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I.  GROMADZENIE MUZEALIÓW 
 
 

1. Ilość muzealiów na koniec okresu sprawozdawczego wg zapisów  
w księgach inwentarzowych 
 

Ilość muzealiów 
na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2014) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  11 563 11 905 + 3,0 % 

MWiM*            -        49 80 + 63,3 % 

MPK*              -    1 123 1 153 + 2,7 % 

MZD*              -        x 48 x 

OGÓŁEM:      -  12 735 13 186 + 3,5 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MWiM – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie (otwarte od 1 października 2015) 

 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2015 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  342 39 303 - 
na kwotę 
3.000 zł 

94,8% 

2.845 zł, z 
tego: 1.945 zł  

środki 
własne, 900 
zł sponsor 

MWiM  -    31 - 31 - - x - 

MPK    -    30 - 30 - - x - 

MZD    -    85 44 4 37 12.000 zł 370,2 % 

44.437,50 zł, 
z tego: 

42.500 zł - 
dotacja 
celowa; 

1.937,50 zł -
środki własne 

RAZEM:   488 83 368 37 
 na kwotę 
15.000 zł 

315,2% 

47.282,50 zł, 
z tego: 

42.500 zł – 
dotacja 
celowa; 

3.882,50 zł - 
środki 

własne; 900 
zł sponsor 
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3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. malarstwo, grafika 

1/ 1 linoryt Adama Witt Woźnicy, l.90-te XX w. 
2/ 2 drzeworyty Jerzego Domino, 2005 r., 2011r. 
3/ 8 obrazów olejnych Haliny Trebnio-Liss;  
l. 2009-2014 
4/ 2 akwarele i rysunek Kazimierza Pacewicza 

dar 

2. tkaniny 

1/ gobelin „Nad jeziorem”, autor Krystyna Kęska, 
XX w. 
2/ czarna koronka klockowa 
3/ koronka w oprawie za szkłem 

dar 

3. instrumenty 

1/ harmonia polska 3-rzędowa, 24 basy znanej 
lokalnej firmy „Niedźwiedź”, lata 40-te XX w. 
2/ skrzypce W. Zarzyckiego z Maciejowic, 
wybitnego ludowego skrzypka, zmarłego w 2007 
r. 

1/ zakup  
500 zł  
2/ zakup 400 
zł  

4. meble toaletka z uchylnym lustrem dar 

5. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ aparat fotograficzny WELTA z okresu 
międzywojennego 
2/plomby ołowiane 
3/ zestaw narzędzi (21) z pracowni stolarskiej  
w Łukowie, 1.poł. XX w. 
4/ kufer 
 
5/ wieszak z okresu międzywojennego 
6/ syfon na wodę sodową 
7/ niemiecki kanister z 1939 r. 
8/ łyżwy 
9/ narty z kijkami 
 

 
1-4/ dar 

 
 
 
 
 

5-9/ zakup 
680 zł 

6. ubiory 

1/ bluzka damska, halka, stanik, koszula nocna 
z okresu międzywojennego 
2/ sukienka letnia i halka dostarczone do Polski 
w ramach akcji UNRRA 
3/ mufka z I poł. XX w. 
4/ 2 pary butów damskich tzw. kapce, poł. XX w. 
5/ Chusta ślubna Zofii Rozanow 
6/ dwa fragmenty rękawów sukni 
7/ szelki do stroju męskiego 
8/ pas gondolierów weneckich (XIX w.?) 

dar 

7. dewocjonalia 

1/ łańcuszek z krzyżykiem i medalikiem z NMP  
i św. Andrzejem Bobolą 
2/ ryngraf patriotyczny 
3/ zestaw druków dewocyjnych z 1. poł XX w. – 
pamiątki po duchownych z Siedlec 
4/ modlitewnik 
 
5/ ryngraf patriotyczny 
 

 
1-4/ dar 

 
 

 
 
 

5/ zakup – 
150 zł 

8. 
dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1/ fotografie i pocztówki fotograficzne datowane 
od końca XIX w. do lat 40. XX w. 
2/ dokument cechowy z Siedlec – uznanie za 
czeladnika zduńskiego 

 
1-9/ dar 
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3/ zaproszenie na ślub Ziuty Buczyńskiej 
4/ dokumentacja techniczna budynków z ul. 
Warszawskiej w Siedlcach z 1901r., 1910 r, 
 i 1938 r. oraz kapliczki przy tej ulicy z 1909 r. 
5/ broszurka „Vademecum młodzieży szkolnej” 
ks. Koronata Piotrowskiego 
6/ zeszyt rachunków z budowy domu przy 
 ul. Katedralnej w Siedlcach z 1932-1933 r. 
7/ legitymacja Związku Zawodowego 
Pracowników Kolejowych RP z 1029 r. 
8/ dokumenty z 1. połowy XX w. 
9/ plakat z zawodów żużlowych w 1951 r. 
 
10/ pocztówka fotograficzna Gimnazjum im. 
Hetmana Żółkiewskiego 
11/ fotografie jeńców polskich ze stalagu VB  
w Villingen, 
12/ fotografie żołnierzy WP 
13/ etykiety z butelek z alkoholem 
wyprodukowanych w Podlaskiej Fabryce Wódek 
i Likierów W.Wilga i Ska w Siedlcach 
14/ pismo Biura Związków Hodowlanych przy 
Towarzystwie Rolniczym Warszawskim  
i Siedleckim 
15/ pismo Zarządu Dóbr Sosnowickich 
podpisane m.in. przez Wł. Reymonta 
16/ mapa ścienna Europy z okresu 
międzywojennego 
17/ pamiętnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-17/ zakup 
– 665 zł  

9. militaria 

1/ kula karabinowa, kule kartaczowe 
2/ średniowieczny grot żelazny 
3/ torba oficerska „raportówka” 
 
4/ lufa od armaty przeciwlotniczej 2 cm Flak 
 

1-3/ dar 
 
 
 

4/ zakup - 
300 zł 

10. odznaki, medale 

1/ odznaka „Vitam et sanguinem” z ok. 1916 r. 
2/ odznaka pamiątkowa Oficerskiej Szkoły 
Piechoty nr 1 we Wrocławiu 
3/ naszywka klubu żużlowego Kolejarz Siedlce  
z lat powojennych 
4/ plakiety sportowe  
 
5/ medal z Matką Boską Kodeńską – pamiątka  
z powrotu obrazu do Kodnia w 1927 r. 

 
1-4/ dar 

 
 
 
 

 
5/ zakup – 

150 zł  

11. obiekty patriotyczne 
wizerunek Józefa Piłsudskiego na tkaninie 
żakardowej dar 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

 31 przedmiotów odkrytych podczas archeologicznych badań 
wykopaliskowych na terenie byłych obozów w Treblince, 

prowadzonych w 2013 r. przez dr Caroline Sturdy-Colls z Wielkiej 
Brytanii, w tym: Przekaz 

Mazowieckie
go Woje-
wódzkiego 
Konserwato-
ra Zabytków  

1. 
przedmioty 
użytkowe 

klucz, nożyczki (połowa),damski scyzoryk 
żelazny, część po okrągłych oprawkach 
okularów, opakowanie po kremie Nivea z okresu 
okupacji, biały kubek z monogramem „S”, biały 
kubek z monogramem, aluminiowa menażka (2), 
metalowa miska (2), metalowy rondel, metalowy 
guzik, metalowa sprzączka od paska, metalowy 
garnek, fragment skórzanego buta (2) 
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2 
rzemiosło 
artystyczne 

metalowa damska broszka, zawieszka, fragment 
złotego kolczyka, metalowy ozdobny drucik, 

3. numizmaty moneta 20 groszy, moneta 5 groszy 

4. ceramika płytka ceramiczna (2) 

5. militaria nabój, łuska (2), metalowa plakietka 

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1/ 2 klamry do pasów, emblematy  
2/  guzik munduru 
3/ hełm żaroodporny 

dar 

2. medale, odznaki 

1/ 7 medali pamiątkowych 
2/ 3 medale zawodów sportowo-pożarniczych 
3/ odznaka dowództwa służb pożarniczych 
Górnej Austrii 
4/ emblemat – logo Związku OSP Vyskla Markt 
w Górnej Austrii 
5/ 3 znaczki pamiątkowe  
6/ 4 statuetki i plakietki pamiątkowe  

dar 

3. sprzęt pożarniczy toporek strażacki ozdobny – 3 szt. dar 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 

1/ Stolik rozkładany, z klapkami, k. XIX w. 
2/ toaletka z krzesłem 
3/ szafa jednodrzwiowa, pocz. XX w. 
4/ parawan czteroskrzydłowy 
5/ 2 krzesła  drewniane, II poł. XIX w. 
6/ stół drewniany 
7/ stolik z 3 szufladkami 
8/ bufet 
9/ serwantka kątowa 
10/ zegar stojący podłogowy, pocz. XX w. 
11/ gerydon  

zakup – 
13.115 zł 

2. 
przedmioty 
użytkowe, rzemiosło 
artystyczne 

1/lampa naftowa stojąca, Niemcy, pocz. XX w. 
2/ para świeczników, czteroświecowych, Polska, 
Fraget, po 1852 r., 
3/ laska drewniana z rączką srebrzoną., pocz. 
XX w. 
4/ dzwonek recepcyjny, 2 poł. XIX w. 
5/ zegar kominkowy, Paryż, Francja, 3.ćw.XIXw.  
6/ garnitur gabinetowy na biurko, Europa 
Środkowa, 1. poł. XX w. 
7/ lustro w formie owalu, l. 30. XX w. 
8/ wieszak w stylu secesyjnym, pocz. XX w. 
9/ 4  lampy secesyjne 
10/  latarenka na 3 świece-żarówki\ 
11/ stojak na parasolki 
12/ radio lampowe 
13/ zestaw toaletowy (misa, dzban), Belgia 
14/ dywan wełniany 
 
15/ pieczęć z inicjałami „LN” 
16/ dywan wełniany, XX w. 

 
 

 
 

 
1-14/ zakup 
– 15.407,50 

zł 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15-16/ dar 
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3. 
zastawa stołowa, 
akcesoria kuchenne 

1/ żardiniera secesyjna, pocz. XX w. 
2/ serwis obiadowy, Bawaria, Selb, Rosenthal 
3/ komplet sztućców,  Fraget, pocz. XX w. 
4/ cukiernica z łyżeczką, Niemcy, Pforzheim, 
Gebrüder Hepp , po 1863, 
5/ cukiernica  skrzyneczkowa, Polska, Fraget, 
1896-1914 
6/ karafka z korkiem, XIX/ XX w. 
7/ wiaderko do chłodzenia wina, Niemcy, Berlin, 
Jurst & Co, XIX/ XX w. 
8/ bola do ponczu z tacą, Niemcy, 
 ok. 1900 
9/ komplet śniadaniowy z tacą, Europa Zach.,  
1. poł. XX w. 
 
10/ 2 talerze, Śląsk, XIX w., szkło 
11/ rondelek miedziany 
 

 
 
 
 

1-9/ zakup 
13.265 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/ dar 

4. dokumenty 
6 dokumentów podróżnych na nazwisko kpt. 
Jana Erazma Fonberga zakup 150 zł 

5. grafika „Książe Józef Poniatowski, XIX w. 
zakup – 
2.500 zł 

 
 
 
 
 
 
 

II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -   4 1 2 3 2 2 0 1 - 40% 

MWiM -   - - - - - - - - x 

MPK   -   1  - 2 2 2 2 - - +100 

MZD   -   x x - - - - - - x 

OGÓŁ.:   5 1 4 5 4 4 - 1 - 17% 
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2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w 2014 r. konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -    2 - 4 8 - - 4 8 + 300% 

MWiM -    - - - - - - - - x 

MPK   -   - - 5 4 3 1 2 3 +400 % 

MZD   -   x x - 3 - - - 3 x 

OGÓŁ. :  2 - 9 15 3 1 6 14 + 650% 

 
 
 
 

3. Konserwacja muzealiów – krótka charakterystyka obiektów poddanych 
konserwacji i podjętych działań 
 

Lp. Muzealia poddane konserwacji Opis podjętych działań 

Koszty 
konserwacji 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 

  Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

4 obrazy olejne 
Kazimierza Pacewicza  
(nr inw. MRS/S/2474, 

4392, 2573, 2046) 

dezynfekcja, czyszczenie lica i odwrocia,  
prostowanie płótna, naprawa uszkodzeń 
mechanicznych, uzupełnienie ubytków 

gruntu i malatury  

20.000 zł 
środki 
własne  

2. 4 mosiężne rondle 
czyszczenie chemiczne z nalotu 

grynszpanu/śniedzi i brudu 
480 zł środki 

własne 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

  xxxxxxxxx  

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

3. 
motopompa M-4/4 typ P25 
(nr inw. MPK/T-188) 

oczyszczenie i zabezpieczenie przed 
korozją (we własnym zakresie)  

35 zł – 
środki 
własne 

4. 
3 dyplomy OSP z 1. poł. 
XX w. 

oczyszczenie, sklejenie przedarć, 
wyprostowanie zagnieceń, wykonanie 

kopi 

400 zł – 
środki 
własne 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

5. 12 krzeseł (depozyt MNW) 

oczyszczenie, uzupełnienie forniru, 
drewna,  fragmentów dekoracji 
snycerskiej, uzupełnienie ubytków drewna 
szelakiem i szpachlą 

2.400 zł 
środki 
własne 
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6.  żyrandol mosiężny 
czyszczenie, wymiana instalacji 
elektrycznej, przedłużenie łańcucha 
mosiężnego 

1.250 zł 
środki 
własne 

7. 
wieszak drewniany ze 
ścianką 

oczyszczenie ze starych powłok 
malarskich, impregnacja środkiem 
przeciwgrzybiczym, naprawa ubytków 
stolarskich 

400 zł środki 
własne 

 OGÓŁEM  
24.965 zł 
środki 
własne 

 
 
 

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

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
Zespół dworsko-

parkowy w Dąbrowie 

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego 
na cele muzealne:  
1) rewaloryzacja oficyny 
2) budowa drogi (ciągu pieszo-

jezdnego łączącego oficynę  
z dworem) 

3) odwodnienie oficyny  

537.989,90 zł,  
z tego: 
373.847,90 zł – 
środki unijne 
(RPOWM); 
164.142 zł –
Województwo 
Mazowieckie  

2. 
Zespół dworsko-

parkowy w Dąbrowie 
częściowe ogrodzenie terenu (570 mb) 

54.120 zł środki 
własne 

3. 
Muzeum Walki  
i Męczeństwa  
w Treblince 

Modernizacja i poprawa infrastruktury 
MWiM w Treblince, w tym: 
1) rozbudowa systemu alarmowego  

w nowej części budynku Muzeum 
2) instalacja systemu 

przeciwpożarowego 
3) instalacja kamer przed centralnym  

pomnikiem 
4) upamiętnienie ofiar na Miejscu 

Straceń 
5) opracowanie Planu Urządzania 

Lasu 
6) utworzenie pasa 

przeciwpożarowego w kompleksie 
leśnym 

7) prace sanitarne i porządkowe  
na obszarze leśnym 

8) modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

9) wyznaczenie granic muzeum 

251.925,94 zł,  
z tego: 
197.234,99 zł  
- Ministerstwo 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego; 
54.690,95 zł  – 
Województwo 
Mazowieckie 

 Razem 

844.035,84 zł 
z tego: 

373.847,90 zł –środki unijne (RPOWM);  
218.832,95 zł – Województwo Mazowieckie; 

 197.234,99  zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; 

54.120 zł – środki własne 
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5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

1/ ratusz – Siedlce  
(z powiadamianiem PSP) 
2/ MZ w Dąbrowie – dwór  
i oficyna  
3/ MWiM w Treblince 

1/ spełnia* 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince; 
3/ MP w Kotuniu 
4/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

 
1,2,3/ spełnia 
 
4/ spełnia 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

spełnia 

4. 

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

MWiM – zabezpieczenie 
przeciwpożarowe terenu 

spełnia 

II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MWiM w Treblince 
3/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

1/ na zewnątrz ratusza  
i w holu wejściowym; 
2/ parking, punkt 
informacyjny, budynek  
z zewnątrz, teren przed 
pomnikiem, sale 
ekspozycyjne – MWiM  

1/ spełnia (brak  
na ekspozycji) 
2/ spełnia 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  

1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
2/ z MWiM – w Ag. Ochrony 
3/ z MZ w Dąbrowie – w Ag. 
Ochrony 

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

5. 

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

 
1/parter ratusza – Siedlce 
 
 
2/ MZ (dwór i oficyna)  
w Dąbrowie 

spełniają 

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

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

1/ ratusz – Siedlce 
2/ MWiM – Treblinka 
3/ MP – Kotuń  
4/ MZ (dwór i oficyna) – 
Dąbrowa 

1,2,4/ spełniają 
3/ wymiany wymaga 
zabezpieczenie 
garażu na zabytkowe 
pojazdy 
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6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MWiM w Treblince – aktualny 

 MP w Kotuniu – wymaga aktualizacji 

 MZ w Dąbrowie – brak 
 
Plan ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych: 

 MR w Siedlcach – aktualny 

 MWiM w Treblince – aktualny (brak planu dla zabytków ruchomych) 

 MP w Kotuniu – aktualny 

 MZ w Dąbrowie – brak 
 
 
 

 
7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  

i magazynów zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1. 

Wewnętrzna 
roczna analiza 

stanu 
zabezpieczenia 

muzeum i zbiorów 

MRS  
wymiana okien na I p. 
 
 
 
 
 
MWiM  
bez uwag 
 
MP w Kotuniu 
Zmodernizować zabezpieczenie 
mechaniczne wiaty na pojazdy 
zabytkowe (drzwi wymagają 
naprawy a zamki – wymiany) 
 
MZ w Dąbrowie 
1/ zainstalować system 
antynapadowy 
2/ zapewnić łączność systemu 
alarmu p.poż ze strażą pożarną 
3/  wyposażyć biuro w szafę 
metalową 
 

 
uwzględniona w zakresie 
planowanego remontu 
muzeum; wniosek o dotację 
na 2016 r. odrzucony przez 
Urząd Marszałkowski 
 
 

xxx 
 
 
realizacja planowana na 
2016 r. 
 
 
 
 
1/ zrealizowane 
 
2/ w trakcie realizacji 
 
3/ zakup uzależniony  
od posiadania środków 
finansowych 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  451 
w tym: 
 MR Siedlce  -  342 
 MWiM Treblinka -    31 
 MP Kotuń  -    30 
 MZD Dąbrowa -    48 

 
 

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

 
Ogółem    -  451 

w tym: 
 MR Siedlce  -  342 
 MWiM Treblinka -    31 
 MP Kotuń  -    30 
 MZD Dąbrowa -    48 

 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               13 183  11 354    5 166 
w tym: 
 MR Siedlce    11 902  11 340    5 166 
 MWiM Treblinka          80             14       - 
 MP Kotuń      1 153       -        - 
 MZD Dąbrowa          48       -            - 

 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

Brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów. 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,98 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,97 %  
 MWiM Treblinka -  100 % 
 MP Kotuń  -  100 % 
 MZD Dąbrowa -  100 % 
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6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 
 

fotografie muzealiów ogółem  -    680  
w tym: 
 MR Siedlce   -    509 
 MWiM Treblinka  -      31 
 MP Kotuń   -      92 
 MZD Dąbrowa  -      48 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 333 obiektów  

 Wykonano dokumentację fotograficzną imprez 
 
 
 

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

 
 Fotografowanie obrazów Kazimierza Szwainowskiego do planowanej 

monografii artysty na 100-lecie urodzin artysty 
 Gromadzenie dokumentacji związanej z życiem artystycznym w Siedlcach  

i regionie 
 
 

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

 
 zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji muzealiów – na 2015 r.  

nie planowano i nie przeprowadzano 
 skontrum zdawczo-odbiorcze zbiorów bibliotecznych (dwukrotne) –  

w związku z odejściem pracownika na emeryturę a następnie zatrudnieniem 
nowego (wrzesień i listopad-grudzień) 
 
 
 

10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz 
wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  35       953 
w tym: 
 MR Siedlce  -   23       953 
 MWiM Treblinka -   11          - 
 MP Kotuń  -     1          - 
 MZD Dąbrowa -     -          - 
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11. Biblioteka: 
 
 
a) stan księgozbioru  

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2014) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*            5 101 5120 + 0,4% 

MWiM              543   560 + 3,1 % 

Ogółem        5 636 5680 + 0,8 % 

 
 

b) pozyskane woluminy  
ogółem  w tym: planowane na 

2015 rok zakupy  
% wykonania – 

zakupy  
Koszt zakupu 

/ źródło 
pochodzenia 

środków  
zakupy dary 

MRS    -  19 15 4 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
1.000 zł 

61 % 
610,68 zł 

środki 
własne 

MWiM -   17      3 14 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
1.000 zł 

12 % 
120,86 zł – 

środki 
własne 

Ogółem – 36   18 18 
na kwotę 
2.000 zł 

37% 
731,54 zł 

środki 
własne 

 
c) najciekawsze pozyskane woluminy 

 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. 
S. Rostworowski, Monografia rodziny 
Rostworowskich, lata 1386-2012, 
tacy byli i są T 1 i 2 

zakup 
150 zł środki 

własne 

2. Dzieci’ 44, oprac. Jerzy Mirecki zakup 
38 zł środki 

własne 

3. 
T. Pruszak, O ziemiańskim 
świętowaniu. Tradycja świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkiejnocy 

zakup 
28,48 zł 
środki 
własne 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

4. W. Broniewski, Pamiętnik zakup 
36,10 zł  
środki 
własne 
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5. M. Jerzman, Po drugiej stronie rzeki zakup 
23,81 zł 
środki 
własne 

6. 
G. Wąsowski, Szkice o Żołnierzach 
Wyklętych i współczesnej Polsce 

zakup 
37,14 zł 
środki 
własne 

7. 
C.Sturdy-Colls, Holocaust 

Archeologies. Approaches and 
Future Directions 

dar - 

8. 
W. Hadała, Małkinia od czasów 

najdawniejszych 
dar - 

 
 

d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy ilo

ś
ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

ilo
ś

ć
 

k
o

rz
y
s
ta

ją
c
y
c
h

  
n

a
 m
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c
u

 

ilo
ś

ć
 w

y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

%
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m
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n
a
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u

n
k
u

 d
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 ro
k
u

 

p
o

p
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e
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g
o
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o
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%
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m
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n
a
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s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 ro
k
u

 
p

o
p

rz
e
d

n
ie

g
o

 

Muzeum Regionalne w Siedlcach* 

nie prowadzi 
się 

11 
nie prowadzi 

się 
x 13 + 18,2% 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 

16 
nie prowadzi 

się 
x 17 + 6,3 % 

Ogółem:    x 27 x x 30 + 11,1 % 

 
 

 
12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  

z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 
  

MR Siedlce 
 badania historii Siedlec związane z przygotowaniem wystawy 

jubileuszowej w 2017 r. 
 
MWiM Treblinka 

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

 
MP w Kotuniu 

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

 badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  
do celów publikacji artykułów w prasie pożarniczej 
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13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

 MR Siedlce 
 udzielanie konsultacji zespołom ludowym z Trzcińca, Młynek i Woli 

Serockiej, dotyczących repertuaru pieśniowego na festiwal kapel  
i śpiewaków ludowych (4 wyjazdy etnografa) 

 
 
 
 
 

IV. WYSTAWIENNICTWO 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

1. 

Monotypie Ireny 
Karpińskiej (1901-
1985). Wspomnienie  
w 30. rocznicę śmierci 
artystki. – zmiana w 
Galerii sztuki ze zbiorów 
własnych. 

4.05–
10.05.2015; 

udostępniona 
od 10.05.2015 

siedziba 
główna 

 
 

2925 
 
 
 

 
 

plan – 3.000 zł; 
wykonanie – 0 

 
 

2. 
Wnętrza dworskie  
przełomu XIX i XX w. 

styczeń – 
wrzesień 2015 
(otwarcie 
9.10.2015) 

Oddział  
w Dąbrowie 

46 

plan – 12.000 zł 
wykonanie – 
61.287,38 zł,  

z tego: 42.500 
zł - dotacja 

celowa, 
18.787,38 zł -
środki własne 

(koszt obejmuje 
zakup i 

konserwację 
muzealiów)  

3. 
Szukając Treblinki. 
Badania i wykopaliska 

styczeń – 
lipiec 2015 
(otwarcie 
2.08.2015) 

Oddział  
w Treblince 

27431 

Sfinansowana 
przez autorkę 
wystawy C. 
Sturdy-Colls  

z Wielkiej 
Brytanii 

OGÓŁEM 30 402 

plan – 15.000 
zł 

wykonanie – 
61.287,38 zł,  
z tego: 42.500 

zł – dotacja 
celowa,  

18.787,38 zł -
środki własne 
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Wystawy kontynuowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

1. 
Siedlce własność 
prywatna. Historia 
miejscowości do 1807 r. 

kontynuacja 
siedziba 
główna 

3116 - 

2. 
Rozwój Siedlec w latach 
1807-1939 

kontynuacja 
siedziba 
główna 

4167 - 

3. 

Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne oraz 
numizmaty 

kontynuacja, 
bez zmian  

siedziba 
główna 

4309 - 

4. 
W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4162 - 

5. Złoty salon 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4180 - 

6. Salon ziemiański 

 
kontynuacja; 
czynna do 
30.06.2015 

siedziba 
główna 

2077 - 

7. 

Galeria sztuki ze 
zbiorów własnych.  
1) „Twórczość 
Małgorzaty Łady-
Maciągowej (1881-
1969)” 
2) Szkło unikatowe 
Henryka Albina 
Tomaszewskiego 
(1906-1993 ze zbiorów 
własnych 

 
 
kontynuacja; 
czynna do 
3.05.2015  
 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

 
 

1270 
 

 
 
 

1128 

 
 

- 
 
 
 

- 

8. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 

4372 - 

10. 

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

Kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Treblince 

54863 - 

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

kontynuacja; 
uzupełniona 
o plansze  
z fotografiami 

Oddz.  
w Kotuniu 

584 - 

12. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

584 - 

13. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 

584 - 

14. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja, 
uzupełniona  
o  plansze z 
fotografiami 

Oddz.  
w Kotuniu 

584 - 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano    

 
 
 
 
2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 

 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – 
w kraju / 

poza 
siedzibą – 
za granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

„Układam świat 
mój”. Fotografie  
i malarstwo Ewy 
Zborowskiej-
Buczek 

12.01 – 
22.01.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

23.01 – 
22.02 

462 

plan –  
200 zł; 

wykonanie-
286.80 zł 

środki 
własne 

2. 

Martwa natura  
w malarstwie ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego 

16.02 – 
23.02.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

24.02 -  22.03 317 
bez 

kosztów 

3. 

Być kobietą – 
wystawa 
wizerunków 
kobiecych ze 
zbiorów z działu 
sztuki 

9.02 – 
7.03.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

8.03 – 12.04 259 
Bez 

kosztów 

4. 

Rzeźba  
i malarstwo 
Andrzeja 
Maliszewskiego 

9.03 – 
12.03.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

13.03 – 5.04 118 

plan –  
200 zł; 

wykonanie-
284.55 zł 

środki 
własne 

5. 
Drzeworyty 
Jerzego Domino 

16.03 – 
26.03.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

27.03 – 
26.04 

244 

plan – 
3.200 zł; 

wykonanie -
1.877,52 zł 

środki 
własne 
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6. 

„Materie świata.” 
Malarstwo 
Małgorzaty 
Strzelec 

13.04 – 
23.04.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

24.04 – 
14.06 

839 

plan – 
2.200 zł; 

wykonanie 
– 2.175,04 
zł środki 
własne 

7. 

Województwo 
siedleckie 1975-
1998. Podróż 
sentymentalna.  

styczeń – 
7.05.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

8.05 – 5.07 810 

plan – 
2.000  zł; 

wykonanie 
– 402,50 zł 

środki 
własne 

8. 

„Konie, anielice  
i nadbużańskie 
łąki”. Wystawa 
malarstwa Sylwii 
Kalinowskiej 

15.06 – 
20.06.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

19.06 – 6.09 877 

plan – 
3.000 zł; 

wykonanie 
– 636,65 zł 

środki 
własne 

9. 

„Letnią porą” – 
malarstwo ze 
zbiorów Muzeum 
Regionalnego 

24.06 – 
1.07.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

1.07 – 6.09 735 
plan – 0 zł; 

wykonanie – 
bez kosztów 

10. 

„Haftowane 
wspomnienia” 
Hafty Marii 
Kuszell 

29.06 – 
9.07.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

10.07 – 4.10 814 

plan – 1.000 
zł 

wykonanie – 
1.030 zł 
środki 
własne   

11. 

Generał 
Franciszek 
Sikorski (1889-
1940) dowódca 9 
Dywizji Piechoty 
w Siedlcach 

styczeń 2015 – 
6.11.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

8.11 – 
24.01.2016 

792 
(do 

31.12) 

plan – 1.500 
zł 

wykonanie – 
820,38 zł 

środki 
własne 

12. 

Malarstwo 
Teresy 
Szczurowskiej – 
Buchczewy 

23.11 – 
27.11.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

27.11 – 
17.01.2016 

457 
(do 

31.12) 

plan – 1.000 
zł 

wykonanie – 
50 zł 

13. 

Dąbrowa-Natolin 
2010-2015. 
Wystawa 
fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

21.09 – 
8.10.2015 

Oddział 
w 

Dąbrowie 
9.10 – 31.12 46 

plan – 0 zł 
wykonanie 
– 939,21 zł 

środki 
własne 

14. 

U progu 
wolności. 
Legiony Polskie 
1914-1916 

17.03 – 
2.04.2015 
(wystawa 

przygotowana 
w 2009 r.) 

poza 
siedzibą 

– 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Łomazac

h 

3.04 – 
30.05.2015 

250 
bez 

kosztów 

15. 

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

18.03 – 
16.04.2015 
(wystawa 

przygotowana 
w 2014 r.) 

poza 
siedzibą 
– Pałac 
w Kor-
czewie 

17.04. – 
2.11.2015 

230 
bez 

kosztów 

16. 
Szlacheckie 
siedziby. dwory  
i pałace 

9.04 – 
16.04.2015 
(wystawa 

poza 
siedzibą 
– Pałac 

17.04. – 
31.12.2015 

250 
bez 

kosztów 
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wschodniego 
Mazowsza, 
południowego 
Podlasia i 
północnej 
Lubelszczyzny – 
fotografie  
S. Kordaczuka 

przygotowana 
w 2013 r.) 

w Kor-
czewie 

OGÓŁEM 730 

plan – 
14.300 zł 

wykonanie 
– 8.502,65 
zł środki 
własne 

 
 

wystawy kontynuowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – 
w kraju / 

poza 
siedzibą – 
za granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Świat jest piękny” 
– twórczość 
Teresy 
Szczurowskiej-
Buchczewy 

10.10 -
6.11.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

7.11.2014-
11.01.2015 

79 (w 
2015) 

Koszty 
poniesione  
w 2014 r. 

2. 
Trudna droga  
do niepodległości 
1914-1918 

czerwiec – 
9.11.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

9.11.2014-
18.01.2015 

207 

plan –300zł;  
wykonanie 
– 373,10 zł 
środki 
własne 

3. 
„Od Adwentu  
do zapustów” 

20.11 – 
11.12.2014 

siedziba 
główna 
(MRS) 

12.12.2014 
– 

22.02.2015 
681 

Koszty 
poniesione 
w 2014r. 

4. 
Oddział 
Partyzancki 
„Zenona” 

2006 

poza 
siedzibą 
– Zespół 
Placówe
k Oświat. 

Im. 
Żołnierzy 

mjr. 
„Zenona” 
w Leśnej 
Podlaski

ej 

listopad 
2006 -

12.03.2015 
180 

bez 
kosztów 

5. 
Przejście – prace 
Agnieszki Wróbel 

maj – 4.IX 2014 
Oddział  

w 
Treblince 

5.09.2014 – 
25.07.2015 

1583 
(w 

2015) 

koszty 
poniesione 
w 2014 r. 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano    

 
 
 

3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane  
w Muzeum 
 
a. wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

40 lat Oddziału 
Podlaskiego 
Polskiego Towa-
rzystwa Numi-
zmatycznego  
w Siedlcach 

18.01-
22.02 

Oddział 
Podlaski PTN 
w Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS) 

300 

plan – 300 
 zł; 

wykonanie 
– 0 

2. 
Wierni Bogu  
i Ojczyźnie. 
Rostworowscy  

27.02 – 
12.04 

Stanisław Jan 
Rostworowski; 

Muzeum 
Szlachty 

Mazowieckiej 
w 

Ciechanowie  

siedziba 
główna 
(MRS)  

358 

plan –  
2.000 zł; 

wykonanie- 
850,20 zł 

środki 
własne 

3. 

„Żar słowa i treści 
rozsądek” 
Wystawa 
autorstwa Barbary 
Wachowicz 
poświęcona  
C. K. Norwidowi 

18.09 – 
22.11 

Muzeum 
Literatury im. 

A. Mickiewicza 
w Warszawie 

siedziba 
główna 
(MRS) 

589 

plan – 
16.500 zł 

wykonanie -
12.528,06 zł 

środki 
własne 

4. 
Przez twórczość 
do zdrowia 

8.10 – 31.10 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Rodzinie  

w Siedlcach; 
Oddz. 

Psychia-
tryczny SP 

ZOZ w 
Siedlcach 

siedziba 
główna 
(MRS 

461 

Koszty 
pokrywa 

współorgani
zator 

(wypożycza
-jący) 

5. 
Szukając 
Treblinki. Okiem 
artysty 

2..08..2015 – 
29.02.2016 

Caroline 
Sturdy-Colls 

(Wielka 
Brytania) – 

autorka 
wystawy 

Oddział 
w 

Treblince 
3000 

Koszty 
pokrywa 

współorgani
zator 

(wypożyczaj
ący) 
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OGÓŁEM 4708 

plan –  
18.800 zł; 

wykonanie- 
13.378,26 zł 

środki 
własne 

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

 
 
wystawy kontynuowane 

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 
Zagłada Żydów  
w Generalnym 
Gubernatorstwie 

kontynuacja 
od 1.09.2010 

do  
31.07.2015 

IPN Oddział  
w Lublinie 

Oddział w 
Treblince 

23931 
koszty 

poniesione 
w 2010 r. 

 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano   
 
 
 

 
 
 

4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 

w poprzednim okresie sprawozdawczym w danym okresie sprawozdawczym 

w siedzibie Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

w siedzibie 
Muzeum w tym: 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

 
 

zbiorowo 
indywidu

alnie 
  

zbiorowo 
indywidual

nie 

 

MRS      –    6 491   2 514  3 977 428    5 862   2 656  3 206 910 

MWiM –    42 817 36 641 6 176 - 54 863 35 112  19 751 - 

MP        –      495 352     143 -     584     462  122 - 

MZD     -          x 
(czynne od1.X.2015) 

x x x 46 - 46 - 

Ogółem    49 803 39 507 10 296 428 61 355 38 230 23 125 830 

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

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2015 wykonanie  k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
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i z
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ró
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 d
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2 - - 11 2 1 - - 10 1 

 
inne: – plan: 14 (publikacja popularnonaukowa – 1; reweneta – 1; plakat -2; 

zaproszenie z programem – 1; pocztówki – 9 wz.) 
 

- wykonanie: 17 (publikacja popularnonaukowa – 1, plakat – 2, 
reweneta – 3, zaproszenie z programem – 1; pocztówki – 10 wz.) 

 
 
 

 

2. Krótki opis zrealizowanych tytułów  
 

Lp. 
tytuł 

 
nakład 

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

przewodnik, 
folder, informator 
do wystawy, inne) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. 
Układam świat mój. Fotografie 
i malarstwo Ewy Zborowskiej-
Buczek 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie – 664,20 

zł  
środki własne 

2. 
Rzeźba i malarstwo Andrzeja 
Maliszewskiego 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 800 zł  
wykonanie – 664,20 

zł  
środki własne 

3. Drzeworyty Jerzego Domino 350 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie –

688.80zł 
środki własne 

4. 
Materia świata – malarstwo 
Małgorzaty Strzelec 

350 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 800 zł 

środki własne 

5. 
Województwo siedleckie 
1975-1998. Podróż 
sentymentalna 

200 
informator  

do wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie -799.50 

zł środki własne 

6. 
Konie, anielice i 
nadbużańskie łąki. Malarstwo 
Sylwii Kalinowskiej 

300 
folder – 

zaproszenie  
do wystawy 

plan – ujęte w 
kosztach wystawy; 

wykonanie – 664,20 
zł środki własne 
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7. 
Haftowane wspomnienia. 
Hafty Marii Kuszell 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 664,20 

zł  
środki własne 

8. 
Cyprian Norwid „Żar słowa i 
treści rozsądek” 

500 
folder/zaprosze
nie do wystawy 

plan – 1.300 zł 
wykonanie – 738 zł 

środki własne 

9. 
Malarstwo Teresy 
Szczurowskiej-Buchczewy 

300 
folder-

zaproszenie  
do wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 664,20 

zł środki własne 

10. 

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

2x2000 
folder  

o muzeum 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 1.968 

zł środki własne 

11. 
Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie 

500 
folder  

o muzeum 

plan – 0 zł 
wykonanie – 553,50 

zł środki własne 

12. „Treblinka – historia i pamięć” 1000 

wydawnictwo 
popularnonauk

owe (mat. z 
konferencji) 

plan – 15.000 zł 
wykonanie – 

12.192,80 zł środki 
własne 

13. 

„Treblinka II – Obóz Zagłady. 
Treblinka II – das 
Vernichtunslager””  
(wersja pol.-niem.) 

3 663 album 

plan – 14.000 zł 
wykonanie – 

10.999,99 zł, z tego: 
6.600,59 środki 

własne i 4.399,40 zł 
sponsor 

14. Noc Muzeów 100 plakat  

plan – 500 zł 
wykonanie – 675,89 

zł  
środki własne 

15. Noc Muzeów 360 Inne (rewenety) 
plan – 300 zł 

wykonanie – 438,37 
zł środki własne 

16. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie  
z programem 

plan – 700 zł 
wykonanie – 300 zł 

środki własne 

17. Dni Niepodległej 100 
plakat z 

programem 

plan – 300 zł 
wykonanie – 550 zł 

środki własne 

18. 
33 lata stałej wystawy 
Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu (2 wzory) 

400 Inne (rewenety) 
plan – 0 zł 

wykonanie – 487,08 
zł środki własne 

19. 
Pocztówki prezentujące 
muzealia Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 

8 wzorów 
x 250 
szt. 

pocztówki 
plan – 1.000 zł 

wykonanie – 615 zł 
środki własne 

20. 
Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie – pocztówki 

2 wzory x 
500 szt. 

pocztówki 
plan – 0 zł 

wykonanie – 233,70 
zł środki własne 
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3. Planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 

Lp. 
tytuł 

 

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

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. 
Album siedlecki. Historia 
miasta i okolic z prywatnych 
archiwów 

album 

rezygnacja 
współwydawcy  

z publikacji w 2015 r. 
 zaoszczędzone środki 

– 5.000 zł 

2. 
„Treblinka II – Obóz Zagłady”  
(wersja ang.-fr.) 

album 

Przedłużające się 
konsultacje językowe/ 
 zaoszczędzone środki 

– 7.399,41 zł 

3. 

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

folder o muzeum 

brak zapotrzebowania; 
zwiększono nakład 

wersji polskiej  
i angielskiej 

4. 
„Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince – ekspozycja stała” 

folder 

Zmiana części 
wystawy 

 zaoszczędzone środki 
– 1.000 zł 

5. 
Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince – pocztówki  
z wizerunkami pomników 

pocztówki 

zmiana otoczenia 
miejsc, prace 
inwestycyjne  
i porządkowe 

 zaoszczędzone środki 
– 6.000 zł 

 
 
 
 

4. Publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. 
tytuł 

 
w: 

publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 
E. Kopówka, Piekło  
na ziemi. Treblinka 

Romano Atmo 
(Cygańska dusza) 

Nr 5/2015 (59) 
obca - 

2. 
E. Kopówka, Romowie 
i Sinti w getcie  
w Siedlcach 

Romano Atmo 
(Cygańska dusza) 

Nr 5/2015 (59) 
obca - 

3. 

E. Kopówka, 
Wolontariusze Akcji 
Znaki Pokuty w MWiM 
w Treblince 

Treblinka – 
historia i pamięć 

własna - 

4. 
A. Korczak, Piekło 
zostało spalone 

„Życie Siedleckie” 
Nr 33/2015, 

14.08.2015 r. 
obca - 

5. 
A. Korczak, Wiedza  
i przeżywanie 

„Życie Siedleckie” 
Nr 34/2015, 

21.08.2015 r. 
obca - 

6. 
A. Korczak, Jesteśmy 
Razem 

„Życie Siedleckie” 
Nr 45/2015, 
4.11.2015 r. 

obca - 
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7. 

S. Kordaczuk,  
„Nie dla mnie” 
„Do rówieśnika” 
„Brakuje mi”  

„Inskrypcje. 
Półroczniki” 

R. II: 2014, Z.2 (3) 
obca - 

8. 
S. Kordaczuk, 
Wakacyjne fascynacje 

„Scena 
24Siedlce.pl”, Nr 

7-8, lipiec-sierpień 
2015, s. 6-7 

obca - 

9. 
S. Kordaczuk, To już 
20 lat! Uroczystości 
jubileuszowe. 

„Lamus. Pismo 
Siedleckich 

Kolekcjonerów”, 
Nr 44, lipiec 2015, 

s. 7-12 

obca - 

10. 
S. Kordaczuk. Trzeci 
album o Siedleckim 
Klubie Kolekcjonerów 

„Lamus. Pismo 
Siedleckich 

Kolekcjonerów”, 
Nr 44, lipiec 2015, 

s. 12-14 

obca - 

11. 

S. Kordaczuk, M. 
Mikołajczuk, Muzeum 
Ziemiaństwa w 
Dąbrowie 

„Scena 24” 
Biuletyn 

Informacji 
Kulturalnej, Nr 10, 
październik 2015, 

s. 16-17 

obca - 

12. 

M. Czapała, S. 
Kordaczuk, 
Nieizwiestnyje snimki 
narwskich gusar 

„Staryj Cejhgauz. 
Rossijskij 
Wojenno-

Istoriczeskij 
Żurnał”, Nr 3-4, 
2015, s. 38-49 

obca - 

13. 
S. Kordaczuk,  
Wystawy w Korczewie 

„Gościniec 
Polskiego 

Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego”, 
Nr 1-4, 2015, s. 

79-80 

obca - 

14. 
S. Kordaczuk, 
Wystawa o Legionach 
Polskich w Łomazach 

„Gościniec 
Polskiego 

Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego”, 
Nr 1-4, 2015, s. 

81 

obca - 

15. 
M.Krasuski, 
Siedlczanie wśród 
zwierząt 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

5/2015, 
08.02.2015, s.36 

obca - 

16. 
M.Krasuski, Rycerze, 
siłacze, strongmeni 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

13/2015, 
5.04.2015, s.28 

obca 
- 

 

17. 
M. Krasuski, „Kawior, 
śledzie, wina 
krymskie” 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

28/2015, 
19.07.2015, s.31 

obca - 

18. 
M. Krasuski, Krwawy 
księżyc nad Siedlcami 

„Tygodnik 
Siedlecki” nr 

35/2015, 
23.09.2015, s.32 

obca - 
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19. 

D. Michalec, „Pejzaż 
zimowy” Stanisław 
Czajkowski (1878-
1954) 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 1(12), styczeń 

2015 

obca - 

20. 

D. Michalec, „Pejzaż 
wiejski”, ok.1930, 
Stanisław Jarocki 
(1871-1944) 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
 Nr 7-8(18), lipiec 
- sierpień 2015 

obca - 

21. 

D. Michalec, Nota 
katalogowa do obrazu: 
Portret mężczyzny  
w stroju z XVII wieku. 
Cesarz Leopold 
Habsburg 

„Jan III Sobieski 
marszałek, 

hetman, król” 
katalog wystawy, 
Zamek Książąt 
Pomorskich w 

Szczecinie, lipiec-
październik 2015 

obca - 

22. 

Z. Todorski, 
Działalność historycz--
na Zarządu Woje-
wódzkiego Związku 
OSP w Siedlcach 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 1/2015, 

styczeń-luty 2015 

obca - 

23. 

Z. Todorski, Pierwsze 
lata OSP 
Niepokalanów  
w ochronie przeciw-
pożarowej klasztoru i 
okolicznych wiosek 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 2/2015, 

marzec-kwiecień 
2015 

obca - 

24. 

Z. Todorski, 
Jednodniówki źródłem 
do badań historii 
pożarnictwa 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 3/2015,  

maj-czerwiec 
2015 

obca - 

25. 

Z. Todorski, Jubileusz 
100-lecia 
Towarzystwa  
św. Floriana 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 4/2015,  

lipiec-sierpień 
2015 

obca - 

26. 

Z. Todorski, Sikawki  
i motopompy. Fabryka 
Narzędzi Pożarni-
czych „Strażak”  
w Warszawie L.Piętka, 
A.Płoski i  
G. Szołowski 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 5/2015,  
wrzesień-

październik 2015 

obca - 

27. 
Z. Todorski, 
Harcerskie Drużyny 
Pożarnicze 

„Strażak 
Mazowiecki”  
nr 6/2015,  

listopad-grudzień 
2015 

obca - 

28. 

K.Woźnica, Edukacja 
dorosłych w Muzeum 
Regionalnym  
w Siedlcach 

Edukacja 
obywatelska 
dorosłych a 

społeczeństwo 
obywatelskie”, 
Racibórz 2015  

s. 195-201 

obca - 
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VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2015 r. zrealizowane 

MRS         -   20 31 23 
plan - 400 zł wykonanie - 
338,31 zł  środki własne 

MWiM       -     4 5  5 - 

MPK          -     - 2 - - 

OGÓŁEM  -   24 38 28 
plan - 400 zł wykonanie - 
338,31 zł  środki własne * 

* koszt zużytych materiałów plastycznych 

 
 
b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. Danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  
brak 

szczegółowej 
ewidencji 

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

1 41  

2. Biblia w sztuce 1 37  

3. 
Sztuka średniowiecza – porównanie 
stylów romańskiego i gotyckiego 

1 22  

4. 
Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 

3 73  

5. Renesans i barok 2 36  

6. Sztuka Młodej Polski 1 44  

7. Martwa natura w malarstwie 1 13  

8. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 3 53  

9. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 4 74  

10. Interpretacja dzieła sztuki 1 17  

11. Portret rokokowej damy 10 223  

12. 
Siedlce w czasach Czartoryskich  
i Ogińskiej 

1 45  

13. W dawnych Siedlcach 1 25  

14. Zbrodnia katyńska 3 66  
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15. Znani i nieznani siedlczanie 1 17  

16. O herbie Siedlec 7 170  

17. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

15 301  

18. Poznajemy muzeum 13 299  

19. Podsiedlecka wieś 4 68  

20. Jak powstaje beczka? 3 49  

21. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

8 163  

22. 
Historia świata zapisana na 
firmamencie niebieskim 

3 83  

23. 
Zasady opracowywania zdjęć 
archiwalnych 

1 15  

 Razem 87 1934 

plan - 400 zł 
wykonanie - 

338,31 zł  
środki własne 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

 

24. Życie i twórczość Janusza Korczaka 3 116 - 

25. 
„Betar”. Organizacje żydowskie  
w Polsce 

1 30 - 

26. 
Być dzieckiem w czasie wojny –  
co to znaczyło? 

1 15 - 

27. 
Kultura Żydów europejskich – nasi 
sąsiedzi jeszcze nie tak dawno 

1 18 - 

28. 
Propaganda wojenna w okupowanej 
Polsce 

1 17 - 

 Razem 7 196 - 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

 xxxxx - -  

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

 xxxxx - -  

 OGÓŁEM 94 2130 

plan - 400 zł 
wykonanie - 

338,31 zł  
środki 
własne 

FILMY 

1. Nadbużański Park Krajobrazowy 2 41 - 

2. Muzeum utracone 1 24 - 

3. Nim zgasło słońce… 3 73 - 
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4. Gancwol - fotograf 2 41 - 

 OGÓŁEM 8 179 - 

 
 
 
c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Sztuka renesansu brak zapotrzebowania  

2. Sztuka baroku j.w. 

3. Klasycyzm j.w. 

4. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

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

6. Bitwa pod Iganiami j.w. 

7. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

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

9. Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 j.w. 

10. W szlacheckim zaścianku j.w. 

11. 100 fotografii o dawnych Siedlcach j.w. 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

12. 
Symbolika nagrobków żydowskich  
na przykładzie fragmentów macew 

j.w. 

13. 
Historia Karnego Obozu Pracy  
w Treblince 

j.w. 

14. Historia Obozu Zagłady w Treblince j.w. 

15. 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata  
z okolic Treblinki 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

16. Św. Florian w tradycji pożarniczej. j.w 

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

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

 

a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 
Spotkanie autorskie  
z Ewą Zborowską-
Buczek (21.I) 

spotkanie 54 bez kosztów 

2. 

„Atrakcje turystyczne 
wschodniego 
Mazowsza” - 
S. Kordaczuk (1.II) 

pokaz 
multimedialny dla 
Grupy Twórczej 

„Fotogram” 

20 bez kosztów 

3. 

-„Atrakcje turystyczne 
wschodniego 
Mazowsza” 
-„Walory historyczne  
i turystyczne gminy 
Zbuczyn”  - 
S.Kordaczuk (4.II) 

pokaz 
multimedialny dla 
Uniwersytetu III 

Wieku przy GOK w 
Zbuczynie 

40 bez kosztów 

4. 

„Wkład rodziny 
Rostworowskich  
w kulturę narodową” – 
S.Rostworowski (27.II) 

prelekcja podczas 
otwarcia wystawy 

„Wierni Bogu i 
Ojczyźnie. 

Rostworowscy” 

40 
plan – 200 zł  

wykonanie – 200 zł 
środki własne 

5. 

Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 
„Podziemie 
antykomunistyczne na 
południowym Podlasiu 
1944-1948” - 
W. Charczuk (3.III) 

wykład z pokazem 
multimedialnym 

25 
plan – 200 zł  

wykonanie – 200 zł 
środki własne 

6. 
Spotkanie autorskie  
z Grzegorzem 
Kasdepką (13.III) 

spotkanie 110 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

7. 

„Polska B? Sytuacja 
gospodarcza 
południowego 
Podlasia w okresie 
międzywojennym” –  
dr A. Zawadzki (20.III) 

wykład w ramach 
Siedleckich 

Spotkań 
Historycznych 

15 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe 

8. 
Warsztaty robienia 
pisanek (28.III) 

warsztaty 66 
plan – 0; wykonanie – 
183 zł środki własne 

9. 
„Podlaskie ślady broni 
V” - S. Kordaczuk 
(17.IV)  

pokaz 
multimedialny 

podczas otwarcia 
wystawy 

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

w Kosmos.” 
w Korczewie 

15 bez kosztów 
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10. 
Spotkanie autorskie z 
Andrzejem Stasiukiem 
(23.IV) 

spotkanie 96 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

11. 
„Ciekawostki z pracy 
historyka regionalisty” 
- S. Kordaczuk (28.IV) 

pokaz multi-
medialny podczas 
otwarcia wystawy 
„U progu wolności. 

Legiony Polskie 
1914-1916.”  
w Gminnym 

Ośrodku Kultury  
w Łomazach 

80 bez kosztów 

12. 

„Niespełnione 
nadzieje. Siedlce i 
jego mieszkańcy w 
pierwszym roku po 
zakończeniu okupacji 
niemieckiej” - 
B. Sobiczewski (8.V) 

wykład 10 
plan – 200 zł;  

wykonanie - 200 zł 
środki  własne 

13. 
„Podlaskie ślady broni 
V” - S. Kordaczuk 
(13.V) 

pokaz 
multimedialny dla 
studentów historii 
UPH w Siedlcach  

10 bez kosztów 

14. 

NOC MUZEÓW ph. 
„Województwo 
siedleckie – podróż 
sentymentalna” 
 – w programie: 
pokazy multimedialne, 
wykład, zajęcia 
plastyczne, projekcja 
filmu, otwarcie 
wystawy, konkurs 
wiedzy (16/17.V) 

inne (impreza 
interdyscyplinarna) 

375 
plan – 1.200 zł 

wykonanie – 483,16 zł 
środki własne 

15. 
Spotkanie autorskie z 
Elizą Piotrowską 
(1.VI) 

spotkanie 120 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

16. 
Spotkanie autorskie  
z prof. Waldemarem 
Smaszczem (2.VI) 

spotkanie 27 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

17. 

„Powiślaki” – XXII 
Konkurs Kapel i 
Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (6.VI) 

impreza 
folklorystyczna, 

plenerowa, konkurs 
300 

plan – 2.000 zł; 
wykonanie – 4.206,29 

zł środki własne  

18. 

Europejskie Dni 
Dziedzictwa: 
„Utracone dziedzictwo 
materialne Kresów 
Wschodnich na 
pocztówkach Jana 
Bułhaka, twórcy 
Szkoły Fottografii 
Ojczystej” - S. 
Kordaczuk (13.IX) 

pokaz 
multimedialny  

46 bez kosztów 
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19. 

Spektakl otwierający 
wystawę „Żar słowa  
i treści rozsądek”,  
wg scenariusza i w 
reżyserii Barbary 
Wachowicz (18.IX)  

spektakl 110 
koszt włączony do 
wystawy (p. IV.3.3) 

20. 

„Kiedy naprawdę 
skończyła się II wojna 
światowa” – dr.  
R. Dmowski (25.IX) 

wykład 12 
plan – 200 zł 

wykonanie - 200 zł 
środki własne 

21. 

„Atrakcje historyczne, 
turystyczne, 
przyrodnicze Ziemi 
Łosickiej” –  
S. Kordaczuk (26.IX) 

pokaz 
multimedialny 

podczas jubileuszu 
sesji 

popularnonaukowej 
„50 lat 

Towarzystwa Ziemi 
Łosickiej  

100 bez kosztów 

22. „60+kultura” (27.IX) 
spotkanie, 

projekcja filmów 
36 bez kosztów 

23. 
Spotkanie autorskie  
z Jackiem Dehnelem 
(28.IX) 

spotkanie 120 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

24. 

„Żywią i bronią” – 
Chłopi częścią narodu 
polskiego w 120. 
rocznicę powstania 
politycznej 
reprezentacji ruchu 
ludowego na ziemiach 
polskich (2-3.X) 

Sesja naukowa 45 

Finansowane przez 
współorganizatorów: 
Ludowe Towarzystwo 
Naukowo-Kulturalne 
Oddz. w Siedlcach, 

Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu 

Ludowego w 
Warszawie, PSL  

w Siedlcach, 
Samorządowe Centrum 

Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczy-

cieli w Siedlcach 

25. 

„Atrakcje turystyczne 
wschodniego 
Mazowsza” – S. 
Kordaczuk (14.X) 

pokaz 
multimedialny dla 
studentów UP-H  

w Siedlcach 

20 bez kosztów 

26. 
Spotkanie autorskie  
z Jackiem Moskwą 
(16.X) 

spotkanie 98 

Finansowane przez 
głównego organizatora  

Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach 

27. 
XVII Festiwal Nauki i 
Sztuki (16.X) 

wykład,  wręczenie 
statuetek „Złotego 

Jacka” 
23 

Finansowane przez 
głównego organizatora: 

Uniwersytet 
Przyrodniczo – 
Humanistyczny  

w Siedlcach 

28. 

Promocja książki 
Piotra 
Dzięciołowskiego „Nie 
był malarzem koni. 
Rzecz o Ludwiku 
Maciągu” (23.X) 

promocja książki 35 

Finansowane przez 
głównego organizatora: 

Fundację EOS 
(Ekorozwój 

Odpowiedzialność 
Społeczeństwo) 
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29. 

DNI NIEPODLEGŁEJ 
w programie: 
- zawody strzeleckie 
- promocja książki  
- prezentacja wystaw 
- wykłady nt. gen. F. 
Sikorskiego i żołnierzy 
w społeczeństwie 
regionu siedleckiego 
1795-1831 
- koncert 
- podsumowanie 
konkursu  
plastycznego (7, 8, 
11, 12.XI) 

spotkanie, wykłady, 
koncert, konkurs 

plastyczny 
570 

plan – 5.000 zł; 
wykonanie – 4.481,70 

zł środki własne 

30. 

„W dawnej izbie” – 
prezentacja teatrów 
obrzędowych 
południowego 
Podlasia i 
wschodniego 
Mazowsza w Borowiu 
(28.XI) 

prezentacje 
konkursowe 

120 

plan – 0 zł; wykonanie 
– 400 zł środki własne; 
pozostałe koszty pokrył 

współorganizator 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Borowiu 

31. 

XXVII edycja 
wręczenie nagród 
Ludomira 
Benedyktowicza 
(1.XII) 

spotkanie 45 
Finansowane przez 

głównego organizatora 
– Kapitułę Nagrody 

32. 

XXI Adwentowe 
granie – konkurs gry 
na ligawkach. 
Wydarzenie 
towarzyszące: 
widowisko obrzędowe 
„Niedowiarek” w 
wykonaniu teatru 
WICI z Trzcińca 
(12.XII) 

konkurs,               
impreza 

folklorystyczna  
112 

plan – 5.300 zł; 
wykonanie – 5.084,50 

zł środki własne 

33 

Zwyczaje 
bożonarodzeniowe 
wschodniego 
Mazowsza  
i południowego 
Podlasia” – W. 
Księżopolska (14.XII) 

wykład w I LO  
w Sokołowie 
Podlaskim 

150 bez kosztów 

34. 

Warsztaty - nauka 
wykonywania 
wycinanek z opłatka 
(20.XII) 

warsztaty 16 
plan – 0 zł;  

wykonanie – 100 zł 
środki własne 

35. 

Spotkania 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów: 
1/ 20 lat Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów 
(11.I) 
 
2/ Promocja książki 
Sławomira 
Kordaczuka „20 lat 

 
 
 

pokaz 
multimedialny 

 
 

 
promocja książki 

 
 

 
 
 

85 
 
 
 
 

85 
 
 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

– Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów”(8.II) 
 
3/ Pokaz kolekcji 
żołnierzyków Michała 
Falkowskiego  
„Wojska koronne 
Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów”  
(8.III) 
 
4/ Pokaz 
multimedialny dr Elizy 
Walczak z Muzeum 
Narodowego w 
Warszawie 
„Nadczarnomorska 
kolekcja monet 
antycznych dr 
Ignacego Terleckiego” 
(12.IV) 
 
5/ Pokaz 
multimedialny Hanny 
Pilcickiej-Ciury, 
Stefana Fuglewicza i 
Michała 
Paczkowskiego  
„Reduta Ordona  
w świetle badań 
historycznych i odkryć 
archeologicznych” 
(10.V) 
 
6/ Pokaz kolekcji 
bibliofilskiej. Książki 
wyjątkowe i z 
ciekawymi historiami – 
Grzegorz Matejczuk 
(14.VI) 
 
7/1 giełda staroci i 
rzeczy potrzebnych 
komuś innemu 
(12.VII) 
 
8/ 2 giełda staroci  
i rzeczy potrzebnych 
komuś innemu (9.VIII) 
 
9/ Pokaz kolekcji 
Witolda 
Rzążewskiego 
„Pamiątki z podróży 
po świecie w postaci 
różnych kształtów 
butelek po alkoholu” 
(11.X) 
 
10/ Pokaz męskiej 
kolekcji na damskim 

 
 
 

pokaz 
 
 
 
 

 
 
 

pokaz  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 

impreza plenerowa 
 
 
 
 

impreza plenerowa 
 
 
 

pokaz 
 
 
 
 
 
 
 
 

pokaz 
 

 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 

200 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
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biurku prof. Violetty 
Machnickiej 
„Samochody świata  
w miniaturze” (13.XII) 
 
 

 

 Razem 
 

4008 
plan – 14.300 zł 

wykonanie – 15.738,65 
zł środki własne 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

36. 

Obozy dla jeńców 
sowieckich i włoskich 
na terenie Siedlec  
i najbliższej okolicy –  
dr E. Kopówka (27.III) 

wykład w Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego  
w Siedlcach 

30 bez kosztów 

37. 

Postać Janusza 
Korczaka –  
M. Kołodziejek (15.IV) 

prezentacja 
podczas wernisażu  

w MiGOK  
w Łochowie 

250 bez kosztów 

38. 

Marsz Żywych 
(12-20.IV) 

spotkania polsko-
żydowskie, 
wydarzenie 
plenerowe 

3000 

Finansowane przez 
głównego organizatora 
– Ministerstwo Edukacji 

Izraela 

39. 

Tikkun – Naprawa – 
spotkanie z 
osadzonymi w ZK w 
Siedlcach w ramach 
programu 
edukacyjnego (23.IV) 

spotkanie 60 bez kosztów 

40. 

Uroczystości 
upamiętniające ofiary 
obozu w Treblince 
wśród Romów i Sinti; 
E. Kopówka, Historia 
 i funkcjonowanie 
Obozu Zagłady  
w Treblince (28.VII) 

wykład podczas 
warsztatów 
edukacyjno- 

integracyjnych dla 
Romów w Broku 

50 
plan – 0 zł 

wykonanie – 392,09 zł 
środki własne 

41. 

72. rocznica 
powstania w obozie 
zagłady w Treblince 
(2.VIII) 

spotkanie, otwarcie 
wystawy 

250 
plan – 0 zł 

wykonanie – 232,10 zł 
środki własne 

42. 

Uroczystości 
patriotyczno-religijne 
na terenie Karnego 
Obozu Pracy (5.IX) 

impreza plenerowa 350 
plan – 1.500 zł 

wykonanie – 1348,92 zł 
środki własne 

43. 

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

impreza plenerowa 
(gł organizator – 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki) 

700 

plan – 1.000  zł 
wykonanie – 0 

Całość kosztów pokrył 
główny organizator 

 Razem  4440 
plan – 2.500  zł 

wykonanie – 1973,11 zł 
środki własne 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

44 

Spotkanie Komisji 
Historycznej Zarządu 
Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP (22.XII) 

spotkanie 17 bez kosztów 
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Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

45. 

Otwarcie Muzeum 
Ziemiaństwa w 
Dąbrowie – Oddział 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach (9-10.X) 

spotkanie 130 

plan – 15.000 zł 
wykonanie – 15.720,50 
zł, z tego: 15.000 zł – 

dotacja 
podmiotowa,720,50 zł 

środki własne 

OGÓŁEM 8 595 

plan – 31.800 zł 
wykonanie – 

31.459,15 zł , z tego: 
15.000 zł dotacja 

podmiotowa, 
16.459,15 zł środki 

własne 

 
 

b. planowane a niezrealizowane  
 

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

1. 

XIV Mazowiecki Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w 
Mińsku Mazowieckim (główny 
organizator MDK w Mińsku 
Mazowieckim) 9.V. 

impreza 
folklorystyczna, 

plenerowa, konkurs 

odwołane przez głównego 
organizatora / 2.000 zł 

2. 

Spotkanie z byłym wojewodą 
siedleckim Januszem 
Kowalskim (w Noc Muzeów) 
16.V. 

spotkanie 
odwołane z powodu 

choroby autora / 500 zł 

3. 
Spotkanie osób zajmujących 
się historią pożarnictwa na 
Mazowszu 

konferencja 
naukowa 

brak wystarczającej liczby 
prelegentów 

 
 
 
 

VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 
OSIĄGNIĘCIA 

 
1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami 

naukowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, 
sponsorami, innymi, współpraca zagraniczna 

 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 
instytucje kultury:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Państwowe Muzeum 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, konserwacji zabytków, 
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Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Zamek Królewski w Warszawie, 
Muzeum Komunikacji w Warszawie, 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, 
Muzeum Katyńskie w Warszawie, 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie, Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Kielcach, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, Muzeum Warszawy, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Muzeum Archeologiczno-
Historyczne w Stargardzie 
Szczecińskim, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa, Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, Muzeum 
Wojska w Białymstoku, Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, Muzeum Zamoyskich  
w Kozłówce, Muzeum Etnograficzne  
w Toruniu, Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie, 
Muzeum Południowego Podlasia  
w Białej Podlaskiej, Muzeum Śląskie  
w Katowicach 
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, 
Dom Kultury w Kocku   
 
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Jabłonnie Lackiej, Gminny 
Ośrodek Kultury w Borowiu 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Sokołowie Podlaskim, 
biblioteki uprawnione  
do otrzymywania egzemplarzy 
obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

wypożyczanie eksponatów na wystawy,  
udostępnienie materiałów do publikacji, 
współorganizacja wystaw, wymiana 
wydawnictw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie publikacji z archiwum 
folkloru, 
 
 
współorganizacja imprez 
folklorystycznych 
 
 
 
wymiana wydawnictw, współorganizacja 
wydarzeń, wysyłka egzemplarzy 
obowiązkowych 
 
 
 
 
dot. odbudowy i adaptacji na cele 
muzealne zespołu dworsko-parkowego  
w Dąbrowie 

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego, Zespół 
Placówek Oświatowych w Leśnej 
Podlaskiej 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 
 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski 
 
 
wymiana wydawnictw 
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Samorządowe Centrum Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

udział w realizacji programów 
dokształcających dla nauczycieli  
z zakresu historii sztuki 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Collegium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa w Siedlcach 
 
 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach 
 
 
 
Instytut Sztuki PAN w Warszawie 
 
 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, udostępnianie materiałów do 
projektów naukowych, wymiana 
wydawnictw, realizacja projektów 
edukacyjnych, wypożyczenie 
eksponatów na wystawę 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy 
 
udostępnienie danych dot. nagrań 
instrumentalistów i śpiewaków ludowych 
do digitalizacji nagrań archiwalnych 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, Oddział 
Podlaski Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego, Oddział „Podlasie” 
PTTK w Siedlcach, Fundacja Pałac w 
Korczewie, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Punkt 
Informacji Turystycznej w Siedlcach, 
Fundacja „Wszystkie mazurki świata” 
 

 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych, 
wymiana doświadczeń 
 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw 
 
organizacja wystaw, spotkań, 
wypożyczanie eksponatów, opracowanie 
zbiorów, reprodukowanie zbiorów, 
udostępnianie zbiorów do publikacji, 
promocja oferty muzealnej 
 
 

5. 

samorządy: 
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
Urząd Miasta Siedlce, Urząd Miasta 
Sokołów Podlaski, Urząd Miasta 
Garwolin, Urząd Miasta Łuków, Urząd 
Miasta Mińsk Mazowiecki, Urząd 
Miasta Węgrów 
 
Urząd Gminy Przesmyki 

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć, poszukiwanie 
eksponatów na wystawę 
 
 
 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie 

6. 

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

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

http://www.tvsiedlce.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
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7. 

sponsorzy: 
 
Antonina Mąka, Siedlce 
 
Ogród i Dom w Sinołęce  
I. i D. Sutkowscy 

 
 
na zakup muzealiów – 900 zł 
 
25 sadzonek drzewek i krzewów, nasiona 
trawy do Dąbrowy (wartość ok. 5.100 zł) 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
 
 
Oddział Psychiatryczny SP ZOZ w 
Siedlcach, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 
 
Urząd Pocztowy Siedlce1 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej, Dom Aukcyjny Rempex 
 
księgarnie na terenie miasta i powiatu 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w 
Warszawie; Urząd Stanu Cywilnego  
w Siedlcach 
 
83 osoby prywatne 
 
 
 

 
porozumienie o współpracy (prace 
porządkowe wykonywane przez 
skazanych; wykłady i prelekcje dla 
skazanych) 
 
organizacja wystawy 
 
 
 
organizacja Dni Niepodległej 
 
poszukiwania obiektów na wyposażenie 
dworu w Dąbrowie, konsultacje 
 
reklama oferty wydawniczej, sprzedaż 
wydawnictw 
 
w zakresie zagospodarowania działki  
w Dąbrowie 
 
opracowanie zbiorów, przeprowadzanie 
kwerend 
 
 
w zakresie organizacji wystaw i imprez, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
udostępniania zbiorów do publikacji 

9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg, Zespół Krajowy Saksonii-
Anhalt Niemieckiego Zjednoczenia 
Zamków w Niemczech, 
Landeszentrale für politische Bildung 
Sachsen-Anhalt 
 
Instytut Józefa Piłsudskiego  
w Ameryce 

 
na temat organizacji wizyty delegacji 
siedleckiej w Niemczech, pleneru  
w Dąbrowie, publikacji książki 
pokonferencyjnej 
 
 
 
 
kwerenda w sprawie wystawy 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

1. 

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

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

2. 
instytucje oświatowe:  
Kuratorium Oświaty Delegatura  
w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna 

organizowanie spotkań z nauczycielami, 
uczniami, pracownikami i czytelnikami 
bibliotek 
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w Sokołowie Podlaskim, Biblioteka 
Pedagogiczna  w Siedlcach, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
 

3. 

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

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

4. 

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

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

5. 

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

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, organizacja spotkań 

6. 

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

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

7. 

sponsorzy: 
Kirchenkreis Bielefeld w Niemczech 
 
 
Hanna Lubaszka, Warszawa 
 

  
na album „Treblinka – Obóz Zagłady” – 
4.399,40 zł 
 
na rzecz muzeum – 100 zł 

8. 

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

 
przygotowywanie uroczystości 
poświęconych historii obozów w 
Treblince i upowszechnianie wiedzy  
o nich, organizacja wolontariatu 
 
prace porządkowe na terenie muzeum, 
wykłady dla skazanych 

9. 

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

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

1. 

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

wymiana doświadczeń i pomoc  
w pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne 

2. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach  

 
udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. historii pożarnictwa  

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

finansowanie energii elektrycznej, wody,  
wywozu odpadów, ogrzewania budynku; 
w zakresie ochrony zbiorów na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

4. 
organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 

w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

5. 

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

 
udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP, organizowanie pracy 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP 
 
  
udział w pracach komisji konkursowej 
oceny kronik OSP i w komisji na 
wierność epoce w wojewódzkich 
zawodach sikawek 

6. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka, 
Mazowieckiego”, „Przeglądu 
Pożarniczego” 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 
 
 
 
 

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych 
 

MR Siedlce 
 brak przystosowań technicznych ze względu na charakter 

zabytkowego budynku 
 dla niepełnosprawnych ruchowo – możliwość zwiedzania na parterze 

 
 

MWiM Treblinka 
 dostępność ekspozycji i Sali konferencyjnej: 

- podjazd przed budynkiem 
- winda  

 toaleta dla niepełnosprawnych 
 wyznaczone miejsce parkingowe 

 
 

MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 
 
MZ Dąbrowa - brak przystosowań technicznych 
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3. Inne osiągnięcia 
 

MR Siedlce 
 
 26-30 stycznia – wizyta robocza w Saksonii-Anhalt w Niemczech dot. 

współpracy z Museum Petersberg (A. Matuszewicz, S. Kordaczuk,  
K. Woźnica) 
 

 27 stycznia – wygłoszenie referatu dot. zbrodni niemieckich w obozach 
pracy i zagłady w Treblince oraz upamiętnienia tego miejsca przez MWiM 
w Treblince - na uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Narodowego 
Socjalizmu w Bernburgu w Niemczech (na zaproszenie premiera landu 
Saksonia-Anhalt) (A. Matuszewicz) 
 

 30 stycznia – udział w konferencji „Dziedzictwo archeologiczne Ziemi 
Łukowskiej: rozpoznanie zasobów – zarządzanie – prezentacja”  
w Łukowie (D. Michalec) 

 
 11 lutego – przyznanie Sławomirowi Kordaczukowi Odznaki Honorowej 

„Za zasługi dla Turystyki” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

 20 lutego – udział w szkoleniu „Podatek VAT i wydatki strukturalne  
w instytucjach kultury) w Warszawie (K. Ostas) 

 
 20 marca – uroczyste podpisanie umów dotacyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
z beneficjentami subregionu siedleckiego 

 
 26 marca – udział w konferencji „Rola dokumentu w muzeach”  

w Warszawie (K. Woźnica) 
 

 9-10 kwietnia – wygłoszenie referatu „Od sytości do głodu. Wyżywienie 
żołnierza polskiego podczas wojen w XVII w.” na konferencji „Wiktuały, 
kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni historycznej” na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie  (K. Woźnica) 

 
 15 kwietnia – udział w konferencji naukowej „Bitwa na Liwskich Mostach 

9-15 IV 1831” w Węgrowie (D. Michalec) 
 

 15 kwietnia – odznaczenie Sławomira Kordaczuka Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznana przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

 
 23-25 kwietnia – udział w I Kongresie Muzealników Polskich w Łodzi  

(S. Kordaczuk) 
 

 25 kwietnia – udział 6 laureatów konkursu „Adwentowe granie”  
w Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie (na zaproszenie 
Fundacji „Wszystkie Mazurki Świata”) 
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 25 maja – udział w konferencji naukowej „Zbiory muzyczne w muzeach 
Mazowsza” w Sannikach (X Dzień Muzealnika na Mazowszu) z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzeów (S.Kordaczuk, D. Michalec,  
W. Księżopolska, A. Leszczyńska, M. Duczek, A. Jastrzębska,  
D. Trebnio) 

 
 28 maja – posiedzenie Rady Muzeum 

 
 28-29 maja – udział w międzynarodowej konferencji „Edukacja dorosłych 

w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” w Tychach – 
wygłoszenie referatu „Edukacja  dorosłych w Muzeum Regionalnym  
w Siedlcach” (K. Woźnica) 

 
 7 czerwca – udział w XIV Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów  

w Krośniewicach (S. Kordaczuk) 
 

 19 czerwca – udział w konferencji otwierającej „nową perspektywę 
finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w subregionie 
siedleckim” w Siedlcach (G. Kobyliński) 

 
 18 sierpnia – udział w komisji konkursowej oceniającej spożywcze 

produkty regionalne w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
(W. Księżopolska) 

 
 21 sierpnia – udział w szkoleniu „Dokumentacja pracownicza  

po zmianach” w Siedlcach (A. Leszczyńska) 
 

 16 września udział w szkoleniu „Przygotowanie instytucji kultury  
do wdrożenia predefiniowanego VAT od 1 stycznia 2016 r.” (K. Ostas) 

 
 22 września – udział w seminarium „Polska muzyka tradycyjna – 

dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”  
w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (W. Księżopolska) 

 
 30 września – Muzeum otrzymało wyróżnienie za wystawę autorstwa 

Sławomira Kordaczuka  „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2. Tak się zaczęła 
droga w Kosmos” w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - 
Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa 2014” 

 
 28 października – Marszałek Województwa Mazowieckiego nominował 

dyrektora A. Matuszewicza do XVII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra 
Gieysztora 

 
 17 listopada – udział w seminarium inaugurującym cykl poświęcony 

koncepcji Muzealnego Koła Ratunkowego, w Wilanowie (G. Kobyliński) 
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MWiM Treblinka 
 29 stycznia – udział w promocji książki „Warszawiacy w Stutthofie”  

w Muzeum Niepodległości w Warszawie (dr E. Kopówka) 
 

 22 kwietnia – udział w uroczystościach 67. rocznicy powstania Państwa 
Izrael w Ambasadzie Izraela (dr. E. Kopówka) 

 
 26 kwietnia – animacja filmowa „Treblinka – wirtualna makieta obozu”, 

reż. Władysław Jurkow, została nagrodzona w prestiżowym konkursie 
Media & Technology MUSE Awards 2015 podczas Museum Expo – 
corocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Muzeów – 
American Alliance of Museums (AAM) 

 
 5 maja – udział w ceremonii wręczenia medali i dyplomów honorowych 

„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” w Siedlcach, nadanych przez 
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie (dr E. Kopówka) 

 
 7-8 maja – udział w ogólnopolskiej konferencji „Między interpretacją  

a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci”  
w Sztutowie (dr E. Kopówka) 

 
 11-14 maja – udział w Międzynarodowej konferencji naukowej  

„Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6” w Warszawie  
(M. Kołodziejek) 

 
 22 lipca – udział w uroczystościach 73. rocznicy rozpoczęcia przez 

Niemców akcji likwidacyjnej getta warszawskiego (dr E. Kopówka) 
 

 9-10 września – udział w „VI Forum Pamięci. Seminarium polskich 
muzeów martyrologicznych” w Sztutowie; wygłoszenie referatu 
„Inicjatywy na przyszłość MWiM w Treblince” (dr E. Kopówka) 

 
 12 października – udział w posiedzeniu Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej w Warszawie; wygłoszenie referatu „Miejsce Pamięci  
w Treblince w najbliższej przyszłości” (dr E. Kopówka) 

 
 20 października – wizyta studyjna dyrekcji i pracowników z Muzeum 

Holocaustu w Macedonii, zorganizowana przez PAP SA na zlecenie MSZ 
 

 12-13 listopada – udział w I Kongresie Historyków Konspiracji 
Niepodległościowej w Toruniu (dr E. Kopówka) 

 
 

MP Kotuń 
 8 grudnia - książka „30 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Stała 

wystawa w latach 1983-2013” autorstwa Z. Todorskiego została 
wyróżniona w Konkursie na prace popularno-naukowe i badawcze, 
dotyczące historii pożarnictwa, zorganizowanym przez Zarząd Główny 
OSP RP w Warszawie 
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VIII.  REMONTY BIEŻĄCE – INFRASTRUKTURA (poza 
obiektami zabytkowymi, o których mowa w pkt. II 4) 

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

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

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

Remont w Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu: 
- remont sufitu i wymiana dwóch okien  
w sali ekspozycyjnej na I piętrze, 
- montaż drzwi przeciwpożarowych na 
strychu (oddzielenie od części OSP) 

planowany 

plan – 3.000 zł 
wykonanie – 

7.040,50 zł z tego: 
5.000 zł – Oddz. 

Wojewódzki Związku 
OSP RP woj. 

mazowieckiego; 
2.040,50 zł środki 

własne 

 
 
 
 
 
 

IX.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

- samochód terenowy Dacia Duster 
- rębak do utylizacji gałęzi pochodzących z prac leśnych  
- garaż blaszany 
- kontener sanitarny 
- zestaw nagłaśniający 
- kserokopiarka 
(zakupy w ramach zadania: Modernizacja i poprawa 
infrastruktury MWiM w Treblince, realizowanego w 
Programie MKiDN „Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: 
Miejsca Pamięci Narodowej) 

plan – 117.437,37 zł 
wykonanie – 117.437,37 
zł, z tego:  
69.832,48 zł – MKiDN; 
47.605,25 zł -
Województwo Mazo-
wieckie (dotacja 
inwestycyjna) 

2. olej opałowy (MWiM, MZD) 
plan – 35.000 zł 
wykonanie – 28.519,51 zł 
środki własne 

3. 
zakup, przeniesienie i montaż drewnianego spichlerza 
(MZ Dąbrowa) 

plan – 18.000 zł 
wykonanie – 13.886,56 zł 
środki własne 

4. kasa fiskalna (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.180 zł 
środki własne 

5. zestaw komputerowy z oprogramowaniem (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 4.630 zł 
środki własne 

6. certyfikowane wkładki do zamków (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.404,50 zł 
środki własne 

7. elementy wyposażenia oficyny (MZD) plan – 0 zł 
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wykonanie – 5.780,58 zł 
środki własne 

8. 
gaśnice i przeciwpożarowe. znaki ewakuacyjne  
do oficyny (MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 1.066,41 zł 
środki własne 

9. system wieszania obrazów (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.099,60 zł 
środki własne 

10. meble kuchenne (MZD) 
plan – 2.500 zł 
wykonanie – 1.600 zł 
środki własne 

11. łódka (MZD) 
plan – 1.500 zł 
wykonanie – 1.200 zł 
środki własne 

12. 
zakup i pielęgnacja drzew i roślin ozdobnych,  
(MZD) 

plan – 3.525 zł 
wykonanie – 5.170,20 zł 
środki własne 

13. założenie trawników (MZD) 
plan – 4.000 zł 
wykonanie – 3.690 zł 
środki własne 

14. wykop oczka wodnego i zarybienie (MZD) 
plan – 1.100 zł 
wykonanie – 1.800 zł 
środki własne 

 
 
 
 
 
 

X. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Pracownicy w 
działach 
merytorycznych 

19 16,75 19 16,5 

Pracownicy 
administracji 

17 15,25 21 19,0 

Pracownicy z 
robót 
interwencyjnych, 
publicznych;  

- - - - 

Praktyki 
studenckie 

1 x - x 

Pracownicy 
sezonowi (od 

kwietnia do 
października) 

2 1 2 1 
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2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. 
Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż – szkolenie 

wstępne dla nowo zatrudnionych 
7 

 
 
 

 
 
 
Siedlce, 25 stycznia 2016 r.           Dyrektor 
        Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
         Andrzej Matuszewicz 
 
 

Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Sylwia Kowalczyk 
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MATERIAŁ ILUSTRACYJNY 
 

I. NABYTKI 

 
Efektem starań Muzeum Regionalnego w Siedlcach w zakresie powiększania 

zbiorów muzealnych są nabytki w postaci: militariów, dokumentów, fotografii 
archiwalnej, ubiorów, dewocjonaliów, obiektów sztuki współczesnej i wyrobów 
rzemiosła artystycznego.  
 
 Wyróżniające się spośród nich to: 

 
 Zaproszenie na ślub Józefy 
Wołoszówny i Stanisława Buczyńskiego  
z 1926 r. Józefa Wołosz to Ziuta Buczyńska 

– słynna polska tancerka, która przez wiele 
lat mieszkała w Siedlcach. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo Zarządu Dóbr Sosnowickich  

w guberni siedleckiej do Bratnich 
Pracowników w Siedlcach z 1909 roku 
podpisane przez liczne osoby, w tym 
Władysława Reymonta. 
 

 
Osiem obrazów olejnych na płótnie autorstwa 

Haliny Trebnio-Liss. Podarowane obrazy to pejzaże  
i motywy kwiatowe – tematy charakterystyczne dla 
twórczości tej siedleckiej malarki.  
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Pamiątki po rodzinie Pacewiczów, pochodzące  

z kolekcji siostrzenicy artysty Zofii Rozanow, podarowane przez 
Mirosławę Szymusik.  Wśród nich znalazły się: trzy prace 
Kazimierza Pacewicza (1895-1974), modlitewnik z 1861 r., kufer 
drewniany, toaletka wisząca z lustrem i zabytkowe tkaniny.  
Przedmioty te uzupełniają kolekcję prac obrazów Kazimierza 
Pacewicza w naszym muzeum.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.   KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 

 
W 2015 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach na konserwację obiektów 

wydatkowało kwotę 24.965 zł pochodzącą ze środków własnych. Dzięki temu swoją 
świetność odzyskało 15 obiektów. 
 

 
Na szczególną uwagę zasługują: 

 
 Cztery obrazy olejne Kazimerza Pacewicza należały do 

najbardziej zniszczonych obrazów z kolekcji prac tego artysty. 
Zostały poddane gruntownej konserwacji w pracowni Romualda 
Wyszyńskiego w Siedlcach – konserwatora dzieł sztuki. Dzięki 
tym działaniom został powstrzymany proces dalszego niszczenia,  
a obiekty uzyskały walory ekspozycyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cztery mosiężne rondle ze zbiorów etnograficznych. Podczas konserwacji 

wykonanej przez Bernarda Nowakowskiego oczyszczono chemicznie z nalotu 
grynszpanu oraz brudu i zabezpieczono je przed dalszą destrukcją. 
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III. WYSTAWIENNICTWO 

Ekspozycje stałe  

SIEDLCE  
 

 Ekspozycje stałe bez zmian prezentowane były:  
 

 „Od siekierki do ciżemki” 

 „W szlacheckim zaścianku” 

 „Podsiedlecka wieś – I połowa XX w.” 

 „Złoty salon” 

 Siedlce własność prywatna. Historia miejscowości do 1807 r. 

 Rozwój Siedlec w latach 1807–1939 

 Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych.  
Twórczość Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881 – 1969)” –  do 6 maja 2015 r. 

 
 Nowe ekspozycje stałe przygotowane w 2015 r.: 
 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ  
„Irena Karpińska (1901 – 1985). Wystawa monotypii ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Wspomnienie w 30. rocznicę 
śmierci artystki” 
od 10 maja 2015 r. 

 

Z kolekcji 110 barwnych 
monotypii, podarowanych przez 
Irenę Karpińską podarowała  
w 1982 roku na wystawie 
pokazaliśmy 54 kompozycji. Choć 
nie udało się zaprezentować 
kolekcji w całości, to jednak ten 
wybór przejrzyście charakteryzuje 
twórczość artystki. 

Najwcześniejsze prace 
pokazane na wystawie powstały  
w latach 50. XX w. i pochodzą  
w znacznej części z cykli: „Miecz 
Damoklesa” i „Niebo pełne butów”. W tym okresie powstały również prace poświęcone 
rodzinie: „Matka”, „Portret zbiorowy”, „Rodzina”, „Głowa”. W kompozycjach z lat 60. i 70. 
znajdziemy wiele wątków związanych z zagrożeniem dla człowieka i świata: „Prócz 
życia wszystko ocalało. Koszmar” (z dedykacją „Obrońcy” praw człowieka), „Sielanka 
(Początek ery postludzkiej)”. „Wyłanianie się z nicości”, „Zagrożony I”, „Ślub w rocznicę 
Hiroszimy”, „Wietnam (My Lai)”, „Odwieczna sprawa człowieka” i inne. Losy człowieka  
i świata nie były Irenie Karpińskiej obojętne i znajdowały wyraz w jej twórczości.  
To sztuka poważna, nie zawsze łatwa w odbiorze, prowokująca do głębokiego myślenia  
i do refleksji, porusza wciąż aktualne problemy człowieka i świata. Opowiada o miłości  
i nienawiści, o radości i cierpieniu, o budowaniu rzeczy pięknych i wartościowych, ale 
mówi też o niszczeniu i o zagładzie. 

Na wystawie zostały pokazane również dokumenty, fotografie i przedmioty 
związane z funkcjonowaniem Miejskiej Szkoły Malarstwa i Przemysłu Artystycznego, 
która powstała w Siedlcach z inicjatywy Ireny Karpińskiej. Szkoła funkcjonowała  
w latach 1944 – 1947, a Irena Karpińska była jej dyrektorką. 
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TREBLINKA 

 

Prezentowana w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum 
Regionalnego w  Siedlcach ekspozycja stała, związana jest z okresem II wojny 
światowej i obozem w Treblince. Składa się z czterech części:  

 

„A  więc  wojna!  Ludność cywilna  we  wrześniu  39”  
–  jest  zbiorem dziesięciu  plansz  z  wystawy  
przygotowanej przez IPN oddział w Lublinie. 
 
 
 
 
 
 

„Okupacja niemiecka i Obóz Pracy” – znajdują się tu 

plakaty okupacyjne, plansze ze zdjęciami więźniów, a 
także przedmioty znalezione na terenie Karnego Obozu 
Pracy.  
 

„Macewy – nagrobki żydowskie”– nagrobki żydowskie, 

wyjęte z tzw. Czarnej Drogi, prawdopodobnie pochodzące z 
cmentarza w Kosowie Lackim.  
 
 
 
 

 
 

Obóz Zagłady – w centralnym punkcie ustawiono 

makietę obozu, na ścianach wiszą historyczne zdjęcia 
pochodzące z albumu Kurta Franza pt. „Piękne czasy”, 
na wprost makiety znajduje się wystawa planszowa 
„Janusz Korczak 1878-1942”.  

 
 
 

„SZUKAJĄC TREBLINKI.  
BADANIA I WYKOPALISKA” 
 

Wystawa jest efektem siedmioletniej 
pracy grupy brytyjskich archeologów, którymi 
kierowała doktor Caroline Sturdy Colls  
z Wydziału Badań Sądowych i Kryminalistyki 
na Uniwersytecie w Staffordshire. Prace te 
miały na celu stworzenie dokładnego planu 
obozów przy jednoczesnym poszanowaniu 
względów religijnych oraz etycznych.  
Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano 

materiały i przedmioty znalezione podczas prowadzonych badań archeologicznych. 
Wśród obiektów znalazła się biżuteria, terakota oraz fragmenty fundamentów ze starych 
komór gazowych, monety i inne elementy z garderoby kobiet, typu spinki czy klipsy do 
włosów.  
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KOTUŃ 
 

Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum 
Regionalnego w  Siedlcach wystawa stała przedstawia dzieje techniki pożarniczej od 
połowy XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię polskiego pożarnictwa. 
Ekspozycja podzielona jest na cztery tematyczne części: rozwój techniki pożarniczej od 
połowy XIX do końca XX wieku, podręczny sprzęt gaśniczy, zabytkowe pojazdy 
pożarnicze, kultura polskiego pożarnictwa. Ekspozycja została nieznacznie uzupełniona 
o nowe eksponaty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wystawy czasowe 
 

SIEDLCE 
 

40 LAT ODDZIAŁU PODLASKIEGO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
NUMIZMATYCZNEGO  
W SIEDLCACH  
18.I - 22.II.2015 
 

Była  to wystawa podsumowująca 40 lat 
historii Oddziału. Została podzielona na dwie 
główne części. W pierwszej zaprezentowano 

działalność i osiągnięcia Oddziału od powstania do współczesności. Pokazane 
dokumenty z pierwszych lat działalności Oddziału - wzory legitymacji członkowskich 
obowiązujących od lat siedemdziesiątych oraz plakiety ze zjazdów PTAiN i PTN.  

W drugiej części wystawy zaprezentowano fragmenty kolekcji członków 
Podlaskiego Oddziału PTN. Znalazły się tu eksponaty pochodzące z czasów od 
starożytności do współczesności. Siedleccy 
numizmatycy pokazali rzadkie monety 
z okresu rzymskiego, greckiego i kalifatu 
arabskiego. Można było obejrzeć również 
monety królów polskich, współczesne monety 
kolekcjonerskie emitowane przez NBP, kopie 
i repliki monet przedwojennych 
niewprowadzonych do obiegu oraz medale 
z serii papieskiej i królewskiej. Ciekawostką 
na wystawie były wycofane z obiegu 
banknoty z okolicznościowymi nadrukami.  
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EWA ZBOROWSKA-BUCZEK  
„UKŁADAM ŚWIAT MÓJ” 
23.I - 22.II.2015  

 

Wystawa pokazała dorobek 
twórczy ubiegłorocznej stypendystki 
Prezydenta Miasta Siedlce 
w dziedzinie kultury i sztuki. Oprócz 
obrazów malowanych głównie 
pastelami autorka, wystawiła rysunki 
oraz fotografie i rękodzieło 
artystyczne. 

 

 
MARTWA NATURA  
W MALARSTWIE  
ZE ZBIORÓW MUZEUM 
REGIONALNEGO  
W SIEDLCACH  
24.II - 22.III. 2015  
 

Był to kolejny pokaz 
tematyczny ze zbiorów działu 
sztuki Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach. Na wystawie 
zostały pokazane obrazy 
olejne, akwarele i monotypie 
barwne ośmiorga artystów: 

Michała Borucińskiego, Ireny Karpińskiej, Joanny Karpińskiej, Konstantego Laszczki, 
Marii Anto, Irajdy Cwietkow, Heleny Zadrejko-Kokorakis i Zygmunta Urbanowicza. 
 

 
 

„WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE - 
ROSTWOROWSCY"  
27.II - 12.IV.2015 
 

Na ekspozycji zaprezentowano 
dzieje rodu i jego wybitnych 
przedstawicieli. Podkreślono czynny 
udział Rostworowskich w ważnych dla 
kraju momentach dziejowych i ich 
patriotyzm. Ukazano dorobek kulturalny 
i duchowy. Wśród Rostworowskich 
znajdują się bowiem pisarze, artyści 
i uczeni. Muzeum Regionalne w Siedlcach było jedenastą placówką, w której wystawę 
prezentowano. Wcześniej eksponowana była m.in. w Akademii Ignatianum w Krakowie, 
Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 
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„BYĆ KOBIETĄ" -  WIZERUNKI 
KOBIET W ZBIORACH MUZEUM 
REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
8.III - 12.IV.2015 
 

Był to tytuł pokazu wybranych ze 
zbiorów działu sztuki Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach wizerunków kobiecych. Na 
wystawie zostały pokazane portrety, akty, 
sceny rodzajowe oraz dwie rzeźby 

Konstantego Laszczki (1865-1956). W tym zestawie znalazło się 16 prac artystów 
tworzących na przełomie XIX i XX wieku. Pokazaliśmy dzięki nim kobiety w różnym 
wieku. Portrety dziewczynek to obrazy Michała Borucińskiego (1995-1976), Vlastimila 
Hofmana (1881-1970) i Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002). Michał Boruciński 
(1885-1976), Franciszek Żmurko (1859-1910) oraz Kazimierz Sichulski (1879-1942). 
Studiując twarze młodych kobiet przygotowywali się do stworzenia większych 
kompozycji. Typowe reprezentacyjne portrety wyszły 
spod pędzla Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-
1969), wspominanego już Michała Borucińskiego 
(1885-1976) i Kazimierza Pacewicza (1895-1974).  

Na wystawie pokazane zostały również obrazy 
z kobietą w roli głównej autorstwa bardziej 
współczesnych nam artystów: Urszuli Grabowskiej, 
Bożeny Koroczyckiej, Doroty Grynczel, Antoniego 
Fałata i Franciszka Maśluszczaka.  
 
 
 

RZEŹBA I MALARSTWO ANDRZEJA 
MALISZEWSKIEGO  
13.III - 5.IV.2015  

 
Andrzej Maliszewski jest Siedlczaninem. 

Od dzieciństwa przejawiał zdolności plastyczne. 
Chociaż nie zdecydował się na naukę 
w średniej szkole plastycznej, to zawsze jednak 
coś rzeźbił albo malował. W chwili obecnej 
prowadzi zakład kamieniarski, ale dla własnej 
przyjemności rzeźbi także w drewnie. Bardzo charakterystyczne dla jego działań są 
kompozycje przedstawiające postacie w strojach historycznych lub fantastycznych. 
Najczęściej są to głowy i fragmenty torsów. W dekoracyjny sposób układają się włosy, 
wąsy czy brody tych rzeźbionych postaci. Na ich głowach możemy podziwiać korony, 

diademy, średniowieczne czy renesansowe berety, 
turbany i zawoje oraz kaptury lub skromniejsze czapki. 
Bez problemu możemy określić wiek tych postaci, bo 
są to osoby w różnym wieku. Możemy też śledzić 
różne emocje malujące się na twarzach.  

 Swoje rzeźby Andrzej Maliszewski prezentował 
już w Muzeum Regionalnym w Siedlcach w 2011 roku. 
Na tej wystawie zdecydował się pokazać także swoje 
obrazy olejne. Ich tematyka była bardzo różnorodna.  
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DRZEWORYTY JERZEGO DOMINO  
27.III - 26.IV.2015  
 

Wystawa była tylko niewielkim fragment twórczości tego artysty. Pokazaliśmy 
zestaw 28 drzeworytów o różnej tematyce i różnych źródłach inspiracji. Każda 
z przedstawionych kompozycji zaciekawia ujęciem tematu, opracowaniem szczegółów 
i wielowarstwowością. W bogactwie 
elementów mogliśmy się doszukać 
dyskretnie ukrytej anegdoty, żartu 
czy innego przekazu. Oprócz tej 
szlachetnej techniki drzeworytu 
Jerzy Domino zajmuje się 
rysunkiem i akwarelą, a z innych 
technik graficznych uprawia także 
akwafortę, akwatintę, suchą igłę 
i linoryt, zajmuje się również ilustracją 
książkową.  

Ilustracje jego autorstwa 
znajdują się w licznych publikacjach 
i podręcznikach. 

 
 
 
MATERIE ŚWIATA. MALARSTWO MAŁGORZATY STRZELEC  
24.IV - 14.VI.2015 

 
Na wystawie zaprezentowane zostały 

prace z ostatnich dziesięciu lat. Był to 
niewielki wycinek z bogatej twórczości 
malarskiej Małgorzaty Strzelec, ale na tyle 
duży by scharakteryzować twórczość tej 
malarki. Na siedlecką wystawę autorka 
wybrała 54 prace – obrazy olejne i akwarele, 
które wyraźnie układają się w cykle 
tematyczne: Materie aktywne, Pejzaże nocne, 
Wypukłe (Planety), Kamienie, Wyspy dalekie, 

Wyspy nieznane, Wyspy szczęśliwe i najnowszy cykl Kratery. 
Autorka wystawy jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

w Gdańsku, gdzie studiowała malarstwo w pracowniach prof. Jacka Żuławskiego, prof. 
Jerzego Usarewicza i prof. Kazimierza Ostrowskiego, oraz tkaninę w pracowni prof. 
Józefy Wnukowej i ceramikę w pracowni prof. Hanny 
Żuławskiej. Małgorzata Strzelec jest profesorem 
nadzwyczajnym w  Katedrze Malarstwa i Rysunku 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno -
Humanistycznego w Radomiu. 

Uprawia twórczość w  dziedzinie malarstwa 
i rysunku. Źródłem inspiracji jej prac jest niewątpliwie 
natura, a kolor, forma i przestrzeń to najważniejsze 
elementy jej kompozycji.  
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WOJEWÓDZTWO SIEDLECKIE. 
PODRÓŻ SENTYMENTALNA  
8.V - 5.VII.2015  
 

Wystawa została zorganizowana 
z okazji 40. rocznicy utworzenia województwa 
siedleckiego. Był to okres, który wiele osób 
wspomina z pewnym sentymentem a nawet 
nostalgią. Wystawa miała na celu przypomnienie 
najciekawszych wydarzeń politycznych, 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych regionu. Autorzy ekspozycji dołożyli starań, 
aby zwiedzający mogli „poczuć” klimat PRL-u lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych 
i czasu przemian lat dziewięćdziesiątych XX w. w Siedlcach, innych miastach 
i miejscowościach dawnego województwa.  

Ekspozycja w znacznej mierze składała się z unikatowych fotografii ukazujących 
m.in. budowę fabryk, osiedli mieszkaniowych. Wystawę wzbogaciły również pamiątki 

materialne po często nieistniejących już 
zakładach pracy, m.in. schematy i tablice 
informacyjne Zakładów Dziewiarskich „Karo”, 
gry i zabawki m.in. ze Spółdzielni Pracy „Miś” 
i Podlaskich Zakładów Wytwórczych. Ważną 
częścią ekspozycji były sportowe proporczyki, 
karty pocztowe, legitymacje, medale 
i odznaczenia nadawane zasłużonym dla 
województwa siedleckiego, torba podróżna 
FSO Siedlce, kartki żywnościowe z 1981 roku, 
list ze stemplem „OCENZUROWANO” i wiele 
innych pamiątek. 

 
„KONIE, ANIELICE I NADBUŻAŃSKIE ŁĄKI”  
WYSTAWA MALARSTWA SYLWII KALINOWSKIEJ  
19.VI-6.IX.2015 

Sylwia Kalinowska mieszka i maluje 
w Janowie Podlaskim na terenie 
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.  
Z wykształcenia jest biologiem. Biologię 
i ochronę środowiska studiowała na Akademii 
Przyrodniczej w Lublinie. Sztuką interesowała 
się od dzieciństwa i to spowodowało, że 
studiowała także historię sztuki w Collegium 
Civitas w Warszawie i grafikę na wydziale 
artystycznym Uniwersytetu Marii Curie–
Skłodowskiej w Lublinie. Brała udział 

w plenerach malarskich ogólnopolskich i międzynarodowych w Gródku nad 
Dunajcem i w Krzymoszach koło Międzyrzeca Podlaskiego. Ma na swoim koncie 
wystawy indywidualne w Polsce i poza granicami kraju. Swoimi kompozycjami 
wspierała wystawy i aukcje charytatywne organizowane przez Klub Rotariański 
w Elblągu i Fundację „Bliźniemu swemu” działającą na rzecz Towarzystwa Pomocy im. 
Św. Brata Alberta. Na wystawie zaprezentowała 37 kompozycji pejzażowych, 
kwiatowych, z motywami konia i studiami twarzy kobiecych. 
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LETNIĄ PORĄ. PEJZAŻE I SCENY RODZAJOWE ZE ZBIORÓW 
MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH  
1.VII-6.IX.2015 
 

Był to pokaz 26 obrazów ze zbiorów działu sztuki Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach. Wybrane zostały pejzaże i sceny rodzajowe o tematyce letniej.  
W pokazie brały udział obrazy 10 autorów: Małgorzaty Łady-Maciągowej (1881-1969), 
Emila Schinagela (1889-1943), Jana Bohuszewicza (1878-1935), Michała 
Borucińskiego (1885-1975), Jadwigi Habrik-Wiśniewskiej (1887-1964), Michaliny 
Krzyżanowskiej (1883-1962), Ludomira Benedyktowicza (1844-1926), Kazimierza 
Pacewicza (1895-1974), Krystyny Łady - Studnickiej (1907-1999) oraz Eugeniusza 
Kazimirowskiego (1873-1939).  

 

    
 
 

 
„HAFTOWANE WSPOMNIENIA”  
HAFTY MARII KUSZELL  

10.VII - 4.X.2015 
 

„Haftowane wspomnienia” to wystawa 
„malowanych igłą” obrazów Marii Kuszell 
(1898-1986). Ich autorka urodziła się 
w Ratowie koło Mławy. Studiowała na 
SGGW w Warszawie, gdzie poznała 
swojego męża, z którym zamieszkała 
w majątku Przytoczno. Do II wojny 
światowej zajmowała się gospodarstwem 
domowym, wychowaniem ośmiorga dzieci i pracą na rzecz lokalnej społeczności. Po 

reformie rolnej, została wysiedlona z rodzinnego 
majątku i zamieszkała w Warszawie. Zaczęła 
wtedy zajmować się haftem użytkowym,  
a z czasem i dla przyjemności tworzyła 
haftowane kompozycje, które były wspomnieniami 
z ukochanego Przytoczna. Te kompozycje 
pokazane zostały na wystawie w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach. Wystawę wzbogaciły 
kompozycje ceramiczne jej córki - Heleny 
Kuszell, która kontynuuje artystyczne tradycje 
rodzinne. 
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„ŻAR SŁOWA I TREŚCI ROZSĄDEK”  
WYSTAWA AUTORSTWA BARBARY 
WACHOWICZ POŚWIĘCONA 
CYPRIANOWI KAMILOWI NORWIDOWI  
18.IX-22.XI.2015 
 

„Żar słowa i treści rozsądek” to tytuł 
wystawy poświęconej życiu i twórczości Cyprana 
Kamila Norwida . Przesłaniem ekspozycji było 
ukazanie sylwetki Poety – w jego losach, 

wielkości, osamotnieniu, głębokości refleksji na temat posłannictwa artysty, cech 
Polaków (ich ułomności ale i zalet), rozważań o Ojczyźnie. 

Ikonografia wystawy zaprezentowała wszystkie portrety Norwida (fotograficzne, 
autoportrety, a także najciekawsze wizerunki Poety pędzla współczesnych), zdjęcia 
i portrety najważniejszych osób wpisanych w życie Norwida, rękopisy i grafiki Norwida 
oraz unikatowe edycje jego dzieł. Osobną sekwencję na wystawie poświęcono urodzie 
Korczewa.  

 

  

 
PRZEZ TWÓRCZOŚĆ DO ZDROWIA  
8-31.X.2015 
 

Była to XII edycja wystawy prac 
plastycznych i rękodzielniczych autorstwa 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy MOPR w Siedlcach 
oraz pacjentów Oddziału Psychiatrycznego 
SPZOZ w Siedlcach, zorganizowana 
w ramach obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego.  

Prezentacja prac plastycznych 
pacjentów oddziału psychiatrycznego 
dziennego i całodobowego oraz 
podopiecznych środowiskowego domu 
samopomocy, miała przybliżyć wszystkim zwiedzającym świat przeżyć, sposób 
patrzenia na rzeczywistość osób z problemami, chorobami psychicznymi. Często ci, 
którzy są choćby podejrzewani o choroby psychiczne, dostają łatkę dziwaka, 
niemądrego, niebezpiecznego, nieodgadnionego, obcego. Tymczasem są to osoby, 
które widzą więcej, mocniej, czasem może inaczej, ale ich świat odczuć i przeżyć nie 
różni się od tego, co nazywamy „normą”. W twórczości mogliśmy odczytać radość, lęk, 
ciekawość, zobojętnienie, zaangażowanie, smutek, wiarę w siebie, poczucie 
odrzucenia, poszukiwanie kontaktu z drugim człowiekiem, otwarcie na transcendencję – 
bogaty zbiór emocji, których doświadczają. 
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GENERAŁ FRANCISZEK SIKORSKI (1889-1940)  
DOWÓDCA 9 DYWIZJI PIECHOTY W SIEDLCACH 
8.XI.2015-24.I.2016 
 

Wystawa została zorganizowana 
z okazji 75. rocznicy śmierci generała. 
Franciszek Sikorski to postać ważna 
w dziejach Polski, choć nieco zapomniana. 
Legionista, członek Polskiej Organizacji 
Wojskowej, uczestnik wojny 1920 roku, 
dowódca 9 Dywizji Piechoty, przez wiele lat 
mieszkający w Siedlcach, dowódca obrony 
Lwowa, jeniec Starobielska, Katyńczyk. 

Na ekspozycji zostały zaakcentowane 
najważniejsze wydarzenia w życiu gen. 

Franciszka Sikorskiego od jego dzieciństwa, przez służbę wojskową i życie rodzinne po 
śmierć z rąk enkawudzisty w Charkowie w 1940 roku. Ukazano go jako dowódcę dywizji 
i mieszkańca Siedlec. Został też zaakcentowany jego udział w walkach w obronie 
Lwowa we wrześniu 1939 r., niewola i śmierć. Wspomniano także tragiczne losy jego 
rodziny, która została wywieziona w głąb ZSRR, w czasie, gdy on sam został 
zamordowany. 

Ważnym elementem wystawy była ikonografia. Zostały pokazane również 
dokumenty i korespondencja generała. Niezwykle ważnym elementem wystawy były 
kartki wysłane z niewoli do rodziny.  

 

 

TWÓRCZOŚĆ TERESY 
SZCZUROWSKIEJ-BUCHCZEWEJ 
27.XI.2015 - 17.I.2016 

 
Zapowiedzią tej prezentacji był 

ubiegłoroczny kameralny pokaz stypendialny 
artystki. Obecna wystawa to twórcze dokonania 
autorki na przestrzeni wielu lat. Artystka 
pokazała obrazy olejne głównie o tematyce 
pejzażowej i z motywami kwiatowymi. Na 

wystawie znalazły się również grafiki, wykonane w różnych technikach, będące 
ilustracjami przysłów i porzekadeł ludowych. Najstarsze prace prezentowane na 
wystawie powstały w latach 60. XX w. w Bułgarii, gdzie artystka mieszkała 20 lat, i są 
wykonane techniką wycinanki. Ekspozycję uzupełniły rysunki, monotypie i szkice. 
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TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach w 2015 roku prezentowane były dwie wystawy czasowe:  
 
 

 

 

 

 
 

 

 „PRZEJŚCIE”- WYSTAWA  PRAC  
AGNIESZKI WRÓBEL,  
ANNY NIEDBAŁA, MAGDY GIZY  
I MAGDALENY DUDEK 
kontynuacja z 2014 r. –  
25 lipca 2015 r.  
 

Był  to cykl prac malarskich czterech 
artystek z Olsztyna i jego okolic. Motywem 
przewodnim obrazów stała się śmierć, ból, 
męczeństwo, dzieci i cierpienie. Artystki 

swoje przeżycia i przemyślenia wyraziły za pomocą farby akrylowej i akwarel.  

 
„SZUKAJĄC TREBLINKI.  
OKIEM ARTYSTY” 
czynna od 2 sierpnia 2015 r. 
 

Wystawa „Szukając Treblinki. 
Okiem Artysty” jest uzupełnieniem 
ekspozycji archeologicznej „Szukając 
Treblinki. Badania i wykopaliska”.  
Do współpracy zaproszono sześcioro 
artystów,  a powstałe prace zostały 
zainspirowane przez znaleziska 
archeologiczne i tematykę związaną  
z historią obu obozów. Prace mają 
różną formę, od ściany tekstu po 

rzeźbę wolnostojącą, a także przetworzone wtórnie obiekty, jak fotel pokryty nowa 
tapicerką z motywem obiektów znalezionych podczas prac archeologicznych na terenie 
Treblinki.  
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IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

Wśród publikacji w 2015 roku uwagę zwracają: 

 
 Treblinka. Historia i pamięć  

Książka zawiera m.in. zbiór artykułów, które 
zostały wygłoszone we wrześniu 2014 roku na  
II Konferencji Naukowej w Muzeum Walki  
i Męczeństwa Treblince. Spotkanie zorganizowano w 
50. rocznicę upamiętnienia Miejsca Pamięci oraz 
70. rocznicę likwidacji Karnego Obozu Pracy. 
Publikacja składa się z dwóch części i aneksu.  
W części pierwszej zamieszczono cykl referatów, 
zaprezentowanych podczas II Konferencji 
Naukowej w MWiM w Treblince, które mają na celu 
skłonić czytelników do przemyśleń związanych  
z rozumieniem i znaczeniem byłych obozów 
niemieckich. Artykuły zawarte w publikacji przybliżą 
czytelnikowi historię o funkcjonowaniu  
i upamiętnieniu Karnego Obozu Pracy i Obozu 
Zagłady. Część druga poświęcona jest 
upamiętnieniu ofiar Treblinki, między innymi 
czytelnik znajdzie w niej przemówienie wygłoszone 
z okazji upamiętnienia mordu Romów i Sinti, 

materiały edukacyjne o polsko-izraelskich spotkaniach młodzieży w Treblince,  
a także materiały informacyjne na temat programu resocjalizacji skazanych. Ostatnią 
część tworzą aneksy, zawierające informacje na temat uroczystości upamiętniających 
wydarzenia z okresu II wojny światowej oraz materiały edukacyjne o Polskim 
Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka. Całość publikacji zamykają zdjęcia wykonane 
m.in. podczas konferencji naukowej w Treblince, badań terenowych oraz prac przy 
budowie centralnych obiektów na terenie Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy. 

 
 

 Treblinka II- Obóz Zagłady Treblinka II- das Vernichtunslager  
Album jest wznowieniem wydawnictwa  

z 2005 roku, który był wynikiem pracy nad 
projektem przeprowadzonym przez trójkę 
niemieckich uczniów, zapoczątkowanym 
podczas praktyki w ramach zajęć historii. Praca 
była zainspirowana przez kierownika MWiM  
w Treblince, Edwarda Kopówkę. Celem tej 
inicjatywy było zaprezentowanie wstępnych 
informacji o tym historycznym miejscu, jak 
również zapoznanie polskich uczniów z tym 
pomysłem. Ogółem powstało 16 tablic 
wystawowych o formacie 70x50 cm. Niniejszy album stanowił pomniejszoną wersją 
wystawy.  

Po dziesięciu latach broszura informacyjna pojawia się ponownie w wersji 
poprawionej. Za zgodą autorów zmieniono kolejność języków, teksty polskie zostały 
umieszczone przed tekstami niemieckimi.  
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 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

Informatory-składanki zawierające podstawowe 
informacje o muzeach. Są to dwustronnie zadrukowane 
karty formatu A4 złożone na trzy części. Pierwszy wydany 
w języku polskim i angielskim a drugi tylko  
w języku polskim. 
 
 
 
 

 
 

 Wydawnictwa towarzyszące organizowanym wystawom 
 

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

 EWA ZBOROWSKA-BUCZEK „... UKŁADAM ŚWIAT MÓJ ...” 

 RZEŹBA I MALARSTWO ANDRZEJA MALISZEWSKIEGO  

 DRZEWORYTY JERZEGO DOMINO  

 MATERIE ŚWIATA. MALARSTWO MAŁGORZATY STRZELEC  

 „KONIE, ANIELICE I NADBUŻAŃSKIE ŁĄKI”. WYSTAWA MALARSTWA SYLWII 
KALINOWSKIEJ  

 „HAFTOWANE WSPOMNIENIA”. HAFTY MARII KUSZELL  

 TWÓRCZOŚĆ TERESY SZCZUROWSKIEJ-BUCHCZEWEJ 
 
 
 
 

             

 
 
 

 
 

 Stemple okolicznościowe przygotowane na uroczystość 
Dni Niepodległej  
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 Rewenety i monety okolicznościowe przygotowane na tegoroczne imprezy 
 

 

   

 
 Kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum i jego oddziałów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozetka niepodległościowa przygotowana  
na uroczystość Dni Niepodległej   

 
 

 Magnesy reklamowe 
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 Znaczki turystyczne  
 

                               
 

                               
 

 

 

 

 

 
 Wizytówki listkowe z danymi adresowymi muzeum i jego oddziałów  
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 

 
Oprócz stałej oferty lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – głównie dla dzieci 

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

 

Oto niektóre z nich:  
 

 Narodowy Dzień Pamięci  
„Żołnierzy Wyklętych” 
3 marca  
W związku z Narodowym Dniem Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” w muzeum odbył się wykład  
z pokazem multimedialnym. Wykład był poświęcony 
podziemiu antykomunistycznemu na południowym 
Podlasiu w latach 1944-1948. Tematem wykładu była 
działalność podziemia zbrojnego przeciwko władzy 
komunistycznej, reakcja komunistów na opór zbrojny, relacje między podziemiem 
polskim i ukraińskim oraz bilans walk między władzą ludową a podziemiem 
antykomunistycznym na południowym Podlasiu w latach 1944-1948. Temat przedstawił 
dr Wiesław Charczuk. 

 
 Wykład Bernarda Sobiczewskiego  

„Niespełnione nadzieje. Siedlce i jego 
mieszkańcy w pierwszym roku po 
zakończeniu okupacji niemieckiej” 
8 maja  

 
 W związku z przypadającą 70. rocznicą 
zakończenia II wojny światowej w muzeum odbył się 
wykład Bernarda Sobiczewskiego dotyczący dziejów 

Siedlec i jego mieszkańców w 1945 r. Prelekcja była poświęcona funkcjonowaniu 
miasta w pierwszym roku po zakończeniu okupacji niemieckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem życia politycznego, sytuacji gospodarczej oraz nastrojów społecznych 
jakie towarzyszyły jego odbudowie i próbie tworzenia przez władze komunistyczne 
zrębów nowego ustroju. Wykład był połączony z pokazem multimedialnym, ukazującym 
niektóre wydarzenia z udziałem władz miejskich i mieszkańców Siedlec. 

 
 Spektakl otwierający wystawę  

„Żar słowa i treści rozsądek” 
18 września 

 
Wystawę autorstwa Barbary 

Wachowicz „Żar słowa i treści rozsądek” 
poświęconej Cyprianowi Norwidowi otworzył 
spektakl z udziałem Anny Seniuk w roli Pani 
na Korczewie i Adama Marjańskiego w roli 
Norwida. Spektakl ukazał sylwetkę poety – 
jego losy, twórczość, refleksje na temat 
posłannictwa artysty, rozważania o Ojczyźnie z dala od bliskich i wielkie osamotnienie 
poety.  
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 Wykład dra Rafala Dmowskiego 
„Kiedy naprawdę skończyła  
się II wojna światowa” 
25 września 

 
Dr Rafał Dmowski jest adiunktem  

w Instytucie Historii i Stosunków Między-
narodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem  
2 monografii i 2 wyborów źródeł, współautorem 

5 monografii i redaktorem naukowym 11 prac zbiorowych. Od lat popularyzuje historię 
regionu poprzez udział w audycjach radiowych, programach telewizyjnych i artykułach 
zamieszczanych w prasie lokalnej. Podczas wykładu zwrócił uwagę na mało znane 
fakty dotyczące zakończenia wojny. Omówił nie tylko kontrowersje dotyczące 8 i 9 maja 
1945 r., ale i inne daty końca wojny podawane w historiografiach innych państw. 

 
 Akcja 60+ kultura 

27 września 

 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na ostatni weekend wrześniowy 
ogłosiło ogólnopolską akcję „60+ kultura” pod 
hasłem „Pierwszy weekend jesieni, weekendem 
seniora z kulturą". W tym roku do wzięcia udziału 
w akcji „60+kultura” zgłosiło się ponad 200 
ośrodków z całej Polski. Oferty skierowane do 
seniorów są różne – od bezpłatnego wejścia, do 
specjalnie zorganizowanych spotkań, wykładów, 
warsztatów i wycieczek z przewodnikami. Akcja 
„60+ kultura” była skierowana do osób powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Miała ich zachęcić 
do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty 
dostępnej w ich miejscu zamieszkania. W związku z tą akcją muzeum dla naszych 
seniorów przygotowało specjalny program: bezpłatne zwiedzanie wszystkich wystaw 
stałych i czasowych oraz bezpłatne projekcje dwóch filmów: 

„GANCWOL – FOTOGRAF” – film o znanym siedleckim fotografie. Film został 
nagrodzony na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych  
w Krakowie; „EKSPOZYCJA STAŁA” – film o sławnych siedlczanach. 

 
 

 Otwarcie Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie 
9 października 

 
9 października 2015 roku odbyło 

się uroczyste otwarcie trzeciego oddziału 
Muzeum Regionalnego – Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie. Gościom 
zaprezentowano wyremontowane budynki 
oraz  uporządkowany i częściowo zago-
spodarowany teren założenia dworsko-
parkowego. 
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Głównym punktem programu była prezentacja ekspozycji stałej „Wnętrza 

dworskie przełomu XIX i XX w.”. W meble, obrazy i przedmioty rzemiosła artystycznego 
wyposażono następujące pomieszczenia: sień dworska, pokój pana domu pełniący 
funkcję kancelarii dworskiej, pokój pani domu, sypialnie, salon, pokój stołowy  
z pomieszczeniem kredensowym oraz kuchnię i łazienkę. Eksponaty prezentowane  
w poszczególnych wnętrzach pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
oraz wypożyczone z innych kolekcji muzealnych: Zamku Królewskiego w Warszawie, 
Muzeum Warszawy i Muzeum Narodowego w Warszawie oraz podarowane i przejęte  
w depozyt od osób prywatnych. Znaczną część ekspozycji stanowią przedmioty 
zakupione dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji celowej Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z procesem rewaloryzacji goście mogli zapoznać się dzięki wystawie fotografii 

Sławomira Kordaczuka „Dąbrowa - Natolin 2010-2015”. 
Oprawę muzyczną wydarzenia stanowił koncert fortepianowy w wykonaniu 

Karola Radziwonowicza, znakomitego pianisty, komentatora międzynarodowych 
konkursów chopinowskich. 

Uczestnicy mogli skorzystać z przejażdżki bryczką po parku. 
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 XVII Festiwal Nauki i Sztuki  
w Siedlcach 

16 października 

 
Co roku Muzeum Regionalne  

w Siedlcach włącza się w organizację 
Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizatorem 
imprezy od 1999 r. jest Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 
W tym roku w Muzeum Regionalnym 
można było zwiedzić wystawę Barbary 
Wachowicz „Żar słowa i treści 

rozsądek”, posłuchać wykładu dr Marzeny Kryszczuk na temat twarzy Norwida oraz 
uczestniczyć w uroczystości wręczenia tegorocznym laureatom nagrody „Złotego 
Jacka”.  

 
 Promocja książki Piotra Dzięciołowskiego 

„Nie był malarzem koni. Rzecz o Ludwiku Maciągu” 
23 października 
 

          Pod koniec października w muzeum 
odbyła się promocja książki Piotra 
Dzięciołowskiego „Nie był malarzem koni”, 
będąca zbiorem wspomnień dotyczących 
Ludwika Maciąga (1920-2007), znanego 
współczesnego artysty malarza, profesora 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych      
i żołnierza legendarnego Oddziału 
Partyzanckiego „Zenona” 34 Pułku Piechoty 
Armii Krajowej. Spotkanie poprowadził 
Andrzej Ilczuk. Po spotkaniu była 
możliwość zakupienia książki i otrzymania dedykacji od autora. Promocję książki 
zorganizowali Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Fundacja Ludwika Maciąga EOS. 

 
 

 Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza 
1 grudnia 

 
        Tradycyjnie 1 grudnia w muzeum odbyła się 
uroczystość wręczenia Nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza. Nagroda przyznawana jest od 
1987 roku w trzech dziedzinach: społeczno–
patriotyczno–humanitarnej, szeroko pojętej sztuki, 
sztuki sakralnej i ludowej, literatury.  Wyróżnienia 
te otrzymują osoby, szczególnie związane  
z naszym regionem. W tym roku kapituła 
przyznała trzy nagrody: w dziedzinie kulturalno–
organizacyjnej i ochrony zabytków wyróżniony 

został ks. Henryk Drozd; w kategorii społeczno-humanitarnej nagrodę otrzymało 
stowarzyszanie „Wspólny Świat" z Białej Podlaskiej natomiast w dziedzinie literatury 
popularno-naukowej i publicystyki nagrodę otrzymał historyk Tomasz Jaszczołt. 

Tegoroczne Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza zostały przyznane po raz 26.  
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej i oddziałach 

muzeum w 2015 r. znalazły się: 
 

NOC MUZEÓW 
16 maja 

 

   Muzeum Regionalne w Siedlcach uczestniczy w tej 
imprezie ogólnopolskiej od 2009 r. W tym roku 
tematem przewodnim była podróż sentymentalna po 
dawnym województwie siedleckim.  

W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły 
się: 

 otwarcie wystawy „Województwo siedleckie. 
Podróż sentymentalna”, 

 pokaz multimedialny Sławomira Kordaczuka 
„Pożegnanie województwa siedleckiego”, 

 zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży 
„Poznajemy herb Siedlec”, 

 konkurs wiedzy na temat prezentowanych 
wystaw w muzeum, 

 wykład dra Franciszka Gryciuka „Województw 
siedleckie 1975-1998”, 

 spotkanie z Agnieszką Kondracką, siedlczanką, 
arabistką mieszkającą wiele lat w Pakistanie i Indiach, 

 projekcja filmu o historii polskich dzieł utraconych 
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UROCZYSTOŚCI ROMSKIE 
W TREBLINCE 
28 lipca 

  
Pod koniec lipca na terenie Muzeum 

Walki i Męczeństwa po raz drugi odbyła  
się uroczystość upamiętniająca zagładę Romów 
i Sinti. W ubiegłym roku obchodom tym 
towarzyszyło odsłonięcie pomnika ufundowa-
nego przez Radę Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa. 

W spotkaniu wzięli udział: Henryk Wujec, doradca prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka Wojewody Mazowieckiego do 
Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, posłowie na Sejm RP: Krystyna 
Pawłowicz i Arkadiusz Czartoryski, Jakub Karfik, ambasador Republiki Czeskiej, 

Christian Autengruber, zastępca ambasadora 
Austrii, Sylvain Guiaugué, przedstawiciel 
ambasady Republiki Francuskiej, Frid Nielsen, 
przedstawiciel ambasady Republiki Federalnej 
Niemiec, Aron Fishman, przedstawiciel ambasady 
Stanów Zjednoczonych, Zsombor Zeold, 
przedstawiciel ambasady Węgier oraz Dariusz 
Napiórkowski, dyrektor Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Siedlcach. Nie zabrakło też 
władz gminnych, a także młodego pokolenia 
Romów.  

 
UROCZYSTOŚCI 
UPAMIĘTNIAJĄCE 72. ROCZNICĘ 
POWSTANIA WIĘŹNIÓW 
W TREBLINCE 
2 sierpnia 
 

W pierwszą niedzielę sierpnia na terenie 
byłego Obozu Zagłady w Treblince odbyły się 
uroczystości upamiętniające 72. rocznicę 
powstania więźniów. Wśród uczestników 

uroczystości obecny był ostatni ocalały świadek tamtych tragicznych wydarzeń – 
Samuel Willenberg. 92-latkowi towarzyszyła żona Ada, córka, zięć i wnuczka. 

Po wysłuchaniu historii ostatniego świadka odmówiono modlitwę kadisz. 
Modlitwę odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. W intencji 
pomordowanych pomodlił się także Stas Wojciechowicz, rabin progresywny Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Psalm 23 w wersji polskiej i hebrajskiej odczytał 
zaś ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy spotkania mogli wysłuchać 
historii obozu i porozmawiać z Samuelem Willenbergiem lub wziąć udział  
w oprowadzaniu po terenie obozu przez dr Caroline Sturdy Colls, która prowadziła tu 
badania archeologiczne. Dalsza część spotkania miała miejsce w budynku Muzeum 
Walki i Męczeństwa.  
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-
RELIGIJNE NA TERENIE KARNEGO  
OBOZU PRACY W TREBLINCE 
5 września 

 
Po raz kolejny w pierwszą sobotę września na 

terenie byłego Karnego Obozu Pracy w Treblince odbyły 
się uroczystości patriotyczno-religijne. W 76. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej wspominano nie tylko  
o śmierci żołnierzy walczących o niepodległość Polski. 

W obchodach wzięli udział: doradca wojewody 
mazowieckiego Andrzej Rybus-Tołłoczko, burmistrz 
miasta i gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, burmistrz 
gminy Małkinia Górna Bożena Kordek, radna powiatu 
sokołowskiego Longina Oleszczuk oraz przewodniczący 

rady gminy Kosów Lacki Stanisław Kuziak. Nie 
zabrakło również byłego więźnia karnego obozu 
pracy Zygmunta Chłopka, jak również młodzieży 
i harcerzy z okolicznych szkół. 

Obchody rozpoczęły się drogą krzyżową 
prowadzącą spod żwirowni, miejsca niewolniczej 
pracy, aż do symbolicznych pomników 
upamiętniających mord dokonany na 
przebywających na terenie obozu Polakach, 
Żydach i Romach. Po modlitwie za zmarłych 
złożono wieńce i zapalono znicze.  

 
 
 

DNI NIEPODLEGŁEJ 
8, 9, 11, 12 listopada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

Impreza trwała przez cztery dni.  
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W programie uroczystości znalazły się: 

7 listopada 

 IV Otwarte zawody strzeleckie pamięci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego z okazji 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, współorganizowane 
z Mazowieckim Towarzystwem Strzeleckim  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  
i  udziałem Stowarzyszenia Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych „Front”. 

 
 
 
 

8 listopada 

 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. 

   

 Koncert Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Otwarcie wystawy: „Gen. Franciszek Sikorski 
(1889 – 1940) – dowódca 9 Dywizji Piechoty 
w Siedlcach”. 

 
 Koncert poetycko-muzyczny  

„W hołdzie Najjaśniejszej – Seniorzy”   
w wykonaniu Stowarzyszenia Zespół Artystyczny 
„Seniorynki”. 

 
 
 
 
 

 

 Koncert kapeli Stanisława Ptasińskiego 
z Wielgolasu.   
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 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 
z wydawnictwami filatelistycznymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

publiczności z dziećmi Zespołu Szkół 
w Zagoździu (pow. łukowski).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wykład historyczny Małgorzaty Iwańskiej  

„Franciszek Sikorski – życie w służbie Ojczyźnie”. 
 

 
 

11 listopada 

 

 Promocja książki Andrzeja Chojnackiego 
„Żołnierze w społeczeństwie regionu 
siedleckiego w latach 1795 – 1831”. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Wielopokoleniowy program słowno-
muzyczny „Razem dla Niepodległej”, 
przygotowany przez Antoninę 
i Eugeniusza Mąków.  
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12 listopada 
 

 Podsumowanie konkursu plastycznego  
„Moje ulubione miejsce w Ojczyźnie”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADWENTOWE GRANIE 
12 grudnia 

 
 
 Tradycyjnie na początku grudnia 

odbył się XXI regionalny konkurs gry na 
ligawkach. W konkursie udział wzięli 
mieszkańcy południowego Podlasia  
i wschodniego Mazowsza, którzy 
wykonują na tradycyjnych ligawkach 
melodie grane w adwencie. Trzydziestu 

wykonawców wystąpiło w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież  
i dorośli. W programie imprezy oprócz konkursu gry na ligawkach odbyło się widowisko  
w wykonaniu teatru obrzędowego z Trzcińca. 
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Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 

 
 

„MARSZ ŻYWYCH”  
W MUZEUM WALKI  I MĘCZEŃSTWA  
W TREBLINCE 
12 - 20 kwietnia 
 

 
W dniach 12-20.04. 2015 roku  

w ramach Marszu Żywych odwiedziło 
Treblinkę ok. 3000 osób. Byli to głównie 
młodzi ludzie, którzy przyjechali niemalże  
z całego świata, aby poprzez swoją 
obecność oddać hołd pomordowanym oraz 
odmówić modlitwę kadisz. 

Marsze Żywych organizowane są od 1988 
roku. Organizatorem ich jest March of the Living 
International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu 
Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa).  

Marsz Żywych jest formą edukacji, która 
odbywa się w Polsce i Izraelu. Młodzi w ten 
sposób chcą uczcić pamięć o tych wszystkich, 
którzy zostali zamordowani w obozach. Przez 
prawie tydzień grupy odwiedzają miejsca 
związane z tradycją żydowską oraz Zagładą. 
Druga część programu odbywa się w Izraelu.  

 

 

 
 

POWIŚLAKI 
XXII Konkurs Kapel i Śpiewaków 
Ludowych Regionów 
Nadwiślańskich  
w Maciejowicach 
6 czerwca 
 
 Konkurs dla mistrzów ludowej 
muzyki i śpiewu regionów nadwiślańskich, 
organizowany jest w Maciejowicach, 
powiat garwoliński, w ważnym ośrodku 
tradycyjnej mazowieckiej kultury ludowej. 

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

W tegorocznych „POWIŚLAKACH” udział wzięło 17 kapel, 6 solistów 
instrumentalistów, 15 solistów śpiewaków oraz 7 zespołów śpiewaczych. W sumie 
uczestniczyło około 130 artystów ludowych.  Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Maciejowicach. 
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PROJEKT „JESTEŚMY RAZEM”  
21 października  

 
Już po raz szósty na terenie 

Muzeum Walki i Męczeństwa w 
Treblince odbyło się polsko-izraelskie 
spotkanie młodzieży pt. „Jesteśmy 
Razem”. W tegorocznych warsztatach 
edukacyjnych wzięło udział około 700 
licealistów z Polski i Izraela. 

Celem realizowanego od 2010 
roku projektu „Jesteśmy Razem” jest 
wspólne poznawanie historii i utrwalanie 
pamięci o ofiarach Holocaustu. 
Organizatorem spotkania był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Muzeum Historii 
Żydów Polskich „Polin”, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Od początku trwania projektu plan spotkania jest podobny. Najpierw w budynku 
gimnazjum i liceum w Kosowie Lackim odbywają się warsztaty edukacyjne dla 
młodzieży. Licealiści z Polski i Izraela poznają swoje regionalne zwyczaje i tradycje. 
Uczą się podstaw języka polskiego i hebrajskiego. Rozmawiają o wspólnej kulturze  
i wymieniają się poglądami na temat Zagłady oraz Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata. W tym roku w spotkaniu udział wzięli uczniowie m.in. z Kosowa Lackiego, 

Małkini Górnej, Łochowa, Węgrowa, Sokołowa 
Podlaskiego, Sadownego, Białegostoku, Mińska 
Mazowieckiego, Siedlec, Ostrowi Mazowieckiej, 
Łosic, Ostrołęki i Płocka. 

Główne obchody zostały poprzedzone 
uroczystym złożeniem wieńców na terenie 
byłego Karnego Obozu Pracy. Wszyscy 
uczestnicy spotkania udali się pod pomnik 
główny, by tam minutą ciszy uczcić pamięć 
pomordowanych Żydów. Wzruszającą chwilą 
corocznych spotkań jest zapalenie sześciu 
zniczy symbolizujących liczbę ofiar Holocaustu.  

 
 

VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

DĄBROWA 
 

 
20 marca 2015 r. w Muzeum 

Regionalnym w Siedlcach odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na dotację 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – RPO WM 
2007-2013 z przeznaczeniem na dalszy 
etap adaptacji zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie na cele 
muzealne. Dofinansowanie unijne oraz 
wkład własny z budżetu województwa 
mazowieckiego umożliwiły realizację: 
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 drugiego etapu rewaloryzacji oficyny  
(bez wyposażenia), 

 budowę drogi (ciągu pieszo-jezdnego łączącego 
oficynę z dworem), 

 odwodnienia oficyny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ze środków własnych Muzeum Regionalnego: 
 wykonano częściowe ogrodzenie terenu: 515 mb  

z siatki (z 2 bramami drewnianymi i 3 metalowymi)  
i 55 mb ogrodzenia betonowego, 

 zakupiono i zmontowano drewniany spichlerz, 
 założono trawniki przy dworze na pow. ok. 1,5 ha, 
 dokonano nasadzeń drzew i roślin ozdobnych, 
 wykopano oczko wodne i je zarybiono, 

 
 

 

 

 zakupiono częściowe wyposażenie 
oficyny, niezbędne do rozpoczęcia 
działalności (podręczny sprzęt gaśniczy, 
znaki ewakuacyjne, zestaw komputerowy, 
kasa fiskalna, system zawieszania 
obrazów, wyposażenie łazienek). 
 

Prace budowlane, trwające (z przerwami) od 2011 roku, zostały zakończone  
w sierpniu 2015 r. 

Zakończono również procedury uzgodnień z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym i uzyskano pozytywną decyzję na prowadzenie punktu 
gastronomicznego i wynajem pokoi gościnnych. 
 Dzięki wspomnianym pracom,  1 października 2015 roku Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie rozpoczęło działalność. 
 
 

KOTUŃ 
 

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
przeprowadzono remont sufitu i wymieniono 
dwa okna w sali ekspozycyjnej na I piętrze. 
Zamontowano również drzwi przeciwpożarowe 
na strychu – oddzielające część muzealną 
budynku od części świetlicy OSP. Remont 
sfinansowany został ze środków Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa 
mazowieckiego i Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach. 
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TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince przeprowadzono modernizację  
i poprawę infrastruktury. Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet: 
Miejsca Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
 
 

Elementy zadania: 

 zakup samochodu terenowego do przewozu osób  
i patrolowania terenu, 

 zakup tzw. rębaka do utylizacji gałęzi pochodzących  
z prac leśnych, 

 rozbudowa systemu alarmowego w nowej części 
budynku Muzeum, 

 instalacja systemu przeciwpożarowego, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zainstalowanie kamer przed centralnym 
pomnikiem, 

 upamiętnienie ofiar na Miejscu Straceń, 

 opracowanie „planu urządzenia lasu”, 

 utworzenie pasa przeciwpożarowego 
 w kompleksie leśnym, oddzielającego 
tereny Muzeum od pozostałego lasu, 
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 modernizacja oczyszczali ścieków, 

 prace sanitarne i porządkowe na obszarze leśnym 

 wyznaczenie granic Muzeum, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 zakup i montaż garażu, 

 zakup i montaż kontenera sanitarnego, 

 zakup przenośnego systemu nagłośnienia, 

 zakup kserokopiarki. 
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