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I. WYDARZENIA Z ZAKRESU PROMOCJI  
I UPOWSZECHNIANIA 

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

 
a/ stałe (od kiedy, czy była zmiana) 
 
   * „Siedlce 1448-2000”  
 

  Wystawa prezentująca pięć wieków historii  
Siedlec. Można na niej znaleźć herb pierwszych 
właścicieli miasta, mapę z XVII w., ilustracje  
do związanych z Siedlcami fragmentów pamiętników 
J.Ch.Paska. Część ekspozycji poświęcona jest 
rozwojowi Siedlec w XVIII – XX w. i materialnym 
śladom z tego okresu w postaci najstarszych budowli 
czy wyrobów siedleckiego przemysłu z XX w. 
Archiwalne fotografie prezentują m.in. 
parlamentarzystów, artystów i sportowców, np. 
drużynę piłkarską grającą przed wojną w I lidze. 
Najciekawszy temat związany z II wojną światową 
dotyczy rozszyfrowania przez Polaków tajemnicy 
niemieckiej broni V-1 i V-2. W rejonie Siedlec 
pozyskiwano materiały do badania tej broni. 
 Czynna od 8.V.2003 r., nie zmieniana. 
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  * „Izba kołbielska”  
 

 Wyposażenie izby mazowiecko-podlaskiej ze zdobnictwem i  sztuką ludową    
typową dla okolic Kołbieli. Ekspozycja zawiera przykłady rzemiosła i sztuki 
ludowej z okolic Siedlec, fotografie typowych przykładów wiejskiej 
architektury. 
 Czynna od 1.I.2003 r., zmieniana w zależności od okresu roku obrzędowego. 
 

 
 

* „W szlacheckim zaścianku” 
 

 „Druga izba, większa izba” (izba odświętna) 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. 
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b/ czasowe 
 
 krajowe 
 
 1/ „Plastyka bez tajemnic – monotypia” 

     
 

 
 

 
Pod takim hasłem w Muzeum Regionalnym w Siedlcach w roku 

szkolnym 2002/2003 odbywały się lekcje muzealne, w których wzięło udział 
około 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z Siedlec i okolic. 
Uczestnicy tych spotkań najpierw zapoznali się z twórczością Ireny i Joanny 
Karpińskich z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Obie artystki 
uprawiały tę bardzo ciekawą i oryginalną technikę plastyczną. Następnie 
uczestnicy mogli samodzielnie lub w grupach kilkuosobowych wykonać pracę 
plastyczną w technice monotypii. Podczas tych zajęć powstało ponad 100 prac. 
Najciekawsze z nich pokazaliśmy na wystawie w naszym muzeum.  
Po wystawie prace zostały przekazane do szkół, z których młodzież 
uczestniczyła w zajęciach. 

 
 Czas trwania: 13 czerwca 2002 - 18 maja 2003 
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 2/  „W polu i zagrodzie”  
 

 
Wystawa sprzętów gospodarskich używanych w okolicach Siedlec  

do produkcji, wytwarzania i przechowywania żywności, od końca XIX wieku 
do lat 80-tych XX w.  
Prezentuje 122 eksponaty w dwóch salach, tematycznych. 
Przy wejściu, przy płocie laskowym: dwa manekiny w strojach codziennych  
do pracy, stroje lniane kobiety i mężczyzny. 
I. ZAGRODA, grupy tematyczne 

 eksponatów: 
- sprzęty gospodyni do wyrobu masła, 
sera, gotowania, pieczenia, 
maglowania, prania, 
- zestaw sprzętów do wypieku chleba, 
ciasta, rozdrabniania soli, 
- ręczniki lniane, wyk. na krosnach, 

 lata 30-te XX w., 
- zestaw sprzętów związanych z 

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

 wyk. współcześnie. 
II. POLE, grupy tematyczne sprzętów: 
- sprzęty z obejścia, pastwiska, ogrodu,  
- sprzęty związane z uprawą roli, 
- sprzęty związane ze żniwami, 
- rzeźby ludowe, współczesne nt. w/w 
zajęć. 
 Na bazie tej wystawy 
prowadzone były lekcje muzealne pod tym samym tytułem. 
Zarówno wystawa jak i lekcje cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród 
uczniów. Zwiedziło ją 4855 osób, a w lekcjach uczestniczyło 454 osoby. 

 
 Czas trwania: 8 listopada 2002 – 27 kwietnia 2003 
 
 
3/  „Prahistoryczne górnictwo krzemienia na ziemiach  
 polskich” 

(ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego  
w Warszawie) 

 
 Wystawa, której wernisaż odbył się w listopadzie 
ubiegłego roku, również w 2003 cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Poruszając się po pięknie 
zaaranżowanych labiryntach kopalń można było poznać 
historię krzemienia na ziemiach polskich.  
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Wystawa prezentowała nie tylko najciekawsze obiekty związane  
z pradziejowym górnictwem, lecz także wyroby z krzemieni tam 
wydobywanych. Uświadomiła wszystkim, jak delikatnym i nieodnawialnym 
bogactwem kulturowym pozostawionym przez minione pokolenie ludzkości 
jest dziedzictwo archeologiczne. 
 W związku z wystawą odbyły się dwa pokazy prahistorycznych technik 
obróbki krzemienia przeprowadzone przez kustosza PMA w Warszawie 
Witolda Migela. 

 
     Czas trwania: 22 listopada 2002 – 2 lutego 2003 
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 4/  „Grafika, malarstwo, rzeźba 2003” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Wystawa prezentowała prace studentów  V roku Pedagogiki z plastyką 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach, którzy po ukończeniu obowiązkowych 
zajęć plastycznych wybrali jedną z ukazanych dyscyplin jako przedmioty 
fakultatywne. 

Prace, wykonane w różnych technikach, zawierały wypowiedzi  
na tematy dowolne i zaproponowane przez wykładowcę – od przedstawień 
graficznych wykonanych do tekstów S.Mrożka, przez bardziej lub mniej 
realistyczne rzeźby, po „próbę zobaczenia własnej twarzy”  
w pracach malarskich. 

 
      Czas trwania: 8 stycznia  – 16 lutego 
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 5/  „Józef Szajna”  
 

Wystawa prezentowała wybrane elementy 
dorobku twórczego wybitnego reżysera 
teatralnego i twórcy w dziedzinie sztuk 
plastycznych. Znalazły się na niej m.in. 
fragmenty environment pn. „Ślady”, instalacja 
„Ściana butów”, collage i obrazy, slajdy  
ze spektakli, oraz dokumentacja związana  
z realizacjami teatralnymi artysty. Wystawa 
realizowana była  przy współpracy z Centrum 
Sztuki STUDIO im. St.Witkiewicza  
w Warszawie. 

W dniu otwarcia wystawy siedlczanie mieli 
niepowtarzalną okazję spotkać się z profesorem 
Szajną  w Muzeum dwukrotnie. Bowiem o godz. 
1300 został wyświetlony film o twórczości 
artysty, po nim odbyło się spotkanie profesora  
z młodzieżą. Józef Szajna uczestniczył również  
w uroczystym otwarciu wystawy o godz. 1800. 

 
     Czas trwania: 14 lutego – 20 marca 
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  6/ „MANHATTANN” na podłodze oraz rozmaite „Capricio”  
 

Pod takim tytułem prezentowane było w Muzeum 
malarstwo C.Piusa Ciapało, profesora Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach, kierownika Katedry Edukacji 
Artystycznej. Na wystawie znalazły się obrazy 
inspirowane monumentalną architekturą Stanów 
Zjednoczonych, zazwyczaj ujęte w oryginalne, 
wielokątne kształty. Podróże po Ameryce sprawiły,  
że prof. Ciapało zobaczył architekturę jak malarz. 
Wrażliwy przybysz z Europy, jak nikt w świecie, 
zdefiniował malarski obraz drapacza chmur, stworzył 
iluzjonistyczne obrazy symulujące trójwymiarową bryłę.  

 
     Czas trwania: 21 lutego – 23 marca 
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 7/  „Obrazy Europy. Europa bez barier.”  
 

Wystawa była efektem konkursu twórczości plastycznej osób 
niepełnosprawnych, zorganizowanego w ramach obchodów Europejskiego 
Roku Niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Siedleckiej - Warsztat 
Terapii Zajęciowej i Muzeum Regionalne w Siedlcach. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objęli: Biskup Siedlecki, Prezes Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Prezydent Miasta 
Siedlce. Wystawa zaskakiwała zwiedzających wysokim poziomem  
artystycznym, różnorodnością technik malarskich i widocznym 
emocjonalnym zaangażowaniem twórców prac. 
Czas trwania: 2 – 23 kwietnia 
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 8/ „Alkohol i kierowca”  
 

 
 

Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny pod tym samym hasłem. Na wystawie znalazło się 114 prac  
(w tym 24 nagrodzone) spośród 193 nadesłanych (również z zagranicy).  
 Na wystawie można było obejrzeć dzieła kilkunastu znanych i cenionych 
w kraju artystów – klasyków rysunku satyrycznego, ale także prace młodych 
obiecujących twórców, studentów szkół artystycznych w Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu i Warszawie. 
 
Czas trwania: 4 kwietnia –11 maja 
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9/ „Michał Boruciński (1885-1976). Malarstwo i rysunek”  

 
Na wystawie zaprezentowano wybór najciekawszych prac 

z liczącej około 1500 obiektów siedleckiej kolekcji obrazów  
i rysunków Michała Borucińskiego. Artysta ten, urodzony  
w Siedlcach, przez większość życia związany był  
z Warszawą, gdzie tworzył, wystawiał, a także był profesorem 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Przechowywane  
w siedleckim Muzeum prace, podarowane przez córkę artysty, 
pochodzą z lat 1945-1975. Sztuka Michała Borucińskiego ma 
charakter realistyczny, jej zasadniczym tematem jest człowiek 
i jego otoczenie.  
 

    Czas trwania: 8 maja – 28 września 
 
 

10/ „Rysunki Jana Stępnia”  
 

Jan Stępień – autor powieści, opowiadań, tomików  
wierszy; członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej  
i Związku Literatów Polskich. Jego rysunki i rzeźby 
prezentowane były na wielu wystawach m.in. w Kielcach.  
Białymstoku, Nałęczowie, Oświęcimiu, Warszawie, 
Ciechanowie, Gdańsku a także w Brukseli.  

Na wystawie prezentowanej w Siedlcach zwiedzający 
mogli obejrzeć 87 prac, wykonanych prostą, ale intrygującą 
kreską. Jak mówi sam autor, te prace są wędrówką przez jego 
świat wewnętrzny. 

 
Czas trwania: 22 maja – 25 czerwca 
 

 
 11/ „Zabawki babci, mamy i moje” 
 

Wystawa (głównie ze zbiorów Muzeum Lalek w Pilznie) 
zorganizowana z myślą o najmłodszych odbiorcach naszych 
działań, składała się z trzech części: 

 „Na babcinym strychu. Baj, baj, baju.” – nawiązująca 
do znanych bajek np. „Jaś i Małgosia”, „Czerwony 
Kapturek”, „Śpiąca Królewna”, „Księżniczka na ziarnku 
grochu”,  

 „Jak pory roku po świecie wędrowały”. – dydaktyczna 
opowieść dla dzieci ułatwiająca w wierszowanej formie 
zrozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie  
w ciągu roku,  
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 „Zabawki babci, mamy i moje” – prezentująca zabawki z lat 1800  
do współczesności, takich jak lalki, misie, wózki, mebelki dla lalek, 
domki, naczynia.  

 
Czas trwania: 23 maja – 22 czerwca 
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 12/  „Barbara Pierzgalska. Tkanina unikatowa” 
 

Wystawa z cyklu „Siedleckie rodowody”. Autorka 
urodziła się w Siedlcach, obecnie mieszka w Łodzi.  
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Łodzi. Zajmuje się tkaniną unikatową, 
grafiką, rysunkiem, projektowaniem odzieży unikatowej  
i projektowaniem wnętrz. Na wystawie zaprezentowane 
były duże formy tkaniny unikatowej, miniatury tkackie  
i rysunki. Prace autorki bardzo oszczędne w formie, 
wyważone kolorystycznie, w zawężonej gamie niosą duży 
ładunek emocjonalny.  

 
Czas trwania: 27 czerwca – 27 lipca 
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 13/ „Karykatury Jacka Frankowskiego” 
 

Jacek Frankowski – karykaturzysta, 
debiutował w 1974 r. Od tego czasu 
współpracował z ponad 70 tytułami prasowymi  
i wieloma programami telewizyjnymi. Laureat 
Złotej Szpilki w 1991 r. za projekty lalek  
do telewizyjnego programu satyrycznego Polskie 
ZOO. 

Wystawa w Muzeum Regionalnym składała 
się z ponad stu prac i stanowiła przekrój 
działalności artystycznej autora. Znalazły się na 
niej szkice wykonane dla potrzeb telewizyjnego 
kabaretu kukiełkowego „Polskie ZOO”, prace 
przedstawiające postacie kreowane przez 
doborową obsadę aktorską w filmie „Ogniem  
i mieczem” oraz trafne karykatury znanych osób 
ze sceny politycznej. 

 
Czas trwania: 1 sierpnia – 31 sierpnia 
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14/ „Światło – niecierpliwe poszukiwania” 
   

W związku z cieszącą się dużym zainteresowaniem wystawą tkaniny 
unikatowej (27.VI.-27.VII), Muzeum zdecydowało się na kolejną 
prezentację twórczości Barbary Pierzgalskiej – tym razem pasteli, będących 
efektem pracy dwóch ostatnich lat. Są refleksyjne, niemal poetyckie, 
urzekają nastrojem i harmonią barw.  

 
Czas trwania: 8 sierpnia – 30 września 

 
 
 
 15/ „Lasy dawniej i dziś” 
 

Wystawa przyrodnicza przygotowana przez Biuro 
Wystaw Przyrodniczych w Łodzi. Miała przede 
wszystkim charakter edukacyjny. Zapoznawała  
z lasotwórczymi gatunkami drzew, a także  
z pozostałymi roślinami i owadami lasów, ukazywała 
ich rolę w środowisku i wzajemne powiązania. 
Omawiała również najważniejsze problemy ochrony 
lasów i wpływała na kształtowanie świadomości 
ekologicznej oraz odpowiedzialności ludzi  
za dziedzictwo przyrodnicze. 

 
Czas trwania: 5 września – 4 października 
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 16/ „Epoka księżnej w pejzażu Siedlec”  
 

Wystawa fotografii archiwalnej towarzysząca obchodom 220 rocznicy 
pobytu w Siedlcach Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Można było 
na niej znaleźć budowle z XVIII wieku, jakie przetrwały do naszych 
czasów. Wśród nich m.in. pałac, kaplica grobowa księżnej A.Ogińskiej, 
kościół pw. św. Stanisława, plebania, kolumna toskańska i park z reliktami 
ogrodu sentymentalnego. 
 
Czas trwania: 19 września – 4 października 

  
  
 17/ „W siedleckiej krainie św. Huberta” 
 

Wystawa przyrodniczo-
łowiecka przygotowana z okazji 
85-lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego przez myśliwych, 
leśników, opiekunów przyrody  
i ekologów. Miała ona na celu 
przedstawienie zwiedzającym 
istniejących jeszcze zasobów 
przyrody południowego Podlasia  
i wschodniego Mazowsza  - 
wielkiego bogactwa i złożoności naszej lokalnej flory i fauny. Zadaniem 
wystawy było również pokazanie różnych metod i form ochrony przyrody  
i naturalnego środowiska oraz korzystania z darów przyrody przez 
współczesnego człowieka. Celem wystawy nie było zgromadzenie jak 
największej liczby trofeów a raczej ukazanie gospodarki łowieckiej, kultury 
i sztuki łowieckiej oraz literatury i kolekcjonerstwa przyrodniczego. Udział 
w wystawie miały okoliczne Nadleśnictwa, starostwa powiatów, 
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Nadbużański Park Krajobrazowy, Nadwiślański Park Krajobrazowy, 
rezerwaty przyrody, Liga Ochrony Przyrody, Mazowiecki Konserwator 
Przyrody, Akademia Podlaska w Siedlcach, koła przyrodnicze oraz myśliwi 
Okręgu Siedlce. 

 
Czas trwania: 3 października – 30 listopada 

 

 
 
 
 18/ „Malarstwo Haliny Liss” 
 

Wystawa prac malarskich siedlczanki, stypendystki Prezydenta Miasta 
Siedlce w ramach programu stypendialnego. Na wystawie zaprezentowano 
20 obrazów olejnych. 

 
Czas trwania: 10 – 19 października 
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19/ „Twórczość plastyczna nauczycieli i wychowanków Liceum  
 im. B.Prusa w Siedlcach” 
 

Wystawa prezentowana z okazji zjazdu absolwentów na 80-lecie 
istnienia szkoły. Wśród licznego grona znanych i zasłużonych pedagogów  
i  absolwentów szkoły znaleźli się również tacy, którzy zawodowo  
lub amatorsko zajmują się sztuką. Dlatego też na wystawie znalazły się 
prace Jerzego Tchórzewskiego, Ireny Karpińskiej, Michała Gardzińskiego 
Jana Przełomca czy Barbary Pierzgalskiej. 

 
Czas trwania: 10 – 31 października 

 

 
 
 
 20/ „Impresje poetyckie” 
 

Wystawa z cyklu „Siedleckie rodowody” prezentująca 
malarstwo i grafikę Marii Schwartz-Schier. Autorka jest 
absolwentką Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi  
w Siedlcach. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych  
w Warszawie, gdzie studiowała malarstwo i grafikę  
u profesorów: E.Arcta, J.Cybisa, J.M.Szancera  
i J.Tchórzewskiego.  
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Na wystawie znalazły się liczne cykle rysunkowe, malarskie i graficzne, 
będące ilustracjami do tekstów poetyckich m.in. do poezji F.Villona, 
C.K.Norwida, T.Różewicza i Z.Herberta. Można było również zobaczyć 
cykl ilustracji do pełnego wydania „Kalevali” w języku polskim. 

 
Czas trwania: 24 października – 30 listopada 
 

 
 
 
 21/ „95 lat Oddziału PTK-PTTK w Siedlcach” 
 

Fotograficzna wystawa okolicznościowa, przedstawiająca wieloletni 
dorobek siedleckiego Oddziału PTTK. Ekspozycja towarzyszyła sesji 
popularno-naukowej  pod tym samym tytułem, która odbyła się w Muzeum 
w dniu 23listopada. 

 
Czas trwania: 5 listopada – 6 grudnia 
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22/ „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 – 11 stycznia 2004 r. 
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23/ „Wycinanki z opłatka i szopki bożonarodzeniowe” 
 

Wystawa świąteczna 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. – 25.I.2004 

 

 
 
 

zagraniczne 
 
 

 1/ „Plastyka niemiecka” 
 
 

Prezentacja twórczości grupy plastyków  
z zaprzyjaźnionego z Siedlcami powiatu Oberhaver  
w Niemczech, przebywających na plenerze malarskim  
w powiecie siedleckim. Na wystawie zaprezentowano  
56 prac wykonanych w różnych technikach.  

 
Czas trwania: 6 – 19 października 
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poza siedzibą 
 
 1/ „Radość Tworzenia” 
 

Po raz drugi Muzeum było organizatorem DNIA 
PLASTYKI w ramach Mazowieckiego Festiwalu 
Twórczości Niepełnosprawnych, organizowanego przez 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 
Efektem przeglądu prac plastycznych uczestników 
Festiwalu było zaprezentowanie ich na wystawie w Domu 
Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”  
w Siedlcach.  

 
Czas trwania: 31.V.-5.VI. 

 
 
 2/ „Polacy w walce z bronią V-1 i V-2” 
 

Muzeum użyczyło elementów broni V-2 na wystawę organizowaną przez 
Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy  
w związku z 60 rocznicą  „Akcji V-1 i V-2”. Eksponaty z naszego Muzeum 
pochodzą wyłącznie z wybuchów rakiet V-2 na Podlasiu i stanowiły 
najliczniejszy zbiór z jednej placówki na tej wystawie. 
Czas trwania: czerwiec - lipiec 
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 3/ „W polu i zagrodzie”  
 

Wystawa sprzętów gospodarskich używanych w okolicach Siedlec  
do produkcji, wytwarzania i przechowywania żywności, od końca XIX 
wieku do lat 80-tych XX w.  
– w Muzeum Regionalnym w Łukowie  

Czas trwania: maj 2003 – kwiecień 2004 
 
 
 
 
 
 
2. Wydawnictwa 
 

 
informatory o muzeach, o wystawach 
 
 
1/  „Barbara Pierzgalska.  

Tkanina unikatowa.”  
– informator o wystawie, nakład 300 egz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2/  „Impresje poetyckie”  

– informator o wystawie malarstwa i grafiki 
 M.Schwartz-Schier,  nakład 300 egz. 
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plakaty i afisze 
 
1/ 2 afisze na koncerty muzyki poważnej z cyklu „Niedzielny salon muzyczny  
w Sali Białej” – 18.X., 7.XII. (nakł. po 150 egz.) 
 
 
foldery 
 
1/ Folder – składanka „Muzeum Walki  

i Męczeństwa w Treblince”  
– Oddz. Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach  
 druk w dwóch wersjach językowych  

(polska, angielska) po 500 egz.  
 dodruk po 500 egz. obu wersji  

językowych  
 
 
 

 
2/  Folder – składanka „Muzeum Pożarnictwa  

w Kotuniu”  
– Oddz. Muzeum Regionalnego  

w Siedlcach  
nakład 500 egz. 

 
 
 
 

 
 
inne 
 pismo Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów – „Lamus” Nr 13 
 - Pocztówki z motywami MWiM w Treblince – dodruk 2000 egz. (4 wzor y  

po 500 szt.) 
 
 



 26 

- Pocztówka z ratuszem  
– nakł. 500 szt. 

 
 
 
 

 
 „Siedlce na starych fotografiach”  

(w:) „Życie Siedleckie”, Nr 35 – 
udostępnienie fotografii archiwalnych  
do wydania płyty CD (jako dodatek  
do gazety) 

 
 
 
 
 

 zaproszenia na wystawy (12) 
 
 
 
 
3. Działalność edukacyjna 
 

lekcje 
 
   temat    liczba lekcji  liczba uczestników 
1/ „Sztuka starożytna”       2     53 os. 
2/ „Sztuka starożytna Mezopotamii i Egiptu”   1     39 os. 
3/ „Sztuka starożytnego Rzymu”     1     40 os. 
4/ „Sztuka starożytnej Grecji”      2     81 os. 
5/ „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu”    4   112 os. 
6/ „Sztuka romańska i gotycka”   12   266 os. 
7/  „Sztuka renesansu”       4   118 os. 
8/ „Sztuka baroku”       6   175 os. 
9/ „Sztuka renesansu i baroku”     1     25 os. 
10/ „Sztuka epoki oświecenia”     2     62 os. 
11/ „Sztuka epoki romantyzmu”     2     60 os. 
12/ „Sztuka Młodej Polski”      1     27 os. 
13/ „Sztuka 20-lecia międzywojennego”    1     28 os. 
14/ „Portret rokokowej damy”      7   156 os.  
15/ „Portret socjologiczny w fotografii w na- 
 wiązaniu do historii Siedlec”     1     30 os. 
16/ „Siedlce – mała Ojczyzna”     1     15 os. 
17/ „Siedlce w czasach Czartoryskich  
 i Ogińskiej”        7    116 os. 
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18/ „Siedlce w latach 1866-1946”     1      50 os. 
19/ „Siedlce na starych fotografiach 
 1900-1945”        2      40 os. 
20/ „Życie i twórczość A.Ganiewskiego 
 (Gancwola)        1      28 os 
21/ Historia regionu i osoby związane 
 z dziejami Skórca i okolic”      1      60 os. 
22/ „Prahistoryczne techniki obróbki krzemienia”   2      34 os. 
22/ „Działalność muzeum”      1      19 os. 
23/ „Muzeum a szkoła”       1      15 os. 
24/ „Kryteria oceny dzieł sztuki”     1      30 os. 
25/ „Plastyka bez tajemnic. Monotypia”    3      40 os. 
26/ „W polu i zagrodzie”    20   454 os. 
27/ „Podsiedlecka wieś”    14   245 os. 
28/ „Ubiory ludowe”       6   129 os. 
      _____________________________________ 
        108   2.547 os. 

  
 
 
 
 

Muzeum posiada w swojej ofercie ok. 30 tematów lekcji muzealnych i prelekcji 
ze slajdami. Jesteśmy otwarci na propozycje nowych tematów, dlatego oferta jest 
wciąż rozszerzana. 
 Dużym powodzeniem w ubiegłym roku cieszyły się lekcje z dziedziny 
etnografii. Ich ideą było przybliżenie uczestnikom tematów związanych  

z regionem – jego historią, tradycją i kulturą, np.: 

 
 
 
 

„Podsiedlecka wieś” 
 

  Uczestnicy oglądają fragment ekspozycji stałej „Izba kołbielska” 
poświęcony wyposażeniu wiejskiej izby. W czasie lekcji dzieci mogą zapisywać 
nazwy gwarowe, opowiadać o widzianych na wsi dawnych sprzętach, są pytane  
o nazwy gwarowe, zastosowanie przedmiotów występujących na wystawie  
i o podobne, spotykane współcześnie na wsi. Dopełnieniem lekcji jest pokaz -  
do wyboru: przędzenie lnu na kołowrotku, pranie na tarze, maglowanie 
maglownicą ręczną. 
Czas trwania lekcji ok. 90 min. 
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„Ubiory ludowe z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza” 
 

  W czasie lekcji dzieci mogą zapisywać nazwy 
gwarowe, rozmawiają o widzianych na wsi dawnych 
ubiorach, kiedy były użytkowane. Następnie oglądają pokaz 
przędzenia lnu na kołowrotku, odbywa się rozmowa o lnie  
i wełnie owczej i ich zastosowaniu, zwyczajach i wierzeniach 
związanych z przędzeniem. Prezentowane są też eksponaty 
muzealne – uczniowie oglądają i zakładają stroje ludowe 
(mogą się w nich fotografować), rozpoznają materiały, z których są wykonane. 
Czas trwania lekcji ok. 90 min.  

 
 

„W polu i zagrodzie” 
 
 Lekcja prowadzona była na bazie wystawy pod tym samym tytułem. Jej celem 
było przybliżenie uczestnikom warunków życia na wsi na przełomie XIX i XX w. 
Mogli oni zapoznać się ze sprzętami używanymi w gospodarstwie domowym  
i w polu – sposobem ich wytwarzania i wykorzystywania, oraz wierzeniami  
i zwyczajami ludowymi dot. dzieży, miotły, koszuli itp. 
Czas trwania lekcji ok. 90 min. 
 
 
 

Ciekawostką wśród lekcji był pokaz „Prahistoryczne techniki obróbki 
krzemienia” zaprezentowany przez kustosza Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie - Witolda Migela, w związku z trwającą w tym 
czasie wystawą „Prahistoryczne górnictwo krzemienia na ziemiach polskich”. 
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sesje  
 
23.XI. – Sesja popularnonaukowa PTTK Oddział  
„Podlasie” w Siedlcach z okazji jubileuszu  
95-lecia Oddziału PTK-PTTK w Siedlcach   1   120 os. 
W związku z jubileuszem PTTK Muzeum otrzymało 
„Medal za pomoc i współpracę” 

 
pokazy 
1/ „100 spotkań z historią” – prezentacja  
 wystawy fotograficznej Sławomira 
 Kordaczuka pod tym samym tytułem 
 dla członków Grupy Twórczej „Fotogram”  1  34 os. 
 
2/ „Nowoosiedliny” w wyk. zespołu ludowego  
    z Trzcińca – prezentacja widowiska na Sejmiku  
    Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (17-19.X.) 
    
3/ „Zwyczaje i wierzenia dot. śmierci” - pokaz w wyk. 
    2 teatrów ludowych towarzyszący konkursowi 
    „Adwentowe granie” (6.XII.)    1  80 os. 
 
4/ „Ludowe Boże Narodzenie” – pokaz tradycji ludo- 
    wych; w programie kolędy ludowe w wykonaniu 
    Zespołu Śpiewaczego z Kalenia A gm. Sobolew 
    i widowisko „Pośnik” w wyk. teatru ludowego  
    z Trzcińca gm. Skórzec (19.XII.)    1  38 os. 
 
 
konkursy, przeglądy 
 
1) „Kolędnicy 2003” – XVIII Przegląd  

Zespołów Kolędniczych (18-19.I.)   1  380 os. 
 

2) „Kusaki” – XI Prezentacje ludowych  
zwyczajów, wierzeń i potraw ostatkowych 
- zapustnych (2.III.)      1  140 os. 



 30 

3) „Alkohol i Kierowca” – Międzynarodowy 
konkurs na rysunek satyryczny (finał 4.IV.)  1    81 os. 
 

4) „XIII Tradycje Wielkanocne” – prezentacja  
wierzeń, zwyczajów, obrzędów, pieśni, 
zdobnictwa i potraw regionalnych; przeglądowi 
towarzyszyła degustacja potraw oraz kiermasz  
palm, kwiatów i pisanek (12.IV.)    1  160 os. 
 

5) II Mazowiecki  Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Mińsku Mazowieckim (10-11.V) 1  600 os. 
 

6) „Powiślaki” – X Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych Regionów Nadwiślańskich (14-15.VI) 1  500 os. 
 

7) V Eliminacje Konkursu Krasomówczego 
(organizowane przez PTTK Oddział „Podlasie” 
w Siedlcach        1     48 os. 
 

8) „Jesienne wieczory” – XII prezentacje teatrów 
obrzędowych południowego Podlasia i wschodniego 
Mazowsza (25-26.X)     1  180 os. 

9) „Adwentowe granie” – X regionalny konkurs 
gry na ligawkach (6.XII.)     1  150 os. 
 

10) „Piąta pora roku” – konkurs fotograficzny 
Tematem konkursu są SIEDLCE (architektura,  
życie miasta, uroczystości, wydarzenia, mieszkańcy)  
– finał konkursu i wystawa pokonkursowa  
styczeń – luty 2004.  
 
 

 Muzeum Regionalne jest współorganizatorem (wspólnie z Centrum Kultury  
i Sztuki w Siedlcach) cyklu imprez folklorystycznych „Żywa tradycja – pamięć 
pokoleń”: 

 
„Kolędnicy” 

 
XVIII Przegląd tradycji bożonarodzeniowych (prezentacje 

kolędowania i widowisk) odbył się w dniach 18-19 stycznia 2003r. 
W przeglądzie udział wzięło 25 zespołów z powiatów: 
siedleckiego, garwolińskiego, mińskiego, otwockiego  
i sokołowskiego. Po zakończeniu prezentacji konkursowych 
zainteresowanym zespołom konsultacji udzielały: reżyser - 
Aleksandra Domańska i etnograf – Justyna Gębska. 
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„Kusaki” 
 

W dniu 2 marca 2003 r. odbyły się XI Prezentacje 
ludowych zwyczajów i potraw ostatkowych – zapustnych. 
W programie imprezy odbyły się: występy przebierańców, gawędy 
ludowe, degustacja potraw regionalnych, występy kapeli ludowej  
i zabawa taneczna.Konsultacji etnograficznych udzielał prof. Jan 
Adamowski z UMCS w Lublinie. 
 
 
„Tradycje wielkanocne” 

 
XIII Prezentacje tradycji wielkanocnych 

odbyły się 12 kwietnia 2003 r. w Muzeum 
Regionalnym. Udział wzięły 4 zespoły i 11 twórców 
ludowych. 

Zespoły przedstawiły półgodzinne widowiska 
obrzędowe opowiadające o wierzeniach, zwyczajach, 

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

 
 

„Jesienne wieczory” 
 

XII spotkania zespołów ludowych odbyły się w dniach 25 i 26 października 
2003 r. 

Zespoły zaprezentowały obrazki sceniczne i przedstawienia dramatyczne, 
których tematem była śmierć: wierzenia związane z zapowiedziami śmierci, 
wędrówkami duszy po śmierci, wierzenia związane z zabiegami o życie 
pośmiertne, obrzędy rodzinne związane ze śmiercią. 
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W widowiskach sięgano pamięcią do czasów przedwojennych, kiedy nie 
było w domach radia, kiedy rozmowy, wspólne śpiewy i opowiadania łączyły 
ludzi, były głównym źródłem wiedzy i informacji.  

 
 

 
 

 
 

„Adwentowe granie” 
 

   
X regionalne prezentacje gry 

na ligawkach odbyły się 6 grudnia 
2003 roku w Muzeum Regionalnym 
w Siedlcach. W spotkaniu wzięło 
udział 67 osób z powiatów 
siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i garwolińskiego wykonujących  
na ligawkach tradycyjne melodie grane w adwencie, znane z tradycji rodzinnej lub 
ludowej. 

Przypomniano też słuchaczom opowiadanie o ligawkach, o sposobie ich 
wyrabiania i przygotowania do gry. 
Podczas imprezy zaprezentowane zostały także kolędy ludowe w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaczego z  Kalenia A gm. Sobolew i widowisko „Pośnik”  
w wykonaniu teatru ludowego z Trzcińca. 
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„Alkohol i kierowca” 
 
 Innym konkursem organizowanym przez Muzeum  
w 2003 r. był Ogólnopolski konkurs na rysunek satyryczny pod 
hasłem „Alkohol i kierowca”, który dzięki sile internetu stał się 
konkursem międzynarodowym. Wśród 193 prac, które do nas 
wpłynęły, znalazły się prace z Białorusi, Chin, Francji, 
Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Szwecji 
oraz Turcji.  

Konkurs skierowany był do artystów plastyków oraz 
studentów Akademii Sztuk Pięknych. Jego celem było 
zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie za sobą jazda po alkoholu. 
Wstrząsające statystyki dotyczące wypadków i ich ofiar powinny zmusić każdego 
kierowcę do refleksji. 

Przedsięwzięcie realizowane było z udziałem Magazynu Społeczno-
Kulturalnego „Bocznica”, Muzeum Karykatury im. E.Lipińskiego w Warszawie, 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Karykaturzystów. 

 
 

promocja wydawnictw muzealnych 
 
1) Prezentacja wydawnictw Muzeum podczas DNI MAZOWSZA w Łazienkach 

Królewskich w Warszawie 31.VIII. 
W związku z inicjatywą Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Muzeum nasze wzorem roku 2002 otrzymało zaproszenie do 
udziału w prezentacji muzeów mazowieckich w ramach Dni Mazowsza. Celem 
prezentacji było zainteresowanie warszawiaków oraz gości, licznie 
odwiedzających Łazienki podczas trwania Dni Kultury, walorami Mazowsza, 
w tym także ofertą muzeów. 

 
2) Wydaną przez Muzeum publikację Edwarda Kopówki „Treblinka. Nigdy 

więcej!” zgłoszono na Konkurs im. Aleksandra Gieysztora na Najlepsze 
Masoviana 2002/2003. Publikacja zdobyła wyróżnienie w kategorii katalogi, 
 a Muzeum jako wydawca otrzymało dyplom. 
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3) Przekazano nieodpłatnie aktualnie posiadane wydawnictwa Muzeum  
dla Centrum Informacji organizowanego przez Wołynieckie Stowarzyszenie 
„Równy Start” w Wołyńcach. 

 
4) Wymiana międzymuzealna.  

 
 

praktyki studenckie 
 
1) 1-15.IX. – studentka III roku Historii na Akademii Podlaskiej w Siedlcach  

i II roku Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim – praktyka w zakresie 
prowadzenia lekcji muzealnych oraz przechowywania i opracowania zbiorów 
działu etnografii. 

 
2) 3-23.IX. – studentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie – praktyka  

w zakresie montażu wystawy, prowadzenia lekcji muzealnych, 
przechowywania i opracowania zbiorów działu sztuki, dokumentacji 
twórczości siedleckiego środowiska plastycznego. 

 
 

inne 
 

koncerty: - Z cyklu „Czwartkowe spotkania pod Jackiem”: 
 

- 9.I. –  „Pieśni i kolędy” Mirosław Feldgebel – harfa celtycka, fortepian, Cezary 
Szyfman – baryton – 63 os. 

- 16.I. – Uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Łosicach – 58os. 
- 23.I. – Zespół Jazzu Tradycyjnego „Ragtime band” – 62 os. 
- 6.II. –  Koncert jubileuszowy w pierwszą rocznicę „Czwartkowych spotkań pod 

Jackiem” wyk. prof. Milena Adamczak – fortepian, Alicja Żurek, Marta Jarocka 
– skrzypce, Kinga Krzymowska, Mateusz Czech – fortepian) – 43 os. 

- 13.II. – Recital skrzypcowy: Joanna Okoń – skrzypce, Katarzyna Kwiatkowska 
– fortepian – 52 os. 

- 20.II. – Piosenka poetycka: grupa śpiewająca poezję pod kierunkiem Macieja 
Turkowskiego – 51 os.  

- 27.II. – Koncert fortepianowy – sekcja fortepianu Zespołu Szkół Muzycznych  
w Siedlcach – 70 os. 

- 6.III. –  Koncert fortepianowy w wyk. uczniów Zespołu Szkół    Muzycznych  
w Siedlcach i Szkoły Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie – 32 os. 

- 13.III. – Recital fortepianowy Krzysztofa Rynkiewicza –  120os. 
- 20.III. – Muzyka hiszpańska i polska w wyk. Atsuko Sakaguchi (Japonia)  

i Pablo Martinez (Hiszpania) – 86 os. 
- 27.III. – Spektakle Teatru Tańca M-97 – „Ku nadziei” i „W bezpiecznej 

samotni” – z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 65 os. 
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- 3.IV. –  Spektakl „Wybrzeża pełne ciszy” – poezja K.Wojtyły w wyk. młodych 
aktorów z Krakowa. Przedstawienie stworzone z myślą o młodych ludziach 
wchodzących w dorosłość. W spektaklu poruszane są takie tematy jak: 
poczucie braku zrozumienia, zawód miłosny, przemijanie itp. – 88 os. 

- 3.IV. – Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach –  70os 
 

 
- inne koncerty      

– 9.II., g. 1630 i 1800 – „Best of Broadway” – fragmenty musicali w wyk. 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 230 os. 

– 18.X. – Recital fortepianowy Grzegorza Jastrzębskiego z okazji 154 
rocznicy śmierci F.Chopina – 95 os. 

– 7.XII. – I Koncert z cyklu „Niedzielny salon muzyczny w Sali Białej” 
w wykonaniu: M.Zielińskiej – wiolonczela, A.Płatkowskiej – fortepian  
– 40 os. 

 
         17   1124 os. 

 
 
 

W miesiącach styczeń-kwiecień, cyklicznie (w każdy czwartek o godz. 
1800) odbywały się w sali Muzeum Regionalnego lub gościnnie w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Czwartkowe spotkania pod Jackiem”. 
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 7 grudnia 2003 r. Muzeum we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
zainaugurowało nowy cykl koncertów muzyki poważnej pod nazwą „Niedzielny 
salon muzyczny w Sali Białej”. Opiekunem artystycznym koncertów, które 
odbywać się będą raz w miesiącu,  jest Grzegorz Jastrzębski. 
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spotkania 
 

- 30.I. –  spotkanie z reżyserem filmowym T.Bystramem nt. filmu pol- 
skiego. Projekcja filmów: „KRONIKA KADRU 1956-2001”  
i „POCIĄG” J.Kawalerowicza – 35 os. 

- 14.II. –  spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z prof. Józefem  
Szajną – 95 os. 

- 2.III. – Spotkanie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Oddział  
w Siedlcach – 23 os. 

- 28.V. – spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem (główny organizator 
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach) – 42 os. 

- 19.IX. – spotkanie z Urszulą Głowacką Maksymiuk i promocja jej książki 
„Aleksandra z książąt Czartoryskich Ogińska” – 136 os. 

- 28.XI. – spotkanie autorskie z artystką Marią Schwartz-Schier, prezentującą 
w Muzeum swoje prace malarskie i graficzne – 52 os. 

- 1.XII. – Uroczystość wręczenia Nagród im. Ludomira Benedyktowicza (XVII 
 edycja) – 65 os. 

 _______________________________ 
7 448 os. 

wykłady 
 
1) 11.IX. - Dorota Starczewska – „Walory przyrodnicze Nadbużańskiego 
         Parku Krajobrazowego”  78 os. 
2) 25.IX. - dr Marek Makowski – „Społeczeństwo Podlasia od XV w. 
        do dnia dzisiejszego”  80 os. 
3) 16.X. – prof. Ryszard Dzięciołowski – „Łowiectwo w dobie współ- 
       czesnej”   32 os. 
4) 6.XI. – dr Alina Dzięcioł – „Księgozbiór St.A.Poniatowskiego 
     w Bibliotece Narodowej w Kijowie” 20 os. 
5) 27.XI. – Beata Kozaczyńska – „Muzeum Ziemi Podlaskiej im.  
     M.Asłanowicza w l. 1928-39”  18 os. 
6) 3.XII. – ks. dr Tadeusz Syczewski – „Obrzędowość dnia  
       wigilijnego”   12 os. 
7) 17.XII. – Sławomir Kordaczuk – „Z warsztatu regionalisty – 
   moje spotkania z kombatantami (w ramach  
   Siedleckich Spotkań Historycznych)   20 os. 

    ___________________________ 
        7  260 os. 

filmy 
 
1) Nadbużański Park Krajobrazowy    3    57 os. 
2) Teatr wg Szajny      4  155 os. 
3) Gancwol – fotograf      1    11 os. 
       ______________________________ 

         8  223 os. 
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tematy konsultacji (dla uczniów, studentów i in. zainteresowanych):  
- Zakłady fotograficzne w Siedlcach przed wojną. 
- Historia Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (2) 
- Portrety Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
- Historia Korczewa 
- Oddziały partyzanckie w kompleksie leśnym Jata 
-  Okres drugiej konspiracji w okolicach Sarnak 
- Początki Ligi Przyjaciół Żołnierza (1944 r. w Siedlcach) 
- Front na linii Bugu w 1941 r. 
- Biografia fotografa A.Ganiewskiego (Gancwola) 
- Wychowankowie Gimnazjum im. B.Prusa w Siedlcach w II wojnie  
   światowej 
- Siedlce przed wojną i zniszczenia wojenne 
- Browary przed wojną w okolicach Siedlec 
- Walory turystyczno-przyrodnicze gminy Domanice 
- Bitwa o Kałuszyn we wrześniu 1939 r. 
- Historia kopca w Wodyniach 
- Biografia Stanisława Zdanowskiego 
- Rody siedleckie przed wojną 
- Historia wsi Mężenin 
- Ofiary sądów wojskowych okresu stalinowskiego Siedlec i okolic 
- Historia wsi Hołowczyce 
- Historia ratusza „pod Jackiem” 
- Katyńczycy z Podlasia 
- Historia kaplicy księżnej Ogińskiej 
- II wojna światowa na Podlasiu 
 
 

W miesiącach styczeń - wrzesień działał przy Muzeum Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów. W ramach swojej działalności zorganizował: 
- 12.I. – spotkanie jubileuszowe (8 rocznica założenia) prelekcja: Wanda 
Księżopolska – „Potrzeba ratowania obiektów kultury ludowej regionu” – 47 os. 
- 9.II. –  prelekcja: Marian Poznański – Kolekcja pieczęci herbowych  
i inicjałowych używanych do korespondencji – 43 os. 
- 9.III. – prelekcja: Agnieszka Martyniuk-Drobysz (Delegatura Służby Ochrony 
Zabytków w Siedlcach) – Przepisy prawne dot. ochrony dóbr kultury, regulujące 
poszukiwania pozaarcheologiczne, zasady zgłaszania przypadkowych znalezisk  
i stanowisk archeologicznych oraz chronionych, szczególnie tych, które  
są wpisane do rejestru zabytków na terenie dawnego woj. siedleckiego. – 50 os. 
- 13.IV. – prelekcja: Sławomir Kordaczuk – „Siedlce w latach 1866-1945” pokaz 
slajdów wykonanych ze zdjęć archiwalnych – 50 os. 
- 11.V. – prelekcja: Marek Sandecki – „Świat na kilogramy czyli kolekcja wag  
i odważników” – 41 os. 
- 8.VI. –  prelekcja: Krzysztof Miduch – „Motyle świata” – 53 os. 
- 14.IX. – prelekcja: Paweł Chodowski – „Wyposażenie armii III Rzeszy 1939-  
1945” - 32 os. 

- wycieczka edukacyjna: -  (30.III.), trasa: Lublin, Lubartów, Czemierniki –  
44 os. 

     -  (29.VI.), trasa: Osowiec, Wizna, Goniądz, Gugny – 47os. 
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II. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZBIORÓW 
 
 
 

1. Konserwacja zbiorów 
 

Przekazano do konserwacji 2 obiekty z działu sztuki: 
1) Jan Kotowski – „Sanie z czwórką koni przed dworkiem”, pł./ol. – konserwacja 

ramy i lica 
2) Jan Stanicki – „Sanna”, pł./ol. – konserwacja ramy 
We własnym zakresie przeprowadzono konserwację 4 obiektów z działu etnografii. 

 
 
 

2. Przeglądy konserwatorskie 
 

1) Dokonano przeglądu konserwatorskiego w dziale  sztuki i wytypowano obiekty 
wymagające natychmiastowej konserwacji. Zaproszono konserwatorów  
z 2 warszawskich pracowni konserwacji papieru i dokonano wstępnej 
ekspertyzy. 
 Wystąpiono z wnioskiem o dotację celową na konserwację 3 obiektów i ujęto  
ją w planie finansowym na 2004 r. 

2) Dokonano przeglądu konserwatorskiego muzealiów wytypowanych na wystawę 
„Koń w malarstwie polskim”. 

 
 
 

3. Dokumentacja zbiorów 
 

- karty naukowe  (karty ewidencyjne) – 683  (w 2002 r. – 219) 
- karty magazynowe – --------- 
- karty katalogu tematycznego – ----------- 
- ilość muzealiów posiadająca pełną dokumentację fotograficzną – 6319 

(liczba zbiorów ogółem - 7989) 
- opracowanie zbiorów bibliotecznych (katalog alfabetyczny i rzeczowy) – 

opracowywano na bieżąco wszystkie nabytki 
 
 
 

4. Dokumentacja elektroniczna zbiorów 
 

Nie jest prowadzona (mało rozwinięta sieć komputerowa i brak programów  
do ewidencji zbiorów). 
 
 
 

5. Inwentaryzacja, scontrum, spisy z natury 
 

Nie przeprowadzano. Ostatnia inwentaryzacja wszystkich zbiorów w 2002 r.  
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6. Ilość muzealiów nie posiadająca dokumentacji fotograficznej  
– 1670  

 
 
 
 
III. ZWIEDZAJĄCY 

 
- indywidualnie – 13.002 os. 
- zbiorowo (wycieczki) – 25.768 os. (1120 grup) 
- ogółem – 38.770 os. (w 2002 r. – 25.305 os.) 

 
 
 
 
 
IV. UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 
 

- nabytki (muzealia) w okresie sprawozdawczym 
* dary –  450 muzealiów 
* zakupy -  6 
* przekazy - 56 

 
 
 
 
 
V. STAN ZBIORÓW (zgodny z zapisem w księdze 

inwentarzowej i depozytowej) 
 

- sztuka    - 5055  
- etnografia   -   942 
- fotografia archiwalna - 1420 
- historia   -   247 
- numizmaty   -   185 
- archeologia   -   140 

Razem - 7989 
- depozyty   -     67 
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VI. STAN REALIZACJI ZADAŃ CELOWYCH 
 
 

1. Wykonano częściową renowację zbiorowych mogił na tzw. Miejscu 
Straceń w MWiM w Treblince – w ramach dotacji celowej na kwotę  
8.900 zł. 

 
2. Wykonano malowanie sal wystawowych I p. i biblioteki; koszt – 3.745 zł. 

 
3. Brak jakiegokolwiek zaplecza do obsługi zwiedzających oraz środków  

na budowę nowego obiektu muzealnego w Treblince, zmusza Muzeum  
do adaptacji istniejącej tzw. „dozorcówki”.  W tym celu na zlecenie 
Muzeum wydana została przez firmę Usługi Inwestorskie Anna 
Siestrzewitowska w Siedlcach „Opinia techniczna o możliwości 
przeprowadzenia modernizacji budynku mieszkalno-gospodarczego  
do innej funkcji” (koszt - 250 zł). Opinia dowodzi, że stan techniczny 
budynku pozwala na przebudowę, a wstępna analiza kosztów pozwala 
sądzić o ekonomicznej opłacalności (wg najskromniejszych szacunków 
koszt przebudowy – ok. 200.000 zł).  
Zlecono również opracowanie wniosku do decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu (koszt – 610 zł). 
W grudniu 2003 r. wystąpiliśmy do 6 firm projektowych z prośbą o złożenie 
ofert na wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej  
i kosztorysowej planowanego przedsięwzięcia. 

 
4. Muzeum jako użytkownik lasów (o pow. 132 ha) obowiązany jest m.in.  

do sporządzenie tzw. „Planu urządzenia lasu”, Koszt jego wykonania 
to kwota 7.999,20 zł. Po przeprowadzeniu zapytań o cenę i wyłonieniu 
najkorzystniejszej oferty została podpisana umowa z Biurem Urządzenia 
Lasu i Geodezji Leśnej w Lublinie.  

 
5. Powołano 3 niezależnych ekspertów (z Warszawy) w dziedzinie sztuki 

nieprofesjonalnej w celu uzyskania opinii na temat wartości artystycznej  
i muzealnej zbiorów Galerii Rzeźby w Polakach. 

Wniosek o wyłączenie Galerii ze struktur Muzeum wraz ze wspomnianymi 
opiniami przesłano do Zarządu Województwa Mazowieckiego 

  
6. W dniu 30 grudnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum. Tematem 

spotkania było przyjęcie sprawozdania z działalności muzeum w 2003 r. 
oraz zatwierdzenie planu pracy i projektu budżetu na 2004 r. 
Rada wystosowała również pismo do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. Wyraziła w nim opinię, że obecna struktura muzeum jest 
niekorzystna z powodu posiadania oddziałów o skrajnie odmiennej 
tematyce, jak Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Uznała, że właściwszym 
byłoby jego podporządkowanie w przyszłości strukturom Państwowej 
Straży Pożarnej. 
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7. Przeprowadzono pełną okresową inwentaryzację materiałów, towarów  
(wydawnictw), środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego 
zarachowania, przedmiotów mało cennych objętych ewidencją ilościową  
wg stanu na dzień 31.12.2003 r. 

 
 
 
 
VII. PRACOWNICY MUZEUM (stan na dzień 31.XII.2003) 
 

- merytoryczni - 15 osób / 14 etatów 
- techniczni  -   7 osób/    6,75 etatu 
- administracyjni -   4 osoby/  4 etaty 

Razem - 26 osób / 24,75 etatu 
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