszkańców miasta zarówno 
dorosłych, dzieci i młodzieży. Na bazie tej wystawy realizowane są lekcje 
muzealne o wielu wątkach tematycznych. 

 
      Wystawę zwiedziło: 9001 osób 
 
 
 

b/ czasowe 
- krajowe 

 
1. „Zmienność i trwanie”   
 

 
 
Wystawa ukazująca tradycyjne i współczesne formy sztuki ludowej, 

wiejskiego rzemiosła i wybranych dziedzin folkloru, regionów otaczających 
Siedlce.  
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Eksponaty pochodziły ze zbiorów prywatnych, ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Regionalnego w Łukowie, prace 
pozyskane drogą konkursu (konkurs pod tym samym hasłem ogłoszono  
i zakończono w roku 2001). 
Łącznie było to 255 prac z następujących dziedzin: 
- sztuka ludowa (stroje ludowe i inne prace tkackie, rzeźba, zdobnictwo  
i plastyka obrzędowa),  
- rzemiosło wiejskie (prace bednarskie, stolarstwo, plecionkarstwo, 
powroźnictwo, kowalstwo i kołodziejstwo, 
- rzemiosło (produkcja dla wsi), 
- folklor, 
- instrumenty muzyczne (kapel i pasterskie), 
- zabawki dla dzieci. 

 
 Wystawę zwiedziło: (od 1.I  do 9.I.2002)  94 osoby 
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2. „DYPLOM 2002” – grafika i rzeźba studentów Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach 
  
 

Na wystawie zaprezentowano dorobek 
artystyczny studentów V roku, którzy – po 
ukończeniu obowiązkowych zajęć  
z malarstwa, grafiki i rzeźby – wybrali 
grafikę albo rzeźbę jako przedmioty 
fakultatywne. 
Prace z grafiki, wykonane w takich 
technikach, jak monotypia, linoryt, gipsoryt, 
sucha igła, grafika komputerowa, zawierały 
wypowiedzi na tematy interesujące autorów, 
a także zaproponowane przez wykładowców. 
Prezentowane na wystawie prace 
rzeźbiarskie były efektem indywidualnych 
przemyśleń oraz wyboru technik 
rzeźbiarskich najbardziej bliskich autorom. 
Założeniem ćwiczeń była praca  
w materiałach trwałych. Kompozycje 

rzeźbiarskie wykonane zostały w terakocie, drewnie, metalu – techniką 
repusowania w blasze miedzianej oraz odlewania w brązie metodą traconego 
wosku, a w przypadku płaskorzeźb – w gipsie patynowym. 
 
Wystawę zwiedziło: 697 osób 
 
 
3. „Pracownia malarstwa 2002”  
 

Na przełomie lutego i marca 2002 r. 
prezentowana była w Muzeum Regionalnym 
wystawa prac studentów Akademii Podlaskiej – 
kierunku pedagogika z plastyką. Była to wystawa 
podsumowująca osiągnięcia plastyczne grupy 
studentów V roku, którzy jako specjalizację 
wybrali malarstwo. W ciągu trzech semestrów 
zajęć pracowali pod kierunkiem prof. Mikołaja 
Bielugi. Celem prowadzonych przez profesora 
zajęć było, oprócz osiągnięcia przez studentów 
biegłości technicznej, zachęcenie ich do 

poszukiwań własnej indywidualności. 
Na wystawie znalazły się też obrazy profesora Mikołaja Bielugi. 

  
Wystawę zwiedziło: 1287 osób 
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 4. „Co by było, gdyby Was nie było?” 
 
  

Wystawa fotografii Piotra Tołwińskiego, 
młodego siedleckiego fotografika współpracujące-  
go z prasą siedlecką, autora wielu zdjęć zabytków 
Siedlec, które niejednokrotnie wykorzystano do 
promocji miasta. Stypendysta Prezydenta Miasta 
Siedlce w 2000 r. Zaprezentowane na wystawie 
czarno-białe fotografie – 59 portretów - to efekt 
zrealizowanego programu stypendialnego. 

Autor według własnej koncepcji przedstawił 
ludzi związanych z szeroko pojętym życiem 
kulturalnym Siedlec. Wśród portretowanych 
znaleźli się malarze, poeci, dziennikarze, muzycy 
itp. 

Wystawa wywołała wiele emocji, zarówno 
tych pozytywnych jak i negatywnych, ale zawsze 
tak jest, kiedy dotyczy to wizerunku człowieka. 

 
Wystawę zwiedziło: 1054 osoby 

 
 
 
 
  

 



 6 

 4. „Co by było, gdyby Was nie było?” 
 
  

Wystawa fotografii Piotra Tołwińskiego, 
młodego siedleckiego fotografika współpracujące-  
go z prasą siedlecką, autora wielu zdjęć zabytków 
Siedlec, które niejednokrotnie wykorzystano do 
promocji miasta. Stypendysta Prezydenta Miasta 
Siedlce w 2000 r. Zaprezentowane na wystawie 
czarno-białe fotografie – 59 portretów - to efekt 
zrealizowanego programu stypendialnego. 

Autor według własnej koncepcji przedstawił 
ludzi związanych z szeroko pojętym życiem 
kulturalnym Siedlec. Wśród portretowanych 
znaleźli się malarze, poeci, dziennikarze, muzycy 
itp. 

Wystawa wywołała wiele emocji, zarówno 
tych pozytywnych jak i negatywnych, ale zawsze 
tak jest, kiedy dotyczy to wizerunku człowieka. 

 
Wystawę zwiedziło: 1054 osoby 

 
 
 
 
  

 

 7 

 
5. „Iza Staręga. Malarstwo.” 
 

Wystawa prezentująca dorobek artystki  
z ostatnich dwóch lat – 71 prac, głównie pastele na 
papierze to obrazy układające się wyraźnie w cykle 
nazwane przez autorkę „Infantylia”, „Anturia”, „Ślady”, 
oraz „Twarze”. Prace bardzo wyważone kompozycyjnie 
i kolorystycznie, o wielkiej harmonii. W chaosie  
i zgiełku współczesnego świata przynoszą spokój  
i ukojenie. Są dalekie od doskonałości, tylko sugerują 
kształt czy temat, reszta pozostawiona jest odbiorcy. To 
od niego zależy ile znajdzie dla siebie w tych 
tajemniczych światach artystki. 

Iza Staręga – siedlczanka, absolwentka Instytutu Wychowania 
Artystycznego UMCS w Lublinie. Członek ZPAP. Zajmuje się malarstwem  
i rysunkiem oraz pracą pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Siedlce w 2000 roku. 

 
 Wystawę zwiedziło: 1262 osoby 
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6. „Prasa siedlecka XX i XXI wieku”  
 
 Eksponaty ze zbiorów: Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach, Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Siedlcach, zbiorów prywatnych: Andrzeja 
Moritza, Wandy Holzer, Jacka Wierzbickiego, Adama 
Krzeskiego – członka Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, 
archiwów redakcji: „Tygodnika Siedleckiego”, „Kuriera 
Siedleckiego”, „Nowego Echa Podlasie” i „Życia 
Siedleckiego”. 

Na wystawie prezentowane były gazety  
z dwudziestolecia międzywojennego, okresu okupacji II 
wojny światowej, powojenne z lat czterdziestych  
i pięćdziesiątych, tzw. drugiego obiegu i współczesne. 
Ilustrowały stuletnią historię miasta w poszczególnych okresach historycznych, 
odzwierciedlały także zmiany zachodzące w kraju. Były też reprezentowane 
partie polityczne, organizacje społeczne i różne instytucje. Prasa współczesna 
wprowadziła w nastrój kolorów, bogatej reklamy i wielość przedmiotów, jakie 
redakcje rozprowadzają reklamując również działalność pozaprasową. 
Zwiedzających intrygowały wydawnictwa prywatne nieznane szerszemu 
ogółowi, jak chociażby „Gazeta Herbowa” i jedyne lokalne pismo sportowe 
„Rugbuś” z mutacjami. 

Biorąc do ręki gazetę zapoznajemy się z jej treścią, nie widząc autorów 
artykułów i podanych wiadomości. Dlatego pokazaliśmy również fotografie 
składów redakcyjnych, portrety wydawców: Sławomira L. Wysockiego 
(„Gazeta Herbowa”), Jacka Wierzbickiego („Rugbuś”) i osoby wydające gazety 
przed wojną lub publikujące materiały w różnych tytułach: Stanisław 
Wąsowski, Stanisław Strubiński, Zygmunt Michałowski, Wacław 
Krzemieniewski, Józef Mikulski. 

Ciekawostkami były również gazety żydowskie wydawane w Siedlcach, 
pismo posła Aleksandra Niedbalskiego skierowane do redakcji „Światowida”  
z prośbą o opublikowanie informacji o zmarłym w 1924 r. Mieczysławie 
Asłanowiczu czy  legitymacja siedleckiego korespondenta Polskiej Agencji 
Telegraficznej Mariana Moritza. 
 
Wystawę zwiedziło: 3211 osób 
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 7. „Z kolekcji muzeum”  
 

 
 
Wystawa została pomyślana jako pokaz najstarszych i najbardziej 

charakterystycznych eksponatów ze zbiorów działu sztuki Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Czas jej eksponowania (czerwiec – lipiec) pozwalał 
przewidywać, że publiczność będą stanowić osoby przybywające w czasie 
wakacyjnym do Siedlec. Będzie to okazja do zaprezentowania przekroju naszej 
kolekcji i pochwalenia się eksponatami, które nie często mogą być oglądane. 
Miejsce przeznaczone na tę wystawę (3 sale I piętra) narzuciło konieczność 
podzielenia ekspozycji na trzy części.  

W sali środkowej, którą zwiedzający widzieli w pierwszej kolejności, 
zaprezentowaliśmy tkaninę najbardziej znanej polskiej artystki – Magdaleny 
Abakanowicz oraz gablotę ze szkłem artystycznym Henryka Albina 
Tomaszewskiego, który jest uważany za pioniera tej dziedziny sztuki użytkowej 
w powojennej Polsce. Sala ta była poświęcona też  polskiej grafice artystycznej 
XX wieku. Zaprezentowaliśmy w niej prace następujących artystów: 
A.J.Półtawskiego, J.Rubczaka, K.Wiszniewskiego, W.Lama, W.Borowskiego, 
T.Kulsiewicza i E.Bartłomiejczyka. 

W drugim pomieszczeniu, poświęconym malarstwu polskiemu XX 
wieku, wyeksponowaliśmy ciekawsze pejzaże i portrety z naszych zbiorów. 
Znalazły się wśród nich pejzaże: J.Kotowskiego, St.Czajkowskiego, J.Glasnera, 
J.Bohuszewicza, M.Krzyżanowskiej, J.Jarosza, St.Żukowskiego i J.Pankiewicza 
oraz portrety malowane przez M.Borucińskiego, W.Weissa, K.Pacewicza. 
Całość uzupełniały: akt malowany przez Małgorzatę Ładę-Maciagową, martwe   



 10 

natury M.Borucińskiego, wnętrze pokoju L.Grabowskiego i sceny rodzajowe 
V.Hoffmana i W.Wodzinowskiego. 

Trzecia sala była poświęcona najstarszym eksponatom ze zbiorów działu 
sztuki. Udało się nam zaaranżować ją jako przegląd stylów w sztuce polskiej od 
baroku do secesji (XVII-XIX/XX w.). Barok XVII i XVIII w. reprezentował 
lichtarz datowany na 1679 r., krzesło w typie barokowych mebli gdańskich oraz 
ręcznie wyrysowana tablica genealogiczna Komorowskich h.”Korczak” z 1708 
r. oraz dwa portrety męskie  z 1660 i 1770 r. Ze zbiorów biblioteki muzealnej 
wyeksponowano najstarszą książkę wydaną w 1784 r. Swoistym uzupełnieniem 
były kopie obrazów M.Bacciarellego malowane przez M.Borucińskiego w l. 50-
tych XX w. Klasycyzm na naszej wystawie reprezentowany był portretem 
kobiecym z ok. 1810 r., kinkietami z okresu Księstwa Warszawskiego  
i stolikiem z marmurowym blatem.  

Wiek XIX podzieliliśmy na dwie części. Jedną z nich reprezentował 
salon mieszczański z realistycznymi portretami z około połowy tegoż wieku  
i malarstwem charakterystycznym dla tego czasu. Przełom XIX i XX wieku 
wykształcił styl zwany secesją, którego przykłady mogliśmy zaprezentować 
dzięki rzeźbom Konstantego Laszczki i obrazom takich malarzy jak K.Frycz, 
J.Skotnicki, F.Żmurko i K.Sichulski. W tej części były też przykłady rzemiosła 
secesyjnego w postaci lamp i świeczników oraz prasa pocz. XX w. „Bluszcz”, 
„Tygodnik Ilustrowany” i „Kłosy” ze zbiorów biblioteki muzealnej. 
 
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert pianistów polonii ukraińskiej  
i białoruskiej – uczestników V Festiwalu Młodych Pianistów Siedlce 2002 

  
Wystawę zwiedziło: 533 osoby 
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wyeksponowano najstarszą książkę wydaną w 1784 r. Swoistym uzupełnieniem 
były kopie obrazów M.Bacciarellego malowane przez M.Borucińskiego w l. 50-
tych XX w. Klasycyzm na naszej wystawie reprezentowany był portretem 
kobiecym z ok. 1810 r., kinkietami z okresu Księstwa Warszawskiego  
i stolikiem z marmurowym blatem.  

Wiek XIX podzieliliśmy na dwie części. Jedną z nich reprezentował 
salon mieszczański z realistycznymi portretami z około połowy tegoż wieku  
i malarstwem charakterystycznym dla tego czasu. Przełom XIX i XX wieku 
wykształcił styl zwany secesją, którego przykłady mogliśmy zaprezentować 
dzięki rzeźbom Konstantego Laszczki i obrazom takich malarzy jak K.Frycz, 
J.Skotnicki, F.Żmurko i K.Sichulski. W tej części były też przykłady rzemiosła 
secesyjnego w postaci lamp i świeczników oraz prasa pocz. XX w. „Bluszcz”, 
„Tygodnik Ilustrowany” i „Kłosy” ze zbiorów biblioteki muzealnej. 
 
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert pianistów polonii ukraińskiej  
i białoruskiej – uczestników V Festiwalu Młodych Pianistów Siedlce 2002 

  
Wystawę zwiedziło: 533 osoby 
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 8. „Plastyka bez tajemnic – monotypia” 
 

 

 
 
Pod takim hasłem w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbywały się 

lekcje muzealne. Od kwietnia do czerwca 2002 r. odbyło się 9 spotkań,  
w których wzięło udział 153 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów  
z Siedlec i okolic. Uczestnicy tych spotkań najpierw zapoznali się z twórczością 
Ireny i Joanny Karpińskich z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Obie artystki uprawiały tę bardzo ciekawą i oryginalną technikę plastyczną. 

Po prezentacji wystawy I. i J. Karpińskich uczestnicy lekcji muzealnej 
mogli samodzielnie lub w grupach kilkuosobowych wykonać pracę plastyczną 
w technice monotypii. Podczas tych zajęć powstało 105 prac. Najciekawsze 74 
prace pokazaliśmy na wystawie w naszym muzeum czynnej do 31.12.2002 r. Po 
wystawie prace zostaną przekazane do szkół, z których młodzież uczestniczyła 
w zajęciach. 

 
 Wystawę zwiedziło: 3025 osób  
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 9. „W dawnej szkole” 
 

  
 
Trzon wystawy stanowiły zbiory krakowskiego antykwariusza Marka 

Sosenki z Krakowa, toteż tematyką było głównie szkolnictwo galicyjskie. By 
tematykę uatrakcyjnić i przybliżyć zwiedzającym historię szkolnictwa regionu, 
zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 
Izby Pamiątek Siennickich Szkół z Siennicy i osób prywatnych: Czesława 
Bugajskiego z Warszawy i organizatora ruchu muzycznego w Siedlcach 
Konstantego Domagały. Siedlecki Klub Kolekcjonerów również włączył się  
w organizację przedsięwzięcia. Zabytków ze swych kolekcji użyczyli: Adam 
Krzeski, Krzysztof Stepaniuk, Adam Woźnica i Bernard Nowakowski. 

Eksponowane przedmioty były pogrupowane w różne działy tematyczne; 
m.in. techniczne pomoce naukowe z bogato reprezentowaną optyką szkolną, 
elementarze i pomoce do nauki alfabetu języka polskiego i innych 
(hebrajskiego, chińskiego, dla niewidomych), świadectwa szkolne  
i zaświadczenia z różnych okresów historycznych, gry kształcące i towarzyskie, 
oświata w wojsku i placówki prowadzone przez władze kościelne, pomoce do 
nauki arytmetyki z zaciekawieniem oglądanymi przez młodzież XIX-
wiecznymi liczydłami. 



 12 

 9. „W dawnej szkole” 
 

  
 
Trzon wystawy stanowiły zbiory krakowskiego antykwariusza Marka 

Sosenki z Krakowa, toteż tematyką było głównie szkolnictwo galicyjskie. By 
tematykę uatrakcyjnić i przybliżyć zwiedzającym historię szkolnictwa regionu, 
zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, 
Izby Pamiątek Siennickich Szkół z Siennicy i osób prywatnych: Czesława 
Bugajskiego z Warszawy i organizatora ruchu muzycznego w Siedlcach 
Konstantego Domagały. Siedlecki Klub Kolekcjonerów również włączył się  
w organizację przedsięwzięcia. Zabytków ze swych kolekcji użyczyli: Adam 
Krzeski, Krzysztof Stepaniuk, Adam Woźnica i Bernard Nowakowski. 

Eksponowane przedmioty były pogrupowane w różne działy tematyczne; 
m.in. techniczne pomoce naukowe z bogato reprezentowaną optyką szkolną, 
elementarze i pomoce do nauki alfabetu języka polskiego i innych 
(hebrajskiego, chińskiego, dla niewidomych), świadectwa szkolne  
i zaświadczenia z różnych okresów historycznych, gry kształcące i towarzyskie, 
oświata w wojsku i placówki prowadzone przez władze kościelne, pomoce do 
nauki arytmetyki z zaciekawieniem oglądanymi przez młodzież XIX-
wiecznymi liczydłami. 

 13 

Ostatnie z wymienionych zabytków pamiętane były przez starszych 
zwiedzających, a zdziwienie budziły u najmłodszych, posługujących się 
kalkulatorami i komputerami. Tak jak pomoce naukowe wykonane z metalu lub 
kartonu, tabliczki łupkowe do nauki pisania czy złocone zeszyty z kartkami 
pokrytymi pięknym kaligraficznym pismem były ilustracją codziennych zajęć 
uczniów innego okresu historycznego. 

Każda epoka charakteryzuje się innymi przedmiotami używanymi  
w życiu domowym, innymi środkami transportu, innym stopniem 
zaawansowania technologicznego czy innymi możliwościami rozrywki  
i organizowania czasu wolnego. To ma odzwierciedlenie w systemie 
szkolnictwa i treściach przekazywanych uczniom. Dlatego pokazaliśmy także 
archiwalne zdjęcia uczniów siedleckiej Szkoły Rolniczej, uczącej się m.in. 
wyrobu kół do drewnianych wozów i oryginalne koło, ręcznie rysowane atlasy 
geograficzne, podręczniki historii z ręcznie kolorowanymi ilustracjami itp. 
przedmioty. 

Ciekawostką były również nagrody szkolne i majstersztyki, to znaczy 
przedmioty wykonane jednostkowo na zakończenie nauki na przykład kursów 
mistrzowskich. 

Przy okazji wystawy dokonaliśmy kilku odkryć. Jedno z nich było 
zaskoczeniem dla właściciela kolekcji. Pożyczył przedwojenny podręcznik 
geografii autorstwa Tadeusza Radlińskiego, który w Siedlcach był pierwszym 
dyrektorem pierwszej polskiej szkoły średniej, założonej po słynnym strajku 
szkolnym 1905 r., Gimnazjum Podlaskiego. Pełnił tę funkcję do czasu wyjazdu 
w wymarzoną podróż dookoła świata. 

Pan Marek Sosenka wraz z małżonką uczestniczył w wernisażu wystawy 
w dniu 13 września i oprowadził po niej zgromadzonych gości. 

 Wystawę zwiedziło: 2464 osoby 
 

Wystawie towarzyszyło zaproszenie w formie pocztówki i informator  
o wystawie. 
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10. „W polu i zagrodzie” 

 
Wystawa sprzętów gospodarskich używanych w okolicach Siedlec do 

produkcji, wytwarzania i przechowywania żywności, od końca XIX wieku do 
lat 80-tych XX w.  
Prezentuje 122 eksponaty w dwóch salach, tematycznych. 
Przy wejściu, przy płocie laskowym:  
dwa manekiny w strojach codziennych do pracy, stroje lniane kobiety  
i mężczyzny 
I. ZAGRODA, grupy tematyczne  eksponatów: 
- sprzęty gospodyni do wyrobu masła, sera, gotowania, pieczenia, maglowania, 
prania, 
- zestaw sprzętów do wypieku chleba,  ciasta, rozdrabniania soli, 
- ręczniki lniane, wyk. na krosnach, lata 30-te XX w., 
- zestaw sprzętów związanych z 

 przechowywaniem i obróbką ziarna, 
- rzeźby ludowe na temat ww. zajęć, wyk. 

 współcześnie. 
II. POLE, grupy tematyczne sprzętów: 
- sprzęty z obejścia, pastwiska, ogrodu,  
- sprzęty związane z uprawą roli, 
- sprzęty związane ze żniwami, 
- rzeźby ludowe, współczesne nt. w/w 
zajęć. 
 Na bazie tej wystawy proponujemy 
również lekcję muzealną pod tym samym 
tytułem. 
 
Wystawę zwiedziło: 1004 osoby 
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11. „Prahistoryczne górnictwo krzemienia na ziemiach 
polskich” 
 
 

22 listopada 2002 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbył się 
wernisaż wystawy, jakiej nie było w Siedlcach co najmniej od 15 lat. 

Na wernisaż przybyli dyrektorzy PMA: dr Wojciech Brzeziński  
i dr Wojciech Borkowski. Po pięknie zaaranżowanych labiryntach kopalń 
oprowadzał gości dr W.Borkowski, który w barwny, przystępy sposób 
przybliżył historię krzemienia na ziemiach polskich. 

Wystawa pokazuje nie tylko najciekawsze obiekty związane  
z pradziejowym górnictwem, lecz także wyroby z krzemieni tam 
wydobywanych. Kustosz PMA – Witold Migel pokazał sposób wykonywania 
narzędzi krzemiennych metodami prahistorycznymi. 

Wystawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem przybyłych na 
wernisaż gości. Uświadomiła wszystkim, jak delikatnym i nieodnawialnym 
bogactwem kulturowym pozostawionym przez minione pokolenie ludzkości 
jest dziedzictwo archeologiczne. 

 
Wystawa będzie czynna do 2 lutego 2003 r. Cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem szkół; do 31 grudnia zwiedziło ją 833 osoby. 
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- zagraniczne 
 
1. „Zoltán Végh. Obrazy” 
 

Z rekomendacji Ambasady 
Węgierskiej Muzeum Regionalne 
gościło Zoltána Végh z Budapesztu – 
twórcę obrazów ze skóry.  

Zoltán Végh urodził się w 1953 
roku w Budapeszcie. Maturę zdał  
w Średniej Szkole Technicznej. 
Ukończył też Szkołę Muzyczną w klasie 
skrzypiec. Oprócz muzyki interesował go 
rysunek. Tak do dziś, pochłaniają go 
obie pasje. Od kilku lat tworzy obrazy 
wypracowaną przez siebie techniką – 
rysując nożykiem na skórze. Wykonuje 
też rekwizyty ze skóry dla potrzeb filmu. 

Swoje obrazy wystawiał  
w galeriach: Rét Galéria Budapeszt 
(2000), Blue Caffe Budapeszt (2000), 
Rét Galéria Budapeszt (2001), Rét 
Galéria Budapeszt (2002), Dózsa György Műwelődesi Haz Budapeszt (2002), 
Instytut Słowacki Warszawa „Barbakan i Polonia (2002), Instytut Słowacki 
„Gen_2 i przyjaciele” (2002). 

 
Wernisaż wystawy, który odbył się w dniu 18 października 2002 r. 

uświetnił koncert gitarzysty węgierskiego Jánosa Horvátha. 
 Wystawę zwiedziło: 840 osób  
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- poza siedzibą muzeum 
 

1. „Tradycja i współczesność”  

 
Wystawa przedstawiała sztukę ludową i rzemiosło na Mazowszu  

i Podlasiu. Prezentowana była w Muzeum Regionalnym w Łukowie od 31 
stycznia do 30 kwietnia 2002 r. 
 

2. „Bojownikom o Niepodległość. Cześć!” 

 
Wystawa prezentowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie od 21 
marca do 28 kwietnia 2002 r. 
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3. „Radość tworzenia” 
Prace plastyczne osób niepełnosprawnych – uczestników Mazowieckiego 
Festiwalu Twórczości Niepełnosprawnych pod tym tytułem. 
Wystawa prezentowana w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” 
w Siedlcach w dniach 16-18 września 2002 r. 

 

 
 
 
 c/ organizacja wystaw (dane ilościowe) 
 
  

Organizacja wystaw Planowane w roku 2002 Wykonane 
wystawy stałe 1 1 
wystawy czasowe: 
własne 
krajowe 
zagraniczne 

10 
6 
4 
- 

12 
6 
5 
1 
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2. WYDAWNICTWA  
 

 
- katalogi wystaw  -------- 
- katalogi zbiorów -------- 
- prace naukowe 

1/ Edward Kopówka, „Treblinka. Nigdy więcej!” – nakład 1000 egz.,  
      24,5x17,5 cm, 137 s. 

 
- albumy -------- 
- informatory muzealne 

    1/ Folder o Muzeum (składanka) - nakł.1000 egz., 21x10 cm 
    2/ „O siedleckim ratuszu „Jackiem” zwanym” – nakł. 500 egz., 21x15 cm,  
  16 s. 
    3/ „Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm,  
  6 s. 
    4/ „Michał Boruciński (1885-1976)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 6 s. 
    5/ „Irena Karpińska (1901-1985)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 6 s. 
    6/ „Joanna Karpińska (1902-1999)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 6 s. 
    7/ „Kazimierz Szwainowski (1917-2002)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 6s. 
    8/ „Adolf Ganiewski (Gancwol) (1870-1942)” – nakł. 500 egz., 21x15 cm,  
  6 s. 
    9/ „Wycinanki kołbielskie i garwolińskie” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 6 s. 
 

- informatory o wystawach 
      1/ „W dawnej szkole” – nakł. 500 egz., 21x15 cm, 4 s. 
    2/ „Zoltán Végh. Obrazy” – nakł. 150 egz., 21x15 cm, 4 s. 
 
 - inne 
    pocztówki 
    1/ Treblinka – 4 wzory x 1000 szt. 
    2/ Ratusz – 2 wzory x 500 szt. 
    3/ ze zbiorów Muzeum (malarstwo, grafika, fotografia, wycinanki) –  
  70 wzorów x 500 szt. 
    obwoluty  

   1/ do pocztówek sprzedawanych w kompletach po 10 – 7 wzorów x 200 szt. 
    2/ do zaproszeń – 3 wzory x 500 szt. 
    torby reklamowe 
    1/ papierowe torby z nadrukiem  logo Muzeum – 1500 szt. 
  

W celu zaprezentowania swej pięknej i zabytkowej siedziby, 
posiadanych zbiorów oraz własnej działalności, Muzeum Regionalne wydało  
w listopadzie 2002 r. serię publikacji składających się z informatorów  
i pocztówek. 
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Pocztówki wydane w nakładzie 35 tys. egz. prezentują malarstwo 

M.Łady-Maciągowej. M.Borucińskiego, monotypie sióstr I. i J. Karpińskich, 
drzeworyty K.Szwainowskiego, fotografie A.Gancwola-Ganiewskiego, 
wycinanki kołbielskie i garwolińskie. 

 
 
 
Folder „O siedleckim Ratuszu 

„Jackiem” zwanym” to bogato 
ilustrowana broszura, w której 
oprócz wzmianki o fundatorach  
i właścicielach Ratusza oraz historii 
wieńczącej ratuszową wieżę figury 
Atlasa zwanego lokalnie „Jackiem”, 
znajduje się również wzmianka  
o legendzie z tymże Jackiem 
związanej.   
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Kolejny folder prezentuje placówkę, jej historię, zbiory, ekspozycję stałą,   

formy działalności i oddziały.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydano też pocztówki z widokiem barokowo-klasycystycznego ratusza 

– siedziby Muzeum Regionalnego.   
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Muzeum wydało również książkę Edwarda Kopówki „Treblinka. Nigdy 
więcej!”, będącą opisem historii Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy  
w Treblince. 

 
 

 
 
Autor szczegółowo omawia sposób zorganizowania, funkcjonowania, 

dowodzenia obozami, opisuje obozowe życie, wspomina tych, którzy zginęli. 
Zamieszcza relacje świadków, publikuje zachowane dokumenty, zdjęcia. 
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3.  ZBIORY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 
  
 ogółem:   - 8 016 (7949 + 67 depozytów) 
 w tym: -   zakupy -   1939 

- dary -   3644 
- depozyty -       67 
- przekazy -   2307 
- inne (nieznane) - 359 

 
 
 
 
4.  NABYTKI W ROKU 2002 
  
  

Dział Zbiory własne Depozyty 
sztuka 4 - 
archeologia - - 
etnografia 5 - 
historia 115 - 
militaria - - 
numizmaty 15 - 
przyroda - - 
inne (fot. archiwalna) 7 - 

 
 
 
 
 
5.  WYPOŻYCZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 
 
 a/ ilość wypożyczonych wystaw  

1. „Tradycja i współczesność”, 15.III. – 25.IV.2002 r. – Muzeum Regionalne  
w Łukowie 

 
 b/ ilość wypożyczonych muzealiów w skali rocznej 

- 5 muzealiów z działu sztuki do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
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6. INWENTARYZACJA ZBIORÓW 
 
a/ pełna 
1/ muzealia działu archeologiczno-historycznego  11.VI. – 5.VII.2002 
2/     - „ -     działu sztuki 7.VIII. – 17.IX.2002 
3/     - „ -     działu fotografii archiwalnej 4.XI – 5.XII.2002 
4/     - „ -     Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – 14 - 19.XI.2002 
5/     - „ -     działu etnografii  27.XI. – 12.XII.2002 
6/ skontrum zbiorów bibliotecznych 9-30.XII.2002 
 
b/ częściowa 
1/ dobra kultury nie będące muzealiami dz. fot. archiwalnej 4.XI. – 5.XII 
2/ dar Muzeum Narodowego w Warszawie (dz. sztuki) 7-12.XI.2002 
3/ dobra kultury nie będące muzealiami dz. etnografii 27.XI. – 12.XII.2002 
4/   - „ -     dz. archeolog.-histor. 5.XII.2002 
5/   - „ -     dz. sztuki 6-9.XII.2002 

 
 
 
 
7.  KONSERWACJA 

 
a/ pełna 
1/ 6 płyt inskrypcyjnych z białego piaskowca (w MWiM w Treblince) 

- usuwanie szkód po dewastacji 
 

b/ częściowa 
1/ poddano czyszczeniu 2 meble z działu etnografii (stół i półka) 
 
c/ przeglądy konserwatorskie 
1/ zbiór szklanych negatywów A.Gancwola-Ganiewskiego – pęknięte 
zabezpieczono tekturą, cały zbiór umieszczono w wykonanych specjalnie do 
tego celu skrzyniach ewakuacyjnych 
 
 
 
 

 
8. DOKUMENTACJA NAUKOWA I FOTOGRAFICZNA 
 
 a/ ilość kart naukowych opracowanych w roku sprawozdawczym - 219  
 b/ ilość sporządzonej dokumentacji fotograficznej muzealiów - 592 
 c/ ilość muzealiów nie opracowanych     - 904 
 d/ ilość muzealiów nie posiadających dokumentacji fotograficznej - 2807 
 e/ ilość założonych kart magazynowych  (zweryfikowano) - 56  
 f/ ilość założonych kart ewidencyjnych  (jak w p. a/)   - 219 
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9. TECHNIKI INFORMATYCZNE  
 
 a/ wielkość komputerowej bazy danych – nie posiadamy 
 b/ przyrost wielkości komputerowej bazy danych ------------ 
 c/ inne zastosowania technik informatycznych 

    - łącze internetowe (SDI) na 1 stanowisku komputerowym 
 
 
 
10. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA, WYDARZENIA 

KULTURALNE 
 
Lekcje muzealne, prelekcje 
 
   temat      ilość  frekwencja 
 
1/ „Portret rokokowej damy”      69  1378 
2/ „Plastyka bez tajemnic – monotypia”     9    153 
3/ „Plastyka bez tajemnic – drzeworyt”     2      41 
4/ „Podsiedlecka wieś”     32    630 
5/ „Ubiory ludowe”        3      58 
6/ „Siedlce w czasach Czartoryskich i Ogińskiej” 15    346 
7/ „Siedlce w fotografii archiwalnej”     7    173 
8/ „Siedlce w czasach zaborów (XIX w.)”    5    111 
9/ „Tradycje kulturalne Siedlec”      4      71 
10/ „Biblia w sztuce”       5    137 
11/ „Sztuka starożytności”       2      64 
12/ „Sztuka średniowiecza”      3      71 
13/ „Sztuka baroku”        1      45           
   13      157  3278 
 
  Muzeum posiada w swojej ofercie dla szkół ponad 20 tematów lekcji 
muzealnych i prelekcji ze slajdami. Jesteśmy otwarci na propozycje nowych 
tematów, dlatego oferta jest wciąż rozszerzana. Przykładem prelekcji powstałej 
na zamówienie i z inspiracji nauczyciela z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
B.Prusa w Siedlcach jest „Biblia w sztuce”, na którą składają się slajdy  
z dziełami sztuki ilustrującymi fragmenty Biblii. 
 
  Największym powodzeniem w 2002 r. cieszyła się lekcja „Portret 
rokokowej damy” przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych w zakresie 
edukacji regionalnej i zajęć plastycznych. Lekcja trwa ok. 2godz. i podzielona 
jest na 3 części: 
I – uczestnicy oglądają fragment ekspozycji  poświęconej historii Siedlec  
z XVIII w. 
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II – przechodzą do sali wyposażonej w fotele i stoliki, gdzie obejrzą jeszcze 
inne portrety osób w strojach z XVIII w. 
III – zajęcia plastyczne – uczestnicy rysują portret Aleksandry Ogińskiej, 
projektują dla niej suknię, mogą też narysować portret innej osoby w stroju  
z tamtych czasów bądź pokolorować gotowy portret (młodsze dzieci). 
 
  Ideą lekcji muzealnych jest przybliżenie uczestnikom tematów 
związanych z regionem: historią, tradycją, kulturą, ważnymi postaciami  
i wydarzeniami np.: 

 
„Podsiedlecka wieś” 
 
  Uczestnicy oglądają fragment ekspozycji stałej „Z historii Siedlec  
i okolic” poświęcony wyposażeniu wiejskiej izby. W czasie lekcji dzieci mogą 
zapisywać nazwy gwarowe, opowiadać o widzianych na wsi dawnych 
sprzętach, są pytane o nazwy gwarowe, zastosowanie przedmiotów 
występujących na wystawie i o podobne, spotykane współcześnie na wsi. 
Czas trwania lekcji ok. 90 min. 
 
 
„Ubiory ludowe z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza” 
 
  W czasie lekcji dzieci mogą 
zapisywać nazwy gwarowe, rozmawiają  
o widzianych na wsi dawnych ubiorach, 
kiedy były użytkowane. Następnie oglądają 
pokaz przędzenia lnu na kołowrotku, 
odbywa się rozmowa o lnie i wełnie owczej 
i ich zastosowaniu, zwyczajach  
i wierzeniach związanych z przędzeniem. 
Prezentowane są też eksponaty muzealne – 
uczniowie oglądają i zakładają stroje ludowe (mogą się w nich fotografować), 
rozpoznają materiały, z których są wykonane. 
Czas trwania lekcji ok. 90 min.  
 
 
„Tradycje kulturalne Siedlec” 
 
  Ekspozycja stała „Z historii Siedlec i okolic” stanowiła bazę do 
prowadzenia lekcji muzealnych o ważnych i wyjątkowych postaciach 
wywodzących się z Siedlec lub związanych z Siedlcami, ludzi różnych profesji, 
którzy wnieśli wiele do rozwoju życia kulturalnego miasta. Wśród tych postaci 
znaleźli się: 
artyści malarze i graficy  – Małgorzata Łada-Maciągowa (1881-1969) 

- Michał Boruciński (1885-1976) 
- Irena Karpińska (1901-1985) 
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- Joanna Karpińska ( 1902-1999) 
- Kazimierz Szwainowski (19017-2002) 
- Henryk Albin Tomaszewski (1906-1993) 

aktor – Jacek Woszczerowicz (1904-1970) 
światowej sławy tancerka – Ziuta Buczyńska (1910-2002) 
fotograf Adolf Gancwol-Ganiewski (1870-1942) 
oraz właścicielka Siedlec w XVIII w. księżna Aleksandra Ogińska. 
 
 
„Plastyka bez tajemnic – monotypia” 
 
 Celem tej lekcji jest przybliżenie rzadkiej techniki plastycznej jaką jest 
monotypia. Bazą do niej była wystawa twórczości sióstr Ireny i Joanny 
Karpińskich uprawiających tę oryginalną technikę. Po obejrzeniu wystawy  
i zapoznaniu się z techniką (sposobem wykonywania, narzędziami i materiałami 
potrzebnymi do wykonania pracy), uczestnicy mają do wyboru dwa warianty - 
wykonują samodzielnie jedną pracę lub pracują w grupach kilkuosobowych. 
 Efektem tych lekcji była wystawa pod tym samym tytułem. Prace 
zostaną przekazane do szkół, z których młodzież uczestniczyła w zajęciach. 
 
 
koncerty 
 
  temat     ilość   frekwencja 
 
1/ Chór Lauda z Sankt Petersburga  1   260 
2/ Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych 
 w Siedlcach – inaugurujący „Czwartkowe 
 spotkania pod Jackiem”   1    19 
3/ Muzyczne dedykacje    1   23 
4/ F.Chopin w muzyce i legendzie  1   26 
5/ Piosenka poetycka – M.Turkowski  
 i Grupa „Pośpieszni”   4   193 
6/ Uczniowie Szkoły Muzycznej w Łosicach 1   22 
7/ Wieczór arii i pieśni    1   56 
8/ Na powitanie wiosny    1   45 
9/ Muzyka gitarowa (Szkoła Muzyczna  
 im. J.Elsnera w Warszawie)  1   45 
10/ Wieczór muzyki skrzypcowej i fortepia- 
 nowej      2   101 
11/ Uczniowie Szkoły Muzycznej w Łukowie 1   40 
12/  Muzyka irlandzka (Zespół „Skała”)  1   50 
13/ Recital Agnieszki Oprządek   1   90 
14/ Chór Miasta Siedlce    1   80 
15/ Recital skrzypcowy Joanny Tucholskiej 1   56 
16/ Koncert na różne instrumenty   4   223 
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17/ Inauguracja V Festiwalu Młodych 
 Pianistów     1   120 
18/  Ćwiczenia z Gershwinem   1   92 
19/   Orkiestra Garnizonu Siedlce   1   120 
20/  Mistrz i uczniowie    1   150 
21/  Lechu Blues Band    1   65 
22/  Recital chopinowski Maki Inoue 
 z Japonii     1   115 
23/ Od Bacha do Chopina    1   50 
24/ Recital fortepianowy Joanny Rózewskiej 1   40 
25/ Wieczór młodych pianistów   1   98 
26/ Wieczór muzyki skrzypcowej   1   85 
27/ Jesienne wieczory na flet i gitarę  1   62 
28/ Tańce renesansowe i dawne pieśni  
 kurpiowskie (Zespół Muzyki Dawnej     
 Ars Nova)     1   60 
29/ Big Band Szkoły Muzycznej w Łukowie 1   51 
30/ Chór Reprezentacyjnego Zespołu  
 Artystycznego WP – Kolędy  1   87 
31/ Pianiści polonii ukraińskiej i białoruskiej 1   50 

31      38       2574 
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Koncert inaugurujący „Czwartkowe spotkania pod Jackiem” odbył się  

7 lutego 2002 roku, a wystąpili w nim uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych  
w Siedlcach, laureaci wielu konkursów pianistycznych i prestiżowych nagród: 
Joanna Różewska, Mateusz Czech i inni. Od tego dnia w każdy czwartek  
o godz. 1800 w salach Muzeum rozbrzmiewa śpiew i muzyka. W minionym 
roku odbyło się 38 koncertów, które obejrzało ok. 2600 widzów. Koncertów  
o urozmaiconym repertuarze, na różnorodnych instrumentach i w profesjonal- 
nym wykonaniu. 
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Odbyły się m.in. koncerty: Zespołu „Mazowsze”, Chóru „Lauda” z Sankt 

Petersburga, Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, Zespołu Muzyki Dawnej „ARS NOVA”, chopinowskie, 
skrzypcowe, gitarowe, pieśni i arii, poezji śpiewanej czy też muzyki irlandzkiej. 
Muzeum gościło wielu artystów z Warszawy, Opola, a także z zagranicy:  
z Japonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi. Podczas Czwartkowych spotkań 
prezentowany jest zawsze jeden obraz ze zbiorów Muzeum (prezentację 
zatytułowaliśmy „Galeria jednego obrazu”) wzbogacony notą o autorze i jego 
twórczości. 
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Dotychczasowe koncerty bardzo podobały się słuchającej ich 

publiczności. Udało się skupić wokół placówki grono stałych bywalców, którzy 
z zainteresowaniem przyjęli pomysł organizowania tego typu wieczorów  
w Muzeum. A to utwierdza nas w przekonaniu, że warto je kontynuować. 
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konkursy, przeglądy 
 
  temat     ilość   frekwencja 
 
1/ 11-12.I. – „Kolędnicy” – XVII Prezentacje 
    kolędowania, jasełek i widowisk bożonaro- 
    dzeniowych     1   680 
2/ 10.II. – „Kusaki” – X Prezentacje ludowych 
    zwyczajów i potraw ostatkowych  1   160  
3/ 23.III. – Tradycje Wielkanocne – prezen- 
    tacja wierzeń, zwyczajów, obrzędów,  
    pieśni, zdobnictwa i potraw regionalnych 1   120 
4/ 11-12.V. – I Mazowiecki Festiwal Kapel 
    i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Maz. 1   215 
5/ 8-9.VI. – IX Konkurs Kapel i Śpiewaków 
    Ludowych Regionów Nadwiślańskich 
    w Maciejowicach     1   120 
6/ 16.IX. – Dzień Plastyki – Finał konkursu 
    „Radość tworzenia”     1   140 
7/ 11-12.X. – „Jesienne wieczory” XI Prezen- 
    tacje teatrów obrzędowych   1   250 
8/ 22.X. – „Turniej jednego wiersza” – pre- 
    zentacje literackie    1     45 
9/ 7.XII. - „Adwentowe granie” VIII konkurs 
    gry na ligawkach     1   140 
  9     9   1870 
 
 
 W grudniu 2002 r. Muzeum  Regionalne w Siedlcach ogłosiło konkurs 
fotograficzny na 2003 r. pt. „Piąta pora roku”. Adresatami konkursu są ci 
wszyscy, którzy fotografują i sfotografują w 2003 roku życie naszego miasta. 
Mają oni cały rok, cztery różne pory by utrwalić wydarzenia i zmiany 
zachodzące w Siedlcach. Przedłużone istnienie sfotografowanych motywów, 
będzie dokumentem dla przyszłych pokoleń, piątą porą utrwaloną na zdjęciach. 
Tematyka konkursu to: SIEDLCE (architektura, życie miasta, uroczystości, 
wydarzenia, mieszkańcy w pracy, w domu itp.). 
Konkurs zakończy się wystawą prac w styczniu 2004 r. 
 
 
 
MAZOWIECKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„RADOŚĆ TWORZENIA” 
 

Pod takim hasłem przebiegały specjalistyczne szkolenia i warsztaty  
z zakresu arteterapii, obejmujące różne dziedziny sztuki. 
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Siedleckie Muzeum Regionalne było współorganizatorem Dnia Plastyki. 
W Domu nad Stawami w Siedlcach zaprezentowano prace plastyczne twórców 
niepełnosprawnych nadesłane na festiwal. Wyeksponowano prace z 15 
ośrodków opiekuńczo-wychowawczych woj. mazowieckiego. Pokazano 71 prac 
70 autorów. 
 
 
 Muzeum Regionalne jest współorganizatorem cyklu imprez 
folklorystycznych „Żywa tradycja – pamięć pokoleń”: 
 
 
„Kolędnicy” 
 
 

XVII Przegląd tradycji bożonarodzeniowych 
(prezentacje kolędowania i widowisk, jasełek) odbył 
się w dniach 11-12 stycznia 2002 r., a jego 
organizatorem było Muzeum Regionalne i Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach. 

W przeglądzie udział wzięły 22 zespoły  
z powiatów: siedleckiego, garwolińskiego, 
mińskiego i otwockiego. Po zakończeniu prezentacji 
konkursowych zainteresowanym zespołom 
konsultacji etnograficznych udzielał prof. Jan 
Adamowski z UMCS w Lublinie. 
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„Kusaki” 
 

 
W dniu 10 lutego 2002 r. odbyły się X Prezentacje ludowych zwyczajów 

i potraw ostatkowych – zapustnych. 
W programie imprezy odbyły się: występy przebierańców, gawędy ludowe, 
degustacja potraw regionalnych, występy kapeli ludowej i zabawa taneczna. 
Konsultacji etnograficznych udzielał prof. Jan Adamowski z UMCS  
w Lublinie. 
 
 
„Tradycje wielkanocne” 

 
XII Prezentacje tradycji wielkanocnych 

odbyły się 23 marca 2002 r. w Muzeum 
Regionalnym. Udział wzięły 4 zespoły i 11 twórców 
ludowych. 

Zespoły przedstawiły półgodzinne widowiska 
obrzędowe opowiadające o wierzeniach, 

zwyczajach, obrzędach wielkanocnych; prezentujące pieśni, zdobnictwo  
i potrawy regionalne. 
Imprezie towarzyszyły targi wielkanocne, podczas których można było nabyć:  
palmy, wycinanki, pisanki, kwiaty i inne wyroby sztuki ludowej. 
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„Jesienne wieczory” 
 

 
XI spotkania zespołów ludowych odbyły się w dniach 11 i 12 

października 2002 r., a ich organizatorem było Muzeum Regionalne i Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach. 

Zespoły zaprezentowały obrazki sceniczne i przedstawienia 
dramatyczne, których tematem był dom, jego budowa, zasiedlenie, osiedliny 
lub samo mieszkanie. Przypomniano wierzenia związane z domem i jego 
wyposażeniem – gdzie i dlaczego ma stać, do czego wolno a do czego nie 
wolno go używać. Jakie były stosowane zamówienia, odczynienia i zabiegi 
magiczne zapewniające mieszkańcom szczęśliwe życie. Co powoduje 
różnorakie zło, nieszczęścia czy zwyczajnie pecha,  jakie są sposoby by się 
przed tym bronić. 

W widowiskach sięgano pamięcią do czasów przedwojennych, kiedy nie 
było w domach radia, kiedy rozmowy, wspólne śpiewy i opowiadania łączyły 
ludzi, były głównym źródłem wiedzy i informacji.  

 
 

„Adwentowe granie” 
 

   
VIII regionalne prezentacje gry na ligawkach odbyły się 7 grudnia 2002 

roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. W spotkaniu wzięło udział 65 osób  
z powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i garwolińskiego 
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wykonujących na ligawkach tradycyjne melodie grane w adwencie, znane 
z tradycji rodzinnej lub ludowej. 

Przypomniano też słuchaczom opowiadanie o ligawkach, o sposobie ich 
wyrabiania i przygotowania do gry. 
W czasie imprezy wystąpili też: 
- Teatr Ludowy z Trzcińca z widowiskiem „Nowoosiedliny” 
- Kapela Maciejowicka 

 
 

LAUREACI KONKURSU im. Aleksandra Gieysztora  na Najlepsze 
Masoviana 2001/2002 
 

W Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się 15 listopada 2002 
roku uroczystość, podczas której wręczono pięć dyplomów laureatom konkursu 
z Siedlec. 
 
Za wyróżnioną pracę „Bojownikom o niepodległość. Cześć!” 
w kategorii prace popularnonaukowe dyplomy uznania 
otrzymali: 
- autorzy Katarzyna i Edward Kopówka 
- autor fotografii i „Szlaku Niepodległości” – Cezary Ostas 
- wydawca Oddział „Podlasie” w Siedlcach Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
 

 
Za katalog wystawy „100 spotkań z historią. 

Za drutami Europy” dyplomy uznania  
w kategorii wydawnictwa źródłowe, bibliografie, 
katalogi otrzymali: 
- autor Sławomir Kordaczuk 
- wydawca Muzeum Regionalne w Siedlcach. 
Pan Sławomir Kordaczuk, kustosz Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach został po raz trzeci 
laureatem tego konkursu. Wcześniej katalogi Jego 
wystaw „Spod znaku orła. Armia Krajowa” i „Spod 
znaku orła. Czas walki, czas nadziei” nagrodzono  
w latach 1996 i 1997. 
 
 
Ostatnie wyróżnienia są niewątpliwym sukcesem Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach. Wyróżnieni autorzy: Sławomir Kordaczuk i Edward Kopówka są 
pracownikami Muzeum Regionalnego (p. E. Kopówka jest kierownikiem 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince). 
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 spotkania 
 
   temat     ilość   frekwencja 
  
 1/ 25.II. – „Kultura i edukacja w procesie 
    integracji z Unią Europejską” – spotkanie 
    z premierem J.Oleksym    1   28 
 2/ 8.III. – spotkanie z prof. Markiem Kwiat- 
    kowskim      1   45 
 3/ 21.III. – „Na powitanie wiosny” w Świa- 
    towym Dniu Poezji spotkanie z Bohdanem 
    Urbankowskim     1   45 
 4/ 30.IX., 25.XI. -Koło Siedleckich Histo- 
     ryków      2   35 
 5/ 21.X. – spotkanie autorskie z poetą 
    Nicosem Chadzinicolau    1   50 
 6/ 8.XII. – spotkanie z prof. filozofii 
     Marią Szyszkowską    1   43 
 7/ 24.II., 24.III, 28.IV., 16.V.,spotkania 
    Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej 
    i Podlaskiej     4   13 
   7     11   376 
 
 
 „Kultura i edukacja w procesie integracji z Unią Europejską” 
 

 
W dniu 25.02.2002 r. Muzeum Regionalne zainaugurowało cykl imprez 

związanych z Unią Europejską. W spotkaniu zatytułowanym „Kultura  
i edukacja w procesie integracji z Unią Europejską” uczestniczyła młodzież 
zrzeszona w szkolnych klubach europejskich oraz przedstawiciele instytucji 
związanych z kulturą i edukacją. 
Na temat UE, o stanowisku Polski wobec UE mówił premier Józef Oleksy – 
przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP. 

Celem organizacji tych spotkań jest przybliżenie problematyki związanej 
z Unią Europejską, polityki kulturalnej UE, przedstawienie umocowań 
prawnych itp. Muzeum pragnie wykorzystać potencjał kultury, środowisk 
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artystycznych, a także imprezy i przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne do 
promocji Polski w UE i budowania proeuropejskich postaw wśród 
mieszkańców, a także promowania UE w naszym mieście. 
Planujemy organizację dni poświęconych kulturze państw UE (np. dzień 
niemiecki, grecki, hiszpański itp.) a więc koncerty, wystawy, prelekcje. 

  
 
 Spotkanie z prof. Markiem Kwiatkowskim 
 

8 marca 2002 r. w Muzeum 
Regionalnym odbyło się spotkanie  
z prof. Markiem Kwiatkowskim 
(dyrektorem Łazienek Królewskich  
w Warszawie, właścicielem Skansenu  
w Suchej) połączone z promocją książki 
„Znane i nieznane. Rezydencje, ludzie, 
wydarzenia” pod red. 
M.I.Kwiatkowskiej, M.Kwiatkowskiego 
i K.Wesołowskiego. 

Prof. M.Kwiatkowski w sposób pełen humoru i swady opowiedział  
o swym życiu artystycznym, o swoich problemach związanych z kierowaniem 
Łazienkami Królewskimi, o problemach współczesnej rzeczywistości i naszej  
w niej roli. Profesor chętnie odpowiadał na liczne pytania słuchaczy oraz 
podpisywał swoje książki. 

 
Spotkaniu towarzyszył koncert gitarowy w wykonaniu uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera oraz Prywatnego 
Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. 

 
 

„Na powitanie wiosny – w światowym dniu poezji” – spotkanie  
z Bohdanem Urbankowskim 

 
21 marca 2002 r. w Muzeum 

Regionalnym odbyło się spotkanie  
z poetą i krytykiem literackim 
Bohdanem Urbankowskim, poprzedzone 
warsztatami  poetyckimi dla działają- 
cych w Siedlcach kół literackich. 

Podczas spotkania odbyła się też 
promocja tomików poezji: „Gra  
z czasem” – B.Urbankowskiego i „Na 
powitanie wieku” – Grupy Poetyckiej „Kanon”. 
Spotkanie uświetnił półrecital fortepianowy utalentowanego ucznia Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach – Mateusza Czecha. 
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Spotkanie z prof. Marią Szyszkowską 
 

 
W dniu 8 grudnia 2002 r. Muzeum Regionalne gościło prof. Marię 

Szyszkowską. Profesor filozofii, prawa, Sędzia Trybunału Stanu przybyła na 
spotkanie ze swoim mężem Janem Stępniem – poetą, prozaikiem, rysownikiem. 
Prof. Maria Szyszkowska zachwyciła przybyłych na spotkanie swoją filozofią, 
prawością, sposobem bycia i życia. Pobudziła słuchaczy do refleksji, 
sprowokowała do gwałtownych dyskusji, pokazała poprzez proste wskazania, 
jak być sobą. 

 
  
 
 Prelekcje i pokazy Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów 
  
   temat     ilość   frekwencja 
  
 1/ 13.I. -Artur Pietrzak – „Hełmy, odznaki  
     i plakietki straży pożarnych świata”  1   28 
 2/ 10.II. – Grzegorz Welik – „Ułani różnie 
    malowani” kolekcja żołnierzyków z epoki 
    PRL       1   35 

3/ 10.III. - Wojciech Troszkiewicz – „Kole- 
    kcja za chmurką dymu, czyli o zbieraniu 
   fajek”       1   46 
4/ 14.IV. – Wiesław Hęciak – „Kolczasta 
   kolekcja” – prezentacja kaktusów i innych 
   sukulentów      1   36 
5/ 12.V. – Arkadiusz Kołodziejczyk  
   „O historii prasy siedleckiej”   1   32 
6/ 9.VI. – podinspektor policji Marek Wojda 
   „Co wolno wojewodzie, czyli o kolekcjono- 
   waniu broni palnej”    1   32 
7/ 14.VII. – projekcja filmu Artura Tabora 
   „Podlaski przełom Bugu”   1   27 
8/ 11.VIII. – Zygmunt Stańczuk – „Letnia 
   kolekcja: motyle”     1   39 
9/ 8.IX. – Jerzy Izdebski – „Materialne ślady 
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   zachowane w terenie szlaku bojowego  
   z września 1939 r. 9 DP”    1   38 
10/ 13.X. – Marian Wiśniewolski – „Strze- 
     lecka broń krótka z lat 1900-1939 i zało- 
     żenia działalności Mazowieckiego To- 
     warzystwa Strzeleckiego im. Marszałka 
     J.Piłsudskiego”     1   46 
11/ 17.X. – S.Kordaczuk, A.Wróbel –  
     „O kolekcjonerstwie i historii  
      Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów”  1   24 
12/ 11.XI. – Andrzej Wróbel, Tadeusz  
     Sobieszczak – „Falerystyka Oddziału  
     Partyzanckiego „Zenona” 34 pp AK”  1   37 
 13/ 8.XII. – Włodzimierz Soszyński –  
     „Falerystyka Polskiego Czerwonego  
     Krzyża”      1   37 
   13    13   457 

 

 
 Każde spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów rozpoczyna się 
prelekcją z udziałem zaproszonego gościa, specjalisty w konkretnej dziedzinie 
dotyczącej wąskiej tematyki lub kolekcji, okresu historycznego lub zagadnień 
prawnych. W ten sposób członkowie Klubu i młodzież (spotkania są otwarte) 
poznają znaczące w Polsce zbiory tematyczne, historię regionu i zapoznają się  
z przepisami prawnymi regulującymi zasady poszukiwań, zgłaszania 
odpowiednim urzędom znalezionych przedmiotów zabytkowych, konsekwencje 
posiadania elementów broni palnej itd. 

 
 

inne 
 
filmy: 1/ Nadbużański Park Krajobrazowy 1   34 
 2/ Siedlce. 450 rocznica nadania praw 
     miejskich     1   10 
 3/ Dzień w plenerze – francuskie pej- 
     zaże w impresjoniźmie   1   16 
 4/ Podlaski przełom Bugu   1   36 
     4    4   96 
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„W hołdzie pomordowanym, ku prze- 
strodze żyjącym” – uroczystość  
ekumeniczno-historyczna 
na cmentarzu jeńców wojennych w Sośnie  
Kozółki, pow. siedlecki (28.V.)   1   450 
     1    1   450 
 

 Uroczystość wręczenia nagród im. Ludomira 
Benedyktowicza (XVI edycja) – 1.XII   

 Nagrody otrzymali: A.Meżerycki,  
prof. L.Szczerba, Katolickie Radio „Podlasie” 1   115 
     1    1   115 
 
wycieczki Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów 
1/ 28.IV. – Krzesk, Krzewica, Międzyrzec Podl.  1   23 
2/ 30.VI. – Gołąb, Puławy, Janowiec, Czarnolas, 
    Opactwo, Dęblin     1   50 
3/25.VIII. – Biasłystok, Tykocin, Mierzwice 1   49 
4/ 21.IX. – Orońsko, Szydłowiec, Skarżysko- 
    Kamienna      1   47 
5/ 19.X. – Modlin, Otrębusy, Stawisko  1   34 
     5    5   203 
 

 
 Wycieczki organizowane są najchętniej po najbliższym regionie, do 
takich miejsc i obiektów, których biura turystyczne nie mają w swojej ofercie. 
Uczestnicy wycieczek poznają także dalsze miejscowości np. Płock, Czerwińsk, 
Opinogórę, Szydłowiec, Skarżysko-Kamienną itp. 
 
 
    temat   ilość   frekwencja 
Ogółem w roku 2002: 84   239   9419 
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Opinogórę, Szydłowiec, Skarżysko-Kamienną itp. 
 
 
    temat   ilość   frekwencja 
Ogółem w roku 2002: 84   239   9419 
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  Muzeum Regionalne uczestniczyło w finale „DNI MAZOWSZA” 
 

Podczas odbywającego się 16 czerwca 2002 r. festynie  
w Łazienkich Królewskich w Warszawie Muzeum Regionalne 
w Siedlcach prezentowało: 
 
- w Starej Pomarańczarni: wydawnictwa, m.in. publikację 

D.Michalec „Aleksandra Ogińska i jej czasy” 
- w Starej Pomarańczarni na wystawie  „Mazowsze  

w sztuce współczesnej” prace siedleckiego artysty 
Antoniego Wróblewskiego 

- na hipodromie – prezentacje twórców ludowych z regionu 
siedleckiego. 

 
 

Pracownicy Muzeum udzielili w 2002 roku 58 konsultacji do prac 
magisterskich, doktorskich itp. na następujące tematy: 
1/ Kobiety w Armii Krajowej 
2/ Garnizon Siedlecki (2) 
3/ Lotniska polowe na Podlasiu (4) 
4/ Kopiec J.Piłsudskiego w Majówce 
5/ Wywiad AK na Podlasiu (2) 
6/ Historia Brańska i okolic 
7/ Fotografie wojskowe z 1918 r. 
8/ Podlasiacy – uczestnicy bitwy pod Monte Cassino 
9/ Artyleria 9 Dywizji Piechoty 
10/ Historia siedleckich ulic 
11/ Działalność Szarych Szeregów 
12/ Powstanie 1863 r. 
13/ Historia okolic Sarnak 
14/ Organizacja „Miecz i Pług” 
15/ V i VI Brygada Wileńska 
16/ Las Sekulski 
17/ Historia Ratusza i SKK 
18/ Osadnictwo na terenie Siedlec 
19/ Okres średniowiecza w Siedlcach 
20/ Historia Muzeum Regionalnego w Siedlcach (2) 
21/ Odznaczenia wojny rosyjsko-japońskiej 
22/ Historia Siedlec w l. 70-tych 
23/ Partyzanta w Jacie 
24/ Bitwa pod Iganiami 1831 
25/ Dzieje rodu Oknińskich 
26/ Awans, degradacja społeczna 1914-1989 na przykładzie wybranych życio- 
     rysów z gminy Domanice 
27/ Biografia Wincentego Żelazowskiego 
28/ Twórczość Jerzego Pawlaka 
29/ Próby niemieckiej broni V w okolicach Sarnak (2) 
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30/ Biografia Stanisława Zdanowskiego i Karola Piechowskiego 
31/ Konstrukcja wiatraka holenderskiego 
32/Wiatraki dawnego woj. siedleckiego 
33/ Kapliczki wiejskie w okolicy Siedlec 
34/ Rzeźby ludowe „Chrystus frasobliwy” 
35/ Rzeźba ludowa w okolicach Siedlec 
36/ Tradycje kolędowania w okolicy Siedlec 
37/ Pieśń ludowa (2) 
38/ Podziały regionalne: Mazowsze i Podlasie 
39/ Izba regionalna – wystrój wielkanocny 
40/ Stroje ludowe regionów otaczających Siedlce 
41/ Kultura ludowa wsi wokół Siedlec 
42/ Kultura materialna wsi podsiedleckich 
43/ Michał Boruciński (1885-1976) – twórczość 
44/ Miejska Szkoła Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach (1944- 
      1947) (2) 
45/ Rzeźba rodzajowa i fantastyczna Konstantego Laszczki 
46/ Witraże M.Łady-Maciągowej (2) 
47/ Malarstwo Kajetana Sosnowskiego 
48/ Leon Barszczewski – zapomniany badacz Azji Środkowej 
 
 Ponadto pracownik dz. etnografii udzielał konsultacji dla zespołów  
i twórców ludowych w zakresie: 
- doboru repertuaru m.in. na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu, IV Miedzynarodowy Festiwal „Najstarsze pieśni Europy”  
w Lublinie 

 -    scenariuszy widowisk obrzędowych 
- wierzeń związanych z domem 
oraz penetrował teren w celu pozyskania eksponatów etnograficznych do 
zbiorów Muzeum. 
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WYSTAWY 
 
    
   tytuł    czas trwania zwiedzający zwiedzający 
         indywidualnie zbiorowo 
 

stałe 
 
1. „Z historii Siedlec i okolic”  1.I.-31.XII 2816  6182 
 
czasowe 
 
1/ Zmienność i trwanie   2.XII-9.I      14     80 
         (w 2002 r.) 
2/ Dyplom 2002    16.I.-10.II   538    159  
3/ Pracownia malarstwa 2002  20.II-10.III   518    769  
4/ Co by było, gdyby Was nie było 15.III-7.IV   499    555 
5/ Iza Staręga .Malarstwo.   12.IV-12.V   469    793 
6/ Prasa siedlecka XIX i XX w.  12.V-15.X   751  2460 
7/ Z kolekcji muzeum   24.V-31VII   287    246  
8/ Plastyka bez tajemnic. Monotypia 13.VI-31.XII   788  2234 
9/ W dawnej szkole    13.IX-8.XI   476  1988 
10/ W polu i zagrodzie   8.XI-31.XII     92    912 
11/ Prahistoryczne górnictwo krze- 
     mienia na ziemiach polskich  22.XI-31.XII     56    777 
 
zagraniczne 
 
1/ Obrazy Zoltána Végh   18.X-3.XI   200    646 
 
inne (poza siedzibą) 
 
1/ Tradycja i współczesność”  31.I.-30.IV    480     980 
2/ Bojownikom o Niepodległość. Cześć!  21.III-28.IV    278       - 
3/ „Radość tworzenia”   16-18.IX    230     340 
 
 
Ogółem  16       8692  19021 
 
 
 

11.  FREKWENCJA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 
 
 a/ indywidualni zwiedzający – 7504 osób 
 b/ wycieczki – 786 grup - 17801 osób; w tym młodzież – 776 grup – 17576 os. 
 c/ frekwencja ogólna – 25.305 osób 



 44 

12. BIBLIOTEKA MUZEALNA 
 

a/ Funkcje biblioteki muzeum: 
- gromadzenie, przechowywanie  

i konserwacja zbiorów bibliotecznych 
takich jak: książki, czasopisma, 
kartografia, nagrania dźwięku i obrazu, 
dokumenty życia społecznego; 

- opracowywanie zgromadzonych 
materiałów bibliotecznych; 

- udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy 
w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów; 

- współudział w organizowaniu wystaw i działalności oświatowej 
muzeum; 

- prowadzenie archiwum zakładowego. 
 

b/ Zbiory biblioteczne 
Biblioteka muzeum jest biblioteką fachową, tematyka gromadzonych 

zbiorów pokrywa się z kierunkami działalności muzeum. Gromadzone są 
publikacje z zakresu wiedzy ogólnej, historii, archeologii, etnografii i sztuki. 
Szczególnie uwzględnia się wydawnictwa o tematyce regionalnej. 
W 2002 roku zbiory biblioteczne wzbogaciły się o 20 jednostek 
inwentarzowych druków zwartych, 9 jednostek inwentarzowych czasopism 
(roczniki, półroczniki), 3 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych  
nagrania na kasetach wideo). 

Na dzień 31.XII.2002 r. księgozbiór liczył 3985 woluminów druków 
zwartych, 616 jednostek inwentarzowych czasopism i 48 jednostek zbiorów 
specjalnych. 

 

c/ Działalność biblioteki muzeum. 

1. W 2002 roku druki zwarte zostały wzbogacone o 20 pozycji 
wydawniczych,   (w   tym 10 – z zakupu, pozostałe – dary, przekazy). 

2. Wszystkie nabytki zostały wpisane do inwentarza i ujęte w katalogach. 
3. Wszystkie nabytki pochodzące spoza zakupu i nie posiadające 

informacji o cenie , zostały oszacowane . 
4. Udostępniano księgozbiór pracownikom muzeum i innym 

zainteresowanym. 
5. Udzielano konsultacji i pomocy w poszukiwaniu materiałów uczniom  

i studentom piszącym prace dyplomowe i magisterskie. W oparciu  
o nasze materiały biblioteczne i dokumentację aktową pisana jest praca 
doktorska na temat ochrony dziedzictwa kulturowego. 

6. Uzupełniano na bieżąco kartotekę regionalną, ujmując w niej książki, 
artykuły i opracowania dotyczące regionu. 

7. Dokumentowano działalność muzeum w postaci wycinków prasowych. 
8. Prowadzono wymianę wydawnictw z muzeami i bibliotekami. 
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9. Wysłano egzemplarze obowiązkowe publikacji Edwarda Kopówki  
„Treblinka. Nigdy więcej.” 

10. Prowadzono prenumeratę czasopism regionalnych i fachowych (19 
tytułów) za pośrednictwem Oddziału Ruch-u i innych firm 
kolportażowych. 

11. Udzielano pomocy w oprowadzaniu zwiedzających. 
12. Prowadzono systematyczne przeglądy stanu zachowania dokumentacji 

aktowej znajdującej się w archiwum zakładowym. 
 
 
 
 
 
13. WSPÓŁPRACA I JEJ FORMY 
 

z krajowymi instytucjami kultury 
 
  Muzeum Regionalne w roku sprawozdawczym kontynuowało 
współpracę  
1. z placówkami muzealnymi, naukowymi, artystycznymi, itp.: 
- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 
- Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku 

 - Muzeum Regionalne w Łukowie, 
- Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 
- Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 
- Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 
- DPT „Reymontówka” w Chlewiskach 
- Akademia Podlaska w Siedlcach 
- PTTK Oddz. „Podlasie” 
- Wydawnictwo PWN 
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
- Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach 
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie 
- Kuratorium Oświaty – Delegatura w Siedlcach 
- Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Siedlcach 
- Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej 
w zakresie organizacji wystaw, spotkań, imprez folklorystycznych, konkursów  
i innych imprez kulturalnych, przeprowadzania kwerend, udostępniania 
materiałów do publikacji, wymiany doświadczeń, udostępniania sali i sprzętu 
itp. 

 
 2. z mediami, instytucjami: 

1/ prasa- Tygodnik Siedlecki, Kurier Siedlecki, Katolickie Echo Podlasia, Życie 
Siedleckie, Życie Warszawy – Informator Mazowiecki, Nasze Mazowsze, 
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2/ radio – Katolickie Radio Podlasie, Radio „Lublin” 
3/ telewizja – Telewizja Kablowa „Siedlce”, Mazowiecki Kurier Województw 
4/ Referat Promocji Urzędu Miasta Siedlce 
w zakresie propagowania działalności Muzeum. 
 
  3. ze szkołami – w zakresie organizacji wycieczek, lekcji muzealnych. 
 
 W roku 2002 Muzeum nawiązało również współpracę z nowymi 
placówkami, np: 
- Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach, 
- Szkoła Muzyczna I st. w Łosicach, 
- Szkoła Muzyczna w Łukowie 
- Państwowa Szkoła Muzyczna im. J.Elsnera w Warszawie 
- Zespół Szkół Muzycznych im. F.Chopina w Warszawie 
- Zespół Szkół Muzycznych w Opolu 
- Prywatne Konserwatorium Muzyczne w Warszawie 
- Krajowe Biuro Koncertowe w Warszawie 
- Orkiestra Garnizonowa w Siedlcach 
- Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 
w zakresie organizacji koncertów. 
 
- Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim  
- Dom Kultury w Łochowie 
w zakresie organizacji imprez folklorystycznych 
 
- Zespół Szkół Publicznych w Suchożebrach 
- Urząd Gminy Suchożebry 
- Parafia Rzymskokatolicka w Suchożebrach 
- Parafia Prawosławna w Siedlcach 
w zakresie organizacji uroczystości ekumeniczno-historycznej „W hołdzie 
pomordowanym, ku przestrodze żyjących” 
 
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach   
- Koło Historyków w Siedlcach 
nt. metod współpracy ze szkołami. 

 
 
 
 
14. ZADANIA I KOSZTY PRAC KONSERWATORSKICH  

W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH MUZEALNYCH 
 

Nie przeprowadzano. 
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15. ZADANIA INWESTYCYJNE 
 
Nie było. 

 
 
16. OCHRONA MUZEALIÓW – instalacja, przeglądy 

(konserwacja) 
 
sieci alarmowej  
- p.poż. – konserwacja okresowa (1 raz w kwartale) 
- antywłamaniowej – konserwacja okresowa (1 raz w kwartale) 

- wymiana 2 czujek 
    - wymiana zasilacza i przekaźników sterujących sygnałem 
       monitoringu 
 
 ochrona p.poż. 
 - przegląd okresowy podręcznego sprzętu gaśniczego 

- przegląd instalacji elektrycznej 
 

ochrona antywłamaniowa 
- monitoring w godz. 1600 - 800 

 
szkolenia pracowników 
W tym zakresie szkolenia pracowników nie były prowadzone. 

 
 
 
17. PRACOWNICY MUZEUM 
 

Lp.   Imię i nazwisko Wykształcenie Stanowisko Funkcja Wymiar 
etatu 

  Dział archeologiczno – 
historyczny 

    

  1. Sławomir Kordaczuk Wyższe kustosz  1 etat 
 Dział etnograficzny     
  2.  Wanda Księżopolska Wyższe kustosz  1 etat 
   Dział sztuki     
  3. Danuta Michalec Wyższe kustosz  1 etat 
  4. Halina Budziszewska Wyższe kustosz  1 etat 
  5. Jerzy Korzeniewski Wyższe kustosz  ½  etatu 
 Dział oświatowy     
  6. Katarzyna Roguska Policealne przewodnik  1 etat 
 Samodzielne stanowis- 

ko ds. inwentarzy 
    

  7. Zofia Ochnik Średnie dokumentalista  1 etat 
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 Dział administracyjno – 
ekonomiczny 

    

  8. Barbara Dymna Policealne gł.księgowa  1 etat 
  9. Małgorzata Duczek Średnie st. księgowa  1 etat 
10. Alicja Leszczyńska Policealne specjalista ds. kan- 

celaryj.-kadrowych 
 1 etat 

11. Wojciech Florczykiewicz Średnie plastyk  1 etat 
12. Zbigniew Adamczyk Wyższe rzemieślnik   ½  etatu 
13. Dariusz Trebnio Średnie kierowca  1 etat 
14. Danuta Mamcarz Podstawowe wykwalifikow. opie- 

kun zbiorów muz. 
 1 etat 

15. Bożena Kucharska Podstawowe - ,, -  1 etat 
16. Jadwiga Lewocka Średnie pomocnik 

muzealny 
 1 etat 

 Biblioteka     
17. Aniela Szkodzińska Wyższe kustosz  1 etat 
 Oddział: Muzeum Walki 

i Męczeństwa w 
Treblince 

    

18. Edward Kopówka Wyższe kustosz Kierownik 1 etat 
19. Wioletta Kwieciszewska Średnie przewodnik  1 etat 
20. Tadeusz Kiryluk zasad.-zawod. przewodnik  ½ etatu 

 w sezonie IV-X – 7 os.  
robotnik- 

konserwator 
zieleni 

 1 etat (x 7) 

 Oddział: Muzeum Po- 
żarnictwa w Kotuniu 

    

21. Zbigniew Todorski Średnie przewodnik Kierownik ½ etatu 
22. Józef Todorski Podstawowe wykwalifik. opiekun 

zbiorów muz.  ½ etatu 
23. Stanisław Zyśk Średnie dokumentalista  1 etat 
 
24. Zofia Czapska Wyższe st. kustosz  1 etat * 
 
* W okresie od 1.I. do 31.III.2003 r. znajduje się w okresie wypowiedzenia bez  
obowiązku świadczenia pracy. 
 
 
 
 
18. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, SZKOLENIA 

 
1/ 25.II. – „Nowelizacja ustawy o rachunkowości” – B.Dymna 
2/ 4.III. – „Zakładowa działalność socjalna w 2002 r.” – A.Szkodzińska 
3/ 6-7.III. – „Warsztaty menedżerskie dla dyrektorów muzeów – Z.Czapska, 
   E.Talacha 
4/ 26.IV., 17.V., 30.VII – „Pozabudżetowe źródła finansowania kultury” –  
   E.Talacha 
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 Dział administracyjno – 
ekonomiczny 
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 1 etat 
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13. Dariusz Trebnio Średnie kierowca  1 etat 
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kun zbiorów muz. 
 1 etat 

15. Bożena Kucharska Podstawowe - ,, -  1 etat 
16. Jadwiga Lewocka Średnie pomocnik 

muzealny 
 1 etat 

 Biblioteka     
17. Aniela Szkodzińska Wyższe kustosz  1 etat 
 Oddział: Muzeum Walki 

i Męczeństwa w 
Treblince 
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5/ 17.V.  – „Holokaust – Upamiętnienie – Edukacja” – seminarium metodyczne 
   (Włodawa, Sobibór) – Z.Czapska, E.Kopówka 
6/ 11-12.VI. – „Muzea a szkoła” seminarium Sekcji Muzealnej MTK (Radom, 
   (Orońsko) – Z.Czapska, D.Michalec, W.Księżopolska 
7/ 28.VI. – „Ochrona folkloru w prawie autorskim” – Ogólnopolskie Semi- 
   narium Folklorystyczne w Kazimierzu n/Wisłą – W.Księżopolska 
8/ 30.VIII. – 1.IX. – spotkanie kierowników muzeów pożarnictwa, historyków 
   i kronikarzy OSP z całej Polski (Kielce) – Z.Todorski 
9/ 9.IX. –   Spotkanie Sekcji Muzealnej MTK (Stawisko) – S.Kordaczuk 
10/ 27.IX. – „Dziedzictwo kulturowe Mazowsza” – H.Budziszewska,  
   D.Michalec, W.Księżopolska 
11/ 23.X. – „Kodeks pracy po nowelizacji” – A.Leszczyńska 
12/ 21.XI. – „Gospodarowanie dobrami kultury  w muzeach” – E.Talacha 
13/ 22.XI. – „Archiwizacja w muzeach” – A.Szkodzińska 
14/ 22.XI. – „Czas pracy kierowców” – A.Leszczyńska 
15/ 29.XI. – „Fundusz socjalny po zmianach” – A.Szkodzińska 
16/ 19.XII – „Ewidencjonowanie i znakowanie zbiorów muzealnych”  
   (prowadzone przez Piotra Świdę  - Dyrektora Muzeum Łowiectwa  
   i Jeździectwa w Warszawie) – pracownicy merytoryczni i admini- 
   stracji związani z ewidencją zbiorów. 

 
 
 
 
19. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 
Schemat w załączeniu. 

 
 
 
20. PEŁNY SKŁAD IMIENNY DYREKCJI 

 
1/ Ewa Talacha – tel.dom. 0-25 644 39 66, tel. kom. 0-604104518 

 
 
 
21. INNE ISTOTNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI 

MUZEUM 
 

Podsumowując rok 2002 należy uznać go za satysfakcjonujący  
w działalności Muzeum Regionalnego. 

Frekwencja ogółem, w porównaniu z rokiem 2001, wzrosła o 65 %  
(mimo, iż na miesiąc muzeum wyłączone było ze zwiedzania). 
Przyczyniły się do tego zapewne różnorodne formy promocji działań placówki: 
informacje w mediach, informacje i zaproszenia przesyłane do dyrektorów 
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szkół Siedlec i okolic, zaproszenia kierowane do osób prywatnych, afisze, 
wywiady dla prasy, radia i telewizji itp. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się w minionym roku lekcje 
muzealne, których odbyło się 157 dla 3278 uczestników ( w roku ubiegłym 19 
lekcji dla 536 osób). Wpłynęły na to informacje skierowane do szkół 
zawierające tytuły lekcji, ich scenariusze, jak też wzbogacone formy 
prowadzenia lekcji (rysowanie, malowanie, wykonywanie monotypii, grafik, 
pokazy przędzenia lnu itp.). 
Zwiększyła się ilość tematów lekcji do 13 ( w roku 2001 – 8). 

W lutym 2002 roku Muzeum rozpoczęło organizację koncertów w cyklu 
„Czwartkowe spotkania pod Jackiem”. Cieszyły się one wielkim powodzeniem; 
w 38 koncertach uczestniczyło około 2600 widzów. 
Odbyło się też więcej niż w roku 2001 spotkań (3 w roku 2001; 11 w roku 
2002), przeglądów, konkursów. 

Zintensyfikowano też prace przy opracowywaniu dokumentacji 
naukowej i fotograficznej. Założono i opracowano 219 kart  (w roku 2001 – 
165). Wykonano 592 fotografie muzealiów (w roku 2001 – 95). 

Powodem do dumy mogą też być publikacje o Muzeum wydane  
w listopadzie 2002 roku ( foldery, informatory, pocztówki). 

  
 

Kontrola Departamentu Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej  
w kwietniu 2002 r. wskazała na bardzo złe warunki przechowywania zbiorów 
muzealnych. Stosując się do zaleceń w sierpniu rozpoczęto modernizację 
magazynów. Koniecznością stało się oddzielenie magazynu etnografii od 
magazynu sztuki, wykonanie odpowiednich regałów, półek i zabudowy wnęk. 
W okresie od sierpnia do grudnia 2002 roku wykonano następujące prace: 
 

 
MAGAZYN ETNOGRAFII 

 
- malowanie pomieszczeń, 
- wykonanie i zamontowanie półek drewnianych 

na ścianach bocznych, 
- uszczelnienie drzwi poprzez obicie płytą 

pilśniową, 
- ustawienie dodatkowych regałów metalowych, 
- wstawienie biurka, 
- sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
- zamontowanie dodatkowych gniazd i oświetlenia, 
- zakup drabiny, 
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MAGAZYNY SZTUKI 
 
- malowanie pomieszczeń, 
- zabicie niewykorzystywanych drzwi wejściowych 

płyta pilśniową, 
- wykonanie we wnęce drzwi półek do 

przechowywania szkła artystycznego, 
- wykonanie na zamówienie (na wymiar)  

i zamontowanie regałów metalowych  
z przegrodami do przechowywania obrazów, 

- przystosowanie starych regałów metalowych do 
przechowywania obrazów (wykonanie 
drewnianych przegród, w których mieszczą się po 
2 obrazy), 

- zakupienie metalowych regałów do 
przechowywania obrazów, szkła i innych 
obiektów, 

- sprawdzenie instalacji elektrycznej, zamontowanie gniazd i dodatkowego 
oświetlenia, 

- zakup biurka do pracy w magazynie, 
- zakup drabiny, 
- wykonanie półek drewnianych do przechowywania projektów witraży, 

 
MAGAZYN ARCHEOLOGII 
- adaptacja pomieszczenia strychu  na magazyn archeologii (wykonanie  
i położenie legarów oraz płyt podłogowych), 
- doprowadzenie przewodów elektrycznych, zamontowanie gniazd i punktów 
świetlnych, 
- wykonanie skrzyń do przechowywania eksponatów archeologicznych (10 
skrzyń), 
 
MAGAZYN HISTORII 
- adaptacja pomieszczenia strychu na magazyn historii (wykonanie i położenie 
legarów oraz płyt podłogowych), 
- doprowadzenie przewodów elektrycznych, zamontowanie gniazd i punktów 
świetlnych, 
- ustawienie regałów do przechowywania obiektów, 
 
MAGAZYN SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 
- adaptacja 2 pomieszczeń strychu na magazyn sprzętu i materiałów (wykonanie  
i położenie legarów oraz płyt podłogowych), 
- doprowadzenie przewodów elektrycznych, zamontowanie gniazd i punktów 
świetlnych, 
- ustawienie dodatkowych regałów na sprzęt, 
- zamontowanie półek do przechowywania materiałów, 
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MAGAZYN PODRĘCZNY SPRZĄTACZEK 
- wykonanie i zamontowanie półek drewnianych na środki czystości, 
- naprawa oświetlenia w magazynie. 
 
Ponadto dokonano w całym budynku: 
- przeglądu instalacji elektrycznej (wymieniono niesprawne gniazda  
i wyłączniki), 
- przeglądu przewodów kominowych, 
- czyszczenia i wymiany przeciekających rynien budynku ratusza, 
- sprawdzenia i naprawy klamek, zamków przy drzwiach, 
- przeglądu stolarki okiennej i drzwiowej, 
 
oraz: 
- zainstalowano nowe punkty świetlne w hollu ratusza, 
- uszyto nowe firanki do okien, 
- zakupiono 2 stoły rozkładane, 
- zakupiono 40 krzeseł rozkładanych, 
- zakupiono skrzynkę na klucze, 
- wykonano referentki do plombowania woreczków z kluczami. 
 
W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince: 
- wykonano instalację sygnalizacji włamania i napadu, 
- podpisano umowę na monitorowanie w/w sygnałów, 
- dokonano zakupu urządzeń sanitarnych celem wymiany w budynku 

administracyjno-mieszkalnym, 
- wykonano przegląd instalacji elektrycznej. 
 
Powyższe zmiany dokonane zostały dzięki dotacji przedmiotowej z budżetu 
Wojewody Mazowieckiego. Pozwolą one zabezpieczyć zbiory przed 
zniszczeniem, a pracownikom ułatwią pracę. 
 
Wszystko to wykonano w trudniejszych niż w roku 2001 warunkach (wyłączenie 
Muzeum ze zwiedzania na 1 miesiąc, konieczność przeprowadzenia spisu  
z natury majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum w Siedlcach i oddziałach 
w związku z odwołaniem dyr. Z. Czapskiej, kilkakrotne kontrole działalności 
placówki, przenoszenie i modernizacja magazynów) , przy budżecie identycznym 
(de facto mniejszym) , jak w roku ubiegłym. 
Rok finansowy zakończył się zyskiem   66.260,18 zł; (w roku 2001 – stratą 
61.048,57 zł). 
Godna podkreślenia jest tu postawa pracowników, ich zaangażowanie, 
wielokierunkowe działanie, wykonywanie dodatkowych obowiązków  
(w związku z inwentaryzacją, przenoszeniem magazynów, przygotowywaniem 
publikacji). 
 


