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I. WYDARZENIA Z ZAKRESU PROMOCJI  

I UPOWSZECHNIANIA 
 

 

 

1. Wystawy prezentowane w siedzibie (tytuł, czas trwania) 
 

a/ stała (od kiedy, czy była zmiana) 

 

 

   * „Siedlce 1448-2000”  

 
Stała wystawa  w nowej aranżacji prezentująca pięć wieków historii Siedlec. 

Można na niej znaleźć herb pierwszych właścicieli miasta, ilustracje do 

fragmentów pamiętników J.Ch.Paska, który przebywał w 1660 r. w gościnie u 

Olędzkich, ówczesnych właścicieli włości siedleckich. Część ekspozycji 

poświęcona jest rozwojowi Siedlec w XVIII – XX w. i materialnym śladom z tego 

okresu w postaci najstarszych budowli miejskich czy wyrobów siedleckiego 

przemysłu. XX wiek to również rozkwit życia kulturalnego i sportu. Archiwalne 

fotografie prezentują m.in. wybitnych artystów i sportowców, np. drużynę 

piłkarską grającą przed wojną w I lidze. Na wystawie reprezentowany jest także 

temat rozpracowania przez wywiad AK tajemnicy niemieckiej broni V. Rakiety V-

2 wybuchały wiosną 1944 r. m.in. na terenie pow. siedleckiego. 

 Czynna od 8.V.2003, w nowej aranżacji od kwietnia 2004. 

 

 

 

* „Izba łukowska”  

 
Wyposażenie izby mazo-  

wiecko-podlaskiej ze zdob-  

nictwem i sztuką ludową 

typową dla okolic Łukowa.  

Czynna od 1 stycznia 2003 r., 

zmieniana w zależności od 

okresu roku obrzędowego. 
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„W szlacheckim zaścianku”  

 

Wystawa przedstawia „drugą izbę, większą izbę” średnio zamożnego 

drobnoszlacheckiego domu z okolic Siedlec, II poł. XIX w.– I poł. XX w.  

Na wystawie można zobaczyć meble, rzemiosło, zdobnictwo, dokumenty 

dotyczące legitymacji szlachectwa, dokumenty związane z udziałem w powstaniu 

styczniowym, akty urodzenia, fotografie rodów szlacheckich. 

 Czynna od 8.V.2003 r., nie zmieniana. 

 

 

 

 

 „Od siekierki do ciżemki”  
 

W lutym 2004 r. ekspozycja 

stała została wzbogacona o część 

archeologiczną, mającą za zadanie 

przybliżenie zwiedzającym najdaw-, 

niejszej, zazwyczaj nieznanej historii 

regionu. Prezentuje najwcześniejsze 

ślady osadnictwa pradziejowego 

odkrytego w okolicach Siedlec, 

datowane na schyłek starszej epoki 

kamienia, tj. na ok. 10-8 tys. lat 

p.n.e. 

Ekspozycja podzielona jest na trzy tematy: 

- „Narzędzia i broń epoki kamienia”, 

- „Kiedy słońce było bogiem – zwyczaje pogrzebowe w pradziejach”, 

- „Życie codzienne w średniowieczu”. 

Czynna od 13.II.2004 r., uzupełniona o 1 dodatkową gablotę narzędzi kamiennych. 
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 „Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w.” 

 

W 2004 r. w ekspozycji stałej została wydzielona część poświęcona 

prezentacji malarstwa ze zbiorów własnych Muzeum. Odbywa się ona w czterech 

salach: 

- Portret i pejzaż w konwencji XIX-wiecznego realizmu (T.Krasiński, 

J.Brodowski), 

- Sztuka Młodej Polski (J.Skotnicki, V.Hofman, H.Szczygliński, 

W.Wodzinowski), 

- Sztuka 20-lecia międzywojennego (J.Pankiewicz), 

- Malarstwo współczesne (K.Pacewicz, M.Boruciński, T.Niesiołowski, S.Baj, 

F.Maśluszczak). 

Czynna od 12.III.2004 r., nie zmieniana. 
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b/ czasowe 

 

 krajowe 
 

 1/ „Malarstwo, grafika i rzeźba studentów V roku specjalności  

pedagogika z plastyką Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 

 
Było to kolejne spotkanie z pracownią malarstwa, grafiki i rzeźby.  

Dla studentów pedagogiki z plastyką, którzy wybrali jedną z tych dyscyplin 

jako zajęcia fakultatywne, wystawa była podsumowaniem trzysemestralnej 

pracy. Dzieła malarskie to próba refleksji nad dotychczasową drogą autorów 

prac. Wśród grafik wykonanych w takich technikach jak monotypia, linoryt, 

gipsoryt, sucha igła, oprócz indywidualnych pomysłów można znaleźć tematy 

proponowane przez wykładowcę – prace do tekstów Adolfa Rudnickiego 

„Zaproszenie do tańca” i „Dialog”. Rezultatem studenckiej twórczości  

w dziedzinie rzeźby były różnorodne kompozycje w drewnie, ceramice, 

kamieniu, brązie oraz narzucie gipsowym. 

 

Czas trwania: 10 grudnia 2003 – 25 stycznia 2004 r. 
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2/ „Wycinanki z opłatka i szopki bożonarodzeniowe” 

 
Wystawa związana ze świętami Bożego Narodzenia, prezentująca szopki – 

rzeźby współczesne ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Łukowie i Siedlcach 

oraz współczesne wycinanki z opłatka Czesławy Rowickiej ze wsi Górki 

Grubaki – fragment kolekcji własnej. 

 

Czas trwania: 12.XII.2003 – 22.I.2004 
 

 

 

 3/ „Koń w malarstwie polskim” 

 
Wystawa zrealizowana została dzięki życzliwości 

wielu muzeów (Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego 

Warszawy, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa  

w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum 

Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Zbrojownia na 

Zamku w Liwie) oraz osób prywatnych, które użyczyły 

nam swoich zbiorów. Wśród autorów dzieł 

prezentowanych na wystawie znaleźli się: January 

Suchodolski, Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie, Piotr 

Michałowski, Jan Kotowski, Ludwik Maciąg, Kazimierz 

Sichulski, Tadeusz Ciesiulewicz, Wacław Pawliszak, 

Bogdan Kamiński, Maciej Falkiewicz, Lech Okołów  

i inni.   

Pożyczone obiekty umożliwiły zaprezentowanie całej różnorodności 

wątków związanych z tym tematem. Staraliśmy się, by zgromadzone 

kompozycje opowiedziały publiczności jak najwięcej o samym koniu i o jego 

związkach z człowiekiem. Znalazły się tu zatem portrety koni, sceny 

batalistyczne, sławni polscy wodzowie na koniach, relacje z wyścigów konnych 

i konnych biegów myśliwskich. Nie zabrakło też koni przy pracy w polu  oraz 

ciągnących sanie czy inne pojazdy. Zagadnienie rozszerzono włączając  

do ekspozycji niewielką ilość rysunków i grafik. Wystawę wzbogaciły również 

rekwizyty, które w szczególny sposób uzupełniły dzieła malarskie  

i oddziaływały na wyobraźnię widza.  

Podczas otwarcia wystawy w dniu 23 stycznia gości witali jeźdźcy  

z pochodniami na koniach z Ośrodka Jeździeckiego Akademii Podlaskiej  

w Siedlcach, a w holu Muzeum grała Orkiestra Garnizonu Siedlce.  
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W czasie trwania wystawy zorganizowany został recital Sekcji Męskiej 

Chóru Miasta Siedlce pt. „Hej, hej ułani...” oraz spotkanie pt. „Gawęda 

kawaleryjska” ze znanym malarzem koni i kawalerzystą Oddziału 

Partyzanckiego „Zenona”34 pp 9 DP AK - prof. Ludwikiem Maciągiem.  

Wystawie towarzyszył informator z kolorowymi reprodukcjami. 

 

Czas trwania: 23.I. – 14.III. 
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4/ „Piąta pora roku” 
 

 Na wystawie zaprezentowane zostały prace uczestników konkursu 

fotograficznego pod tym samym tytułem zorganizowanym w grudniu 2003 r. 

Tematem prac były SIEDLCE – architektura, życie miasta, uroczystości, 

wydarzenia, mieszkańcy. 

 

Czas trwania: 30.I. – 29.II. 

 

 

 

 5/ „Okładka do mojej książki” 
  

Wystawa prac plastycznych dzieci, uczestników konkursu zorganizowanego 

przez Klub Garnizonowy w Siedlcach w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

 

Czas trwania: 2.III. – 14.III. 

  

 

 

 6/ „Rzeźby Michała Gardzińskiego”  
 

Michał Gardziński jest 

siedlczaninem, absolwentem Wydziału 

Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie. Dyplom uzyskał  

w pracowni medalierstwa i małych form 

rzeźbiarskich u prof. Piotra Gawrona. 

Od wielu lat jest związany z Akademia 

Podlaską w Siedlcach. Jest wykładowcą 

w Zakładzie Plastyki w pracowni rzeźby. 

Swoje prace pokazywał na wielu 

wystawach w Polsce. W Siedlcach 

można było oglądać jego prace  

na wystawach zbiorowych. Wystawa  

w siedleckim Muzeum byłą pierwszą 

indywidualną prezentacją tego artysty w 

Siedlcach, obejmującą 17 kameralnych 

rzeźb wykonanych w brązie, ceramice  

i kamieniu. 

 

Czas trwania: 16.IV. – 23.V. 
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 7/ „Dwory i pałace regionu w grafice, malarstwie i fotografii” 
 

 Inspiracją do zorganizowania wystawy  

o tej tematyce (podobnie jak i następnej 

„Ocalić od zapomnienia”), była sesja naukowa 

„Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do 

III Rzeczypospolitej”. 

 Na wystawie zgromadzone zostały grafiki 

Kazimierza Szwainowskiego oraz obrazy 

olejne Jana Kotowskiego, Mariana Turka, 

Ireneusza Maślankiewicza i akwarela Mariana 

Gardzińskiego, przedstawiające liczne 

zabytkowe obiekty regionu. Połowa ekspozycji 

to fotografie autorstwa Sławomira 

Kordaczuka, wykonane w ciągu ostatnich kilku 

lat, obrazujące stan zabytków architektury 

dworskiej i pałacowej obszaru obejmującego 

południowe Podlasie, wschodnie Mazowsze  

i północną Lubelszczyznę. Wystawę 

wzbogaciły tarcze herbowe i fragmenty XVIII-

wiecznych pasów kontuszowych ze zbiorów 

Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Plan 

terenów należących do folwarku Dobrzanów z 

końca XIX wieku z Archiwum Państwowego  

w Siedlcach oraz XIX-wieczna tkanina 

buczacka ze zbiorów własnych. 

 

Czas trwania: 30.IV. – 30.V. 

 

 

  

 8/ „Ocalić od zapomnienia. Dwory i pałace Mazowsza i Podlasia  

w rysunku Mirosława Starczewskiego” 

 
 

Mirosław Starczewski jest siedlczaninem, absolwentem Wydziału 

Architektury Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat oprócz pracy 

projektowej zajmuje się zawodowo ochroną zabytków – a w wolnych chwilach 

– rysunkiem, malarstwem i grafiką użytkową. Na wystawie w siedleckim 

muzeum można było obejrzeć 36 rysunków z wizerunkami dworów i pałaców  

z terenu wschodniego Mazowsza i Podlasia. Ten interesujący zestaw prac  

to tylko niewielka część bogatego cyklu tworzonego przez autora na przestrzeni 

wielu lat. 
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 Większość eksponowanych na wystawie prac była publikowana w latach 

1993-1997 na łamach „Gazety Wyborczej”. Można było też oglądać rysunki 

M.Starczewskiego w wydawanym przez kolejne lata 2000-2002 interesującym 

wydawnictwie pt. „Kalendarz Ekologiczny”. 

 

Czas trwania: 27.V. – 31.VIII. 

 

 

 

 9/ „Malarstwo Miroslava Buchera i Tomasza Nowaka” 
 

 Wystawa malarstwa tych dwóch artystów była wynikiem współpracy 

kulturalnej naszego miasta z Sabinovem na Słowacji oraz 

wymiany środowiska twórczego. Prezentacja miała 

miejsce podczas obchodów DNI SIEDLEC. 

 

Czas trwania: 3.VI. – 13.VI. 
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 10/ „Program ochrony bociana białego i jego siedlisk” 
 

Ekspozycja o charakterze 

edukacyjnym skierowana głównie 

do dzieci i młodzieży szkolnej. Na 

ośmiu kolorowych planszach 

zaprezentowano program ochrony 

bociana białego i jego siedlisk, 

przygotowany przez Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”. 

 

Czas trwania: 8.VI. – 31.VIII. 

 

  

 11/ „Józef Brandt i polscy monachijczycy” 
 

Wystawa została przygotowana przez Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego w Radomiu. Autorką scenariusza była pani 

Katarzyna Posiadała zatrudniona w muzeum radomskim.  

Na wystawę złożyły się eksponaty z Radomia, z Centrum 

Rzeźby Polskiej w Orońsku i ze zbiorów Muzeum 

Regionalnego w Siedlcach oraz z kolekcji osób prywatnych. 

Prezentowana była w trzech salach I piętra siedleckiego 

ratusza. Układ pomieszczeń pozwolił na klarowną 

prezentację trzech zagadnień: biografii malarza - Józefa 

Brandta, prezentacji jego twórczości z próbą odtworzenia 

klimatu monachijskiej pracowni malarza oraz pokazanie 

obrazów polskich artystów studiujących w Monachium. Tym 

sposobem siedlecka publiczność mogła zobaczyć XIX-wieczne fotografie 

wykonane w Monachium i Orońsku, broń stroje i przedmioty od XVIII  

do początku XX wieku oraz obrazy takich mistrzów jak: Jacek Malczewski, 

Alfred Wierusz-Kowalski, Władysław Malecki, Leon Wyczółkowski, Ludomir 

Benedyktowicz i inni.  

Wystawie towarzyszył informator, prelekcja ze slajdami pod tym samym 

tytułem, przygotowana przez historyka sztuki - Danutę Michalec z muzeum  

w Siedlcach oraz wykład historyka sztuki z Warszawy pana Janusza 

Michałowskiego, zatytułowany „Józef Brandt i środowisko monachijskie 

artystów polskich”, wygłoszony 23.IX.2004 r.  

Głównym sponsorem wystawy był Bank Millennium w Warszawie. 

 

Czas trwania: 25.VI. – 31.X. 
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 12/ „Olimpijskie konkursy sztuki 1912-1948” 
 

Celem wystawy było pokazanie nagrodzonych  

i wyróżnionych prac polskich artystów oraz zwycięskich 

sylwetek ich twórców. 

 Organizatorami wystawy byli: Towarzystwo 

Olimpijczyków Polskich i Muzeum Historyczne m.st. 

Warszawy przy współpracy z Archiwum Carl un Liselott 

Diem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Kolonii  

i Ryszardem Stantonem z USA. Wystawa organizowana pod 

patronatem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego 

Bogusława Kowalskiego i Wiceprzewodniczacego Rady 

Miasta Siedlce Leszka Szymańskiego. 

 Prezentowane obiekty pochodziły ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki  

w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Olimpijskiego  

w Lozannie, Swedish Central Association for the Promotion of Sports 

Sztokholm, Musee-Jardin Paul Landowski Paryż, Thure Widlund Sztokholm. 

 

Czas trwania: 2.VII. – 15.VII. 
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 13/ „Siedlce, Podlasie i Anioły” 
 

 Prace plastyczne prezentowane na wystawie to efekt IV Konkursu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych, którego głównym organizatorem był 

Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach. 

 

Czas trwania: 14.IX. – 26.IX. 

 

 

 

 14/ „Przez twórczość do zdrowia” 
 

 Organizatorami wystawy prac plastycznych swoich podopiecznych byli 

Oddział Psychiatryczny SPZOZ i Środowiskowy Dom Samopomocy przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ideą organizatorów było 

kruszenie barier, przezwyciężanie zahamowań, stworzenie klimatu wzajemnej 

tolerancji i zrozumienia. Inicjatywa związana była z obchodami Światowego 

Dnia Zdrowia Psychicznego. 

 

Czas trwania: 1.X. – 10.X. 

 

 

 

 15/ „Muszle ślimaków mórz tropikalnych” 
 

 Ekspozycja okazów muszli z bogatej 

kolekcji dra Jarosława Nowakowskiego, 

wykładowcy Instytutu Biologii Akademii 

Podlaskiej w Siedlcach, aktualnie 

Uniwersytetu Gdańskiego. Wystawa 

prezentowana w ramach VI Festiwalu Nauki  

i Sztuki w Siedlcach organizowanego przez 

Akademię Podlaską. Członkiem Honorowego 

Komitetu Festiwalu był m.in. Andrzej 

Matuszewicz – Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Siedlcach. 

 

Czas trwania: 14.X. – 14.XI. 
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 16/ „Jacek Woszczerowicz (1904-1970). Wspomnienie w 100 rocznicę 

urodzin aktora” 

 
 Przypadająca w 2004 r. setna rocznica urodzin wielkiego siedlczanina Jacka 

Woszczerowicza, była okazją do przypomnienia sylwetki tego wybitnego 

aktora.  

 Na wystawie zaprezentowano 30 czarno-białych fotografii formatu  

40 x 50 cm, przedstawiających aktora w jego najciekawszych rolach 

teatralnych i filmowych, kreowanych po II wojnie światowej. Wzbogaceniem  

i uzupełnieniem wystawy były fotografie z czasów młodości Jacka 

Woszczerowicza, fotografie rodzinne oraz obiekty wypożyczone  ze zbiorów 

Muzeum Teatralnego w Warszawie: korespondencja rodzinna 

Woszczerowiczów i fotografie przedstawiające aktora w rolach, które kreował 

przed II wojną światową. 

 Podczas otwarcia wystawy odbyła się promocja książki dr Grażyny Kompel 

pt. „Jacek Woszczerowicz. Geniusz? błazen? mag?”. W czasie trwania 

wystawy odbyło się spotkanie z dr Henrykiem Izydorem Rogackim, który 

opowiedział o „Sztuce aktorskiej Jacka Woszczerowicza”. 
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Siedlecka Telewizja Kablowa przygotowała na bazie wystawy 15-minutowy 

materiał filmowy, opatrzony szerokim komentarzem autorki wystawy kustosz 

Haliny Budziszewskiej. 

 Zorganizowane grupy zwiedzających wystawę miały również możliwość 

obejrzenia filmu „Zemsta” z Jackiem Woszczerowiczem w roli Rejenta 

Milczka. 

 

Czas trwania: 15.X. – 12.XII. 

 

 

 

 17/ „Świat na funty, pudy i kilogramy” 
 

 Wystawa wag i odważników z kolekcji Marii i Marka Sandeckich  

z Włocławka, liczącej ponad 500 obiektów. Na ekspozycji nalazły się zarówno 

wagi równoramienne, jak i nierównoramienne (bezmiany), wagi dziesiętne, 

uchylne oraz techniczne, obrazujące sposoby ważenia od XVIII w. do czasów 

współczesnych. Wystawa została uzupełniona o ciekawostki z Siedlec  

i najbliższego regionu ze zbiorów Archiwum Państwowego, Muzeum 

Regionalnego i członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów: Adama 

Krzeskiego, Bernarda Nowakowskiego i Andrzeja Wróbla.  

 Otwarcie wystawy było jednym z punktów programu „DNIA 

NIEPODLEGŁEJ” – uroczystej niedzieli, zorganizowanej z okazji rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

Czas trwania:14.XI. – 13.II.2005 r. 
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 18/ „Harcerstwo na ziemi siedleckiej” 
 

 Wystawa zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP „Podlasie”  

w Siedlcach w 20 rocznicę jego powstania oraz z okazji nadania imienia 

Henryka Sienkiewicza. Celem ekspozycji było przybliżenie zwiedzającym 

historii siedleckiego harcerstwa oraz zaprezentowanie współczesnej 

działalności i osiągnięć hufca „Podlasie”. 

 

Czas trwania: 19.XI. – 31.XII. 
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19/ „Malarstwo studentów V roku specjalności pedagogiki z plastyką 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 
 

 Było to już czwarte spotkanie z pracownią malarstwa Zakładu Plastyki 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Studenci, którzy malarstwo wybrali jako 

zajęcia fakultatywne, właśnie w ten sposób pragną wyrażać swoje uczucia.  

W ich twórczych działaniach przyświecają im słowa Marca Chagalla, żeby: 

„...wszystko w sztuce było w zgodzie z pulsowaniem naszej krwi, z całą naszą 

istotą, nawet nieświadomą...”. 

 

Czas trwania: 15.XII. – 9.I.2005 r. 
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2. Wydawnictwa 
 

 

prace naukowe 

 

1) „Szlachta podlaska od połowy XIX wieku  

do III Rzeczypospolitej” – materiały z sesji naukowej pod 

tym samym tytułem (nakł. 400 egz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatory o muzeach, o wystawach 

 

1) „Treblinka” – informator-składanka o MWiM w Treblince w trzech wersjach 

językowych (polska, niemiecka i angielska) – (nakł.  4.000 egz.) 

 

 

2) „Koń w malarstwie polskim” –  

informator o wystawie (nakł. 250 egz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) „Józef Brandt i polscy monachijczycy” – 

informator o wystawie z wkładką słowa wstępnego  

w jęz. angielskim, niemieckim i francuskim (nakł. 

500 egz. -sponsorowany) 
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foldery 

 

1) „Świat na funty, pudy i kilogramy” –  

folder wystawy (nakł. 500 egz.- sponsorowany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaty i afisze 

 

1) Plakat do wystawy „Koń w malarstwie polskim” – 250 szt. 

2) Plakat do wystawy „Józef Brandt i polscy monachijczycy” – 350 egz. 

3) 7 afiszy na koncerty muzyki poważnej z cyklu „Niedzielny Salon Muzyczny  

w Sali Białej” – 25.I., 22.II., 21.III., 25.IV.,16.V., 20.VI., 19.IX - nakład po 150 

egz. 

 

 

inne 

 

1) zaproszenia na wystawy:  

* „Koń w malarstwie polskim” (nakł. 300 egz.) 

* „Dwory i pałace regionu w grafice, malarstwie i fotografii”, (nakł. 250 egz.) 

* „Józef Brandt i polscy monachijczycy” (nakł. 300 egz.)  

* „Olimpijskie konkursy sztuki 1912-1948”  (nakł. 300 egz. - sponsorowany) 

* „Jacek Woszczerowicz (1904-1970). Wspomnienie w 100 rocznicę urodzin  

   aktora.” (nakł. 300 egz.) 

 

2) zaproszenie-program na sesję naukową  
„Szlachta podlaska od połowy XIX wieku  

do III  Rzeczypospolitej” (nakł. 250 egz.) 
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3) zaproszenie na uroczystą niedzielę 14.XI. „DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ” (nakł. 

350 egz.- sponsorowane) 

 

 

4) 2 ulotki informacyjne o koncertach 21.III., 25.IV. „Niedzielny Salon Muzyczny” 

(nakład  4.000 szt.) 

 

5) pocztówki: - „Józef Piłsudski w Siedlcach” (nakł. 500 egz.) 

- W.Kossak „Marszałek Józef Piłsudski” (nakł. 250 egz.) 

- TREBLINKA – 4 wzory (nakł. 4.000 egz.) 

 

6) Znaczki „TREBLINKA” (z agrafką) – nakład 1.000 szt. 

 

 

 

3. Działalność edukacyjna 
 

 

lekcje 

 

   temat    liczba lekcji  liczba uczestników 

  1/ „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu”    2     49 os. 

  2/ „Sztuka starożytnego Egiptu i Mezopotamii”   1     30 os. 

  3/ „Sztuka średniowiecza”      2     31 os. 

  4/ „Sztuka renesansu”       5   137 os. 

  5/ „Sztuka baroku”       1     15 os. 

  6/ „Sztuka renesansu i baroku”     3     43 os. 

  7/ „Sztuka epoki oświecenia”     1     33 os. 

  8/ „Sztuka epoki romantyzmu”     1     19 os. 
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  9/ „Sztuka klasycystyczna”      1     19 os. 

10/ „Sztuka epoki pozytywizmu”     1     26 os. 

11/ „Sztuka Młodej Polski”      1     24 os. 

12/ „Portret rokokowej damy”      8   224 os.  

13/ „Siedlce w czasach Czartoryskich  

 i Ogińskiej”        4     67 os. 

14/ „Józef Brandt i polscy monachijczycy”    6   165 os. 

15/ „Siedlce 1448-1939”      1     28 os. 

16/ „Siedlce na starych fotografiach 

 1900-1945”        5    130 os. 

17/ „Podsiedlecka wieś”     10    257 os. 

18/ „Plastyka bez tajemnic. Monotypia”    3      46 os. 

19/ „Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt”    1      19 os. 

20/ „Z warsztatu historyka – regionalisty”     

      (ZS w Małaszewiczach, zimowisko MOK)   2      54 os. 

21/ „Czym zajmuje się muzeum?” 

     (w SOS-W w Siedlcach)      1       30 os. 

22/ „Muzeum a edukacja szkolna w zakresie  

  sztuki”        1       22 os. 

      ______________________________________ 

61 1485 os. 

 

Muzeum oferuje około 30 tematów lekcji muzealnych i prelekcji ze slajdami. 

Dużym powodzeniem w ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednich, cieszyły się 

lekcje z zakresu sztuki. Stanowiły one ponad 50 % wszystkich zajęć. Są doskonałą 

formą edukacyjną dla uczniów a odmienną, bardziej atrakcyjną niż proponowane  

na ogół w szkołach. 

Równie cenne są lekcje z zakresu historii regionu i etnografii, przybliżające 

uczestnikom historię, tradycje i kulturę ich przodków. 

 

 

sesje 

 

27-28.V. – „Szlachta podlaska od połowy XIX wieku 

  do III Rzeczypospolitej”      140 os. 

 

Celem sesji było przybliżenie wiedzy o podlaskiej szlachcie – temacie poruszanym 

niewspółmiernie rzadko do udziału tej warstwy społecznej w historii narodowej.  

Uczestnicy sesji mieli możliwość wysłuchania  15 wystąpień traktujących m. in.  

o: udziale szlachty zaściankowej w walkach powstania styczniowego, działalności 

oświatowej ziemiaństwa podlaskiego na przełomie XIX i XX wieku, jego życiu 

codziennym, udziale w ruchu oporu, kończąc na upadku ziemiaństwa na przełomie lat 

czterdziestych i pięćdziesiątych. 
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Sesja rozpoczęła się mszą świętą w intencji środowiska szlacheckiego. Sesji 

towarzyszyły dwie wystawy: „Dwory i pałace regionu w grafice, malarstwie  

i fotografii” oraz „Ocalić od zapomnienia” - dwory i pałace Mazowsza i Podlasia  

w rysunku Mirosława Starczewskiego. Można było nabyć publikacje o tematyce 

ziemiańskiej. Na zakończenie sesji zorganizowano wycieczkę szlakiem wybranych 

dworów w okolicach Siedlec. Uczestnikami wycieczki byli autorzy referatów, 

przedstawiciele środowisk szlacheckich i słuchacze. 

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Akademia Podlaska i Archiwum 

Państwowe w Siedlcach oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Stowarzyszenie 

Dom Polski „Sarmacja”. Sesja zdobyła słowa uznania zarówno wśród uczestników 

jak i w licznych artykułach prasowych. 
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pokazy 

 

1)  Prezentacja widowisk obrzędowych przez 3 zespoły 

      z powiatu siedleckiego (przygotowane pod kierunkiem 

      W.Księżopolskiej) na „Zapuście” w Radziłowie, woj. 

      podlaskie (24.II.)       3        ok. 1000 os. 

 

2) „Modele obiektów zabytkowych centrum Siedlec”  

 wykonanych przez  E.Danilczuka – prezentacja przed   

 budynkiem Muzeum w ramach DNI SIEDLEC. (3-4.VI.) 1  45 os. 

        ____________________________ 

          4  1045 os. 

 

 

 

konkursy, przeglądy 

 

1) „Kolędnicy” – XIX Przegląd Zespołów Kolędniczych 

z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza 

(współorganizator: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach) 

- 17-18.I.         1   200 os. 

 

2) „Kusaki” – XIII prezentacje wierzeń, potraw, zwyczajów 

i przebierańców ze wschodniego Mazowsza i południowego 

Podlasia (współorganizator CKiS w Siedlcach) – 22.II  1 90 os. 

 

3) „Piąta pora roku” – 30.I. odbył się finał konkursu  

fotograficznego ogłoszonego w 2003 r. i uroczyste 

wręczenie nagród laureatom. 

 Tematem konkursu były SIEDLCE (architektura,  

 życie miasta, uroczystości, wydarzenia, mieszkańcy).   1   30 os. 

 

4) XIV Tradycje Wielkanocne (współorganizator – Centrum 

Kultury i Sztuki w Siedlcach). W programie: prezentacja 
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wierzeń, zwyczajów, obrzędów, pieśni, zdobnictwa i potraw 

regionalnych oraz kiermasz wielkanocny (palmy, pisanki,  

kwiaty, wycinanki, koszyki) – 3.IV.     1 110 os. 

 

5) III Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Mińsku Mazowieckim (główny organizator: Miejski Dom 

Kultury w Mińsku Maz.) – 8-9.V.       1 550 os. 

 

6) XI Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów 

Nadwiślańskich w Maciejowicach (organizatorzy: GOK 

w Maciejowicach, CKiS w Siedlcach, Muzeum Regionalne 

w Siedlcach) - 12-13.VI.       1 520 os. 

 

7)  VI Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu  

  Krasomówczego (Organizator: PTTK Oddz. „Podlasie”) – 18.X. 1   26 os. 

 

8)  „Wokół Gombrowicza” – finał konkursu literackiego  

  organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

  w Siedlcach - 22.XI.       1   22 os. 

 

9) „Adwentowe granie” – X regionalny konkurs gry na  

ligawkach (współorganizacja z Centrum Kultury i Sztuki 

w Siedlcach) – 11.XII.         1   110 os. 

       ____________________________ 

          9 1658 os. 

 

 Wzorem lat ubiegłych Muzeum realizowało we współpracy z Centrum Kultury  

i Sztuki w Siedlcach cykl imprez folklorystycznych „Żywa tradycja – pamięć 

pokoleń”, tematycznie związanych z ludowym rokiem obrzędowym. 

 Dwie z nich odbywają się w siedzibie Muzeum: 

 

 

TRADYCJE WIELKANOCNE 
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XIV prezentacje tradycji wielkanocnych odbyły się 3 kwietnia 2004 r. 

Udział wzięły 4 zespoły i 10 twórców ludowych. 

W programie znalazły się:  

- gawędy o Wielkim Poście, Wielkim Tygodniu, świętach – wierzenia, zwyczaje, 

obrzędy, tradycje domowe, praktyki religijne, 

- wystawa zdobnictwa świątecznego: kwiaty, palmy, pisanki, wycinanki, 

dewocjonalia, stoły wielkanocne, 

- degustacja regionalnych potraw świątecznych, 

- kiermasz wielkanocny: palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty. 

 

 

 

ADWENTOWE GRANIE 

 

 Był to już X konkurs gry na ligawkach, dla 

wykonawców z południowego Podlasia i wschodniego 

Mazowsza. Cieszy się on nadal dużym zainteresowaniem. 

W tegorocznej edycji wzięło udział 42 wykonawców  

z powiatów: Sokołów Podlaski, Siedlce, Węgrów. 

W programie imprezy znalazły się: 

- prezentacja nowych ligawek do sprzedania, 

- konkurs gry na ligawkach, 

- występy teatrów obrzędowych: widowiska – „Zmówiny” (teatr z Trzcińca)  

i „Panieński wieczór” (teatr z Młynek) 
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konferencje 

 

1) „Fundusze strukturalne. Szanse i zagrożenia  

kultury polskiej w Unii Europejskiej”  

    - konferencja pod patronatem Marszałka Województwa  

Mazowieckiego Adama  Struzika - 25.V.    1 36 os. 

 

2) „Ochrona dóbr kultury narodowej”  
- organizowana przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Siedlcach – 25.VI.    1 23 os 

       ____________________________ 

2 59 os. 

 

 

praktyki studenckie 

 

1) studenci III i IV roku Filologii polskiej oraz III roku Pedagogiki Akademii 

Podlaskiej w Siedlcach –   praktyka w zakresie wiedzy o kulturze. 

- 28.VI. - 9.VII. – 2 osoby 

- 28.VI. - 16.VII. – 2 osoby 

- 26.VII. – 13.VIII. – 1 osoba 

- 9.VIII. – 20.VIII. – 1 osoba 

- 18.IX. – 28.IX. – 3 osoby 

- 15.X. - 29.X. – 1 osoba 

- 3.XI. – 19.XI. – 2 osoby 

- 22.XI. – 9.XII. – 2 osoby 

- 10.XII. – 12.I. – 1 osoba 

- 29.XII. – 11.I. 2005 – 1 osoba 

 

 

 

koncerty 

 

1) Z cyklu „Niedzielny salon muzyczny w Sali Białej” (współorganizacja  

z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach) 

 25.I. – II Koncert sezonu 2003/2004   

wykonanie: Małgorzata Sałacińska (sopran), 

Małgorzata Góra (fortepian) 

w programie: W.A.Mozart. F.Schubert, F.Chopin, 

Ch.Gounod, F.Lehar, G.Gershwin, W.Szpilman   -   80 os. 

 22.II. – III Koncert 

wykonanie: Paweł Gusnar (saksofon), Klaudiusz Baran 

(fortepian) 
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w programie: P.Bonneau, P.M.Dubois, A.Piazzola, 

A.Biełoszycki, J.Noble, D.Milhaud     -   70 os. 

 21.III. – IV Koncert 

wykonanie: Grzegorz Jastrzębski – fortepian, Orkiestra 

„CONCERTO AVENNA” pod dyr. Andrzeja Mysińskiego 

w programie: J.S.bach – koncert monograficzny z okazji  

319 rocznicy urodzin kompozytora     - 180 os. 

 25.IV. – V Koncert 

wykonanie: Tomasz Radziwonowicz (skrzypce), 

Edward Wolanin (fortepian) 

w programie: G.Tartini, K.Szymanowski, I.J.Paderewski  - 130 os. 

 16.V. – VI Koncert – WIECZÓR WOKALNY 

wykonanie: Sylwia Krzysiek (sopran), Magdalena Matkowska 

(sopran), Katarzyna Mróz (sopran), Maksymilian Bielecki  

tenor, fortepian), Piotr Kędziora (baryton) 

w programie: pieśni, arie operowe i operetkowe J.Masseneta, 

I.Kálmána, J.Straussa, P.Abrahama, M.Karłowicza   -   90 os. 

 20.VI. – VII Koncert – Duet al. TANGO! 

wykonanie: Hubert Giziewski (akordeon), Alfred Wiltos  

(wiolonczela) 

w programie: J.S.Bach, D.Scarlatti, W.Trojan, F.Angelis, 

A.Piazzolla, K.Dejonghe      -   80 os. 

 19.IX. - VIII Koncert 

wykonanie: Miku Omine (fortepian), Aneta Nowak (słowo 

o muzyce) 

w programie: Beethoven, Skriabin, Rachmaninov   -   94 os. 

 

 

2) pozostałe koncerty 

 

 2.I. – Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Katedralnego 

pod dyrekcją ks. Michała Szulika     -   48 os. 
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 23.I. – Orkiestra Garnizonu Siedlce – koncert  

towarzyszący otwarciu wystawy „Koń w malarstwie 

polskim”         - 180 os. 

 

 26.II. – „Hej, hej ułani” – koncert pieśni kawaleryjskiej 

w wykonaniu Sekcji Męskiej Chóru Miasta Siedlce  -   28 os. 

 

 

 14.XI. - koncert muzyki poważnej i poezja patriotyczna  

w wykonaniu Wileńskiej Orkiestry Kameralnej pod  

kierownictwem Zbigniewa Lewickiego.    - 140 os. 

      __________________________________ 

        11    1120 os. 

 

 

 

inne 

 

1) wykłady, spotkania 

 

 z cyklu „Świat w zasięgu ręki”: 

- Marcin Sadowski (podróżnik i archeolog)  

  „Podróż do środka Azji” – 11.III.       155 os. 

 

- dr Henryk Marciszewski  

  „Etiopia – kraj, ludzie, obyczaje. Od cesarstwa  

  do dyktatury” - 1.IV.           46 os. 

 

- Robert Adach i Andrzej Stępnik  

  „Chiny – mity i rzeczywistość. Od Qian Men  

   po obrzeża Tybetu...”- 6.V.       90 os. 
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- Robert Pajda – „Australia znana i nieznana” – 17.VI.    48 os. 

 

- dr Władysław Stefanoff – „Opis etnograficzny Wenezueli”  

- 9.IX.             48 os. 

 

- Krzysztof Miduch - „Birma i nie tylko...”  

  (współorganizator: Grupa Twórcza „Fotogram” MOK) – 3.X.     64 os. 

 

 13.I. – Wieczór poezji Eugeniusza Kasjanowicza, promocja 

    tomiku poezji : „Listy do Emilii Dickinson” – spotkanie 

    z udziałem Ernesta Bryla (organizator: CKiS  w Siedlcach)          200 os. 

 

 15.I. – Mariusz Pawlak (laureat „Złotego Jacka” za najlepszą 

    pracę magisterską)  – „Ziemiaństwo powiatu siedleckiego 

     w okresie międzywojennym”      17 os. 

 

 19.II. – spotkanie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

   Oddział w Siedlcach       28 os. 

 

 19.II. – dr Krzysztof Mazur – „Mariawityzm - kościół 

   utraconej szansy”       15 os. 

 

 4.III. – prof. Ludwik Maciąg – „Gawęda kawaleryjska”  65 os. 

 

 5.III. – dr Roman Malinowski (były Marszałek Sejmu RP) - 

    „Przemiany polityczne i ustrojowe w Polsce po 1989 r.”  26 os. 

 

 13.III., 2.V.,16.V. – spotkania Bractwa Rycerskiego Ziemi  

  Mazowieckiej i Podlaskiej     3 - 84 os. 

 

 15.IV. – Antoni Heda ps. „Szary” - 

„Legenda komendanta Szarego”    38 os. 

 

 22.IV. – Jan Matusewicz - „Wileńskie Szare Szeregi 

 w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej”   45 os. 

 

 3.VI. – spotkanie autorskie z Martą Foks (organizowane przez 

  Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach)           130 os. 

 16.IX. – Jerzy Izdebski - „Wrzesień 1939 roku na Podlasiu”  24 os. 

 

 23.IX. – Janusz Michałowski – „Józef Brandt i środowisko 

monachijskie artystów polskich”    30 os. 
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 15.X. – spotkanie autorskie z dr Grażyną Kompel i promocja  

książki jej autorstwa „Jacek Woszczerowicz –  

geniusz? błazen? mag?”        80 os. 

 

 28.X. – dr Henryk Izydor Rogacki - „Sztuka aktorska Jacka  

Woszczerowicza”         22 os. 

 

 14.XI. – dr Jarosław Cabaj - „Tło historyczne odzyskania  

przez Polskę niepodległości 11.XI.1918 r.”     40 os. 

 

 16.XII. – dr Andrzej Węcowski - „Obrzędy i zwyczaje  

okresu Bożego Narodzenia”      21 os. 

       ____________________________ 

         24  1233 os. 

 

 

 

 W 2004 r. rozpoczęliśmy nowy, cieszący się dużym zainteresowaniem cykl 

spotkań pt. „Świat w zasięgu ręki”. Są to prezentacje slajdów z interesującym 

komentarzem uczestników podróży, często w mało znane i niezwykłe miejsca 

świata. 

 Kontynuowane były również wykłady historyczne, przybliżające dzieje 

regionu oraz tematycznie związane z prezentowanymi aktualnie wystawami. 

 

 

 

 

 dr Władysław Stefanoff – znany siedlczanin,       Mariusz Pawlak – laureat „Złotego Jacka” 

 lekarz, podróżnik, społecznik.          za najlepszą pracę magisterską Akademii 

             Podlaskiej 2003 r. 
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  płk Antoni Heda – komendant oddziału AK,     Jan Matusewicz – harcerz „Szarych Szeregów”, 

  Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.         prezes lubelskiego Stowarzyszenia Szarych 

             Szeregów. 

 

 

  dr Jerzy Izdebski – historyk, pracownik Kan-        dr Grażyna Kompel – autorka książki „Jacek 

  celarii Premiera Rządu RP.          Woszczerowicz – geniusz? błazen? mag?”. 

 

 

 

  dr Henryk Izydor Rogacki – znawca teatru,   dr Andrzej Węcowski – emerytowany wykła- 

  pracownik Muzeum Teatralnego w Warsza-   dowca Akademii Podlaskiej, kierownik Stacji 

  wie i wykładowca Warszawskiej Akademii   Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań 

  Teatralnej.       Naukowych w Siedlcach w l. 1980-1990. 
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- wykłady, referaty wygłoszone przez pracowników Muzeum poza siedzibą 

 

* 23-26.III. – Edward Kopówka – „Ucieczki z obozów w Treblince 

   i ze Stalagu 366 w Siedlcach” na sesji popularno- 

  naukowej z okazcji 60 rocznicy „Wielkiej Ucieczki” 

  w MuzeumMartyrologii Alianckich Jeńców Wojennych 

  w Żaganiu       1 130 os.

   

* 20.X. – Wanda Księżopolska  - referat nt. folkloru na sesji naukowej 

      „Mazowsze przełomu XIX i XX wieku” w Państwowym  

      Muzeum Etnograficznym w Warszawie   1 96 os. 

 

* 7.XI. – Sławomir Kordaczuk – „Fotograficy siedleccy w latach  

     1866-1945” – wykład i pokaz slajdów dla członków Grupy  

     Twórczej FOTOGRAM (MOK w Siedlcach)   1 32 os. 

 

* 8.XI. – Edward Kopówka – wykłady nt. obozu w Treblince oraz 

     Stalagu 366 Siedlce w Liceum Ogólnokształcącym i Galerii 

     „Ulica Krzywa” w Białej Podlaskiej     2  88 os. 

 

* 17.XI. – Sławomir Kordaczuk – „Podlaskie ślady broni V” –  

     referat wygłoszony na VI Festiwalu Nauki i Sztuki  

     (Akademia Podlaska w Siedlcach).     1 55 os. 

 

* 25.IV. – Sławomir Kordaczuk – „Podlaskie ślady broni V” - referat 

  wygłoszony na seminarium naukowym „Koniec wojny – 

  początek nowej epoki. Tajne wynalazki lotnicze 1944/45” 

  w Nowym Targu      1 58 os. 

        _______________________ 

7     459 os. 

 

 

2) filmy 

 

* „Gancwol - fotograf.”      1 - 29 os. 

* „Nim zgasło słońce...”      1 - 29 os. 

* „450-ta rocznica nadania praw miejskich Siedlcom.” 2 - 69 os. 

* „Biskupin – gród nad jeziorem.”    2 - 43 os. 

* „Było, minęło...”- film o żydowskim obyczaju religijnym 1 - 22 os. 

       ___________________________  

          7 - 192 os. 
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3) WIOSNA MUZEÓW 

 

Muzeum korzystając z zaproszenia Ministra Kultury i Komunikacji 

Francji, skierowanego do polskich muzeów, wzięło udział w VI Edycji 

WIOSNY MUZEÓW pod hasłem „Historia, historie...”. Formą uczestnictwa  

był „Dzień otwarty Muzeum” 2 maja br. 

W programie znalazły się: 

 „Kołowrotek czy wrzeciono” – gawęda o przędzeniu – W.Księżopolska 

 Prezentacja zbiorów biblioteki Muzeum – A.Szkodzińska 

 „Siedlce dawniej i dziś” – pokaz slajdów – K.Roguska 

 „Z Siedlcami w życiorysie” – pokaz slajdów – S.Kordaczuk 

 „Prace artystów XIX i XX wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego  

w Siedlcach” – J.Korzeniewski 

Muzeum w tym dniu odwiedziło 85 osób. 

 

 

4) EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – dzień otwarty w instytucjach 

nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (2.X.) 21 os. 

 

 

5) DZIEŃ NIEPODLEGŁEJ  

 

Uroczysta niedziela 14.XI. z okazji odzyskania 11.XI.1918 r. 

niepodległości przez Polskę, pod patronatem Wicemarszałka 

Województwa Mazowieckiego Bogusława Kowalskiego.  

W prezentacjach tego dnia uczestniczyło 410 os. 

  

W programie znalazły się: 

- otwarcie wystawy „Świat na funty, pudy i kilogramy”, 

- pokazy kolekcjonerskie członków Siedleckiego Klubu  Kolekcjonerów 
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- odznaczenie szkół i osób fizycznych przez Komitet Obrony Pamięci 

Narodowej medalami opiekuna Miejsc pamięci Narodowej, 

 

 

- pokaz wozu bojowego 1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego, 

 

 

 

- prezentacja działalności i dorobku Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej  

i Podlaskiej, 
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- grochówka wojskowa serwowana przez 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy, 

 

 

 

- wykład prodziekana Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej  

dra Jarosława Cabaja „Tło historyczne odzyskania przez Polskę niepodległości 

11.XI.1918 r.”, 

 

 

- warta przy ognisku strzelców Związku Strzeleckiego Okręgu Siedlce, 
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- koncert: muzyka i poezja patriotyczna w wykonaniu Wileńskiej Orkiestry 

Kameralnej pod kierownictwem Zbigniewa Lewickiego. 

 

 

 

 

 

6) odpowiedzi na kwerendy 

 

  „Myślistwo ptasze” (osoba prywatna) 

 „Twórczość Feliksa Michała Wygrzewalskiego” (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu) 

 „Historia Liceum im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego” (LO im. hetmana 

S.Żółkiewksiego w Siedlcach) 

 „Historia wojskowości regionu podlaskiego” (Muz. Wojska w Białymstoku) 

 „Średniowieczne kordy, tasaki” (Muzeum Okręgowe w Koninie) 

 „Policja Państwowa okresu 1919-1939” (Muzeum Policji w Warszawie) 

 „Pamiątki po Czartoryskich i Weyssenhoffie” (osoba prywatna) 

 „Prace Franciszka Tegazzo (1829-1879) (osoba prywatna) 

 „Lotnicy amerykańscy w 1945 r.” (osoba prywatna) 

 

 

7) udzielano konsultacji uczniom, studentom, nauczycielom, twórcom ludowym   

i innym zainteresowanym, na tematy z dziedziny historii, sztuki, etnografii, 

działalności muzeum itp.  

 

 

 

8) kontynuowano rozpoczęte w 2003 r. badania w formie ankiet wypełnianych przez 

gości Muzeum. Celem badań było zorientowanie się co do oceny oferty 

edukacyjnej i kulturalnej Muzeum oraz preferencji i upodobań osób 

odwiedzających naszą placówkę. 
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II. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZBIORÓW 
 

 

 

1. Konserwacja zbiorów 
 

Z powodu braku środków konserwacji nie przeprowadzano. 

We własnym zakresie przeprowadzono konserwację 1 obiektu z działu etnografii. 
 

 

 

2. Przeglądy konserwatorskie 
 

 Dokonano przeglądu konserwatorskiego muzealiów wytypowanych na wystawę 

„Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku” (luty) 

 

 Z udziałem Piotra Lisowskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie,  

w dn. 6.XII. dokonano przeglądu konserwatorskiego depozytu 22 obrazów z tegoż 

muzeum. W wyniku przeglądu nie stwierdzono uchybień Muzeum Regionalnego 

w zakresie przechowywania i zabezpieczenia dzieł. Stan zachowania obiektów – 

dobry. 

 

 

 

3. Dokumentacja zbiorów 

 
- karty naukowe  (karty ewidencyjne) –  521 (84-E + 6-F + 382-S + 29-H + 20-N) 

- uzupełnienie opisów na wcześniej założonych kartach naukowych –  142 (131-E+ 

4-F + 7-H) 

- karty magazynowe – 2039  

- karty katalogu tematycznego – 16 (S) 

- ilość muzealiów posiadająca: 

 pełną dokumentację fotograficzną – 7251 

 dokumentację naukową (karty) - 7555 

(liczba zbiorów ogółem – 8020) 

- opracowanie zbiorów bibliotecznych (katalog alfabetyczny i rzeczowy) –  

dla nabytków (40 druków zwartych, 10 wydawnictw ciągłych) oraz sporządzenie 

katalogu zbiorów specjalnych 
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Ponadto została uporządkowana i uzupełniona dokumentacja naukowa zbiorów 

archeologicznych przez stażystę – archeologa (w ramach stażu absolwenckiego 

finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy) 

 

Opracowana została i wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2004  

z dn. 18.X.2004 r. „Instrukcja postępowania z dobrami kultury Muzeum 

Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałach”. 
 

 

 

 

4. Dokumentacja elektroniczna zbiorów 

 
Nie jest prowadzona (mało rozwinięta sieć komputerowa i brak programów  

do ewidencji zbiorów). 

 

 

 

 

5. Inwentaryzacja, scontrum, spisy z natury 

 
W związku z vacatem na stanowisku historyka i przejęciem zbiorów działu 

historycznego przez jednego z pracowników działu sztuki, dokonano inwentaryzacji 

zdawczo-odbiorczej:  

1) muzealiów archeologicznych (17.V. – 21.V.) 

2) muzealiów historycznych, numizmatycznych i fotograficznych (14.VI. – 1.VII.) 

3) przeprowadzono spis sprawdzający stan faktyczny z zapisami w księgach 

inwentarzowych zbiorów działu sztuki – w związku z planowanym przyjęciem 

odpowiedzialności materialnej przez pracowników działu (23.VIII.-17.IX.2004). 

 

  

 

 

6. Ilość muzealiów nie posiadająca dokumentacji fotograficznej – 

769 
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III. ZWIEDZAJĄCY 
 

- indywidualnie – 10.035 os. 

- zbiorowo (wycieczki) – 11.470 os. (489 grup) 

- ogółem – 21.505 os. (w 2003 r. – 38.770 os.) 

 

 

 

 

IV. UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 
 

-   nabytki (muzealia) w okresie sprawozdawczym 

* dary –  23 muzealia 

* zakupy -  8 muzealiów 

* przekazy - ------- 

 

- nabytki zbiorów bibliotecznych – 40 druków zwartych  i 10 wydawnictw 

ciągłych 

 

 Cztery obiekty do działu historii (2 szable, samowar, dwururka) zostały 

zakupione ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Kultury. 

 

 

 

 

V. STAN ZBIORÓW (zgodny z zapisem w księdze inwentarzowej 

i depozytowej) 
 

- sztuka    - 5056  

- etnografia   -   949 

- fotografia archiwalna - 1424 

- historia   -   253 

- numizmaty   -   185 

- archeologia   -   153 

Razem - 8020 

- depozyty   -     68 

- zbiory biblioteczne: * druki zwarte – 4.061 wol. 

 * wydawnictwa ciągłe – 631 wol. 

 * zbiory specjalne – 62 jednostki inwentarzowe 
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VI. STAN REALIZACJI ZADAŃ CELOWYCH 
 

 

 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa zbiorów 

 

1. Wprowadzono zeszyty zamykania i otwierania ekspozycji. 

2. Podjęto dodatkowe zabezpieczenia związane z wystawą „Józef Brandt i polscy 

monachijczycy”: opracowano Plan ochrony wystawy, zainstalowano 

dodatkowy (przenośny) system alarmowy (gratis), zlecono ochronę fizyczną 

wystawy,  przeprowadzono szkolenie w sprawie ochrony wystawy  

i bezpieczeństwa p.poż. 

3. Z 2 do 4 zwiększono liczbę przycisków antynapadowych. 

4. Wzmocniono 2 drzwi blachą stalową i nowymi zamkami z atestem 

bezpieczeństwa. 

5. Zabezpieczono wyjście na dach, zamontowano czujki magnetyczne. 

6. Wykonano szafę pancerną na klucze i dokumenty. 

7. Uzyskano zgodę konserwatora zabytków oraz zezwolenia służb miejskich  

na wykonanie wejścia do węzła cieplnego z zewnątrz. Dotychczas pracownicy 

PEC musieli korzystać z wyjścia awaryjnego muzeum. Prace te zostaną 

wykonane na koszt Przedsiębiorstwa Energetycznego wiosną 2005 r. 

8. Opracowano nową Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

9. Wymieniono centralę systemu przeciwpożarowego. 

10. Wymieniono centralę systemu przeciwwłamaniowego i 21 czujek, dokonano 

modernizacji systemu. 

11. Zamontowano kute kraty w arkadach budynku muzeum. 

Wymiana central i czujek oraz montaż krat sfinansowane zostały z dotacji 

celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

12. Przeprowadzono dla pracowników instruktaż obsługi nowych central  

sygnalizacji pożaru i włamania. 

13. Dokonano okresowych przeglądów: 

 systemu przeciwwłamaniowego, 

 systemu przeciwpożarowego, 

 instalacji elektrycznej i odgromowej, 

 przewodów kominowych. 

14. Przemieszczono komody  na grafiki w dziale sztuki z pracowni do magazynu 

zbiorów. 

15. W celu zintensyfikowania prac nad opracowaniem naukowym zbiorów zawarto    

2 umowy o dzieło na wykonanie 230 kart ewidencyjnych. 
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statutowo-organizacyjne 

  

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 6.IV.2004 r. 

zaakceptował wniosek Muzeum o wyłączenie ze struktur Muzeum 

Regionalnego - Galerii Rzeźby  Witolda Lorentowicza w Polakach. 

2. Zarząd Województwa Mazowieckiego (również na posiedzeniu 6.IV.) 

upoważnił Dyrektora Muzeum Regionalnego do podjęcia rozmów  

z instytucjami oraz przedstawicielami samorządów lokalnych, 

zainteresowanych przejęciem naszego Oddziału – Muzeum Pożarnictwa  

w Kotuniu. 

Prowadzone wstępne rozmowy na temat przekazania Muzeum strukturom 

Straży Pożarnej nie dały wiążących deklaracji. 

3. W związku z upływem kadencji Rady Muzeum zgłoszono do Urzędu 

Marszałkowskiego kandydatury  nowych jej członków. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego Uchwałą  z dnia 25 marca br. powołał nowy skład Rady. 

W dniu 30.VI. odbyło się pierwsze jej posiedzenie. Celem spotkania było 

ukonstytuowanie się Rady nowej kadencji i zapoznanie ze stanem realizacji 

zadań Muzeum w I półroczu 2004 r. 

4. Opracowano i wprowadzono w życie nowy Regulamin Pracy. 

5. Powołano komisję konserwatorsko-budowlaną z udziałem konserwatora   

zabytków, architekta, inżyniera budownictwa, do której zadań należy 

opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych z realizowanymi  

i planowanymi pracami remontowo-konserwatorskimi obiektu ratusza. 

 

 

 

dotyczące Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

1. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o lasach opracowany został 

przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie „Plan urządzania 

lasu”. Zadanie to zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego (7.999,52 zł).  

Powadzono rozmowy, przygotowywano dokumentację, dokonywano 

uzgodnień zmierzających do przeprowadzenia cięć sanitarnych drzewostanu 

zgodnie z wymogami Planu Urządzania Lasu. 
2. Rozpoczęto remont kiosku dzierżawionego od „Ruchu”; poniesione przez 

Muzeum koszty (w 50%) zaliczone zostały w poczet czynszu (od lipca 2004  

do lutego 2005 r.). 

3. Przygotowano Plan programowy (inwentaryzację potrzeb) MWiM w Treblince.  

4. Muzeum otrzymało dotację celową w kwocie 150.000 zł na remont budynku 

administracyjno-mieszkalnego wraz z przyległym terenem w Treblince.  

Na zlecenie Muzeum wykonano „Projekt koncepcyjny architektoniczno-

budowlany” z trzema wariantami przebudowy tzw. „dozorcówki”  
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oraz dokonano szeregu uzgodnień z lokalnymi władzami, dotyczących  

remontu i przebudowy w Treblince. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął jednak decyzję  

o wstrzymaniu rozbudowy „dozorcówki” w związku z zamiarem budowy 

nowego obiektu muzealnego, finansowanego z Funduszy strukturalnych. 

Dyrektor Muzeum powołał zespół ds. budowy. Przeprowadzono szereg 

rozmów z urzędami i instytucjami w zakresie prac przygotowawczych budowy 

nowego obiektu muzealnego. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem 

Architektów Polskich w celu ogłoszenia konkursu na projekt architektoniczny. 

W listopadzie 2004 r. zostaliśmy poinformowani przez Urząd 

Marszałkowski o przejęciu odpowiedzialności za merytoryczną i finansową 

stronę projektu „Rozbudowy i adaptacji obiektów Muzeum Walki  

i Męczeństwa w Treblince” przez Radę Ochrony Pamięci Walk  

i Męczeństwa. 

5. Zakupiono i zamontowano kontener sanitarny (sfinansowany ze środków 

dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego). 

 

 

 

udział w szkoleniach 

 

1. „Zastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w instytucjach kultury” 

(29.I.) – A. Szkodzińska 

2. Warsztaty historyczno-dydaktyczne nt. miejsc pamięci na terenie byłych 

obozów zagłady (9-13.II. Berlin) – E.Kopówka 

3. „Absorpcja funduszy strukturalnych na realizację projektów kulturalnych” 

(16.II.) – A.Matuszewicz 

4. „Zmiany w Kodeksie pracy” (17.III.) – A.Leszczyńska 

5. „Rachunkowość w instytucjach kultury” (25.III.) – B.Dymna 

6. „Podatek VAT” (14.V.) – B.Dymna 

7. Sesja kościuszkowska (21-24.V. Brześć) – A.Matuszewicz 

8. „Pozyskiwanie sponsorów i lobbing w kulturze” (28.VI.) – A.Matuszewicz 

9. Szkolenie o ochronie informacji niejawnych (4.VIII) – A.Matuszewicz, 

Z.Todorski 

10. Szkolenie okresowe bhp i p.poż. pracodawców (30.VIII.-13.IX.) – 

A.Matuszewicz i zastępca S.Kordaczuk 

11. Konferencja naukowa „Ośrodek Zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem  

w świetle najnowszych badań” (6-7.IX.) – E.Kopówka 

12. „Szkolenia europejskie dla mazowieckich ośrodków kultury” (21.IX.) – 

A.Strus, E.Kopówka 

13. Konferencja „Polityka kulturalna. Pakt dla kultury narodowej” (10.XII) – 

A.Matuszewicz 
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gospodarcze 

 

1. Wykonano remont archiwum zakładowego połączony z porządkowaniem 

zbiorów. 

2. Pomalowano sale wystawowe na parterze. 

3. Pomalowano ściany pracowni działu sztuki i sali audiowizualnej. 

4. Pomalowano drzwi zewnętrzne w arkadach. 

5. Przekazano do działu sztuki metalowe szafy na karty ewidencyjne muzealiów. 

 

 

 

 

VII. PRACOWNICY MUZEUM (stan na dzień 31.XII.2004) 
 

- merytoryczni - 15 osób / 12,75 etatów 

- techniczni  -   7 osób/   6,75 etatu 

- administracyjni -   5 osoby/  4,75 etaty 

Razem - 27 osób / 24,25 etatu 

 

 Zatrudnienie finansowane (w całości lub częściowo) ze środków 

Powiatowego Urzędu  Pracy: 

1. W okresie od 11.II. do 21.V. – staż absolwencki archeologa 

2. Od 1.IV. do 30.VI. – 2 pracowników sezonowych w Treblince w ramach prac 

interwencyjnych. 

3. Od 28.VI. do 27.XI.2004 – staż absolwencki historyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Alicja Leszczyńska 

Fot.: H.Budziszewska, P.Grabowski, S.Kordaczuk, W.Księżopolska, A.Ruciński, A.Wereszko 

Nadzór merytoryczny: Andrzej Matuszewicz 


