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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 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  9 289 9 776 + 5,2 % 

MWiM*            -      34 35 + 2,9 % 

MPK*              -  1 028 1 041 + 1,3% 

OGÓŁEM:     - 10 351 10 852 + 4,8% 

* 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 
dany okres 

sprawozdawczy 
zakupy 

% wykonania - 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    - 526 41 446 39 

nieplanowane 
liczbowo 

środki – 8.000 
zł 

226 % 
18.081,22 zł 
– ze środków 
własnych 

MWiM -      1 - 1 - - - - 

MPK   -    13 - 13 - - - - 

RAZEM: 540 41 460 39 
na kwotę 
8.000 zł 

226 % 
18.081,22 zł 

– środki 
własne 

 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. obrazy 

1/ A. Szirokow, „Zachód słońca”, 2008(?), pł./ol. 
 
2/ R.Z.Brzeski, „Wschód słońca nad rakietą V2 
w Mężenienie, 1994, sklejka/ol. 

1/zakup – 
1.000 zł 
2/ dar 

2. rzeźby 
3 rzeźby w brązie A.Dębskiej-Kołacz, „Arabskie 
piękności”, „Żubr”, „Młody żubr” 

zakup – 
8.000 zł 
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3. meble serwantka neoklasycystyczna, Polska(?) 
zakup – 
5.500 zł 

4. 
przedmioty 
codziennego użytku 

1/ półmisek i 2 talerze ze znakami Królewskiej 
Manufaktury Porcelany w Berlinie 
 
2/ widelce wojskowe 
 
3/ butelki z huty szkła Siedlce 

1/ zakup –  
350 zł 
 
2/ dar 
 
3/ zakup – 
900 zł 

5. 
współczesne wyroby 
bednarskie 

beczka do moczenia prania, balia i ćwiartka – 
stanowiące uzupełnienie zbiorów i ekspozycji 
„Podsiedlecka wieś” 

zakup –  
930 zł 

6. wycinanki z papieru 
rodzinny zbiór 229 wycinanek z papieru 
glansowanego 4 autorek wyk. W l. 1978-2000 dar 

7. 

sprzęt z siedleckiej 
pracowni 
fotograficznej Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) 

aparaty fotograficzne z przełomu XIX i XX w., 
obiektywy, matówka, statyw 

dar 
 

8. 
dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1/ pocztówki z pocz. XX w., dokumenty 
dotyczące Siedlec z czasów I wojny światowej, 
fotografie z zakładu A. Ganiewskiego 
(Gancwola) i inne od końca XIX w. do poł. XXw. 
  
2/ mapa wojskowa WIG, mapa pow.siedleckiego 
z 1907 r., dokumenty sprzed 1940 r., fotografie z 
zakładu A. Ganiewskiego (Gancwola) i inne z 
przełomu XIX i XX w. 

1/ dar 
 
 
 
 
2/ zakup – 
570 zł 

9. militaria 

1/ kule armatnie z XVIII i XIX w. 
 
2/ kula armatnia 

1/ dar 
 
2/ zakup 50 
zł 

10. numizmaty 

1/ tengi z chanatu chowańskiego, monety 
okolicznościowe z okazji 92 rocznicy odzyskania 
niepodległości 
 
2/ srebrna klipa okolicznościowa z okazji 92 
rocznicy odzyskania niepodległości 

1/ dar 
 
 
 
2/ zakup 
1,22 zł 

11. 
obiekty 
archeologiczne 

narzędzia kamienne m.in. z epoki brązu, 
naczynia ceramiczne dar 

12. sztandar 
sztandar Kółka Młodzieży Opolskiej 
„Odrodzenie” dar 

13. medal medal pielgrzyma ze wstążką 
zakup – 400 

zł 

14. krucyfiks 
krucyfiks (mosiądz platerowany, Norblin, XIX/XX 
w.) 

zakup – 
380 zł 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

15. 
fotografie  
archiwalne 

fotografia (prawdopodobnie) z terenu byłego 
obozu zagłady w Treblince 

dar 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

16. 
sprzęt techniczny 
p.poż. 

1/ łącznik do węży tłocznych z XIX w. 
2/ wytwornica piany z 1982 r. firmy TOTAL 
(Niemcy) 
3/ maska przeciwgazowa z 1988 r. 

dar 
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17. 
przedmioty 
pamiątkowe 

1/ 1 talerz pamiątkowy z zawodów pożarniczych 
w Toruniu 
2/ 2 talerze pamiątkowe czechosłowackie z 
wizerunkami dawnych sikawek 
3/ znaczki pamiątkowe z wystawy pożarniczej 
we Włodzimierzu (ZSRR) 
4/ sztandar Związku Bojowników o Wolność  
i Demokrację. Koło w Kotuniu 

dar 

 
 
 
 
 
 
 
 

II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   - 1 1 2 2 1 1 1 1 0 % 

MWiM - - - - - - - - - - 

MPK   - 1  0 1 1 1 1 - - 0 % 

OGÓŁ.: 2 1 3 3 2 2 1 1 0  % 

 
 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana w 
poprzednim okresie 
sprawozdawczym konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   - 1 37 25 6 - - 25 6 16 % 

MWiM - - - - - - - - - - 

MPK   - 7 - 2 4 2 4 - - 57 % 

OGÓŁ. : 8 37 27 10 2 4 25 6 13 % 
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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.  
MRS/A/S/83 rura 
drewniana 
odwadniająca(?) 

usunięto bakterie i grzyby, zabezpieczono 
przed destrukcją (Małgorzata Grupa – 
konserwator zabytków UMK w Toruniu) 

2.000 zł – 
środki 
własne 

2. Taca Fraget, 1851 r. 

wyprostowano zdeformowane elementy 
metalowe, uzupełniono ubytki forniru, 
wymieniono sukno (Pracownia 
Konserwacji Zamku Królewskiego  
w Warszawie) 

4.000 zł 
środki 
własne 

3. 
4 fotografie rodziny 
Zygmunta Glogera 

czyszczenie fotografii, zmiana passe-
partout, wymiana ram 

4.680 zł 
środki 
własne 

4. 
MRS/A/S/84 – rura 
drewniana 
odwadniająca(?) 

Wydano do konserwacji, zakończenie  
w 2011 r. (Małgorzata Grupa – 
konserwator zabytków UMK w Toruniu) 

- 

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
Sikawka ręczna 
przenośna 

oczyszczenie, dorobienie części 
drewnianych 

0 zł  - 
wykonanie 

we własnym 
zakresie 

2. 
Łącznik ześrubowany do 
węży tłocznych z XIX w. 

oczyszczenie z rdzy i patyny 
0 zł –  

we własnym 
zakresie 

3. Wytwornica pianowa j.w. 
0 zł –  

we własnym 
zakresie 

4. maska przeciwgazowa 
oczyszczenie metalowych części maski  

z rdzy i patyny 

0 zł –  
we własnym 

zakresie 

 
 
 
 

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. XVIII w. ratusz - Siedlce 
Remont pomieszczenia biurowego -

adaptacja pomieszczenia na magazyn 
wydawnictw, malowanie 

1.500 zł – 
dotacja 

podmiot. 
3.105,74 zł 

– środki 
własne 

2.  XVIII w. ratusz – Siedlce Remont części obróbek blacharskich 
1.378,60 zł 

– środki 
własne 
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3. XVIII w. ratusz – Siedlce 
Montaż instalacji przeciwoblodzeniowej 

rynien i rur spustowych 

14.619,26 zł 
– środki 
własne 

4. XVIII w. ratusz – Siedlce 
Wykonanie i montaż daszka nad 

wejściem 

1.708 zł – 
środki 
własne 

5. 
Teren byłych Obozów  

w Treblince 
Wyrównanie drogi do Miejsca Straceń 

10.101,60 zł 
– środki 
własne 

 
 

 
5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 

 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  
    

Zabezpieczenia p.poż.    

1. 
System Sygnalizacji Pożaru z 
powiadamianiem Straży Pożar. 

ratusz – Siedlce spełnia* 

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

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince; 
3/ Muz. Pożarni. w Kotuniu 

1,2,3/ spełnia 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince 

1/ spełnia* 
2/ wymaga rozbudowy 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

1/ na zewnątrz ratusza i hol 
wejściowy; 
2/ parking, punkt 
informacyjny, budynek z 
zewnątrz – MWiM w 
Treblince (z możliwością 
podglądu przez Policję) 

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

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

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

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

1/ spełnia 
2/ nie w pełni 

5. 

Szyby o wzmocnionej 
odporności na stłuczenie (kl. 
02) i pokryte folią 
antywłamaniową gr. 360 µm 

parter ratusza - Siedlce spełniają 

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

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1,2,3/ spełniają 

* zalecana przez OOZP modernizacja (rozszerzenie) 
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6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

- MR w Siedlcach – aktualny 
 - MWiM w Treblince – brak (planowane opracowanie w 2011 r.) 
 - MP w Kotuniu – brak (planowane opracowanie w 2011 r.) 

 
 
 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  
i magazynów zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1.  

Planowa kontrola 
problemowa 
Ośrodka Ochrony 
Zbiorów 
Publicznych  
w Warszawie 

MR Siedlce 
1/ uaktualnić plan ochrony 
2/ opracować plan ewakuacji 
zbiorów 
3/ objąć monitoringiem wizyjnym 
sale ekspozycyjne 
4/ uzupełnić system SSP o 
ręczne ostrzegacze pożaru 
5/ objąć budynek pełną ochroną 
p.poż. 
6/ objąć ochroną przestrzenną 
SSWiN cały budynek 
7/ zmienić miejsce montażu 
manipulatora SSWiN 
8/ wprowadzić indywidualne kody 
obsługi Sawin 
 

 
1/ zrealizowane 
2/ na etapie realizacji 
 
3-6/ wymagają nakładu 
znacznych środków 
finansowych oraz 
przeprowadzenia remontu – 
realizacja nastąpi w miarę 
możliwości 
 
 
7/ na etapie realizacji 
 
8/ zrealizowane 

 j.w. 

MWiM Treblinka  
1/ opracować plan ochrony 
2/ opracować nową instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego 
3/ opracować plan ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego 
4/ opracować plan ewakuacji 
zbiorów 
5/ zgromadzić i uporządkować 
dokumentację powykonawczą  
i z konserwacji systemów 
6/ objąć monitoringiem wizyjnym 
nowo urządzone sale 
ekspozycyjne 
7/ zmodyfikować system 
przesyłania sygnału włamania  
i napadu 
8/ wprowadzić indywidualne kody 
obsługi SSWiN 
9/ uregulować kwestie 
konserwacji systemów 
10/ opracować projekt i założyć 
SSP 
 

 
1/ na etapie realizacji 
2/ zrealizowane 
 
3-5/ na etapie realizacji 
 
 
 
 
 
 
 
6/ aktualnie brak środków 
finansowych 
 
7-9/ na etapie realizacji 
 
 
 
 
 
 
10/ zostanie zrealizowany 
jak najszybciej w miarę 
możliwości finansowych 
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 j.w. 

MP Kotuń 
1/ opracować plan ochrony 
2/ opracować plan ewakuacji 
zbiorów 
3/ opracować projekty i wykonać 
instalację systemów sygnalizacji 
pożaru, włamania i napadu oraz 
telewizji dozorowej 

 
1-2/ na etapie realizacji 
 
 
3/ realizacja wymaga 
znacznych nakładów 
finansowych, budżet 
muzeum na 2011 r. nie 
stwarza takich możliwości 

2. 

Wewnętrzna 
(roczna) analiza 
stanu 
zabezpieczenia 
muzeum  
i zbiorów 

MR Siedlce 
1/ przy najbliższym remoncie 
uwzględnić wymianę hydrantów 
2/ przeprowadzić konsultacje  
z konserwatorem systemów 
sygnalizacji pożaru, włamania  
i napadu dot. rozmieszczenia 
czujek i manipulatora 
 
MWiM Treblinka  
1/ wykonać system sygnalizacji 
pożaru  
2/ rozszerzyć SSW na nowo 
wybudowaną część budynku 
 
MP Kotuń 
1/ zabezpieczyć drzwi garażowe 
od wewnątrz 2 kłódkami  
z atestem 
2/ Zabezpieczyć gabloty 
ekspozycyjne odpowiednimi 
zamknięciami 

 
- 

 
przeprowadzono wstępne 
rozmowy z konserwatorem 
systemów 
 
 
 
 
prowadzone są rozmowy  
z potencjalnymi 
wykonawcami 
 
 
 
1/ zrealizowane 
 
 
2/ na etapie realizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.    EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  501 
w tym: 
 MR Siedlce  -  487 
 MWiM Treblinka -      1 
 MP Kotuń  -    13 
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2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 
sprawozdawczym 

 
Ogółem    -  501 

w tym: 
 MR Siedlce  -  487 
 MWiM Treblinka -     1 
 MP Kotuń  -   13 

 
 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem            10 848         9 724       5 131 
w tym: 
 MR Siedlce   9772         9 724          5 131 
 MWiM Treblinka      35   -        - 
 MP Kotuń   1041   -       - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

Brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów 
 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -   96,80 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -   99,96 %  
 MWiM Treblinka - 100,00 % 
 MP Kotuń  -   67,00 % 

 
 
 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -  467 
w tym: 
 MR Siedlce   -  466 
 MWiM Treblinka  -     1 
 MP Kotuń   -     0 
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7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

Dokonano szacowania wartości: 
 436  muzealiów pozyskanych drogą darowizny 
136  muzealiów do celów ubezpieczeniowych 

 
 
 

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) 

 
Nie przeprowadzano – wszystkie zbiory posiadają aktualne inwentaryzacje. 
 
 

 
10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję 

oraz wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 
 
 

poza muzeum  do muzeum 
Ogółem    -  31      1431 

w tym: 
 MR Siedlce  -   31      1431 
 MWiM Treblinka -     -          - 
 MP Kotuń  -     -          - 

 
 
 

11. Biblioteka: 
 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS            4 581 4670 + 1,02 % 

MWiM            314 339 + 7,96 % 

Ogółem       4 895 5009 + 2,33 % 
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b) pozyskane woluminy  
 

ogółem  w tym: planowane na 
dany okres 

sprawozdawczy 
zakupy  

% wykonania - 
zakupy  

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary 

MRS         89 19 70 

ogółem (dary i 
zakupy) ok. 

150 wol. 
zakupy – w 

miarę potrzeb 
i posiadanych 

środków 

- 
1029,81 zł 

dotacja 
podmiotowa 

MWiM       25 2 23 - - 
138,50 zł 
dotacja 

podmiotowa 

Ogółem   114 21 93 j.w. - 

 
1.168,31 zł 

dotacja 
podmiotowa 

 
 
 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. Polskie pieśni wielkanocne T. 1 i 2 zakup 

44,10 zł 
wszystkie 

zakupy  
z dotacji 

podmiotowej 

2. Polskie pieśni pasyjne T. 1 i 2 zakup 199 zł 

3. Legiony Piłsudskiego zakup 169 zł 

4. Święci według mistrzów zakup 92 zł 

5. 
Etnografia Polski. Przemiany kultury 

ludowej T. 2 
zakup 24 zł 

6. 
B.Kruszyński, Poznańczycy w wojnie 

polsko-bolszewickiej 
zakup 98 zł 

7. 
A. Kołodziejczyk, Pięć wieków 
dziejów Siedlec w historiografii 

dar - 

8. 
A. Rybicki, Fotografia wojskowa i 

wojenna ze zbiorów Muzeum Historii 
Fotografii w Krakowie 

dar - 

9. 
Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa 

Polskiego 
dar - 
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10. 
Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu 

Orła Białego 
dar - 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

11. 
Polacy ratujący żydów w czasie 
Zagłady. Przywracanie pamięci. 

dar - 

12. Zagłada Żydów. Studia i materiały. zakup 51 zł 

 
 

 
d) ilość korzystających z biblioteki 

 

poprzedni okres 
sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy ilo

ś
ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

ilo
ś

ć
 

k
o
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y
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 m
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 d
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 m
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 d
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rz
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g
o

 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

nie prowadzi 
się 

45 
nie prowadzi 

się 
x 

11 
w m-cach IV-XII 
(choroba 
pracownika) 
biblioteka 
udostępniana 
tylko 
pracownikom 

- 75 % 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 

27 
nie prowadzi 

się 
x 31 + 15 % 

Ogółem:    x 72 x x 42 - 42 % 

 
 

 
12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  

z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 
 
 MR Siedlce 

 przeprowadzano kwerendy dotyczące historii Siedlec w: Archiwum 
Państwowym w Siedlcach, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Warszawie – Delegatura w Siedlcach, Archiwum PAN  
w Warszawie, Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, Narodowym, 
Archiwum Cyfrowym, Centralnym Archiwum Wojskowym 

 prowadzono badania na temat życia i działalności Zygmunta Glogera 
w związku z przygotowywaną wystawą 

 rozpoczęto prace dokumentacyjne dot. ośrodka bednarskiego we wsi 
Kopcie, gm. Domanice 
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 MWiM Treblinka 
 gromadzenie i badanie materiałów źródłowych dotyczących 

funkcjonowania byłych obozów zagłady i pracy w Treblince 
  

 
 
13. Badania i wyjazdy terenowe 

 
 MR Siedlce 

1) udzielanie konsultacji zespołom ludowym i twórcom 
indywidualnym z Gręzowa, Chromina, Karcz, Rudzienka, Trzcińca 
dotyczących tradycji wielkanocnych, repertuaru na festiwale kapel 
i śpiewaków ludowych oraz widowisk  obrzędowych 

2) zbieranie materiałów do przygotowywanej publikacji „Herody  
i Krakowskie wesela z Gręzowa” 

3) przeprowadzenie wywiadów z bednarzami w Kopciach 
4) nawiązanie kontaktów z potomkami Zygmunta Glogera i ostatnich 

właścicieli majątku Dąbrowa – Fonbergów 
5) udział w polsko-niemieckich warsztatach dla pracowników 

muzeów z Mazowsza i Saksonii-Anhalt „Wspólny cel – 
nowoczesne muzeum” (Niemcy 18-22.X) 

 
 
 MP Kotuń 

 badanie archiwaliów OSP w Żeliszewie gm. Kotuń z lat 1920-1935, 
udostępnionych przez proboszcza parafii mariawickiej 

 
 
 
 
 
 
 

IV.  WYSTAWIENNICTWO 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 
Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne. 

kontynuacja, 
bez zmian  

siedziba 
główna 

brak danych 
- 

szacunkowo 
każdą z 
wystaw 

stałych  (bez 
p.8) 

zwiedziło ok. 
5000 osób 

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

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

j.w. - 

3. 
W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

j.w. - 

4. 
Salon ziemiański 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

j.w. - 

5. Złoty salon. 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

j.w. - 

6. 

Galeria sztuki (ze zb. 
własnych):  
 1/„Wybrane z kolekcji” -
prace M. Borucińskiego, 
M.Łady-Maciągowej 
oraz sióstr Ireny  
i Joanny Karpińskich 
 
2/ Sztuka drugiej 
połowy XX w. 

 
 
kontynuacja 
b.z. (do 3.V) 
 
 
 
 
1-26.IX 
(prezentowana 
od 27.IX) 

siedziba 
główna 

j.w. 

 
 
- 
 
 
 

 
 

plan - 0 zł  
wykonanie -  

780 zł - środki 
własne 

7. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja, 
uzupełnienie 

siedziba 
główna 

j.w. 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

830 zł – 
środki własne 

8. 

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

od 2009 r. do 
1.IV. 2010 
(prezentowana 
1.IV-16.VI i 
31.VII-nadal) 

siedziba 
główna 

szacunkowo 
ok. 1500 

osób 

plan – 6.000zł 
wykonanie – 
5.968,69 zł - 
środki własne 
(w tym ubez-
pieczenie) 

9 

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

lipiec – 
sierpień 

Oddz.  
w Treblince 

4961 

plan – 15.000 
zł 

wykonanie – 
11.476,82 zł; 
środki własne 

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

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

569 - 

11. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

569 - 

12. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

569 - 

13. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

569 - 

 
 

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. 

Siedlce w czasie II wojny 
światowej (przywrócenie 
po wcześniejszym 
demontażu na czas 
remontu ) 

październik siedziba główna 

przecieki w wieży 
ratusza (planowanym 
miejscu prezentacji), 
niezbędny remont 
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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. 
Reduty polskiej 
wolności 

kontynuacja z 
2009 r. 

siedziba 
główna 

2.X.2009 
– 

31.I.2010 

123 
(1-31-I) 

koszty po-
niesione 
w 2009 r. 

2. 
Malarstwo Marcina 
Sutryka 

8.I – 11.II 
siedziba 
główna 

12.II – 
17.III 

744 

plan –  
200 zł 
wykonan. 
–  299 zł; 
dotacja 
podmiot. 

3. 

Leon 
Barszczewski 
(1849-1910) –  
od Samarkandy  
do Siedlec  

grudzień 2009 
– marzec 

2010 

siedziba 
główna 

25.III – 
9.V 

1279 

plan – 
2.000 zł 
wykonan. 
– 6.485 zł 
dotacja 
podmiot. 

4. 

Katyń, Charków, 
Miednoje… 
Siedlczanie wśród 
ofiar zbrodni 

wrzesień 2009 
– kwiecień 

2010 

siedziba 
główna 

16.IV – 
24.X 

4097 

plan – 
6.000 zł 
wykonan. 
– 
5.127,40 
zł; dotacja 
podmiot. 

5. 

Dwory i pałace 
regionu w 
fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

19.IV – 6.V 
siedziba 
główna 

7.V – 
29.IX 

3029 

plan – 0 zł 
wykonan. 
– 668 zł – 
środki 
własne 

6. 

Na skraju 
rzeczywistości II – 
rzeźba, malarstwo, 
grafika, rysunek 
Andrzeja 
Sołtysiuka 

28.IV – 14.V 
siedziba 
główna 

15.V – 
2.VII 

1376 

plan – 
2.000 zł 
wykonan. 
– 
1.254,56 
zł; dotacja 
podmiot. 

7. 
Malarstwo Haliny 
Trebnio-Liss 

8.VI – 13.VI 
siedziba 
główna 

14.VI – 
5.IX 

720 

plan – 
1.200 zł 
wykonan. 
– 488 zł; 
dotacja 
podmiot. 

8. 
Rzeźba. Anna 
Dębska 

26.IV – 16.VII 
siedziba 
główna 

17.VII – 
29.VIII 

641 

plan – 
5.500 zł 
wykonan. 
– 3.178 zł 
zł; dotacja 
podmiot. 
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9. 

„Obce rzeczy 
wiedzieć dobrze 
jest – swoje, 
obowiązek”  
w setną rocznicę 
śmierci Z.Glogera 
(1845-1910 

od 2008 r. (tj. 
od podpisania 
umowy z Muz. 
Podlaskim w 
Białymstoku o 
współorgani-
zacji wystawy) 

siedziba 
główna 

10.IX – 
5.XII 

2235 

plan – 
12.000 zł 
wykonan. 
– 
12.193,41 
zł; dotacja 
podmiot. + 
503 zł – 
środki 
własne 

10 

9 Pułk Artylerii 
Lekkiej na 
fotografiach  
z rodzinnych 
archiwów 

1.IX – 5.XI 
siedziba 
główna 

7.XI – 
5.XII 

975 

plan – 500 
zł 
wykonan. 
–  550 zł; 
środki 
wlasne 

11 

Opowiem wam  
o Polsce – 
wystawa 
pokonkursowa 
prac plastycznych 

2-5.XI 
siedziba 
główna 

9.XI – 
4.I.2011 

850 

plan – 400 
zł 
wykonan. 
– 368 zł; 
środki 
własne 

12 

Znak czasu – 
tkanina unikatowa 
i malarstwo 
Barbary 
Pierzgalskiej 

29.X – 16.XII 
siedziba 
główna 

17.XII – 
7.II.2011 

85 
(17-

31.XII) 

plan – 0 zł 
wykonan. 
– 586 zł 
zł; środki 
własne 

13 
Oddział 
Partyzancki 
„Zenona” 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju  
(Zespół 

Placówek 
Oświat. w 

Leśnej Podl. 

1.I – 
31.XII 

300 - 

14 
U progu wolności. 
Legiony Polskie 
1914-1916 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(GOK w 

Wiśniewie) 

11.XI.200
9 – 

14.I.2010 
550 - 

15 
Atelier Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(GOK w 

Wiśniewie) 

16.I – 6.IV 300 - 

16 

Dwory i pałace 
regionu  
w fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(Dwór w 

Mościbro-
dach 

16.XI – 
30.VI.201

1 
500 - 

17 

9 Pułka Artylerii 
Lekkiej na 
fotografiach  
z rodzinnych 
archiwów 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(Galeria 
„Ulica 

Krzywa”  
w Białej 

Podlaskiej) 

9.XII.2010 
- 

15.I.2011 
80 - 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 
 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 
Tematy muzyczne  

w malarstwie Marka 
Leszczyńskiego 

24.IX – 
31.X 

siedziba 
główna 

wystawę przesunięto  
w porozumieniu z artystą  
na termin późniejszy 
zaoszczędzone środki – 
1.500 zł 

 
 
 
 

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. 

35 lat Oddziału 
Podlaskiego 
Polskiego 
Towarzystwa 
Numizmatycznego 

10.I – 
28.II 

Oddział 
Podlaski 

PTN 

siedziba 
główna 

786 

koszty 
poniósł 

współorgani
zator 

2. 

„Grafika 2010” – 
wystawa prac 
studentów V roku 
pedagogiki z 
plastyką Akademii 
Podlaskiej  

20.I – 
14.II 

Akademia 
Podlaska, 
Pracownia 

Grafiki 

siedziba 
główna 

465 

plan – 200zł 
wykonan. 
ok. 200 zł – 
dotacja 
podmiot.; 
większość 
kosztów 
poniósł 
współorgani
zator 

3. 

Podlaski przełom 
Bugu 2009 – 
poplenerowa 
wystawa fotografii 
GT Fotogram 

26.II – 
2.IV 

Grupa 
Twórcza 
FOTO-
GRAM 

siedziba 
główna 

1159 

koszty 
poniósł 

współorgani
zator 

4. 
Wielkanocna gra – 
wystawa piłek do 
rugby 

18.III – 
30.IV 

Pogoń 
Siedlce 
RUGBY 
TEAM 

siedziba 
główna 

1446 

koszty 
poniósł 

współorgani
zator 

5. 
Aksana 
Hajdukovich. 
Malarstwo 

10.XII – 
9.I.2011 

od autorki 
siedziba 
główna 

372 

plan – 3.000 
zł 

wykonan. – 
727,69 zł; 

środki 
własne 
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6. 
Zagłada Żydów  
w Generalnym 
Gubernatorstwie 

1.IX 
.2010 – 
15.XII. 
2011 r. 

IPN 
Oddział w 
Lublinie 

Oddział w 
Treblince 

4961 

plan – 0 zł  
wykonanie -

615 zł 
środki 
własne 

* liczba zwiedzających poszczególne wystawy podana jest w przybliżeniu 
(brak szczegółowej ewidencji) 
** koszty wystaw bez wydawnictw towarzyszących 
 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 nie było    

 
 
 
 

4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w siedzibie Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum  

w siedzibie 
Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

 
 

zbiorowo 
indywidu

alnie 

  

 
zbiorowo 

indywidual
nie 

 

 
   

MRS      –  8 426 4 552 3 874 b.d. 6 730 2 894 3 826 1730 

MWiM   – 46 684 31 937 14 747 b.d. 49 615 36 818 12 797 - 

MP        –     373    280     93 - 569 462 107 - 

Ogółem    55 483 36 769 18 714 b.d. 56 914 40 174 16 730 1730 

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

1. Liczba tytułów 
 

plan wykonanie  k
a
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 d

o
 

w
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3 - - 4 7 1 - - 4 6 

 
 

 
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. 
Igor Strojecki, Leon Barszczewski 
(1849-1910). Od Samarkandy  
do Siedlec. 

200 album 

plan – 3.650 zł 
wykonanie –  

3.538 zł 
dotacja podmiot. 

2. 
Marcin Sutryk – malarstwo 2008-
2009 

200 
informator do 

wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie –  

1.000 zł 
dotacja podmiot. 

3. 
Na skraju rzeczywistości II. 
Rzeźba, malarstwo, grafika, 
rysunek Andrzeja Sołtysiuka 

140 
informator do 

wystawy 

plan – 3.000 zł 
wykonanie – 
1998,36 zł 

dotacja podmiot. 

4. 
„Katyń, Charków, Miednoje… 
Siedlczanie wśród ofiar zbrodni 

200 
informator do 

wystawy 

plan – 1.500 zł 
wykonanie –  

1.342 zł 
dotacja podmiot. 

5. 
Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest 
– swoje, obowiązek  

400 
informator do 

wystawy 

plan – 3.000 zł 
wykonanie –  

2.928  zł 
dotacja podmiot. 

6. 
Muzeum Regionalne w Siedlcach. 
Oferta dla szkół: styczeń – lipiec 
2010 

80 
informator  
o muzeum 

plan – 200 zł 
wykonanie 200 zł 

środki własne  

7. 
Muzeum Regionalne w Siedlcach. 
Oferta dla szkół: wrzesień – 
grudzień 2010 

80 
informator  
o muzeum 

plan – 250 zł 
wykonanie 250 zł 

środki własne 

8. 
Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince (dodruk) 

1000 
folder-składanka 

w jęz. polskim 

plan – 0zł 
wykonanie - 305 zł 

środki własne 

9. Rzeźba. Anna Dębska 300 folder wystawy 

plan – 600 zł 
wykonanie – 

585,60 zł 
dotacja podmiot. 
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10. Znak czasu. Barbara Pierzgalska 300 folder wystawy 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

585,60 zł 
środki własne 

11. Aksana Hajdukovich. Malarstwo 300 folder wystawy 

plan – 600 zł 
wykonanie – 

585,60 zł 
środki własne 

12. 
Wieczór glogerowski. Rok polski. 
Pieśni i przyśpiewki ludowe 

60 śpiewnik 
plan – 0 zł 

wykonanie - 90 zł 
środki własne 

13. 
Leon Barszczewski (1849-1910). 
Od Samarkandy do Siedlec 

300 karta pocztowa 
plan – 350 zł 

wykonanie - 330 zł 
dotacja podmiot. 

14. 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej 400 karta pocztowa 

plan – 150 zł 
wykonanie –  

151,28 zł 
dotacja podmiot. 

15. 
Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest 
– swoje, obowiązek (Z.Gloger) 

350 karta pocztowa 

plan – 250 zł 
wykonanie - 

234,85 zł 
dotacja podmiot. 

16. 
Kazimierz Szwainowski. Karta 
świąteczna  

500 karta pocztowa 

plan – 0 zł 
wykonanie - 

170,80 zł 
środki własne 

 
 
 
 

3. Planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 

Lp. 
tytuł 

 

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

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. 

 

9 Pułk Artylerii Lekkiej 
album 

program 
oszczędnościowy 
wdrożony przez 

Samorząd Woj. Maz. 

2. 
15 lat Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów 

album j.w. 

3. 
Tematy muzyczne  
w malarstwie Marka 
Leszczyńskiego 

informator do wystawy 
wystawa przesunięta w 
porozumieniu z artystą 
na termin późniejszy 

 
 
 
4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 
S. Kordaczuk, Warto 
wracać do narodowej 
historii 

„Echo Katolickie”, 
Nr 24,  
17-23.VI.2010. 

obca - 



 21 

2. 
S. Kordaczuk, Zarys 
dziejów Oddziału 

„Echo Katolickie”, 
Nr 25,  
24-30.VI.2010 

obca - 

3. 
S. Kordaczuk, 
Radiówka 

„Echo Katolickie”, 
Nr 26,  
1-7.VII.2010 

obca - 

4. 
S. Kordaczuk, Wieś 
bezpieczna i ludność 
życzliwa 

„Echo Katolickie”, 
Nr 27,  
8-14.VII.2010 

obca - 

5. 
S. Kordaczuk,  
Na służbie i na 
odpoczynku 

„Echo Katolickie”, 
Nr 28,  
15-21.VII.2010 

obca - 

6. 
S. Kordaczuk, Przed 
uroczystością poświę-
cenia sztandaru 

„Echo Katolickie”, 
Nr 29,  
22-28.VII.2010 

obca - 

7. 
S. Kordaczuk, 
Wręczenie sztandaru 
Oddziałowi „Zenona” 

„Echo Katolickie”, 
Nr 30,  
29.VII-4.VIII.2010 

obca - 

8. 

S. Kordaczuk, 
O ufundowaniu 
sztandaru i jego 
zaginięciu 

„Echo Katolickie”, 
Nr 31,  
5-11.VIII.2010 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, 
Sztandar odnaleziony 

„Echo Katolickie”, 
Nr 32,  
12-18.VIII.2010 

obca - 

10. 
S. Kordaczuk,  
W przededniu bitwy 

„Echo Katolickie”, 
Nr 33,  
19-25.VIII.2010 

obca - 

11. 
S. Kordaczuk, Atak 
Niemców i planowanie 
obławy 

„Echo Katolickie”, 
Nr 34,  
26.VIII-1.IX.2010. 

obca - 

12. 
S. Kordaczuk, 
Partyzanci w ogniu 
walki 

„Echo Katolickie”, 
Nr 35,  
2-8.IX.2010. 

obca - 

13. 
S. Kordaczuk, Ludzie 
od „Zenona” leczą 
rany 

„Echo Katolickie”, 
Nr 36,  
9-15.IX.2010. 

obca - 

14. 
S. Kordaczuk, 
Społeczeństwo wobec 
władz okupacyjnych 

„Echo Katolickie”, 
Nr 37,  
16-22.IX.2010. 

obca - 

15. 
S. Kordaczuk,  
Błąd dowódcy 

„Echo Katolickie”, 
Nr 38,  
23-29.IX.2010. 

obca - 

16. 
S. Kordaczuk, Pomnik 
w Jeziorach 

„Echo Katolickie”, 
Nr 39, 
30.IX-6.X.2010. 

obca - 

17. 
S. Kordaczuk, 
Chotycze 

„Echo Katolickie”, 
Nr 40,  
7-13.X.2010. 

obca - 

18. 
S. Kordaczuk, Zemsta 
Niemców i 
aresztowania 

„Echo Katolickie”, 
Nr 41,  
14-20.X.2010. 

obca - 

19. 
S. Kordaczuk,  
Po egzekucji 

„Echo Katolickie”, 
Nr 42, 
21-27.X.2010 

obca - 

20. 
S. Kordaczuk, Jeszcze 
o Chotyczach 

„Echo Katolickie”, 
Nr 43,  
28.X-3.XI.2010 

obca - 

21. 
S. Kordaczuk, Dwór  
w Toporowie 

„Echo Katolickie”, 
Nr 44,  
4-10.XI.2010 

obca - 
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22. 
S. Kordaczuk, Rozkaz 
udziału w akcji „Burza” 

„Echo Katolickie”, 
Nr 45, 
11-17.XI.2010 

obca - 

23. 
S. Kordaczuk, Koniec 
działań na Podlasiu 

„Echo Katolickie”, 
Nr 46, 
18-24.XI.2010 

obca - 

24. 
S. Kordaczuk, 
Podsumowanie 

„Echo Katolickie”, 
Nr 47, 
25.Xi-1.XII.2010 

obca - 

25. 

S. Kordaczuk, Wybitni 
przedstawiciele 
ziemiaństwa 
podlaskiego w XIX  
i XX wieku  

„Wiadomości 
ziemiańskie”, Nr 
42. 
 

obca - 

26. 
S. Kordaczuk, 
Ziemiaństwo  
na Podlasiu 

Kronika 
Mazowiecka nr 6 obca  

27. 
D. Michalec, Zabytki 
Gminy Siedlce 
 

Gmina na medal, 
Siedlce 2010 
 

obca - 

28. 
D. Michalec, Nota 
biograficzna Anny 
Dębskiej 

Rzeźba. Anna 
Dębska własna - 

29. 
D. Michalec, Nota 
biograficzna Aksany 
Hajdukovich 

Aksana 
Hajdukovivch. 
Malarstwo 

własna - 

30. 
D. Michalec,  
O wystawie 

Obce rzeczy 
dobrze wiedzieć 
jest – swoje, 
obowiązek 

własna - 

31. 
H. Budziszewska, 
Nota biograficzna 
Haliny Trebnio-Liss 

Halina Trebnio-
Liss. Malarstwo własna - 

32. 
H.Budziszewska, Nota 
biograficzna Barbary 
Pierzgalskiej 

Barbara 
Pierzgalska. Znak 
czasu 

własna - 

33. 

E. Kopówka, Brachy i 
Chany (Anny) Kahan 
wspomnienia z 
Siedlec 

Żydzi na Podlasiu 

obca - 

34. 
E. Kopówka, Getto w 
Sobieniach –Jeziorach 

Żydzi na Podlasiu 
obca - 

35. 

E. Kopówka, 
Wolontariusze Akcji 
Znaki Pokuty w 
Muzeum Walki i 
Męczeństwa w 
Treblince 

Wolontariat w 
teorii i praktyce 

obca - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

VI.  EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 
 

1. Lekcje muzealne  
 
a. liczba podejmowanych tematów  
 

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy planowane zrealizowane 

MRS         -   18 21 22 - 

MWiM       -     5 4 6 - 

MPK          -     0 3 0 - 

OGÓŁEM  -   23 28 28 
brak odrębnej ewidencji 

(np. koszt zużytych 
materiałów plastycznych) 

 
 
b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 
 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  * 

1. Sztuka starożytna 3 92  

2. Sztuka średniowiecza 6 109  

3. Sztuka renesansu 1 20  

4. 
Renesans i barok. Porównanie 
stylów 

4 91  

5. Sztuka Młodej Polski 1 16  

6. 
Polskie malarstwo historyczne XIX 
w. 

1 37  

7. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 3 60  

8. Plastyka bez tajemnic. Monotypia 1 15  

9. Techniki malarskie i graficzne 1 10  

10. Portret rokokowej damy 5 99  

11. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i 
Ogińskiej 

2 36  

12. W dawnych Siedlcach 5 154  

13. Zbrodnia katyńska 5 101  
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14. Bitwa pod Iganiami 1 24  

15. Podlaskie ślady broni V 4 345  

16. 

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

4 197  

17. Poznajemy muzeum 3 38  

18. Podsiedlecka wieś 5 55  

19. Ostatni bednarze 1 16  

20. 
Szlachta zaściankowa na Podlasiu i 
Mazowszu. Jej rola i znaczenie 

2 25  

21. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

3 120  

22. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

2 45  

 Razem 63 1705  

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince   

23. Życie i twórczość Janusza Korczaka 1 19 - 

24. 
Zbrodnie hitlerowskie na przykładzie 
Obozu Zagłady w Treblince 

1 21 - 

25. 
Losy dzieci w Karnym Obozie Pracy i  
Obozie Zagłady 

1 21 - 

26. 
Symbolika nagrobków żydowskich 
na przykładzie fragmentów macew 
znajdujących się w muzeum 

1 21 - 

27. 
Bohaterowie z Czekanowa czyli 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata 

1 22 - 

28. 
Sokołów i okolice pod okupacją 
niemiecką 

1 21 - 

 Razem 6 125 - 

 OGÓŁEM 69 1830  

FILMY 

1. 
Nim zgasło słońce… (film  
o Treblince) 

4 74 - 

2. Stutthof 1 11 - 

3. Nadzieja umiera ostatnia 1 20 - 

4. Gancwol fotograf 1 15 - 

 Razem 7 120 - 

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

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Biblia w sztuce brak zapotrzebowania 

2. 
Polska sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego 

j.w. 

3. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

4. Siedlce w czasie II wojny światowej j.w. 

5. 
Ziemiaństwo podlasko-mazowieckie. 
Charakter zjawiska 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
Rozwój sprzętu technicznego do walki z 
pożarami od XIX wieku do czasów 
współczesnych 

j.w. 

2.  
Kultura polskiego pożarnictwa jako przykład 
zaangażowania społecznego w 
wychowaniu młodzieży 

j.w. 

3. 
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. 

„Kamień Wiary” Finał XIX 
Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej i Poezji 
Śpiewanej (22.I) 

konkurs 150 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

2. 

„Siedlecki fotograf Adolf 
Ganiewski (Gancwol) 
1870-1942”  
S. Kordaczuka (27.I) 

promocja albumu 120 
plan – 0 zł 

wykonanie - 732 zł – 
środki własne 

3 
Najnowsze wydawnictwa 
Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach (23.II) 

promocja 4 książek 50 
plan – 0 zł 

wykonanie - 880 zł 
środki własne 
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4. 

„Słowa, które nie śpią”. 
Wieczór poezji 
czarnogórskiej z udziałem 
Grzegorza 
Matuszyńskiego (24.II) 

spotkanie 
poetyckie; 

promocja książki 
70 

Główny organizator – 
Miejska Biblioteka 

Publiczna w Siedlcach 

5. 
„Podlaskie ślady broni V” 
– S. Kordaczuk (25.II) 

pokaz multime-
dialny w Muzeum 
Regionalnym w 

Dębicy 

50 - 

6. 
„Czwarty notes prasowy 
Włodzimierza Korolczuka”  
(16.III) 

promocja książki 120 
Główny organizator – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 

7. 

Krajobraz kulturowy 
Podlasia i Mazowsza –  
S. Kordaczuk (18.III; 
24.V) 

pokaz 
multimedialny  

65 - 

8. 

Nowożytne budowle 
militarne regionu. 
Fortyfikacje XIX i XX 
wieku” – S. Kordaczuk 
(18.III) 

pokaz 
multimedialny 

37 - 

9. 
XX Tradycje Wielkanocne 
(wspólnie z CKiS) (27.III) 

konkurs 80 
plan – 1.500 zł 

wykonanie – 1.100 zł -  
dotacja podmiotowa 

10. 

„MIĘDZY WIERSZAMI” 
Eliminacje Rejonowe do 
55 Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Recytatorskiego (21.IV) 

konkurs 30 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

11. 
„Dagerotyp. Tajemnice 
Chopina” Lucyny 
Olejniczak (22.IV) 

promocja książki 35 
Główny organizator – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 

12. 
Wybitni przedstawiciele 
ziemiaństwa podlaskiego 
XIX i XX wieku (7-8.V) 

sesja naukowa 150 
plan – 12.500 zł 

wykonanie – 11.772,90 zł 
dotacja podmiotowa 

13. 

IX Festiwal Kapel i 
Śpiewaków Ludowych  
w Mińsku Mazowieckim 
(8-9.V) 

impreza plenerowa 500 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.000  zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizatorzy:MDK 
w Mińsku Maz. i MCKiS 

w Warszawie) 

14. 
V Dni Historyka. Ofiary 
hitleryzmu i stalinizmu. 
(10.V) 

sesja naukowa 20 
Główny organizator – 
Akademia Podlaska w 

Siedlcach 

15. 
„W pajęczyn strunach” 
Krystyny Rudnickiej 
(14.V) 

promocja książki 25 
Główny organizator – 

Stowarzyszenie tutajteraz 

16. Noc Muzeów (15/16.V) spotkanie, pokazy 141 
plan – 500 zł 

wykonanie – 597,80 zł 
dotacja podmiot. 

17. 
„Piękno nocnego nieba” – 
M. Krasuski (21.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny 
w PG Nr 3 w 

Siedlcach 

20 - 

18. 
Spotkanie z Ernestem 
Brylem (25.V) 

spotkanie autorskie 50 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

19. 

Muzeum Regionalne  
w Siedlcach – siedziba  
i wybrane kolekcje –  
H. Budziszewska (25.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny na 
sesji „Muzea na 
Mazowszu” w 

40 - 
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Warszawie 

20. 

Finał XXVII Konkursu 
Recytatorskiego dla 
Dzieci im. K. 
Makuszyńskiego (2.VI) 

konkurs 60 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

21. 

XVII Konkurs Kapel i  
Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (12-13.VI) 

impreza plenerowa 500 

plan – 2.200 zł 
wykonanie – 2.000  zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizatorzy:GOK 
w Maciejowicach i CKiS 

w Siedlcach) 

22. 
„Ostatni koralik” Urszuli 
Tom (21.VI) 

promocja 
książki/spotkanie 

poetyckie 
50 koszty pokryła autorka 

23. 

„Przemysł na ziemiach 
polskich w latach II wojny 
światowej” prof. Piotra 
Matusaka (23.VI) 

promocja książki 15 
Główny organizator – 

Siedleckie Towarzystwo 
Naukowe 

24. 

Polityka ministerstwa w 
zakresie rozwoju kultury 
 i dziedzictwa 
narodowego – spotkanie 
przedstawicieli 
samorządów, instytucji 
kultury i organizacji 
pozarządowych z Piotrem 
Żuchowskim – 
Sekretarzem Stanu 
MKiDN(30.VIII) 

spotkanie 40 
Główny organizator – 

Biuro Poselskie 
Krzysztofa Borkowskiego 

25. 
„Szlakiem wiatru i sów. 
Wiatraki regionu” – 
S.Kordaczuk (13.IX) 

pokaz 
multimedialny w I 
LO w Siedlcach 

60 - 

26. 

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

pokaz 
multimedialny 

30 - 

27. 

Rodzina Katyńska 
Siedlce – spotkanie ze 
świadkami września 1939 
r. Ireną Zaunar i Jerzym 
Garbaczewskim (24.IX) 

spotkanie 50 
Główny organizator – 

Stowarzyszenie Rodzina 
Katyńska 

28. 

Kolekcja szklanych 
negatywów Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) w zbiorach  
Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach – S. 
Kordaczuk (28.IX) 

pokaz 
multimedialny  

na XV 
Międzynarodowym 

Plenerze 
Fotograficznym w 

Janowie Podlaskim 

30 - 

29. 

„Słowo – dar i tajemnica” 
VI Konkurs Recytatorski 
Poezji i Prozy Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II 
(13.X) 

konkurs 45 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

30. 
X Dzień Papieski: Jan 
Paweł II – Odwaga 
Świętości (18.X) 

konkurs 40 
Główny organizator – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 
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31. 
XII Festiwal Nauki i Sztuki 
(23.X) 

wykłady, spotkania, 
wręczenie 

statuetek „Złotego 
Jacka” 

50 

plan – 0 zł 
wykonanie – 1.403 zł 

pozostałe koszty -  
Główny organizator – 

Uniwersytet Przyrodn.-
Humanist. w Siedlcach 

32. 
I Wieczór Glogerowski 
(26.X) 

spotkanie/warsztaty 40 
plan – 300 zł 

wykonanie – 390  zł 
środki własne 

33. 

„Udział Ziemi Łosickiej  
w drodze człowieka w 
Kosmos” – S. Kordaczuk 
(6.XI) 

prelekcja na IX 
Podlaskich 

Spotkaniach 
Historycznych w 

Łosicach 

50 - 

34. 

Dni Niepodległej.  
Uroczystości z okazji 92 
rocznicy odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę (7,9,11,14.XI) 

pokazy, prelekcje, 
spotkania, koncerty 

638 

plan – 5.600 zł 
wykonan. – 11.159,42  zł 

5.600 zł - dotacja 
podmiot. + 

5.559,42 zł – środki 
własne 

35. 
„W czerwieni się 
zmieszczę” Elizy 
Krawczuk (17.XI) 

wieczór autorski/ 
promocja książki 

40 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

36. 

ZADUSZKI – XX 
Spotkania Recytatorów  
i Śpiewających Poezję 
(19.XI) 

konkurs 30 
Główny organizator – 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach 

37. 
Wieczór poezji 
chorwackiej (24.XI) 

spotkanie poetyckie 90 
Główny organizator – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 

38. 
II Wieczór Glogerowski 
(23.II) 

wykład 30 
plan – 500 zł 

wykonanie – 503  zł 
środki własne 

39. 
XXII edycja wręczenia 
nagród Ludomira 
Benedyktowicza (1.XII) 

spotkanie 35 
Główny organizator – 

Kapituła Nagrody 

40. 

Adwentowe granie. XVI 
Konkurs gry na ligawkach 
(wspólnie z CKiS w 
Siedlcach) (11.XII) 

konkurs/ impreza 
plenerowa 

80 
plan – 3.550 zł 

wykonanie – 3.257 zł 
środki własne 

41. 
Historia 9 Pułku Artylerii 
Lekkiej – S. Kordaczuk 
(17.XII) 

prelekcja w Galerii 
„Ulica Krzywa” w 
Białej Podlaskiej 

55 - 

42. 

Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
1/ „Miałem dużo 
szczęścia! Przygody 
sapera z niewybuchami II 
wojny światowej” – 
Tadeusz Sobieszczak 
(14.II) 
2/ Pamiątki z polskich 
wystaw XIX i XX wieku, 
Włodzimierz Soszyński 
(14.III) 
3/ Kolekcja trofeów  
i pamiątek związanych  
z dyscypliną rugby, Jacek 
Wierzbicki (11.IV) 
4/ Pokaz kolekcji 
reklamówek alkoholi „Nie 

 
 
 

wykład 
 
 
 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 

prelekcja/pokaz 

 
 
 

80 
 
 
 
 
 

110 
 
 
 

55 
 
 
 

50 

Główny organizator – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 



 29 

dla smaku tylko dla 
radości oczu”, Antoni 
Raczyński (9.V) 
5/ Historia pomnika 
wolności i idea jego 
podbudowy, Anita 
Woźniak, Sylwester 
Czyżyk (13.VI) 
6/ Dokumenty 
czeladnicze i 
mistrzowskie rzemiosła 
polskiego, Włodzimierz 
Soszyński (10.X) 
7/ Kolekcja banknotów z 
nadrukami papieskimi, 
Piotr Grabowski (12.XII) 

 
 
 
 

pokaz 
multimedialny 

 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 
 

prelekcja/pokaz 

 
 
 
 

54 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 

70 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince   

43. 
„Pamięć o zagładzie 
Żydów” – dr E. Kopówka 
(21.I) 

spotkanie 80 - 

44. 
„Żydzi w Siedlcach” –  
dr E. Kopówka (22.II) 

odczyt 
w Bibliotece 

Uniwersytetu w 
Siedlcach 

20 - 

45. 
„Życie i zagłada Żydów  
w Sokołowie Podlskim” –  
dr E. Kopówka (17.III) 

spotkanie z 
uczniami i 

nauczycielami PG 
Nr 1 w Sokołowie 

Podlaskim 

40 - 

46. 
„Historia Obozu Zagłady  
i Karnego Obozu Pracy” – 
A. Wierzbicka (24.V) 

spotkanie  10 - 

47. 
„Obozy w Treblince” –  
A. Wierzbicka (7.VI) 

spotkanie 
w Publicznym 
Gimnazjum w 

Miedznie 

10 - 

48. 

Symboliczne otwarcie 
nowego budynku 
administracyjno-
ekspozycyjnego  (1.IX) 

spotkanie 120 
plan – 0 zł 

wykonanie – 500 zł 
środki własne 

49. 

Uroczystości 
patriotyczno-religijne na 
terenie Karnego Obozu 
Pracy (4.IX) 

impreza plenerowa 300 
plan – 1.500 zł 

wykonanie – 1.441,45 zł 
środki własne 

50. 

„Jesteśmy razem”. 
Polsko-izraelski hołd 
pomordowanym w 
Treblince (27.X) 

impreza plenerowa 500 
Główny organizator: 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

51. 
„Żydzi na Podlasiu” 
(17.IX) 

promocja książki 
(Pałac Ogińskich  

w Siedlcach) 
30 

Główny organizator; 
Uniwersytet Przyrodni-

czo-Humanistyczny  
w Siedlcach   

52. 
„Historia Obozu Zagłady  
i Karnego Obozu Pracy” – 
A. Wierzbicka (24.XI) 

spotkanie 10 - 

53. 

„Obóz Pracy i Obóz 
Zagłady. Współczesna 
rola muzeum w regionie” 
– dr E. Kopówka (10.XII) 

spotkanie  
w Bibliotece 

Pedagogicznej  
w Sokołowie 
Podlaskim 

20 - 
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 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu   

54. 

„Rola muzealnictwa 
pożarniczego  
w dokumentowaniu  
i popularyzowaniu kultury 
polskiego pożarnictwa  
na przykładzie Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu”  - 
Z. Todorski (27.IX) 
 

odczyt  
na konferencji 
naukowej „Kultura 
w działalności OSP 
– tradycja i  
współczesność”  
w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP 

150 - 

 
 

b. planowane a niezrealizowane  
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

 nie było   

 
 
 
 
 
 
 

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 Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, PMA w Warszawie, 
Zamek Królewski w  Warszawie, 
Muzeum Policji w Warszawie, 
Muzeum Katyńskie w Warszawie, 
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
Muzeum Historii Żydów Polskich w 
Warszawie, Muzeum UJ w Krakowie, 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 

 
przeprowadzanie kwerend, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy 
(„Katyń, Charków, Miednoje…”, „Obce 
rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, 
obowiązek”, „Reduty Polskiej wolności”), 
współorganizacja wystawy o Z. Glogerze 
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Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 
Muzeum Wojska w Białymstoku, 
Muzeum w Tykocinie, Muzeum 
J.I.Kraszewskiego w Romanowie, 
Muzeum Narodowe w Kielcach, 
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Biblioteka m.st. Warszawy, 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Węgrowie 
 
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 
w Warszawie, Miejski Dom Kultury  
w Mińsku Mazowieckim, Gminny 
Ośrodek w Maciejowicach 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie 
Muzeum Regionalne w Wiślicy, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Maciejowicach 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
współorganizacja folklorystycznych 
imprez cyklicznych 
 
 
 
 
wypożyczenie wystawy 
przekazanie zbiorów archeologicznych 
 
 
 
konsultacje w sprawie opracowania 
zabytków archeologicznych, prowadzenia 
prac remontowych, remontu zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie 

2. 

instytucje oświatowe:  
Szkoła Podstawowa Nr 4, Nr 7, Nr 10 
w Siedlcach, w Dąbrówce 
Stanach,Skórcu, Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 i Nr 4 w Siedlcach, 
Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Siedlcach, 
Międzyszkolna Świetlica Młodzieżowa 
w Siedlcach 
 
I Liceum Ogólnokształcące  
w Siedlcach 
 
 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Węgrowie, Izba Pamięci Ziemi 
Grajewskiej 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 5 w Siedlcach, Szkoła Podstawowa 
Nr 11 w Siedlcach 
 
Samorządowe Centrum Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

 
udział w konkursie plastycznym  
i wystawie pokonkursowej 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie i udostępnienie 
materiałów dot. sztuki ludowej i folkloru 
południowego Podlasia i wschodniego 
Mazowsza oraz Pomnika Wolności  
w Siedlcach 
wypożyczenie eksponatów na wystawę 
 
 
 
udzielenie konsultacji merytorycznych 
dot. wystawy, pracowania zbiorów 
 
 
kwerenda w zbiorach muzeum 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach, Archiwum Nauki 
PAN i PAU w Krakowie, Archiwum 
PAN w Warszawie, Archiwum UJ w 
Krakowie, Biblioteka Naukowa PAN  
i PAU w Krakowie, Centralna Biblio-
teka PTTK w Warszawie, Centralne 
Archiwum Wojskowe, Ośrodek „Karta” 
w Warszawie, Archiwum Państwowe w 
Siedlcach, IPN Oddział w Warszawie  
i Białymstoku 

 
organizacja wystaw prac studentów, 
przeprowadzanie kwerend, 
wypożyczanie eksponatów na wystawy, 
konsultacje merytoryczne w 
przygotowaniu wystaw 
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4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Społeczne Stowarzyszenie 
Prasoznawcze „Stopka” w Łomży 
 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Zarząd Główny w Lublinie 
 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Rodzina Katyńska w Siedlcach, 
Federacja Rodzin Katyńskich, 
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w 
Warszawie, Rodzina Katyńska Koło 
Siedlce,  
 
Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Brama” 
 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, 
Fundacja Rozwoju Badań 
Regionalnych „Sigillum” w Siedlcach, 
Dom Polski „Sarmacja” 

 
 
wypożyczenie eksponatów na wystawę 
glogerowską,  
 
pomoc organizacyjna i merytoryczna 
twórcom ludowym zainteresowanym 
członkowstwem w STL 
 
wypożyczenie eksponatów na wystawy 
 
 
 
 
 
 
kwerenda w zbiorach muzeum 
 
 
organizacja sesji naukowej na temat 
ziemiaństwa 

5. 
samorządy: 
Urząd Miasta w Siedlcach, Starostwo 
Powiatowe w Siedlcach 

 

6. 

media:  
TV Polonia, TVP Warszawa, TV 
Siedlce, Katolickie Radio „Podlasie”, 
Radio Eska, „Echo Katolickie”, 
 
 
portale internetowe: 
CiekawePodlasie.pl i Miastadawniej.pl 

 
popularyzacja wystaw i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów 
dotyczących tradycji regionalnych 
 
kwerendy w zbiorach muzeum 

7. 

sponsorzy:  
Hurtownia Artykułów Papierniczych 
Marker w Siedlcach; 
TWP Oddział w Siedlcach 
 
Przedsiębiorstwo Prywatne  
Z. Sobolewski Market Carlos 
 
Zakład Mięsny Mościbrody 
 

 
ufundowanie nagród na konkurs 
plastyczny (wartość ok. 200 zł) 
j.w. (wartość ok. 300 zł) 
 
darowizna artykułów spożywczych na Dni 
Niepodległej (wartość 150,48 zł) 
 
darowizna artykułów spożywczych na Dni 
Niepodległej (wartość 236,25 zł) 

8. 

inne:  
95 osób prywatnych 
 
 
 
Mazowiecki Ośrodek doradztwa 
Rolniczego Oddział w Siedlcach 
 
Komenda Główna Policji Warszawie 
 
Parafia Katedralna w Siedlcach 

 
wypożyczenie eksponatów na wystawy, 
udział w pracach jury konkursu 
plastycznego 
 
opiniowanie wniosków na produkty 
regionalne 
 
wypożyczenie eksponatów na wystawę 
 
kwerenda w zbiorach muzeum 

9. 
z zagranicą: Narodowe Muzeum 
Sztuki Litwy w Wilnie 

udostępnienie reprodukcji portretów 
właścicieli Siedlec i udzielenie 
pozwolenia na wykonanie wydruków do 
celów ekspozycyjnych w MR w Siedlcach 
 



 33 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

1. 

instytucje kultury:  
muzea martyrologiczne w Oświęcimiu, 
Lublinie, Sztutowie, Chełmnie 
Żabikowie, Muzeum Historii Polski, 
Muzeum Historii Żydów Polski 

wzajemna wymiana doświadczeń 
poprzez uczestnictwo w konferencjach, 
forach dyskusyjnych 

2. 

instytucje oświatowe:  
Kuratorium Oświaty Delegatura w 
Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna w 
Sokołowie Podlaskim i w Siedlcach,  

organizowanie spotkań z nauczycielami, 
uczniami, pracownikami i czytelnikami 
bibliotek 

3. 

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

wzajemna wymiana doświadczeń  
i współpraca na płaszczyźnie edukacji  
z zakresu tematyki Holokaustu 

4. 

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

edukacja poprzez uroczystości 
patriotyczno-religijne, w których harcerze 
aktywnie biorą udział w przygotowaniu 
części artystycznej; przygotowywanie 
programów w oparciu o miejsce pamięci 
jakim jest Treblinka 

5. 

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

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, załatwianie spraw 
związanych z realizacją inwestycji  
i bieżącym funkcjonowaniem 

6. 

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

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

7. 

sponsorzy:  
1/ „Polimex” Mostostal Siedlce,  
 
 
 
2/ Gospoda Retro Skibniew 
 
 
 
 
3/ Aliaksandr Biazzuban z Warszawy 
 
 
4/ darczyńca zastrzegł anonimowość 

 
1/ wykonanie napisu MUZEUM i 
metalowych krat (elementu ekspozycji) 
(wartość – ok. 8.000 zł) 
 
2/ przygotowanie i ufundowanie 
poczęstunku dla gości podczas 
symbolicznego otwarcia nowego 
budynku (wartość ok. 4.500 zł) 
 
3/ darowizna na rzecz MWiM w Treblince 
– 300 zł 
 
4/ darowizna na rzecz MWiM w Treblince 
421,52 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 

9. 

z zagranicą:  
Yad Cashem w Izraelu, Muzeum 
Holokaustu w USA, Akcja Znaki 
Pokuty w Niemczech, Stowarzyszenie 
„Topografia terroru” w Niemczech, 
Gimnazjum w Bethel w Niemczech, 
Muzeum Pamięci Teresin w Czechach 

upowszechnianie wiedzy o obozach  
w Treblince, organizowanie wolontariatu, 
spotkania z młodzieżą 
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 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach 

udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. historii pożarnictwa i obrony cywilnej 

2. 
organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 

w zakresie pozyskiwania eksponatów 

3. 

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

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

4. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka 
Mazowieckiego” i „Życia Siedleckiego”, 
Katolickie Radio Podlasie 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 
 
 
 

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 
MR Siedlce 

 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter zabytkowego 
budynku 

 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 
 
 
MWiM Treblinka 

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

 
 
 MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 

 
 
 

3. Inne osiągnięcia 
 
MR Siedlce 
 

 18 marca – wprowadzenie w życie planu ochrony muzeum  
i instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń 

 
 27 kwietnia – posiedzenie Rady Muzeum 

 
 28 kwietnia - Nagroda Starosty Siedleckiego dla Sławomira Kordaczuka 

za 2009 r. w dziedzinie Promocji Powiatu i Dziennikarstwa 
 

 17 maja – udział w konferencji naukowej „Nowe inicjatywy finansowe 
rozbudowy muzeów mazowieckich” z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzeów, Sierpc (S. Kordaczuk, K. Ostas, A. Leszczyńska, E. Kopówka) 
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 25 maja – udział w sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki  

w Warszawie „Muzealnictwo na Mazowszu” i wygłoszenie referatu 
„Muzeum Regionalne w Siedlcach – siedziba i wybrane kolekcje”  
(H. Budziszewska) 

 
 11-14 czerwca – udział w konferencji popularnonaukowej 

Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna w Brześciu „Krystyna 
Krahelska – duma Polesia” (A. Matuszewicz, S. Kordaczuk,  
A. Leszczyńska) 

 
 15-18 czerwca – udział w seminarium „Wystawy w archiwum – drugie 

życie dokumentów”, Bielsko-Biała, Szczyrk (K. Woźnica) 
 

 24-26 czerwca – udział w Ogólnopolskim Seminarium 
Folklorystycznym, w Kazimierzu Dolnym na 44 Ogólnopolskim 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym  
(W. Księżopolska) 

 
 13-15 października – udział w konferencji „Muzea regionalne. Jaka 

przyszłość?” (A. Matuszewicz, S. Kordaczuk) 
 

 25 października – podpisanie przez Województwo Mazowieckie aktu 
notarialnego dotyczącego przyjęcia od Gminy Przesmyki darowizny – 
zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie, z przeznaczeniem na cele 
statutowe Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Do końca 2010 r. trwały 
procedury związane z nadaniem Muzeum tytułu prawnego  
do nieruchomości. 

 
 
 

MWiM Treblinka 
 

 styczeń – utworzono niemiecką wersję strony internetowej, na której 
zamieszczono materiał przetłumaczony przez wolontariuszy z Akcji 
Znaki Pokuty. 

 
 27 stycznia - udział w Międzynarodowym Forum dotyczącym 

Holokaustu „Pozwól żyć mojemu ludowi” w Krakowie (dr E. Kopówka) 
 

 25-27 marca – udział w seminarium doszkalającym „Biograficzna 
narracja – Żywa Pamięć. Relacje ideograficzne ocalonych  
z Holokaustu” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie  
(dr E. Kopówka) 

 
 25-30 kwietnia – udział w seminarium „Shoah jako przedmiot edukacji 

historyczno-politycznej z perspektywy niemieckiej i polskiej” w Berlinie 
(dr E. Kopówka) 

 
 6-16 kwietnia – odbył się Marsz Żywych – hołd oddany pomordowanym 

w Treblince. W tym czasie muzeum odwiedziło 2190 osób 
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 18 maja – 31 października – w ramach wystawy „Tor. Logistyka 

rasistowskiego obłędu” miała miejsce transmisja internetowa z Muzeum 
Walki i Męczeństwa w Treblince do Centrum Dokumentacji Terenu 
Zjazdów Partyjnych NSDAP w Norymberdze (Niemcy) 

 
 sierpień – badania archeologiczne  metodą nieinwazyjną prowadzone 

przez doktorantkę Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii 
 

 listopad – udostępnienie zwiedzającym nowo wybudowanego budynku 
administracyjno-ekspozycyjnego 

 
 3-5 września udział w Forum Pamięci – I Seminarium polskich muzeów 

martyrologicznych w Sztutowie; wygłoszenie referatu „Edukacja 
poprzez wystawę” (A. Wierzbicka) 

 
 20-22 października – udział w konferencji „Medycyna na usługach 

systemu eksterminacji ludności w III Rzeszy i na terenie okupowanej 
Polski 1939-1945” w Gnieźnie (dr E. Kopówka) 

 
 3 grudnia – udział w konferencji „Praca w nazistowskich gettach”  

w Warszawie (dr E. Kopówka) 
 

 
 
MP Kotuń  

 budynek OSP w Kotuniu, w tym również siedzibę muzeum, włączono 
do planu Gminy Kotuń na pozyskanie środków finansowych  
z „Funduszu rozwoju wsi województwa mazowieckiego”  
z przeznaczeniem na remont tego obiektu, w tym wymianę instalacji 
elektrycznej, wymianę dachu i montaż instalacji co. 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
Odbudowa komina przewodu 
wentylacyjnego, zniszczonego przez 
zsuwający się śnieg 

nieplanowany 
finansowanie – Urząd 
Gminy Kotuń 

2. 

II etap rozbudowy budynku 
administracyjno-ekspozycyjnego w 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
– prace wykończeniowe 

planowany 

plan – 1.128.442 zł 
wykonanie – 
1.123.245,42 zł 
dotacja inwestycyjna 
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IX.  ZAKUPY 
 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. Muzeum Regionalne w Siedlcach  

2. 
Dokumentacja projektowa dot. zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie wyk. arch. A. Sarna 

plan – 33.550 zł 
wykonanie – 33.550 zł 
środki własne 

3. 
Dokumentacja projektowa dot. Dąbrowy odkupiona  
od Collegium Mazovia 

plan – 28.974 zł 
wykonanie – 28.974 zł  
(I rata) 
środki własne 

4. Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

5. 

Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego budynku, 
w tym: meble, podręczny sprzęt gaśniczy, maszyna do 
mycia podłóg, komputery, oświetlenie ekspozycji, 
wyposażenie sali konferencyjnej (notebook, rzutnik, 
nagłośnienie) 

plan – 116.558 zł 
wykonanie – 116.300,22 
zł   
dotacja inwestycyjna 

6. Instalacja oświetlenia w nowo wybudowanym budynku  
plan – 8.000 zł 
wykonanie – 6.100 zł 
środki własne 

7. Tablice pamiątkowe 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2315,56 zł 
środki własne 

8. Roboty uzupełniające przy rozbudowie budynku 
plan – 0 zł 
wykonanie – 19.911,66 zł 
środki własne 

9. Piaskosól 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.315,56 zł 
środki własne 

10. Olej opałowy 
plan – 12.000 zł 
wykonanie – 20.478,40 zł 
środki własne 
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X. ADMINISTRACJA 
 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Pracownicy w 
działach 
merytorycznych 

19 16,5 18 15,75 

Pracownicy 
administracji 

16 14,75 17 15,75 

Pracownicy z 
robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

Praktyki 
studenckie 

10 x 7 x 

Pracownicy 
sezonowi  

od kwietnia do 
października 

2 
2 

od kwietnia do 
października  

2 
2 

  
 
 

2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1.  Okresowe szkolenie p.poż. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: 
Alicja Leszczyńska 


