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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.2010) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  9 776 10 191 + 4,2% 

MWiM*            -      35 35 0 % 

MPK*              -  1 041 1 068 + 2,6% 

OGÓŁEM:     - 10 852 11 294 + 4,1% 
* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MWiM – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

 
2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 

sprawozdawczym 
 

ogółem 
w tym: planowane na 

2011 r.  zakupy  
% wykonania - 

zakupy 
muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy dary, 

przekazy depozyty 

MRS    -  415 49 366 - 

ok. 10 
- zabezpiecz. 
środki - 4.000 

zł 

+ 143% 
 9.750 zł – 
dotacja 
podmiotowa 

MWiM -      - - - - - - - 

MPK   -     27 - 27 - - - - 

RAZEM:   442 49 393 - 
 0k. 10 na 

kwotę 4.000 
zł 

 + 143% 
 9.750 zł – 

dotacja 
podmiotowa  

 
3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  

 

lp. pozyskane zbiory opis 
sposób 

pozyskania/ 
wydatkowane 

środki 
 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 
 

1. obrazy 

1/ Edmund Komar, „Portret syna Jana”, ol. pł. 
15x11,5 cm 
2/ Jan Komar „Kolej wiedeńska”, gwasz, tektura, 
36x62 cm 
3/ Jan Komar, „Stogi siana we Fronołowie nad 
Bugiem”, akwarela, papier, 32,3x46 cm 
4/ Halina Maria Szuflicka, „Drzewo życia”, 2010, 
haft, płótno, 41x29 cm 
5/ Halina Trebnio-Liss, „Miłość”, 1991, ol. pł., 
73x60 cm 
6/ Halina Trebnio-Liss, „Noc późną jesienią”, 
2004, ol. pł., 50x65 cm 
7/ Irena Karpińska, „Kompozycja z osiołkiem”, 
1942, monotypia, papier, 15x21 cm 
8/ Joanna Karpińska, „Kompozycja – scena przy 
studni”, 1927, linoryt, papier, 22x15,8 cm 

1/ zakup – 
700 zł 
2/ zakup – 
2.400 zł  
3/ zakup – 
1.200 zł 
4/ 800 zł 
 
5,6/ dar 
autorki 
 
 
7,8/ dar Ewy 
Anny 
Siemieniak 
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9/ Aksana Hajdukovich „Matka Boska  
z Dzieciątkiem”, 2008, ol. pł., 90x110 cm 
10/ Kazimierz Pacewicz, „Półakt kobiecy”, ol. pł., 
108x72,5 cm 
 

9/ dar 
autorki 
10/ znalezio-
ny pod 
innym 
obrazem 
tego autora 
podczas 
przeglądu 
konserwator
skiego 

2. rzeźby Figurka małego powstańca (odlew) zakup – 900 
zł 

3. przedmioty 
codziennego użytku 

1/ Guzik XIX w. (prawdopodobnie z pola bitwy 
pod Iganiami 
2/ kieliszek, szkło lane zielone, koniec XIX w. 
3/ cukiernica, talerz i filiżanka ze spodkiem  
1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego 
4/ taca, korkownica, wiertarka ręczna, binokle  
w skórzanym etui (od W.Kozaczyńskiego) 
5/ szkatułka z przedstawieniem nagrobka 
Stefana Batorego, munsztuk pruski z XVIII w., 
scyzoryk wyprodukowany w Siedlcach w 
dwudziestoleciu międzywojennym, nożyce firmy 
Singer sprzed 1914 r.(?), walizki z obozu 
jenieckiego w Suchożebrach, butelki z huty 
szkła w Siedlcach sprzed 1939 r., lampka 
elektryczna przypominająca pomnik 
powstańców śląskich w Katowicach 

 
 
1-4/ dar 
 
 
 
 
5/ zakup – 
1.029 zł 

4. wycinanki z papieru 

rodzinny zbiór wycinanek z papieru 
glansowanego, wykonanych w latach 1955-
2000, (103 wycinanki 3 autorów: Agaty Kobus, 
jej córki – Marianny Sowińskiej, wnuka 
Stanisława Sowińskiego); 28 wycinanek Heleny 
Prządki – przekaz Centrum Kultury i Sztuki w 
Siedlcach 

dar 

5. tkaniny 
obrusy, serwety, makatki (7 szt.) wykonane  
na potrzeby własne, zakupione od syna 
wykonawczyni 

zakup - 920 
zł 

6. ligawka trąba pasterska, współcześnie używana do 
„otrąbywania” adwentu dar  

7. obiekty kultu 

1/ Krzyż prawosławny, destrukt książki religijnej, 
ołtarzyk polowy, krzyż, dzwonek, świecznik, 
fragmenty świeczek woskowych, welon, stuła, 
manipularz, ornat 
2/ medalik z Matką Boską z Dzieciątkiem 

1/ dar 
 
 
 
2/ przekaz 

8. 
dokumenty, 
fotografie 
archiwalne, inne 

1/ kennkarta 
  
2/ album fotograficzny po gen. Jerzym Skalskim 
3/ pocztówki z bramą wjazdową w Mordach  
i kopiec Piłsudskiego w Zawadach Majówce 
z okresu międzywojennego oraz fot. nieznanego 
mężczyzny, album z fot. żołnierzy ze  Szkoły 
Podchorążych 22 pp w Siedlcach z 1932 r. 
4/ kronika Oddziału LWP w siłach ONZ na 
Bliskim Wschodzie 
5/ różne fot. archiwalne od poł. XIX w. do lat  
80-tych  XX w. 
6/ dokumentacja po Janie Lubaczewskim, 
rodzinie Humnickich 
7/ dyplom brązowego medalu za długoletnią 
służbę nadany nauczycielce z Korczewa w 1938 
8/ karta rowerowa z okresu międzywojennego 

1/ zakup – 
20 zł  
2/ dar 
3/ zakup – 
511 zł 
 
 
 
4-16/ dar 
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9/ karta wizytowa z tekstem napisanym przez  
E. Rydza-Śmigłego 
10/ sprawozdanie rachunkowe Siedleckiego 
Międzykomunalnego Związku dla Popierania 
Zbytu Produkcji Rolnej z 1939 r.  
11/ notatka na temat siedleckiego elewatora 
zbożowego z 1936 r. 
12/ świadectwa szkolne z lat 1921 i 1922 
13/ zaświadczenie o uczestnictwie w kursie  
z 1920 r. 
14/ akt erekcyjny kopca im. Marszałka J. 
Piłsudskiego w Zawadach Majówce i program 
uroczystości poświęcenia ww. kopca z 1938 r. 
15/ tabliczka rejestracyjna jednośladu z Siedlec 
16/ tablica urzędowa 22 pp na budynek 
17/ cegiełki na budowę pomnika w Iganiach  
z 1931 r., zbiór promocyjnych folderów 
firmowych  z kina Era w Siedlcach  
z dwudziestolecia międzywojennego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/ zakup – 
200 zł 

9. militaria 

1/ fragment wyciora do karabinu Mauser, kule 
karabinowe, kartaczowe i armatnie z czasów 
powstania listopadowego 
2/ pistolet Sten i maska przeciwgazowa 
3/ karabin skałkowy przerobiony na strzelbę  
z 1 poł. XIX w. 

1/ dar 
 
 
2/ przekaz 
3/ przekaz 

10. numizmaty 

1/ banknoty polskie, niemieckie, ukraińskie z lat 
1932-1946, monety z okresu od XVIII  do XX w., 
pamiątkowe monety z okazji 180 rocznicy bitwy 
pod Iganiami 
2/ półgrosz koronny Zygmunta I z 1508 r. lub 
1509 r. 
3/ banknoty polskie i niemieckie z lat 1917-1941, 
moneta 50.000 zł z J. Piłsudskim z 1988 r. 

1/ dar 
 
 
 
2/ przekaz 
 
3/ zakup – 
270 zł 

11. obiekty 
archeologiczne 

Gwoździe, podkucie buta, ostroga, metalowe 
kółko przekaz 

12. 

medale, 
odznaczenia, 
przedmioty 
pamiątkowe 

1/ Krzyż pamiątkowy i legitymacja z okazji 180 
rocznicy bitwy pod Iganiami 
2/ medal z zawodów strzeleckich z 1934 r. 
3/ pamiątkowy medal z kongresu 
eucharystycznego w Siedlcach z 1929 r. 
4/ puchar oraz rzeźba mężczyzny i kobiety na 
motorze – nagrody w zawodach motocyklowych 
5/ metalowy orzeł na kamiennej podstawie, 
6/ pamiątkowa tablica z nazwiskami osób 
poległych w 1920 r. 
7/ odznaka „Usque ad finem”, odznaka 
emaliowana z orłem, odznaka ZPSP, medal  
z księciem Ksawerym Lubeckim i hrabią 
Jelskim, medal z okazji setnej rocznicy śmierci 
T. Kościuszki, medal z księciem A. Czartoryskim 

1-6/ dar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/ zakup – 
800 zł 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

 - - - 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

13. dokumenty 
1/ Przepustka stała nr 41 z 1979 r. WOSP  
w Warszawie dar 

14. przedmioty 
pamiątkowe 

1/ medale, odznaki i plakietki pamiątkowe 
(polskie, rosyjskie, czechosłowackie) – 10 szt. 
2/ emblemat i oznaki umundurowania 
strażackiego z lat 1960-1990 – szt. 15 

dar 
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15. sprzęt pożarniczy sikawka ręczna przenośna dwucylindrowa  
z I poł. XX w. dar 

 
!!! W sierpniu 2011 r. podczas remontu dworu w Dąbrowie została 

odnaleziona dokumentacja związana głównie z powstaniem 
listopadowym (wiersze i pieśni patriotyczne, broszury, rękopisy itp.). 
Jej stan jest bardzo zły, wymaga natychmiastowej konserwacji i nie 
pozwala na opracowanie merytoryczne. W związku z tym została  
od razu po znalezieniu przekazana do konserwatora dzieł sztuki 
Wiesława Fabera w Warszawie, gdzie oczekuje na konserwację. 
Będzie ona przeprowadzona niezwłocznie po uzyskaniu przez 
Muzeum środków finansowych na ten cel. 

  Karabin skałkowy wz. 1808, należący do tego znaleziska, został 
włączony do zbiorów i wpisany do inwentarza. 

 
 
 
II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym % zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go we własnym 

zakresie 
zlecane 

na 
zewnątrz 

ogółem we własnym 
zakresie 

zlecane na 
zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   -   1 1 1 8 - 3 1 5 + 300% 

MWiM -   - - - - - - - - - 

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

OGÓŁ.:   2 1 2 9 1 4 1 5 + 200% 

 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w poprzednim okresie 

sprawozdawczym 
konserwacja w okresie sprawozdawczym % zmiana w 

stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem we własnym 
zakresie 

zlecane na 
zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

MRS   -    - 6 41 59 - - 41 59 + 883% 

MWiM -    - - - - - - - - - 

MPK   -   4 - 3 11 3 11 - - + 175% 

OGÓŁ. :  4 6 44 70 3 11 41 59 + 600% 
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3. Konserwacja muzealiów – krótka charakterystyka obiektów poddanych 
konserwacji i podjętych działań 
 

lp. muzealia poddane konserwacji opis podjętych działań 

Koszty 
konserwacji 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 

  Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1.  

MRS/H/610-627 –  
18 podarowanych do 
muzeum obiektów kultu, 
znalezionych w ziemi 
między dawną wsią 
Jagodne (obecnie poligon) 
a rezerwatem Jata. Były 
one w wysokim stopniu 
zniszczenia i wymagały 
natychmiastowej 
interwencji konserwatora 

Oczyszczenie, zatrzymanie destrukcji – 
konserwacja ratunkowa – wg programu 
(Konserwacja Dzieł Sztuki Wiesław Faber 
w Warszawie) 

1.000 zł – 
środki 
własne 

2. 
MRS/A/S/84 – rura 
drewniana 
odwadniająca(?) 

Usunięcie bakterii i grzybów, 
zapobieganie osuszeniu, zabezpieczenie 
przed destrukcją – wg programu 
konserwatorskiego (Małgorzata Grupa – 
konserwator zabytków UMK  
w Toruniu) 

3.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

 3. MRS/H/215 – celka 
zrzutowa 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji –  
wg programu konserwatorskiego 
(Konserwacja Zabytków Władysław 
Weker w Warszawie) 

800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

4. 
MRS/H/230 – pokrywa 
niemieckiej bomby 
kasetowej 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji –  
wg programu konserwatorskiego 
(Konserwacja Zabytków Władysław 
Weker w Warszawie) 

800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

5. 

MRS/A/49, 51-54, 56, 
57,66, 68, 70, 72, 73, 76, 
77, 82,150,165 – 
archeologiczne zabytki 
metalowe 

Oczyszczenie, zabezpieczenie przed 
korozją, zatrzymanie destrukcji –  
wg programu konserwatorskiego 
(Konserwacja Zabytków Władysław 
Weker w Warszawie) 

510 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

6. 
MRS/A/85-95, 145, 147, 
152-154 – archeologiczne 
zabytki skórzane 

Oczyszczenie, nawilżenie, osuszenie, 
natłuszczenie, zatrzymanie destrukcji – 
wg programu konserwatorskiego 
(Konserwacja Zabytków Władysław 
Weker w Warszawie) 

800 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

7. 

MRS/S/2568 - obraz 
Kazimierza Pacewicza 
„Młoda murzynka – akt”, 
pł.,ol. 

Dezynfekcja, prostowanie obrazu, 
czyszczenie lica i odwrocia, nabicie  
na nowe fazowane krosno malarskie, 
uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej  
i zaprawy, retusz naśladowczy, położenie 
werniksu końcowego (Konserwator Dzieł 
Sztuki Romuald Wyszyński w Siedlcach) 

6.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 

8. 
MRS/S/4354 – obraz 
Stanisława Czajkowskiego 
„Pejzaż zimowy”, pł, ol. 

Konserwacja obrazu i ramy. Dezynfekcja, 
podklejenie łusek warstwy malarskiej  
i brzegów ubytków, czyszczenie lica  
i odwrocia, naprawienie uszkodzeń 
mechanicznych, nabicie na krosno 
malarskie, retusz naśladowczy, położenie 
werniksu końcowego. Rama – 
czyszczenie, uzupełnienie ubytków  
i pozłoty (Konserwator Dzieł Sztuki 
Romuald Wyszyński w Siedlcach) 

4.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa; 
220 zł – 
środki 
własne 
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  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

5. Sikawka ręczna 
przenośna 

Oczyszczenie z rdzy, pomalowanie części 
metalowych, naprawa drewnianej 
podstawy i zaimpregnowanie przeciw 
owadom. 

0 zł  - 
wykonanie 

we własnym 
zakresie z 
użyciem 

posiadanych 
preparatów 

6. fotografie archiwalne Podklejenie w miejscach uszkodzeń 

0 zł  - 
wykonanie 

we własnym 
zakresie 

 
 
 
 

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

lp. obiekty, w którym 
przeprowadzono remont opis podjętych działań 

Koszty 
remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. Zespół dworsko-parkowy 
w Dąbrowie 

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego 
na cele muzealne (I etap - stan surowy 

zamknięty) 

1.008.200 zł 
– dotacja 

inwestycyjna
129.199,36 

zł – 
WFOŚiGW; 
3.600,01 zł - 

środki 
własne 

2.  XVIII w. ratusz – Siedlce Obicie blachą koron widokowych wieży 
12.546 zł – 

dotacja 
podmiotowa 

3. XVIII w. ratusz – Siedlce 
Badanie stanu fundamentów w piwnicy, 

uzyskanie opinii mykologiczno-
budowlanej 

3.000 zł – 
dotacja 

podmiotowa 
 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. wyszczególnienie 
- wpisać jakie zabezpieczenia 

obiekt, w którym zlokalizowano 
dane zabezpieczenia 

w jakim stopniu spełniają 
wymogi ustawowe 

I.  
    Zabezpieczenia p.poż.    

1. 
System Sygnalizacji Pożaru z 
powiadamianiem Straży 
Pożarnej 

1/ ratusz – Siedlce  1/ spełnia* 

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

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

1,2,3/ spełnia 

3. Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

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

spełnia 
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II. Zabezpieczenia 
antywłamaniowe   

1. System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

1/ ratusz – Siedlce; 
2/ MWiM w Treblince 

1/ spełnia* 
2/ wymaga rozbudowy  

2. Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

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

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

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

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

4. Monitoring obrazu z kamer 

1/ z ratusza – w Ag. Ochrony 
2/ MWiM – pracownicy 

1/ spełnia 
2/ spełnia (wskazane 
przekazanie do 
agencji ochrony) 

5. 

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

parter ratusza - Siedlce spełniają 

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

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1,2,3/ spełniają 

* zalecana przez OOZP modernizacja (rozszerzenie) 
 
 
Działania wykonane w 2011 r. (jako realizacja części zaleceń pokontrolnych 
Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych z 2010 r. - obecnie Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów): 
 wykonano częściową modernizację systemu włamania i napadu w ratuszu 

(MRS): przeniesiono manipulator systemu poza strefę zwłoki, 
zamontowano 12 przestrzennych czujek ruchu w niechronionych 
dotychczas obszarach, dokonano rozbudowy istniejącej centrali  
(w związku z potrzebą podłączenia dodatkowych czujek) 

 podpisano umowę na wykonanie modernizacji i konserwację SSWiN  
w MWiM w Treblince; w styczniu 2012 projekt uzgodniony z Narodowym 
Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

 
 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – aktualny 
 MWiM w Treblince – brak (na etapie opracowania) 
 MP w Kotuniu – aktualny (opracowany w 2011 r.) 

 
Plan ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: 
 MR w Siedlcach – aktualny 
 MWiM w Treblince – aktualny (opracowany w 2011 r.) 
 MP w Kotuniu – aktualny 
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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 

MR Siedlce 
przeprowadzić okresowy 
przegląd hydrantów i 
podręcznego sprzętu gaśniczego 
 
MWiM Treblinka  
1/ wykonać system sygnalizacji 
pożaru  
2/ rozszerzyć System 
Sygnalizacji Włamania na nowo 
wybudowaną część budynku 
 
3/ wykonać otwieranie krat od 
wewnątrz w pomieszczeniu 
socjalnym i sali wystawowej 
 
MP Kotuń 
oznakować klatkę schodową 
znakiem „niski strop” 

 
zrealizowano  
w wymaganym okresie 
 
 
 
1/ wykonano projekt, 
uzgodniono z NIMOZ 
2/ wykonano projekt, 
uzgodniono z NIMOZ, 
podpisano umowę z 
wykonawcą 
3/ realizacja uzależniona  
od posiadania środków 
finansowych 
 
 
zrealizowane 
 

 
 
 
 

III.    EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  442 
w tym: 
 MR Siedlce  -  415 
 MWiM Treblinka -      - 
 MP Kotuń  -    27 

 
 

 
2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie 

sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  442 
w tym: 
 MR Siedlce  -  415 
 MWiM Treblinka -     - 
 MP Kotuń  -    27 
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3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
 

naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               11 284  9 803     5 142 
w tym: 
 MR Siedlce   10 181  9 803     5 142 
 MWiM Treblinka         35         -        - 
 MP Kotuń     1 068     -        - 

 
 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

Brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów. 
 
 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

Ogółem    -    99,9 % 
w tym: 
 MR Siedlce  -    99,9 %  
 MWiM Treblinka -   100 % 
 MP Kotuń  -   100 % 

 
6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 

 
fotografie muzealiów ogółem  -  674 

w tym: 
 MR Siedlce   -  553 
 MWiM Treblinka  -     - 
 MP Kotuń   -  121 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 252 muzealiów i 17 obiektów  zbiorów 
bibliotecznych pozyskanych drogą darowizny 

 Dokumentacja fotograficzna imprez 
 
 
 
 

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

 
 wykonanie 70 barwnych fotografii kolekcji prac Kazimierza Pacewicza  

i przygotowanie wykazu z podstawowymi danymi 
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9. Inwentaryzacja zbiorów (sprawdzenie i porównanie stanu faktycznego  

z zapisami w księgach inwentarzowych muzealiów) 
 

Nie przeprowadzano – wszystkie zbiory posiadają aktualne inwentaryzacje. 
 
 
 

 
10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję 

oraz wypożyczenia muzealiów do instytucji od innych podmiotów 
 
 

poza muzeum  do muzeum 
Ogółem    -  62      971 

w tym: 
 MR Siedlce  -    47       971 
 MWiM Treblinka -     -          - 
 MP Kotuń  -    15          - 

 
 
 

11. Biblioteka: 
 
 
a) stan księgozbioru  
 

stan księgozbioru – ilość woluminów 
na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.XII.2010) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS            4 670 4783 + 2,4 % 

MWiM            339 395 + 16,5 % 

Ogółem       5 009 5 178 + 3,4 % 

 
 
b) pozyskane woluminy  
 

ogółem 
w tym: planowane na 

2011 rok zakupy 
% wykonania - 

zakupy 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy dary 

MRS     -  113 21 92 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
1.500 zł 

(łącznie z 
MWiM w 

Treblince) 

x 
1077,81 zł 

dotacja 
podmiotowa 

MWiM     - 56     16 40 x x 
535,38 zł - 

dotacja 
podmiotowa 

Ogółem - 169   37 132 1.500 zł 107,5 % 

 
1.613,19 zł 

dotacja 
podmiotowa 
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c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. Antyki. Poradnik kolekcjonera. zakup 

99 zł 
wszystkie 

zakupy  
z dotacji 

podmiotowej 

2. M. Łozińska, W ziemiańskim dworze zakup 86,60 zł 

3. W. Faber, Sztuka znaku wodnego zakup 104,39 zł 

4. M. Woliński, Herbarz szlachty Ziemi 
Łukowskiej na Lubelszczyźnie T. 1 zakup 75,70 zł 

5. I. Czartoryska, Myśli różne o 
sposobie zakładania ogrodów zakup 75,43 zł 

6. Z. Harasym,  Ze starego albumu. O 
dawnych fotografiach carte de visite zakup 69,86 zł 

7. A. Boniecki, Herbarz polski T.1-15 
(Reprinty WAiF 1985-7) dar - 

8. E. Orzyłowska-Łęczycka, Pod 
jednym niebem urodzeni dar - 

9. S. Orzełowski, Historia rodu 
Orze(y)łowskich dar - 

10. T. Moniewski, Siedlce. Przewodnik 
po mieście i powiecie, 1929 dar - 

 Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince   

1.  Po co nam Gross? zakup 15 zł 

2. 
J. Rajchman – Ocalałem z Treblinki. 
Wspomnienia z lat 1942-1943. –  
2 egz. 

zakup 42,29 zł 

3. 
I Still See Her Haunting eyes.  The 
Holocaust and  a hidden Child 
Named Aaron 

dar - 

4. 
Y.Arad, Bełżec, Sobibor, Treblinka, 
the operations Reinhardt Heath 
Camps 

dar - 

5. 
Miasteczko Poznań. Żydowskie 
Pismo o małych ojczyznach, Nr 
1(8)2011 

dar - 
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d) ilość korzystających z biblioteki 

 

poprzedni okres 
sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy ilość w

ypożyczeń 

ilość 
korzystających  

na m
iejscu 

ilość w
ypożyczeń 

%
 zm

iana w
 

stosunku do roku 
poprzedniego 

ilość 
korzystających  

na m
iejscu 

%
 zm

iana w
 

stosunku do roku 
poprzedniego 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

nie prowadzi 
się 11* nie prowadzi 

się x 52 + 372% 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 31 nie prowadzi 

się x 33 + 6,5% 

Ogółem:    x 42 x x 85 + 102,4% 

* z powodu długotrwałej choroby pracownika zbiory udostępniane tylko 
pracownikom muzeum 

 
 
 
 

12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  
z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 

 
 MR Siedlce 

 pozyskiwanie ze zbiorów prywatnych materiałów do albumu o 9 pułku 
artylerii lekkiej 

 
 MWiM Treblinka 

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

 
 MP w Kotuniu 

 gromadzenie materiałów źródłowych dotyczących sprzętu 
pożarniczego i jego producentów na Mazowszu 

 
  

 
13. Badania i wyjazdy terenowe 

 
 MR Siedlce 

 udzielanie konsultacji zespołom ludowym i twórcom indywidualnym 
z Podłęża, Grądek, Iwowego, Łaskarzewa i Kopci dotyczących 
tradycji wielkanocnych, repertuaru na festiwale kapel i śpiewaków 
ludowych oraz widowisk obrzędowych oraz prezentacji 
przygotowywanych na „Noc Muzeów” (4 wyjazdy) 
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IV.  WYSTAWIENNICTWO 
 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne. 

kontynuacja, 
bez zmian  

siedziba 
główna 5233 - 

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

kontynuacja 
b.z. (przerwa 
w prezentacji 
6.IV-9.V) 

siedziba 
główna 4576 - 

3. W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 5021 - 

4. Salon ziemiański 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 5025 - 

5. Złoty salon. kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 5026 - 

6. 

Galeria sztuki (ze zb. 
własnych):  
Sztuka drugiej połowy 
XX w. 

Kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 4955 - 

 

7. Podsiedlecka wieś Kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 5183 - 

8. 

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

Kontynuacja 
b.z. 

siedziba 
główna 480 - 

9 

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

Kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Treblince 11 734 - 

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

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 479 - 

11. Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 479 - 

12. Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 479 - 

13. Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja 
b.z. 

Oddz.  
w Kotuniu 479 - 

 
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 - - - 
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2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 
 
a. wystawy zrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia / 
poza siedzibą 

– w kraju / 
poza siedzibą 
– za granicą ) 

okres 
prezentacji 

frekwen- 
cja 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1 

Znak czasu – 
tkanina unikatowa 
i malarstwo 
Barbary 
Pierzgalskiej 

Przygotowana 
w 2010 r. 

siedziba 
główna 

17.XII.2010 
– 

6.II.2011 

w 2011 
- 352 

Koszty 
poniesione  
w 2010 r. 

2 
Chalecczyzna 
2010 – wystawa 
poplenerowa 

16.II – 17.II 
2011 

siedziba 
główna 

17.II – 
31.III 743 

plan – 1.000 
zł  

wykonanie – 
307 zł 

dotacja 
podmiot. 

3 

Wieś w malarstwie 
– wystawa ze 
zbiorów Muzeum 
Historii Ruchu 
Ludowego w 
Warszawie 

15.X.2010 – 
8.IV.2011 

siedziba 
główna 

8.IV – 
29.V 1415 

plan –  4.000 
zł  

wykonanie – 
4.532,75 zł 

dotacja 
podmiotowa 
+ środki 
własne 

4 

„Iganie. 180 lat 
tradycji.” – 
wystawa 
poświęcona 
Powstaniu 
Listopadowemu 

luty-kwiecień 
2011 

siedziba 
główna 

11.IV – 
8.V 388 

plan – 600 zł  
wykonanie – 

668,83 zł 
dotacja 
podmiotowa 
+ środki 
własne 

5. Maria Kubiak. 
Pastele. 

4.IV – 5.V 
2011 

siedziba 
główna 

6.V – 12. 
VI 1265 

plan – 1.500 
zł  

wykonanie – 
458,46 zł 

dotacja 
podmiot. 

6. 

Cuprum fabri – 
kotlarstwo ze 
zbiorów Bernarda 
Nowakowskiego 

styczeń – 
czerwiec 2011 

siedziba 
główna 

10.VI – 
17.X 1660 

plan – 4.000 
zł  

wykonanie – 
1641,88 zł 

dotacja 
podmiotowa 
(+ wy-
dawnictwa p. 
V.2/6-8 

7. 

Szkice i obrazy 
Michała 
Borucińskiego z 
cyklu „Lato”. 

16.V – 17.VI 
2011 

siedziba 
główna 

17.VI – 
29.VIII 927 

plan – 0 zł  
wykonanie – 
147,40 zł 
środki 
własne 

8. Rzeźba Andrzeja 
Maliszewskiego 27-30.VI siedziba 

główna 
1.VII – 
7.VIII 594 

plan – 0 zł  
wykonanie – 
409,50 zł 
dotacja 
podmiot. 
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9. Pianistka – Janina 
Łada (1876-1947) 1-5.VIII siedziba 

główna 
10.VIII – 

27.XI 915 
Bez kosztów 
(ze zb. 
własnych) 

10 

Senator 
Eugeniusz 
Wiszniewski i jego 
bliscy (tytuł 
roboczy 
„Waleczne 
rodziny”) – 
wystawa na Dni 
Niepodległej 

marzec – 
listopad 2011 

siedziba 
główna 

11.XI.2011 – 
8.I.2012 742 

plan – 2.000 
zł  

wykonanie – 
901,67 zł 
dotacja 
podmiotowa 

11 
Oddział 
Partyzancki 
„Zenona” 

- 

poza 
siedzibą – w 

kraju – 
Zespół 

Placówek 
Oświatowyc
h w Leśnej 

Podl. 

VI 2006 r. 
– 

31.XII.2011 
500 - 

12 

Dwory i pałace 
regionu  
w fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(Dwór w 

Mościbro-
dach 

16.XI.2010 – 
30.VI.2011 

w 2011 
- 1000 - 

13 

9 Pułk Artylerii 
Lekkiej na 
fotografiach  
z rodzinnych 
archiwów 

- 

poza 
siedzibą –  

w kraju 
(Galeria 
„Ulica 

Krzywa”  
w Białej 

Podlaskiej) 

9.XII.2010 
- 

15.I.2011 

w 2011 
- 100 - 

 
 
 
b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 

Obiekt miesiąca – 
cykliczna prezentacja 

eksponatów ze 
wszystkich działów 

Cały rok. 
Jeden raz w 

miesiącu 
prezentacja 
nabytków i 

innych 

siedziba 
główna 

realizacja innych wystaw 
spoza planu w tej lokalizacji 

 
 
 

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

Lp. tytuł 
okres 

prezen-
tacji 

od kogo 
wypożyczo

na 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia ) 

frekwen-
cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 
Aksana 
Hajdukovich. 
Malarstwo 

10.XII. 
2010 – 
9.I.2011 

od autorki siedziba 
główna 

41 
(1-9.I) 

Koszty 
poniesione 
w 2010 r. 

2. 

Pracownia 
Malarstwa 2011 – 
wystawa studentów 
z pracowni Mikołaja 
Bielugi. 

12.I – 
15.II 

Uniwersyt
et 

Przyrodn.-
Humanist
yczny w 

Siedlcach 

siedziba 
główna 517 

plan - 0 zł; 
wykonanie 
– 224,15 zł, 
pozostałe 
koszty - 
współorgani
zator 

3. 

Śladami 
Świdermajera – 
wystawa fotografii 
Tomasza Brzostka i 
Tomasza Kapusty 

25.II – 
26.IV 

Świdermaj
er.info 

siedziba 
główna 1157 

plan – 2.000 
zł  

wykonanie 
– 351,94 zł 

dotacja 
podmiotowa 

4. 

100 lat harcerstwa 
na ziemiach 
polskich 

16.V – 
24.VI 

ZHP,ZHR,
SHK 

„Zawisza” 

siedziba 
główna 409 

Koszty 
poniósł 
współorgani
zator 

5. 

„W anielskim kręgu” 
– haft figuralny i 
miniatury poetyckie 
Haliny Marii 
Szuflickiej 

2.IX – 
2.X od autorki siedziba 

główna 346 

plan –  
2.000 zł  

wykonanie 
– 2.643,61 
zł dotacja 
podmiotowa 

5. 

„Przez twórczość do 
zdrowia” – wystawa 
prac plastycznych i 
rękodzielniczych 
osób 
niepełnosprawnych 7.X – 

31.X 

Środowisk
owy Dom 
Samopom
ocy przy 
MOPR w 
Siedlcach 

oraz 
Oddział 

Psychiatry
czny 

SPZOZ w 
SIedlcach 

siedziba 
główna 340 

Koszty 
poniósł 
współorgani
zator 

6. 

„Pamięć o wojnie” – 
II wojna światowa w 
sztuce ludowej ze 
zbiorów prof. 
Mariana Pokropka 

4.XI – 
17.I.2012 

Muzeum 
Sztuki 

Ludowej 
w 

Otrębusach 

siedziba 
główna 974 

plan – 7.000 
zł  

wykonanie 
–  5.347,17 
zł - dotacja 
podmiotowa 

7. 

Sceny z życia PRL 

2.XII.20
11 – 

3.I.2012 

Ogólnopol
skie 

Stowarzy-
szenie 

Internowa
nych i 

Represjo 
nowanych 

siedziba 
główna 264 

plan – 300 
zł  

wykonanie 
–  109,77 zł 
dotacja 
podmiotowa 

8. 

>Aktion Reinhardt< 
Zagłada Żydów  
w Generalnym 
Gubernatorstwie 

1.IX 
.2010 – 
nadal 

IPN 
Oddział w 
Lublinie 

Oddział w 
Treblince 11 734 

Koszty 
poniesione 
w 2010 r. 
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* koszty wystaw bez wydawnictw towarzyszących 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 

Sztuka konserwacji 
papieru z pracowni 

Małgorzaty i Wiesława 
Faberów 

10.VI – 4.IX siedziba 
główna 

Wystawa odwołana przez 
stronę przygotowującą  
z powodów finansowych – 
zaoszczędz. środki 1.100 zł 

 
 

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      –  6 730 2 894 3 826 1 730 8 205 2 903 5 302 1 600 

MWiM   – 49 615 36 818 12 797 - 46 680 30 605 16 075 - 

MP        –     569    462     107 - 479 319 160 - 

Ogółem   56 914 40 174 16 730 1 730 55 364 33 827 21 537 1 600 
Uwaga:  
„w siedzibie Muzeum” = w siedzibie głównej + oddziały + filie 
 „poza siedzibą Muzeum” = poza siedzibą główną/oddziałami/filiami w kraju i za granicą 

 
 
 
 
V.  WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2011 wykonanie  katalogi w
ystaw

, 
album

y 

katalogi zbiorów
 

przew
odniki 

foldery 

inform
atory do 

w
ystaw

 

katalogi w
ystaw

, 
album

y 

katalogi zbiorów
 

przew
odniki 

foldery 

inform
atory do 

w
ystaw

 

1 - - 6 -    10 1 

inne (planowane i zrealizowane) – 5  
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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. Chalecczyzna 2010 350 folder wystawy 

plan – 600 zł 
wykonanie –  

645,75 zł 
dotacja podmiot. + 

środki własne 

2. 
Wieś w malarstwie z kolekcji 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie 

400 folder wystawy 

plan – 600 zł 
wykonanie –  

590,40 zł 
dotacja podmiot. 

3. Maria Kubiak PASTELE 300 
folder 

wystawy/zapro-
szenie 

plan – 600 zł 
wykonanie – 

664,20 zł 
dotacja podmiot. + 

środki własne 

4. Składanka Treblinka 3000 

folder-składanka 
w dwóch 
wersjach 

językowych (pol. 
i ang.) 

plan – 2.500,00 zł 
wykonanie – 

922,50 zł ; dotacja 
podmiot. 

5. Tradycje wielkanocne w Gręzowie 
(zeszyt nr 1) 30 

opracowanie 
ludowych 
tekstów 

plan – w kosztach 
imprezy 

wykonanie – 
186,90 zł dotacja 

podmiotowa 

6. 
„Cuprum Fabri” – kotlarstwo  
ze zbiorów Bernarda 
Nowakowskiego 

150 informator do 
wystawy 

plan –  w kosztach 
wystawy;  

wykonanie 1.476 
zł dotacja 

podmiotowa 

7. 
„Cuprum fabri” – kotlarstwo  
ze zbiorów Bernarda 
Nowakowskiego 

300 
folder 

wystawy/zapros
zenie 

plan – w kosztach 
wystawy; 

wykonanie – 
516,60 zł dot. 
podmiotowa 

8. 
„Cuprum fabri” – kotlarstwo  
ze zbiorów Bernarda 
Nowakowskiego 

120 afisz 

plan – w kosztach 
wystawy; 

wykonanie – 
767,52 zł dot. 
podmiotowa 

8. Śladami Świdermajera 300 
folder 

wystawy/zapros
zenie 

plan - w kosztach 
wystawy; 

wykonanie – 
516,60 zł dot. 
podmiotowa 

9.  Iganie. 180 lat tradycji. 400 
folder 

wystawy/zapros
zenie 

plan - w kosztach 
wystawy; 

wykonanie – 
590,40 zł dotacja 

podmiotowa 

10. Noc muzeów 100 afisze 

plan – w kosztach 
imprezy 

wykonanie -738 zł 
dotacja 

podmiotowa 

11. Rzeźba Andrzeja Maliszewskiego 300 folder 
wystawy/zapros

plan – 0 zł 
wykonanie – 
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zenie 590,40 zł środki 
własne 

12. „W anielskim kręgu” – haft 
figuralny Haliny Marii Szuflickiej 300 

folder 
wystawy/zapros

zenie 

plan – łącznie z 
kosztami wystawy 

wykonanie – 
590,40 zł dot. 
podmiotowa 

13. Dni Niepodległej 100 afisze 

plan – łącznie w 
kosztach imprezy 

wykonanie – 
196,80 zł dot. 
podmiotowa 

14. 
Wybitni przedstawiciele 
ziemiaństwa podlaskiego w XIX i 
XX wieku 

250 
wydawnictwo 

popularnonauko
we 

plan – 16.000 zł 
wykonanie – 

7.072,50 zł dot. 
podmiotowa 

15. Tradycje wielkanocne  
w Podcierniu 40 

opracowanie 
ludowych 
tekstów 

plan – 0 zł 
wykonanie – 

321,40 zł środki 
własne 

16. Treblinka – wystawa stała 600 

folder-składanka  
o wystawie 

stałej w trzech 
wersjach 

językowych 
(pol., ang. i 

niem.) 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 

2.196,78 zł dot. 
podmiotowa 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Sztuka konserwacji papieru  
z pracowni Małgorzaty  
i Wiesława Faberów folder wystawy 

wystawa odwołana 
przez stronę 

przygotowującą z 
powodów finansowych/ 

zaoszczędz. środki - 
600 zł 

2. 9 Pułk Artylerii Lekkiej album 

wydanie przesunięte 
na 2012 r. z powodu 

choroby współautora / 
(8.000 zł) 
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4. Publikacje pracowników muzeum  
 
 

Lp. tytuł 
 w: publikacja 

własne/obca 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. J. Kierylak, „Treblinka 
– wystawa stała” 

Folder-składanka 
do wystawy stałej własna - 

2. 

E. Kopówka, „Dam im 
imię na wieki (Iz 56,5). 
Polacy z okolic 
Treblinki ratujący 
Żydów” 

Jak obok; 
współautor z ks. 
Pawłem Rytel-
Andrianikiem 

obca - 

3. 
E. Kopówka, „Żydzi w 
Siedlcach w XIX i XX 
wieku” 

V wieków Siedlec, 
red.  
D. Grzegorczuk,  
P. Matusak, 
Siedlce 2011 

obca - 

4. E. Kopówka, „Getto  
w Węgrowie” 

Colloquia Judaica, 
t. 1 Dialog 
Słowiańsko- 
Żydowski, red. 
R.Mnich, A.Czyż, 
R.Tarasiuk, 
Siedlce-Banskà 
Bystrica 2011 

obca - 

5. E. Kopówka, „Getto  
w Kosowie Lackim” 

Kosów Lacki. 
Studia i materiały 
z dziejów 
miejscowości, red. 
A.Zintek, Siedlce 
2011 

obca - 

6. E. Kopówka, „Dbając  
o historię” 

„Życie Siedleckie”, 
nr 47/2011 obca  

7. A. Korczak, „Nie wolno 
zapomnieć” 

„Życie Siedleckie”, 
nr 38/2011 obca - 

8. 
A. Korczak, „Szukali 
odpowiedzi na 
pytania” 

„Życie Siedleckie”, 
nr 44/2011 obca - 

9. A. Korczak, „Drugi raz 
byli razem” 

„Życie Siedleckie”, 
nr 44/2011 obca - 

10. A. Korczak, „Trudno 
oddać dramaturgię” 

„Życie Siedleckie”, 
nr 46/2011 obca - 

11. S. Kordaczuk, 
„Żołnierze wyklęci” 

„Gościniec Bialski. 
Czasopismo 
Samorządu 
Powiatu 
Bialskiego”, Nr 3 
(83), marzec 2011 

obca - 

12. 

M. Krasuski, „Udział 
płk. Hieronima 
Ramorino w bitwach 
pod Wawrem i 
Iganiami” 

„Szkice dziejów 
powstania 
listopadowego –  
w 180 rocznicę 
bitwy pod Iganiami 
(1831-2011)”, 
Siedlce 2011 

obca - 

13. 

W. Księżopolska, 
„Stefan Nowaczek  
i muzykanci spod 
Maciejowic” 

Folder 
Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel  
i Śpiewaków 
Ludowych w 
Kazimierzu, 2011 

obca - 
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14. A. Matuszewicz, 
„Potomkowie Glogera” 

„Wiadomości 
Ziemiańskie” nr 46 
czerwiec 2011 

obca - 

15. 

D. Michalec, 
„Małgorzata Łada-
Maciągowa (1881-
1969) – nieznana 
projektantka witraży” 
(streszczenie referatu) 

Informator 
konferencji „Nie 
tylko Art. dèco. 
Sztuka witrażowa 
w okresie 
międzywojennym”, 
Rzeszów 2011, 
s.24 

obca - 

15. 
Z. Todorski, Muzea  
w dokumentowaniu 
historii pożarnictwa 

„Strażak 
Mazowiecki”  
Nr 2/3 marzec –
czerwiec 2011 

obca - 

16. 

Z. Todorski, Straże 
Ogniowe Ochotnicze 
w walce o 
niepodległość Polski 

„Strażak 
Mazowiecki” Nr 6, 
listopad 2011 obca - 

 
 
 
VI.  EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
 
a. liczba podejmowanych tematów  
 

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy planowane zrealizowane 

MRS         -   22 27 25 - 

MWiM       -     6 - 6 - 

MPK          -     0 - 1 - 

OGÓŁEM  -   28 27 32 
brak odrębnej ewidencji 

(np. koszt zużytych 
materiałów plastycznych) 

 
 
b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 
 

Lp. tytuł 
 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  * 

1. Sztuka starożytna 1 19  

2. Sztuka średniowiecza 4 76  

3. Sztuka renesansu 1 22  

4. Sztuka baroku 1 21  



 23 

5. Renesans i barok. Porównanie 
stylów 3 68  

6. Sztuka Młodej Polski 2 36  

7. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 4 72  

8. Biblia w sztuce 2 45  

9. Życie codzienne w średniowiecznej 
Polsce 2 24  

10. Portret rokokowej damy 8 130  

11. Siedlce w czasach Czartoryskich  
i Ogińskiej 4 75  

12. W dawnych Siedlcach 2 44  

13. Siedlce w czasie II wojny światowej 1 19  

14. O herbie Siedlec 4 70  

15. O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 2 29  

16. Znani i nieznani siedlczanie 1 30  

17. Zbrodnia katyńska 4 72  

18. Bitwa pod Iganiami 2 74  

19. Podlaskie ślady broni V 4 109  

20. Poznajemy muzeum 12 256  

21. Jak powstaje beczka 3 48  

22. Podsiedlecka wieś 10 154  

23. Szlachta zaściankowa na Podlasiu i 
Mazowszu. Jej rola i znaczenie 1 20  

24. Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 4 82  

25. 

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

1 14  

 Razem 83 1599  

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince   

26. Historia Karnego Obozu Pracy  
i Obozu Zagłady w Treblince 1 20  

27. Bohaterowie z Czekanowa czyli 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata 1 20  

28. Życie i twórczość Janusza Korczaka 1 15  

29. 
Symbolika nagrobków żydowskich 
na przykładzie macew znajdujących 
się w muzeum 

1 10  

30. Losy dzieci w Karnym Obozie Pracy i 
Obozie Zagłady 1 18  

31. Sokołów Podlaski pod okupacją 
niemiecką 1 18  
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 Razem 6 101  

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu   

32. Cele i zadania muzeum oraz zasady 
jego funkcjonowania 1 23  

 OGÓŁEM 90 1723  

FILMY 

1. Nim zgasło słońce… (film  
o Treblince) 3 34 - 

2. Muzeum Regionalne w Siedlcach 1 27 - 

3. Gancwol - fotograf 1 25 - 

4. Nadbużański Park Krajobrazowy 1 16 - 

 Razem 6 102 - 

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

Lp. tytuł 
 

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Plastyka bez tajemnic: monotypia brak zapotrzebowania 

2. Polskie malarstwo historyczne w XIX wieku j.w. 

3. Polska sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego j.w. 

4. Historia Siedlec 1900-1945 j.w. 

5. Historia świata zapisana na firmamencie 
niebieskim. j.w. 

 
 

2. Wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania, promocje książek, koncerty, 
imprezy plenerowe i inne 
 
a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
 

Lp. tytuł 
 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

frekwencja 
(liczba 

uczestników) 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. 

Spotkanie z Agnieszką 
Graff autorką książki 
„Magma”. Spotkanie 
dyskusyjne nt. równo-
uprawnienia kobiet. (19.I) 

promocja książki 30 

Główny organizator – 
Klub Krytyki Politycznej, 

Stowarzyszenie 
Tutajteraz 
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2. 

„Kolekcja szklanych 
negatywów Adolfa Ga-
niewskiego (Gancwola)  
w zbiorach Muzeum Re-
gionalnego w Siedlcach” 
– S.Kordaczuk (14.II) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny 

dla Klubu Seniora 
Stokrotka 

40 - 

3. 

„Pod jednym niebem 
urodzeni. Rzecz o wsi 
Radomyśl” Elżbieta 
Orzyłowska (3.III) 

promocja książki 135 
Współorganizator – 

Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów i autorka 

4. 

Wieczór poezji 
meksykańskiej. Spotkanie 
z przedstawicielami 
literatury latynoamery-
kańskiej Ambar Past  
i Jose Angel Leyva oraz 
Krystyną Rodowską 
cenioną poetką  
i tłumaczką literatury 
hiszpańskiej. (12.IV) 

spotkanie poetyckie 70 
Główny organizator – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 

5. „Oddział Partyzancki 
„Zenona”” (13.IV) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny dla 

„Domu nad 
Stawami” 

77 - 

6. 

XXI Tradycje 
Wielkanocne (wspólnie  
z CKiS) – kiermasz 
wielkanocny, prezentacje 
programów zespołów 
ludowych z Podciernia, 
Iwowego i Łaskarzewa, 
koncert kapeli: Mateusz 
Niwiński i Mirosław 
Dondzbach (16.IV) 

konkurs, targi 
wielkanocne 70 

plan – 1.200 zł 
wykonanie – 586,90 zł 
dotacja podmiotowa 

7.  

„Dzień Zwycięstwa – 
seniorzy w hołdzie 
bohaterom II wojny 
światowej” Zespół 
Artystyczny „Seniorynki” 
(8.V) 

spektakl słowno - 
muzyczny 65 

Główny organizator – 
Stowarzyszenie Klub 

Seniora „Zdrowie” 

8. 

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

impreza plenerowa 500 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizatorzy:MDK 
w Mińsku Maz.) 

9. 

Noc muzeów – spotkanie 
z folklorem – pokaz 
warsztatu bednarza i 
tkaczek, występ zespołu 
ludowego z Wróbli, 
widowisko obrzędowe 
(14.V/15.V) 

spotkanie, pokazy 505 
plan – 1.400 zł 

wykonanie – 2.668,25 zł 
dotacja podmiotowa 

10 

„Kolekcja szklanych 
negatywów Adolfa 
Ganiewskiego 
(Gancwola) w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(19.V) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny na 
Ogólnopolskim 

Plenerze 
Fotograficznym w 

Janowie Podlaskim 

35 - 

11. 

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

prelekcja/pokaz 
multimedialny w 

ramach zajęć 
Studium Instru-

ktorów Fotografii  

30 - 
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Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(26.V) 

i Technik Audiowi-
zualnych w 

Janowie Podlaskim 

12. VI Dni Historyka. 44-89 
Historia PRL. (1.VI) sesja naukowa 30 

Główny organizator – 
Uniwersytet Przyrodniczo 

– Humanistyczny w 
Siedlcach) 

13. 
„Jan Gloger jako rysownik 
i malarz” – D. Michalec 
(3.VI) 

Gawęda podczas 
finisażu wystawy 

glogerowskiej  
w Tykocinie 

43 - 

14. „Style i kierunki w sztuce” 
– D. Michalec (4.VI) 

prelekcja dla 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku  
w Łukowie 

25 - 

15. 

XVIII Konkurs Kapel  
i  Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (4-5.VI) 

impreza plenerowa 500 

plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

(współorganizatorzy:GOK 
w Maciejowicach i CKiS 

w Siedlcach) 

16. 

„Dam imię na wieki  
(Iz 56,5). Polacy z okolic 
Treblinki ratujący Żydów” 
– E.Kopówka, ks.P.Rytel-
Andrianik (1.IX) 

promocja książki 80 
plan – 0 zł  

wykonanie – 450,20 zł  
środki własne 

17. 

„Co nam zostało z XVIII 
w.? Siedlce w czasach 
króla Stasia i księżnej 
Aleksandry” –  
S. Kordaczuk (14.IX) 

prelekcja/pokaz 
multimedialny z 

okazji Europejskich 
Dni Dziedzictwa 

47 - 

18. 

Uroczystość 100 urodzin 
Kazimierza Zawadzkiego 
– weterana walk 
wrześniowych 1939 r. 
wraz z pokazem  
S. Kordaczuka „Kazimierz 
Zawadzki. Biografia 
ilustrowana” (15.IX) 

spotkanie z 
prelekcją/pokazem 

multimedialnym 
60 

(współorganizatorzy: 
Urząd Miasta Siedlce  
i Okręgowy Związek 

Kombatantów 
Rzeczypospolitej 

Polskiej) 

19. 

Spotkanie ze świadkami 
września 1939 r.: Ireną 
Zaunar, Jerzym 
Garbaczewskim, 
Bonifacym Karczewskim, 
Stanisławem 
Kowalczykiem, 
Wiesławem Słupczyńskim 
i Kazimierzem Sulejem 
(22.IX) 

spotkanie 80 
(współorganizator: 

Stowarzyszenie Rodzina 
Katyńska) 

20. 

XIII Festiwal Nauki i 
Sztuki: pokaz „Kolekcja 
szklanych negatywów 
Adolfa Ganiewskiego 
(Gancwola) w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach” – S.Kordaczuk 
(8.X) 

wykłady/prelekcja, 
wręczenie 

statuetek „Złotego 
Jacka” 

25 

plan – 0 zł 
wykonanie – 929 zł 

dotacja podmiotowa +  
347 zł środki własne; 
pozostałe koszty – 

współorganizatorzy: 
Uniwersytet Przyrodniczo 

– Humanistyczny w 
Siedlcach, Collegium 

Mazovia) 

21. 

Dni Niepodległej. 
Uroczystości z okazji  
93 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę (11,13,14.XI) 

pokazy, prelekcje, 
spotkania, koncerty 510 

plan – 10.000 zł 
wykonanie – 6.442,79 zł 

dotacja podmiotowa 
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22. Wieczór poezji serbskiej. 
(16.XI) spotkanie poetyckie 80 

Główny organizator:  
Miejska Biblioteka 

Publiczna w Siedlcach 

23. 
„Historia Polski w Sztuce 
Ludowej” prof. M. 
Pokropek (25.XI) 

wykład z pokazem 
multimedialnym 20 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 2.000 zł 
dotacja podmiotowa 

 

24. 
„Historia winiarstwa i jego 
rola w kulturze polskiej” - 
J. Plewa (1.XII) 

wykład 35 

plan – 500 zł 
wykonanie – 400 zł 

środki własne 
 

25. 
XXIII edycja wręczenia 
nagród Ludomira 
Benedyktowicza 

spotkanie 80 Główny organizator 
Kapituła Nagrody 

26. 
Adwentowe granie. XVII 
Konkurs gry na ligawkach 
(10.XII) 

konkurs/impreza 
plenerowa 65 

plan – 3.200 zł 
wykonanie – 3.200 zł 
dotacja podmiotowa 
 (współorganizator: 

Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach) 

27. 
„Matrioszka w hidżabie” 
Iwona Kaliszewska 
(14.XII) 

spotkanie autorskie 50 

(współorganizator: 
stowarzyszenie 

tutajteraz) 
 

28. 

 
Spotkania Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów: 
 
1/ „Kolekcja pocztówek  
i kart pocztowych o 
tematyce papieskiej 
(Jana Pawła II)”, Adam 
Krzeski. Spotkanie 
urodzinowe w szesnastą 
rocznicę założenia Klubu. 
(9.I) 
2/ „Kolekcja monet euro”, 
Mieczysław Księżopolski 
(13.II) 
3/ „Olędrzy 
nadbużańscy”, Antoni 
Chorąży (13.III) 
4/ Pokaz kolekcji Jerzego 
Wiesława Hęciaka 
„Ciernista kolekcja. Moje 
kaktusy i sukulenty po 9 
latach” (10.IV) 
5/ Pokaz kolekcji 
Zygmunta Olędzkiego – 
„Kalendarzyki listkowe 
polskie i zagraniczne” 
(8.V) 
6/ Prezentacja kolekcji 
Tomasza Kapusty 
„Codzienność człowieka 
PRL-u” (12.VI) 
7/ Kolekcja i historia kart 
płatniczych, Zbigniew 
Jasionowski (11.IX) 
8/ Bernard Nowakowski – 
oprowadzanie po wysta-
wie „Cuprum Fabri” (9.X) 
9/ I.Kaługa, Bocian 
(Siedlce 2011); 

 
 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 
 

 
 

 
prelekcja/pokaz 

 
 

pokaz 
multimedialny 

 
prelekcja/pokaz 

 
 

 
 

prelekcja/pokaz 
 
 
 

 
prelekcja/pokaz 

 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 

prelekcja/pokaz 
 
 

promocja książek 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 

 
 

80 
 
 

78 
 

 
80 

 
 
 
 

65 
 
 
 
 

63 
 
 
 

60 
 
 

70 
 
 

64 
 

Główny organizator – 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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W.Charczuk, Zbrodnia 
ludobójstwa 
komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa 
dokonana na członkach 
opozycji antykomunisty-
cznej w Siedlcach 12-13 
kwietnia 1945 r. (Siedlce 
2011); (11.XII) 
 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince   

29. 

„Losy wojenne 
społeczności żydowskiej 
południowego Podlasia” – 
E.Kopówka (31.I) 

prelekcja na 
spotkaniu 

historyczno-
edukacyjnym w 
Zespole Szkół w 

Janowie Podlaskim 

40 - 

30. „Szkoła wolna od 
dyskryminacji” (10.II) 

spotkanie 
edukacyjne 
młodzieży 

podsumowujące 
projekt 

Stowarzyszenia 
tutajteraz 

34 Koszty poniósł główny 
organizator 

31. 

Prezentacja książki „Dam 
im imię na wieki”  
(Iz 56,6). Polacy z okolic 
Treblinki ratujący Żydów” 
– E.Kopówka (21.V) 

spotkanie, 
promocja książki 100 - 

32. 
Spotkanie z potomkami 
Żydów siedleckich –  
dr E. Kopówka (24.V) 

spotkanie 20 - 

33. 

Uroczystości 
patriotyczno-religijne na 
terenie Karnego Obozu 
Pracy (3.IX) 

wydarzenie 
plenerowe 350 

Plan – 0 zł, 
Wykonanie – 1.320,67 zł 
dotacja podmiotowa 

34. 
Muzeum w Treblince  
w ostatnich latach –  
dr E.Kopówka (6.IX) 

odczyt w Muzeum 
Stuthoff w 
Sztutowie 

20 Koszty poniósł główny 
organizator 

35. 
Historia terenów 
poobozowych – 
A.Wierzbicka (7.IX) 

spotkanie z 
pracownikami MBP 

w Sokołowie 
Podlaskim 

14 - 

36. 
Dobre sąsiedztwo – 
W.Kwieciszewska, 
J.Zasłona (10.IX) 

spotkanie z 
więźniami w 

ramach programu 
edukacyjnego 

13 - 

37. Zlot harcerzy (1.X) spotkanie 250 
Koszty poniósł główny 

organizator ZHP w 
Sokołowie Podl. 

38. Co wiemy o Treblince? 
Stan badań (4-5.X) 

konferencja 
naukowa 50 

plan – 14.000 zł 
wykonanie – 8668,12 zł 

dotacja podmiotowa 

39. Jesteśmy razem (25.X) 

spotkanie polsko-
izraelskie; 

wydarzenie 
plenerowe 

600 

Plan – 0 zł 
wykonanie – 65 zł 

dotacja podmiotowa; 
pozostałe koszty poniósł 

główny organizator – 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu   
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40. 

Spotkanie Komisji 
Historycznej Zarządu 
Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP 
(17.VIII) 

spotkanie 9 - 

 
 

b. planowane a niezrealizowane  
 

Lp. tytuł 
 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

1. Sztuka konserwacji papieru wykład 
odwołanie wystawy, której 
miał towarzyszyć/ 300 zł 
środki własne 

 
 
 
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 Etnograficzne w Warszawie, 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie,   
Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie,  
Muzeum Wojska w Białymstoku, 
Muzeum w Częstochowie,  
PMA w Warszawie,  
Muzeum Rzemiosła w Krośnie, 
Muzeum Miedzi w Legnicy,  
Muzeum Etnograficzne Oddział 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie,  
Muzeum Historyczne w Sanoku, 
Muzeum w Tykocinie,  
Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
Muzeum Regionalne w Pułtusku, 
Muzeum Południowego Podlasia  
w Białej Podlaskiej, 
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie,  
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, wypożyczanie 
eksponatów na wystawy („Wieś  
w malarstwie”, „Iganie. 180 lat tradycji”), 
udostępnienie materiałów do publikacji, 
współorganizacja wystaw 
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Muzeum Sztuki Ludowej w 
Otrębusach 
 
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 
 
 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
 
Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim 
 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie, 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
 
 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 
 
 
Muzeum Regionalne w Wiślicy 
 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 
 
 
 
Biblioteki uprawnione do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych, 
biblioteki publiczne w Siedlcach i Białej 
Podlaskiej, Biblioteka Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, biblioteki muzeów: 
Podlaskiego w Białymstoku, 
Zamojskich w Kozłówce, 
Etnograficznego w Warszawie, 
Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej, Śląskiego  
w Katowicach 

 
 
 
współorganizacja folklorystycznych 
imprez cyklicznych 
 
w zakresie organizacji wystawy rzeźby 
 
współorganizacja folklorystycznych 
imprez cyklicznych, udostępnienie 
materiałów ilustracyjnych i wypożyczenie 
obiektów na wystawę 
 
współorganizacja folklorystycznych 
imprez cyklicznych, przekazanie zbiorów 
archeologicznych 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 
 
 
udostępnienie obiektów na wystawę  
o L. Benedyktowiczu 
 
przekazanie zbiorów archeologicznych 
 
 
konsultacje w sprawie opracowania 
zabytków archeologicznych, odbudowy  
i adaptacji na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie  
 
wysyłka publikacji Muzeum 
 
międzymuzealna wymiana wydawnictw 

2. 

instytucje oświatowe:  
I Liceum Ogólnokształcące  
w Siedlcach 
 
Zespół Placówek Oświatowych  
w Leśnej Podlaskiej 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych  
 
wypożyczenie wystawy 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach 
 
 
 
 
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach 
 

 
organizacja wystaw prac studentów, 
udział w wydaniu książki, w zakresie 
prowadzenia badań naukowych na 
terenie zabytkowego parku w Dąbrowie, 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, organizacja sesji naukowej 
 
organizacja wystawy 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. 
funkcjonowania archiwum zakładowego 
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Archiwum Diecezjalne w Siedlcach 
Archiwum Państwowe w Lublinie 
 
 
IPN Oddział w Warszawie 
 

 
konsultacje merytoryczne dot. 
opracowania zbiorów i organizacji 
wystawy 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
ZHP,ZHR, Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Internowanych  
i Represjonowanych, Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Okręgowego  
w Toruniu, Pałac w Korczewie, Zespół 
Szkół Muzycznych w Siedlcach, 
Związek Strzelecki „Strzelec”, 
Sowarzyszenie Klub Seniora 
„Zdrowie”, Sowarzyszenie Klub 
Seniora „Stokrotka”, Zespół 
artystyczny Antoniny i Eugeniusza 
Mąków 
 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Zarząd Główny w Lublinie 
 
 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Rodzina Katyńska Koło w Siedlcach 
 
Galeria Ulica Krzywa w Białej 
Podlaskiej, Dwór w Mościbrodach, 
Świdermajer.info 

 
 
w zakresie organizacji wystaw i wydarzeń 
kulturalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pomoc organizacyjna i merytoryczna 
twórcom ludowym zainteresowanym 
członkowstwem w STL 
 
organizacja spotkań 
 
 
wypożyczenie wystaw 
 
 

5. 

samorządy: 
Urząd Miasta Siedlce 
 
 
 
 
Urząd Gminy Kotuń 
 
 
 
Urząd Gminy Przesmyki 

 
w zakresie organizacji Dni Siedlec, 
podejmowanie wspólnych działań  
w zakresie dbałości o tereny zielone 
wokół ratusza 
 
prowadzenie rozmów dot. poprawy 
warunków lokalowych Muzeum 
Pożarnictwa w Kotuniu 
 
bieżące sprawy związane z odbudową  
i adaptacją na cele muzealne zespołu 
dworsko-parkowego w Dąbrowie, 
przygotowania do organizacji targów 
zdrowej żywności 

6. 

media:  
TV Siedlce, Katolickie Radio 
„Podlasie”, Radio Eska, Radio dla 
Ciebie, „Echo Katolickie”, „Tygodnik 
Siedlecki”, „Wiadomości Ziemiańskie” 

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

7. 

inne:  
ARTIA Pracownia Artystyczno-
Konserwatorska w Warszawie 
 
Biuro Usług Informatycznych Soft, 
Ontia Sp. z o.o. 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
Dwór w Tułowicach, Zabużu 

 
konsultacje w zakresie konserwacji 
muzealiów 
 
konsultacje dot. programów 
komputerowych do opracowania zbiorów 
Musnet i Mona 
 
w zakresie przejęcia działki w Dąbrowie 
 
zapoznanie się z procesem odbudowy;  
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86 osób prywatnych 
 
 
 
 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Siedlcach 
 
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień  
w Siedlcach 

w zakresie organizacji sesji naukowej 
 
w zakresie organizacji wystaw, 
przeprowadzania kwerend w zbiorach 
muzeum, konsultacji merytorycznych, 
przeglądów konserwatorskich 
 
opiniowanie wniosków na produkty 
regionalne, konsultacje dot. organizacji 
targów zdrowej żywności 
 
organizacja wydarzeń kulturalnych 

8. 

z zagranicą:  
Muzeum w Petersbergu w Niemczech, 
Starostwo Powiatowe w Saalle  
w Niemczech (Saksonia Anhalt) 
 
Ziomkostwo Żydów Siedleckich  
w Izraelu 

 
nawiązanie współpracy 
 
 
 
przeprowadzenie kwerendy w zbiorach 
muzeum 

 
 

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 

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

2. 

instytucje oświatowe:  
Kuratorium Oświaty Delegatura  
w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna 
w Sokołowie Podlaskim, Biblioteka 
Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, 
Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

organizowanie spotkań z nauczycielami, 
uczniami, pracownikami i czytelnikami 
bibliotek 

3. 

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

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

4. 

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

 
 
W zakresie organizacji uroczystości 
patriotyczno-religijnych, w których 
harcerze aktywnie biorą udział w 
przygotowaniu części artystycznej; 
przygotowywanie programów 
edukacyjnych w oparciu o miejsce 
pamięci jakim jest Treblinka 

5. 

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

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, organizowanie spotkań 

6. 

media:  
Katolickie Radio Podlasie, Radio Dla 
Ciebie, Kurier Mazowiecki, Życie 
Siedleckie, Tygodnik Siedlecki, Gazeta 
Sokołowska, Wieści Sokołowskie, 

promocja wydarzeń, które odbywają się 
w Treblince, upowszechnianie historii 
obozów w Treblince 
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Kwartalnik Historyczny „Karta”  
w Warszawie 

7. 

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

przygotowywanie uroczystości 
poświęconych historii obozów w 
Treblince i upowszechnianie wiedzy  
o nich, organizacja wolontariatu 

8. 

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 

upowszechnianie wiedzy o obozach  
w Treblince, organizowanie wolontariatu, 
spotkania z młodzieżą, udział w 
uroczystościach 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. instytucje kultury 
Muzeum Regionalne w Łukowie wypożyczenie muzealiów 

2. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach 

udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. historii pożarnictwa i obrony cywilnej 

3. samorządy 
Urząd Gminy Kotuń 

finansowanie energii elektrycznej, wody  
i wywozu śmieci 

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 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  
w Warszawie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP  
w Siedlcach 

udział w pracach Komisji Historycznej  
ZG ZOSP RP, organizowanie pracy 
Komisji Historycznej ZOP ZOSP RP; 
udział w komisji sędziowskiej zawodów 
strażackich 

6. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka 
Mazowieckiego” i „Życia Siedleckiego”, 
Katolickie Radio Podlasie, TVP2, 
Powiatowa telewizja internetowa 

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 
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3. Inne osiągnięcia 
 
 
MR Siedlce 
 
 
 15 stycznia – udział w szkoleniu dla dyrektorów, głównych księgowych 

oraz innych pracowników służb finansowych instytucji kultury (K.Ostas) 
 
 
 24 stycznia – udział w szkoleniu „Prawo pracy 2011 zmiany”  

(A. Leszczyńska) 
 
 

 3 marca – udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (K.Ostas, 
A.Leszczyńska) 

 
 

 6 marca – Srebrna Odznaka „Zasłużonych w Pracy PTTK Wśród 
Młodzieży” dla Sławomira Kordaczuka oraz powołanie go do Zarządu 
Oddziału „Podlasie” PTTK w Siedlcach 

 
 

 28 marca – Powołanie Sławomira Kordaczuka do Kapituły przyznającej 
wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej” przez Zarząd Towarzystwa 
Ziemi Łosickiej 

 
 10 kwietnia – Odznaka Honorowa z okazji 180. Rocznicy Bitwy  

pod Iganiami nadana przez Wójta Gminy Siedlce Muzeum 
Regionalnemu w Siedlcach, Andrzejowi Matuszewiczowi, Sławomirowi 
Kordaczukowi i Mariuszowi Krasuskiemu 

 
 

 11 maja – posiedzenie Rady Muzeum 
 
 

 16 maja – udział w konferencji „Węgrów, dzieje – społeczeństwo – 
kultura (D.Michalec) 

 
 

 23 maja – udział w konferencji naukowej „Osiągnięcia i perspektywy 
rozwoju skansenów na Mazowszu” z okazji Międzynarodowego Dnia 
Muzeów (A.Matuszeiwcz, S.Kordaczuk, A.Szkodzińska,  
W. Księżopolska, D.Michalec, H.Budziszewska) 

 
 

 23 maja – udział w szkoleniu „Wszystko o Biuletynie Informacji 
Publicznej w instytucjach kultury – prawo i praktyka” (K.Cabaj) 

 
 

 2 czerwca – przegląd gwarancyjny remontu elewacji ratusza 
 
 

 4 czerwca – Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich 
Jerzego Dunin-Borkowskiego wręczona Sławomirowi Kordaczukowi  
„Za szczególne zasługi w krzewieniu i wspieraniu idei kolekcjonerstwa 
oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego 
granicami”. Nagroda w formie dyplomu i pierścienia Nr 98 została 
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przyznana za stworzenie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach 
największej w kraju kolekcji elementów rakiet V-2. 

 
 

 7-11 czerwca – wizyta dyrektora Muzeum w Petersbergu  
i przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Saalle w Niemczech – 
nawiązanie współpracy 

 
 

 17 czerwca – Plakieta pamiątkowa przyznana Andrzejowi 
Matuszewiczowi przez 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy  
za wieloletnią współpracę 

 
 

 17 czerwca – Odznaka 1 Siedleckiego Batalionu Rozpoznawczego  
Nr 152 A, przyznana Sławomirowi Kordaczukowi z Rozkazu Dowódcy 
Nr 25 z dn. 14.VI.2011 r. 

 
 24-26 czerwca – udział w seminarium folklorystycznym w ramach  

45 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym (W.Księżopolska). I nagrodę Festiwalu zdobyła 
Kapela Braci Cicheckich z Grądek, gm. Maciejowice, której 
konsultantem merytorycznym jest pani W. Księżopolska 

 
 

 27 czerwca - udział w szkoleniu obronnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego dla kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek kultury (S.Kordaczuk) 

 
 

 27-29 czerwca – udział w międzynarodowej konferencji „Lubelska pieśń 
ludowa na tle porównawczym” (W.Księżopolska) 

 
 

 29 czerwca – udział w seminarium „Archiwa zakładowe a dokumentacja 
elektroniczna” (K.Woźnica) 

 
 

 23-24 lipca – dyplom uznania na I Rajdzie Drohiczyńskim „Śladami 
Jana Pawła II” (S. Kordaczuk) 

 
 

 24-25 września – Muzeum włączyło się w obchody Dni Seniora 
ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (bezpłatne 
udostępnianie wystaw zwiedzającym seniorom) 

 
 

 1 października – ogłoszono konkurs fotograficzny dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych pt. „Cztery pory 
roku w Dąbrowie”; finał konkursu 2.09.2012 r. 

 
 

 5-8 października – wygłoszenie referatu „Małgorzata Łada-Maciągowa 
(1881-1969) - nieznana projektantka witraży na VII Międzynarodowej 
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Konferencji Stowarzyszenia Miłośników Witraży w Rzeszowie „Nie tylko 
art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym” (D.Michalec) 

 
 

 10 października – udział w pracach komisji konkursowej Eliminacji 
Rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (organizator: 
PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach) 

 
 

 12 października – udział Wandy Księżpolskiej, w uroczystości 
wręczenia nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej” im. O. Kolberga 
zespołowi ludowemu z Trzcińca gm. Skórzec; Wanda Księżopolska 
wnioskowała o przyznanie nagrody i jest  stałym konsultantem zespołu 

 
 24-26 października – udział w szkoleniu Narodowego Centrum Kultury 

„Organizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury” (K.Ostas, 
A.Leszczyńska) 

 
 

 26 października, 24 listopada, - Muzeum było inicjatorem 
zorganizowania cyklu szkoleń dla rolników z Dąbrowy i okolic z zakresu 
uprawy dobrej żywności; szkolenia, które prowadził Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach, mają przygotować 
rolników do udziału w planowanych przez Muzeum targach dobrej 
żywności w Dąbrowie 

 
 

 7 listopada – udział w seminarium „Archiwa w obliczu elektronicznego 
obiegu i archiwizacji dokumentów” (K.Woźnica) 

 
 24-27 listopada – udział Muzeum w Targach Książki Historycznej  

w Warszawie 
 
 

 27 listopada – udział w jury konkursu gry na ligawkach organizowanego 
przez MiGOK w Łochowie (W.Księżopolska) 

 
 

 16 grudnia – udział w seminarium „Akcja bilans za 2011 rok  
w instytucjach kultury” (K.Ostas) 

 
 
 
 

MWiM Treblinka 
 
 
 27 stycznia – udział w seminarium Mazowieckiego Samorządowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach „Antysemityzm – stare  
i nowe uprzedzenia” (dr E. Kopówka) 

 
 14-15 luty – udział w szkoleniu „Judaizm w historii Żydów polskich” 

(A.Wierzbicka) 
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 9-10 marca – udział w ceremonii otwarcia Holocaust Memorial Centre  
w Skopje  w Macedonii (dr E.Kopówka) 

 
 10-15 kwietnia – udział w seminarium edukacyjnym „Wyzwania  

i możliwości w nauczaniu o Zagładzie Żydów” w Berlinie w Niemczech 
(dr E.Kopówka) 

 
 27 kwietnia – 5 maja – w ramach Marszu Żywych Treblinkę odwiedziło 

1751 osób. Marsz Żywych jest formą edukacji młodzieży żydowskiej  
w Polsce 

 
 29 kwietnia – 4 czerwca – udział w polsko-niemieckim seminarium 

„Kultura pamięci i działalność muzeów – miejsc pamięci w perspektywie 
europejskiej” w Gelsenkirchen w Niemczech (dr E.Kopówka) 

 
 10 czerwca – dr Edward Kopówka został odznaczony Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za utworzenie i prowadzenie Wydawnictwa 
im. Grzegorza Przemyka, działalność w Towarzystwie Miłośników 
Podlasia oraz Ruchu Młodej Polski 

 
 17 czerwca – udział dr. E. Kopówki (jako współautora) w promocji 

książki „Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki 
ratujący Żydów” zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Sokołowie Podlaskim 

 
 24-28 czerwca – udział w kursie Akademii Letniej Żydowskiego 

Instytutu Historycznego w Warszawie nt. historii i kultury Żydów 
polskich (A.Wierzbicka). Uczestnicy Akademii odwiedzili Muzeum  
w Treblince 

 
 4-6 września – udział w II Forum Pamięci – seminarium polskich 

muzeów martyrologicznych w Sztutowie (E.Kopówka) 
 

 29 września – 1 października – wizyta w Treblince grupy „Ławeczka”. 
Jest to grupa czterech malarzy, których połączyła malarska pasja, 
przyjaźń, potrzeba indywidualnej i wzajemnej konfrontacji. Celem 
kilkudniowego pobytu w Treblince było zmierzenie się z czasem, 
historią dramatem ludzkości, który rozegrał się w tym  miejscu. 

 
 20-23 października – udział w polsko-niemieckim seminarium „Razem 

zamiast osobno 3” w Oświęcimiu (A.Wierzbicka, J.Zasłona) 
 

 23 paźziernika – udział w 9 Objazdowym Festiwalu „Watch Docs Prawa 
Człowieka w Filmie w Siedlcach (dr E. Kopówka) 

 
 5-7 grudnia – udział w konferencji międzynarodowej (Niemiecki Instytut 

Historyczny w Warszawie) „Zostać czy wyjechać?” (E.Kopówka) 
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MP Kotuń 
  

 24 listopada – udział w szkoleniu Urzędu Marszałkowskiego  
dla pracowników ds obronnych zatrudnionych w wojewódzkich 
samorządowych jednostkach kultury (Z.Todorski) 

 
 
 
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. 
Reperacja części dachu i zabezpieczenie 
wylotów kominów w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu – z powodu przeciekania dachu 

nie planowany 
plan – 0 zł 
wykonanie - 1.000 zł 
– dotacja podmiotowa 

 
 
 
IX.  ZAKUPY 
 
 

Lp. treść 
koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 
pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

1. Muzeum Regionalne w Siedlcach  

 Zakup kasy fiskalnej 
Plan – 0 zł, 
Wykonanie - 1.279,20 zł 
środki własne 

 Zestaw komputerowy 
Plan – 0 zł, 
Wykonanie – 3.158,90 zł 
środki własne 

 Serwer wraz z wyposażeniem  
Plan – 0 zł, 
Wykonanie – 8.430 zł 
środki własne 

 Program antywirusowy 
Plan – 0 zł, 
Wykonanie – 1.466,16 zł 
środki własne 

2. Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

 Zakup 2 kas fiskalnych 
Plan – 0 zł, 
Wykonanie – 2.558,40 zł 
środki własne 

3. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

 Zakup kasy fiskalnej 
Plan – 0 zł, 
Wykonanie - 1.279,20 zł 
środki własne 
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X. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 
Pracownicy w 
działach 
merytorycznych 

18 15,75 19 16,25 

Pracownicy 
administracji 17 15,75 19 17,25 
Pracownicy z 
robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

Praktyki 
studenckie 7 x 1 x 
Pracownicy 
sezonowi (od 
kwietnia do 
października) 

2 2 1 1 

  
 
 

2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1.  Okresowe szkolenie bhp 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Alicja Leszczyńska 
Iza Szklarz 
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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, 
obiektów sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  
 
 Wyróżniające się spośród nich to: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Karabin skałkowy wz. 1808 przerobiony na strzelbę. Został wyprodukowany 
w Tule w Rosji przed I połową XIX wieku. Karabin można wiązać z okresem 
powstania listopadowego. Broń została znaleziona podczas prac remontowo-
budowlanych na terenie kompleksu dworsko-parkowego w Dąbrowie. Przekazu 
zabytku dokonał Wiesław Kot, właściciel firmy budowlanej remontującej dwór. 
 
 

 
 Szkatułka z wizerunkiem 
nagrobka króla Stefana Batorego. 
Zabytek pochodzi prawdopodobnie  
z przełomu XIX i XX wieku. Wykonany 
został z cyny w formie prostopadłościennej 
szkatułki. Na jej wieku wizerunek króla 
Stefana Batorego w zbroi płytowej, koronie 
na głowie,  berłem i jabłkiem królewskim w 
dłoniach. Obiekt został zakupiony do działu 
historycznego od Witolda Kozaczyńskiego. 

 
 
 

Pamiątkowy album z fotografiami 
Szkoły Podchorążych 22 pułku piechoty 
w Siedlcach. Album pochodzi z 1932 
roku. Na 33 fotografiach zostały ukazane 
m.in. ćwiczenia żołnierzy w koszarach i na 
poligonie, podczas wykładów a także 
wypoczynku. Zabytek został zakupiony od 
Włodzimierza Soszyńskiego. 
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 Pamiątkowy medal z okazji odbytego w Siedlcach w 1929 roku Kongresu 
Eucharystycznego. Na medalu zostały przedstawione m.in. kielich mszalny, hostia, 
łany zboża i owoce krzewu winorośli a także napisy: „ECCE AGNOS DEI”  
i „KONGRES/EUCHARYSTYCZNY/w SIEDLCACH/ 28.29.30./CZERWCA/1929 R.” 
Zabytek został podarowany przez Witolda Kozaczyńskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 Do zbiorów działu sztuki zostały zakupione 
obrazy Edmunda i Jana Komarów. „Portret syna 
Jana” namalował Edmund Komar (1830-1905),  
a obrazy: „Kolej wiedeńska” i „Stogi siana  
we Fronołowie nad Bugiem” jego syn Jan Komar 
(1874-1943). Obiekty te są cenne ze względu na 
związek Jana Komara z Siedlcami i 
muzealnictwem siedleckim. 
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 Trwałym śladem wystawy 
czasowej Aksany Hajdukovich jest 
dar autorki w postaci obrazu „Matka 
Boska z dzieciątkiem”. Artystka 
pochodzi z Białorusi, ale często bierze 
udział w plenerach i wystawach 
organizowanych w Polsce. Podarowana 
kompozycja jest charakterystyczna dla 
jej twórczości. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Podczas przeglądu konserwatorskiego 
pod obrazem Kazimierza Pacewicza 
znaleziono inny obraz tego artysty. Jest 
to półakt kobiecy, zachowany w dobrym 
stanie. To odkrycie powiększyło kolekcję 
prac tego malarza w naszych zbiorach. 
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II.   KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W 2011 roku Muzeum Regionalne w Siedlcach na konserwację obiektów 
wydatkowało kwotę 17.130 zł, pochodzącą ze środków dotacji podmiotowej 
(15.910 zł) i środków własnych (1.220 zł). Dzięki temu swoją świetność odzyskało 
59 obiektów. 
 

Na szczególną uwagę zasługują: 
 

Brązowe kabłączki skroniowe  
z ok. XII – XIII w. Zostały znalezione  
u zbiegu ulic Piłsudskiego i Berka 
Joselewicza w Siedlcach. Pochodzą  
z pierwszego chrześcijańskiego cmentarza 
w Siedlcach. Przed konserwacją były silnie 
skorodowane. W trakcie konserwacji 
wykonanej przez Władysława Wekera  
z Warszawy, oczyszczono zabytki i 
zabezpieczono je przed dalszą destrukcją. 
Ujawniła ona, że kabłączki są posrebrzane.  

 
 
Pokrywa niemieckiej bomby 

kasetowej z czasów II wojny światowej. 
Została znaleziona w lesie koło wsi 
Gołąbek. Przed konserwacją była silnie 
skorodowana. W wielu miejscach korozja 
całkowicie zniszczyła blachę pokrywy 
bomby, tak że powstały otwory korozyjne. 
Podczas konserwacji oczyszczono 
zabytek i zabezpieczono go przed dalszą 
destrukcją. Konserwację pokrywy 
wykonano również w pracowni 
Władysława Wekera z Warszawy. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Młoda murzynka – akt” Kazimierza 
Pacewicza. Należał do najbardziej zniszczonych 
obrazów w kolekcji prac tego artysty. Został 
poddany gruntownej konserwacji w pracowni 
Romualda Wyszyńskiego w Siedlcach – 
konserwatora dzieł sztuki. Dzięki tym działaniom 
został powstrzymany proces dalszego 
zniszczenia i obiekt uzyskał walory ekspozycyjne. 

 



 44 

III. WYSTAWIENNICTWO 
 

 
SIEDLCE 
 
Jako ekspozycja stała bez zmian prezentowane były: 

 
 
 
 

SIEDLCE 1448-2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspozycja stała o historii Siedlec jest jedną z najważniejszych wystaw  
w siedleckim muzeum. Obejmuje pięć wieków historii miasta. Złożona jest głównie  
z reprodukcji dawnych fotografii, obrazów, planów miasta oraz materialnych 
zabytków związanych z Siedlcami.  

 
 
 
 

OD SIEKIERKI DO CIŻEMKI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najwcześniejsze ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach 
Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia, tj. na ok. 10-8 tys. lat p.n.e., 
uzupełnione numizmatami pochodzącymi z okresu od I do XX w. 
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W SZLACHECIM ZAŚCIANKU 
 

 „Druga izba” średniozamożnego 
drobnoszlacheckiego domu z okolic 
Siedlec z przełomu XIX i XX wieku.  

 
Pomieszczenie to, w domach uboższej 
szlachty, pełniło rolę salonu. 

 
 

SALON ZIEMIAŃSKI 
 

 W tej części ekspozycji stałej zgromadzone zostały przedmioty, które 
wchodziły w skład wyposażenia wnętrz dworskich w XIX i XX w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ZŁOTY SALON 
 
 

 
 

 

 Dwa lata temu Muzeum otrzymało  
w darze od  Pana Bernarda 
Nowakowskiego bardzo zniszczone 
meble w typie klasycystycznym – 2 fotele  
i krzesło. Ofiarodawca poinformował nas, 
że pochodzą one z Pałacu Ogińskich   
w Siedlcach. Wspomniane meble po 
konserwacji stały się zalążkiem nowej 
ekspozycji zatytułowanej „Złoty salon” 
nawiązujących charakterem do wnętrz 
pałacowych.  
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PODSIEDLECKA WIEŚ 
I połowa XX w. 

 
Wystawa zawiera zbiór przedmiotów, 

użytkowanych w wiejskich domach, w okolicy Siedlec, 
pochodzących w całości ze zbiorów działu etnografii. 
Prezentacje kultury materialnej wsi, pogranicza 
podlasko-mazowieckiego, uzupełniają ilustracje 
wykonane na podstawie archiwalnych wydawnictw (XIX-
XX w.) i współczesnych fotografii. 

Wsie te, w porównaniu do innych regionów, były 
wyraźnie uboższe, bo położone na słabych, 
piaszczystych glebach. „Laski, piaski i karaski”  
to rymowanka celnie określająca nie tylko 
charakterystyczny pejzaż okolic Siedlec, wskazuje także 
na to, że są to ziemie z trudem żywiące swoich 
gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż  
w innych stronach zachowała się na wsi ludowa kultura 
tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe - bednarstwo, 

kowalstwo, tkactwo i folklor. Do połowy XX w. obecne były w życiu wsi także 
doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe. 
 

Sala I 
strona prawa:  
ubiory na manekinach, okolice Siedlec, pierwsza 
połowa XX w., płot laskowy z ligawką i pętami,  
3 rzeźby ludowe z okolicy Siedlec, XIX w. 
 
 
 
 

strona lewa:  
„Jak powstaje beczka” - planszowa ilustracja 
kolejnych etapów przygotowania i obróbki drewna, 
narzędzia bednarzy, beczki i sprzęty gospodarskie: 
szaflik, dzieże, niecka, masielnice, faski, sagany  
i żarna. 
 

Sala II, izba 
strona prawa:  
ilustracje na ścianach, sofka, przęślica i wrzeciono, 
„kółko”,  
 
 
 
 
 

strona lewa:  
„szafka” na ścianie, niżej kufer, dalej udekorowane 
okno i stolik z domowym ołtarzykiem i święconymi 
przedmiotami, ława z wyrobami garncarskimi, 
łóżko i nad nim obrazy dewocyjne, makatka  
i pająk, zabawki dla dzieci (do zabawy dla naszych 
najmłodszych gości). 
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SZTUKA II poł. XX w. W ZBIORACH  
MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 

 
W ramach prezentacji zbiorów sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

zdecydowano się na pokazanie obrazów prezentujących zmiany w sztuce polskiej 
XX wieku. Na tę ekspozycję przeznaczono trzy sale wystawowe. Prezentowane jest 
malarstwo i szkło artystyczne. Wyeksponowano 16 obrazów olejnych czterech 
autorów:  Magdaleny Gomulickiej-
Damskiej (1927-1990), Jana Golusa 
(1895-1964), Mariana Gardzińskiego 
(1939-2010), Mariana Strońskiego (1892-
1977) oraz szkło artystyczne Henryka 
Albina Tomaszewskiego (1906-1993).  

Dwie prace olejne Jana Golusa  
i jedna Mariana Strońskiego to obrazy, 
które zostały podarowane do naszych 
zbiorów w 1988 roku przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie. Zarówno obrazy 
J. Golusa jak i obraz J. Strońskiego to prace, które powstały w końcowej fazie 
twórczości artystów, wcześniej uprawiali inną twórczość. 

Trzy obrazy olejne Magdaleny 
Gomulickiej-Damskiej prezentowane na 
tej wystawie pochodzą z kolekcji Biura 
Wystaw Artystycznych w Siedlcach, która 
została przekazana do muzeum w 1990 r., 
kiedy to zlikwidowano siedleckie BWA.  
Te obrazy, głównie motywy nadbużańskie  
z lat 80. XX w., powstały w czasie pobytu 
autorki na plenerach malarskich, 
organizowanych przez Delegaturę Związku 
Polskich Artystów Plastyków  
w Siedlcach i siedleckie BWA, w Gródku nad Bugiem. 

Prezentowane na wystawie obrazy Mariana Gardzińskiego, zmarłego w 2010 
roku artysty rzeźbiarza i malarza pochodzą również z daru BWA, a tylko niektóre 
zostały zakupione od artysty z wystaw autorskich prezentowanych w muzeum.  
W naszych zbiorach znajdują się jeszcze inne obrazy olejne tego artysty oraz 
akwarele i jeden pastel. Na ten pokaz wybraliśmy prace z okresu kiedy M. Gardziński 
odszedł od realistycznego przedstawiania 
natury, a skupił się głównie na 
rozwiązaniach formalnych w swoim 
malarstwie. 

Prace Henryka Albina 
Tomaszewskiego zostały zakupione od 
autora. Pokazujemy 17 form ze szkła, 
które są najbardziej charakterystyczne dla 
twórczości tego artysty. Jego prace mają 
głównie charakter dekoracyjny, ale 
pojawiają się też formy użytkowe. 
 

 
 

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gomulicka
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gomulicka
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#golus
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#golus
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gardzinski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#gardzinski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#stronski
http://www.muzeumsiedlce.art.pl/ekspozycje.html#stronski
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SREBRA I PLATERY 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 

i Muzeum Historycznego m. st. Warszawy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stałej ekspozycji przygotowanej w bibliotece muzealnej pokazano  

36 obiektów srebrnych i platerowanych. Większość stanowią przedmioty użytkowe - 
cukiernice, dzbanki, wazy, tace, łopatki do ciasta, widelec do krabów, szczypce do 
cukru i inne. Pokazane zostały również przedmioty dekoracyjne - żardiniery  
i świeczniki. 

Wszystkie zachwycają swoją urodą i kunsztem wykonania, zarówno te  
o prostych funkcjonalnych formach, jak i te dekoracyjne o wyszukanych kształtach 
zdobione dyskretnie lub bogato.  

Wyroby zostały wyprodukowane głównie w zakładach warszawskich w XIX  
i XX wieku. 
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TREBLINKA 
 

Prezentowana w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach ekspozycja stała składa się z czterech części: 

 

I – nosi tytuł „A więc wojna! Ludność 
cywilna we wrześniu 39” – jest zbiorem 
dziesięciu plansz z wystawy przygotowanej 
przez IPN Oddział w Lublinie. Składają się na 
nią następujące części: 1. „A więc wojna!”,  
2. „Komunikaty prasowe z 29 i 30.08.1939”,  
3. „Postępować brutalnie”, 4. „Obwieszczenie 
Komendanta miejskiego”, 5. „Siedemnasty”,  
6. „Warszawę trzeba obronić!”, 7. „Terror  
z nieba”, 8. „Pobojowisko”, 9. „Epilog”,  
10. „Anglia i Francja wypowiadają wojnę  

                                                              Niemcom”. 
 

 
 
 
 
 
 
 II – „Okupacja niemiecka i Obóz Pracy” 
– znajdują się tu plakaty okupacyjne, plansze 
ze zdjęciami więźniów, a także przedmioty 
znalezione na terenie Karnego Obozu Pracy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 III – prezentuje macewy – nagrobki 
żydowskie, wyjęte z tzw. Czarnej Drogi, 
prawdopodobnie pochodzące z cmentarza  
w Kosowie Lackim. 

 
 

 
 
 
 
IV – poświęcona Obozowi 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”. 



 50 

 
KOTUŃ 
 

Zgromadzone na ekspozycji Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu muzealia obrazują 
dzieje techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku oraz kulturę i historię 
polskiego pożarnictwa. Ekspozycja podzielona jest na cztery tematyczne części: 

1. Rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX wieku. 
2. Podręczny sprzęt gaśniczy. 
3. Zabytkowe pojazdy pożarnicze. 
4. Kultura polskiego pożarnictwa. 

Taki sposób prezentacji umożliwia zwiedzającym prześledzenie zachodzących zmian 
w organizacji i wyposażeniu straży pożarnych. 
 

Do cenniejszych i ciekawszych eksponatów obrazujących rozwój techniki 
pożarniczej można zaliczyć:  

 20 sikawek ręcznych różnych firm  
z Warszawy, Lwowa i Tarnopola, w tym 
sikawkę ręczną przenośną z początku XIX 
wieku;  

 21 motopomp polskich i zagranicznych,  
w tym polskie z lat trzydziestych marki 
Syrena I i Syrena II (produkowane  
w Warszawie przez firmę Lilpop Rau  
i Loewenstejn), Polonia I DW2/36 
(produkowaną przez Fabrykę Narzędzi 
Pożarniczych „Strażak” w Warszawie),  

Silesia OM firmy Karol Ochsner i Syn w Bielsku; motopompę Leopolia M-800 
(produkowaną w latach 1942-1944 przez 
firmę A. Steinhagen i H. Stransky  
w Warszawie), angielską Worthigton 
Simpson ARP 250 oraz szwedzką marki 
Archimedes z 1947 roku.  

Znajdują się tu również obiekty 
armatury wodnej, sprzętu alarmowania  
i łączności, aparatów oddechowych, 
pochodni, hełmów, toporków, pasów 
bojowych. Na uwagę zasługuje bekadło 
przedłużone rogiem bawolim i syrena 
wirnikowa do silnika spalinowego.  
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Do ciekawych eksponatów w kolekcji 

podręcznego sprzętu gaśniczego można 
zaliczyć trzy szpryce z XIX wieku, gaśnicę 
śniegową zbudowaną z trzech kul połączonych 
szeregowo oraz gaśnicę proszkową w kształcie 
stożka.  

 
W kolekcji pojazdów 

pożarniczych można obejrzeć 
beczkowóz produkowany w Polsce 
po II wojnie światowej GBM-2/8 na 
podwoziu Star A20 i składany  
w Polsce samochód gaśniczy  
GM-8 marki Bedford oraz pierwszy 

rosyjski beczkowóz ZIS 151, wyprodukowany w Moskwie 16 września 1952 roku.  
 

Na wystawie obrazującej kulturę 
polskiego pożarnictwa zgromadzono 
sztandary, medale, odznaczenia i odznaki 
korporacyjne oraz szkół i kursów pożarniczych, 
mundury, godła, dystynkcje i emblematy, 
fotografie, dyplomy, pieczątki oraz inne 
przedmioty pamiątkowe. Do ciekawszych 
można zliczyć sztandar z 1925 roku, tkany na 
krosnach w formie kapy, na którym artystka 
ludowa z Wrotnowa wyhaftowała emblematy 
strażackie i napisy oraz naszyła płótno  

z namalowanym wizerunkiem św. Floriana.   
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Wystawy czasowe 
 
 

SIEDLCE 
 
AKSANA HAJDUKOVICH. MALARSTWO 
10 grudnia 2010 – 9 stycznia 2011 

 
Z pochodzenia jest Białorusinką. Ukończyła Wydział Malarstwa 

Sztalugowego Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka w Brześciu i 
jest pracownikiem naukowym na Wydziale Architektury Instytutu 
Technicznego w Brześciu. Od kilku lat bierze udział w plenerach malarskich 
organizowanych w Polsce (w Siedlcach, Węgrowie, w Mościbrodach i 
Suchej). 
 Maluje pejzaże i martwe natury. Jej prace można było oglądać 
dotychczas  na wystawach poplenerowych, znajdują się one także w 
kolekcjach prywatnych na Białorusi, w Polsce,  
we Włoszech i Francji, w Niemczech oraz Szwecji. 
 Wystawa zaplanowana w naszym muzeum była pierwszą wystawą 
indywidualną malarki w Siedlcach. 
 

AKSANA HAJDUKOVICH jest absolwentką Mińskiego liceum plastycznego 
imienia Aleksieja Glebowa, które ukończyła ze złotym medalem. Następnie przez rok 
była asystentką w wytwórni filmów animowanych 
„ABC” w Mińsku. W latach 1991-1997 studiowała 
malarstwo sztalugowe w Białoruskiej Akademii 
Sztuki  także w Mińsku. Od 2000 roku jest członkiem 
Związku Artystów  Białorusi.  

Obecnie mieszka i pracuje w Brześciu.  
Jest docentem w katedrze projektowania i rysunku 
architektonicznego Białoruskiego  Uniwersytetu 
Technicznego w tym mieście. W 2008 roku została 
nagrodzona przez przedstawicielstwo miasta za 
znaczący wkład  w tworzenie sztuki białoruskiej i jej 
popularyzację. Aksana Hajdukovich jest bowiem nie 
tylko artystą malarzem, ale także autorką publikacji 
metodycznych wprowadzających w studia 
architektoniczne i naukę o kolorze. Swoje obrazy 
wystawia od 1992 roku.  
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„ZNAK CZASU” 
wystawa tkaniny unikatowej i malarstwa Barbary Pierzgalskiej 
17 grudnia 2010 – 7 lutego 2011 

 
Artystka urodziła się w Siedlcach. Jest absolwentką 

Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach  
i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi 
(obecnie ASP). Uprawia tkaninę unikatową, grafikę, malarstwo  
i rysunek.  

Na wystawie w muzeum zaprezentowała tkaniny 
unikatowe, które powstały w ostatnich latach. Są inspirowane 
naturą. Widać jak wnikliwie autorka obserwuje pejzaż, po czym 
redukuje z niego wiele elementów 
dążąc do prawie abstrakcyjnej gry 
znaków. Stara się oddać istotę 

zjawisk natury.  
„Mam dwie ulubione pory – poranek i wieczór. 

Lubię wstawać o świcie, kiedy w powietrzu unoszą się 
jeszcze poranne mgły, gdy promienie słońca jeszcze 
nieśmiało otulają ziemię. W przyrodzie wszystko 
nieustannie drga, zmienia się, pulsuje. Niełatwo jest 
uchwycić ten jedyny, wyjątkowy moment” – mówi Barbara 
Pierzgalska.  

Uchwyciła wiele wyjątkowych momentów, wiele 
wyjątkowych zjawisk. Jej prace są pełne tajemniczego 
światła, powierzchnie drgają, pulsują, elementy przenikają 
się i nakładają  na siebie, a wszystko subtelnie 
zestawione, wyciszone cieszy oko i duszę.    
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PRACOWNIA MALARSTWA 2011 
wystawa prac studentów V roku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach z pracowni Mikołaja Bielugi 
12 stycznia - 15 lutego 2011 
 

Tradycyjnie od 2002 r. w muzeum organizowane są 
pokazy prac plastycznych studentów V roku Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego z kierunku pedagogika  
z plastyką z poszczególnych pracowni. Tym razem 
prezentowane było malarstwo studentów wykonane pod 
kierunkiem profesora Mikołaja Bielugi. 

Studenci zaprezentowali różną tematykę. Można było 
oglądać pejzaże, martwe natury, kompozycje abstrakcyjne  
i fantastyczne.  

Na wystawie swoje prace prezentowali: Beata Błachnio, 
Malwina Pachnik, Paweł Piskorz, Magdalena Radomyska, 

Patrycja Sosidko, Katarzyna Soszyńska, Marlena Soszyńska, Izabela Stupnicka  
i Ireneusz Wojciechowski. 
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CHALECCZYZNA 2010 
wystawa prac z I Ogólnopolskiego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego 
17 lutego – 30 marca 2011 
 

 
W dniach od 21 do 30 kwietnia 2010 r. odbył się w Stoku 

Wiśniewskim I Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski 
Chalecczyzna 2010. Pomysłodawcami i organizatorami pleneru 
byli Izabela i Emir Chaleccy. 

Inspiracją do zorganizowania pleneru była przyjaźń  
z profesorem Ludwikiem Maciągiem (1920-2007), artystą  
o niepowtarzalnej osobowości, miłośnikiem koni i podlaskiego 
pejzażu. 

Na wystawie było można zobaczyć plon pleneru oraz 
prace profesora LUDWIKA MACIĄGA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Uczestnikami pleneru byli artyści 

bliscy sercu profesora, jego uczniowie, 
przyjaciele i znajomi: Stanisław Baj - 
prorektor Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie, Stanisław Chomiczewski 
(komisarz pleneru), Maciej Falkiewicz, 
Grzegorz Krzyżaniak, Daniel Pielucha, 
Józef Charytoniuk, Anna Dębska, 
Marian Danielewicz, Jacek Rzeczyński, 
Iza Staręga, Iwona Wyszatycka,  
Jan Wołek i Mirosław Zdrodowski. 
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ŚLADAMI ŚWIDERMAJERA 
wystawa fotografii Tomasza Brzostka i Tomasza Kapusty 
25 lutego – 26 kwietnia 2011 

 
Wystawa poświęcona świdermajerowi - drewnianemu stylowi 

budownictwa powstałemu na przełomie XIX i XX wieku  
w podwarszawskim Otwocku. Twórcą tego unikatowego na skalę 
światową budownictwa był Michał Elwiro Andriolli. Znany m.in. jako 
doskonały ilustrator dzieł Adama Mickiewicza: „Pana Tadeusza”  
i „Konrada Wallenroda”. 

Nazwę tego stylu architektonicznego wprowadził Konstanty 
Ildefons Gałczyński. Styl ten łączył w sobie elementy tradycyjnego 
budownictwa mazowieckiego, rosyjskiego i alpejskich schronisk. 

Autorzy zorganizowali kilkadziesiąt wystaw w całej Polsce 
poświęconych świdermajerowi. Jedna z najważniejszych wystaw 

zorganizowanych przez Tomasza Brzostka i Tomasza Kapustę odbyła się na 
przełomie kwietnia i maja 2010 r. w Instytucie Polskim w Rzymie. 
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IGANIE. 180 LAT TRADYCJI 
11 kwietnia – 8 maja 2011 
 

10 kwietnia 1831 roku pod Iganiami rozegrała się jedna  
z najważniejszych bitew powstania listopadowego. Siły polskie 
liczące 7000 żołnierzy dowodzone przez gen. Ignacego 
Prądzyńskiego, pokonały wojska rosyjskie dowodzone przez 
gen. Grzegorza Rosena liczące 11 000 żołnierzy.  

Bitwa ta zasługuje na upamiętnienie nie tylko ze względu 
na odniesione zwycięstwo, ale i jako najlepiej przeprowadzona 
bitwa powstania listopadowego. Nie mamy w historii zbyt wielu 
przykładów osiągnięcia zwycięstwa mniejszymi siłami nad 
silniejszym liczebnie przeciwnikiem, jednocześnie przy 
niekorzystnym położeniu. 

Wystawa została zorganizowana z okazji 180. rocznicy bitwy pod Iganiami.  
Na ekspozycji zaprezentowane zostały militaria pochodzące z pola bitwy m.in. kule 
karabinowe, kule armatnie o różnych wagomiarach, granaty artyleryjskie, guziki  
z mundurów żołnierskich, prawosławne krzyże oraz ikonki podróżne. Ważną część 
wystawy zajmowały archiwalne fotografie z odsłonięcia pomnika bitwy pod Iganiami. 
Uroczystość ta odbyła się 13 września 1931 roku. Ponadto znalazły się też fotografie 
członków Komitetu Budowy Pomnika. 

Na wystawie wyeksponowano także cenną pamiątkę związaną z obchodami 
100. rocznicy bitwy pod Iganiami. Mianowicie teczkę z dokumentacją i planami 
budowy pomnika w Iganiach autorstwa Jana Mucharskiego. Na uwagę 
zwiedzających zasługują także, pamiątkowe medale z wizerunkami generałów 
Ignacego Prądzyńskiego i Józefa Bema. Pocztówki z okresu międzywojnia 
poświęcone pomnikowi w Iganiach i gen. Józefowi Bemowi.  

Eksponaty pochodzą wyłącznie ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego. 
Większość zabytków z pola bitwy pod Iganiami nigdy wcześniej nie była 
prezentowana szerszej publiczności. 
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WIEŚ W MALARSTWIE  
z kolekcji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
8 kwietnia – 29 maja 2011 
 

To wystawa, na której zaprezentowane zostały 43 obrazy 
wybrane z liczącej ponad 400 obiektów kolekcji dzieł sztuki 
zgromadzonych przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego. Muzeum to zostało powołane do życia w 1984 roku. 
Od początków swego istnienia oprócz muzealiów historycznych 
gromadziło także malarstwo poświęcone wsi w szerokim 
rozumieniu tego tematu. Na wystawę do Siedlec zostały 
przywiezione obrazy pejzażowe i rodzajowe malowane między 
innymi przez takich artystów jak: Włodzimierz Tetmajer, Jerzy 
Kossak, Wincenty Wodzinowski, Stanisław Czajkowski czy 
Bronisława Rychter-Janowska. 
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MARIA KUBIAK. PASTELE 
6 maja – 13 czerwca 2011 
 

 Artystka od wielu lat mieszka i pracuje  w Warszawie, 
również w Warszawie ukończyła Liceum Plastyczne i Akademię 
Sztuk Pięknych, gdzie studiowała na Wydziale Architektury 
Wnętrz.  

Uprawia malarstwo, a w sposób szczególny upodobała 
sobie technikę pasteli i akwareli. Swoje prace prezentowała na 
licznych pokazach zbiorowych, miała bardzo wiele prezentacji 
autorskich. Na wystawę w siedleckim muzeum autorka wybrała 
41 kompozycji pastelowych, są to pejzaże, portrety  i kwiaty – to 
prace które powstały w latach 2007 – 2010. Artystka w sposób 
niezwykły buduje nastrój w swoich obrazach. Najczęściej 

wypowiada się na małych powierzchniach,  a potrafi w tych formatowo niewielkich 
kompozycjach zawrzeć bardzo wiele. Unika wyraźnych konturów, kontrastów,  
a kolory są rozmyte i harmonijnie zestawione. 

Charakterystyczne w jej obrazach jest dyskretne światło, to ono buduje 
niepowtarzalne klimaty wszystkich jej kompozycji. Z obrazów Marii Kubiak emanuje 
spokój i cisza, a wszystko opowiedziane jest prawie szeptem. Te obrazy pozwalają 
widzowi na chwile zadumy, refleksji, na chwile ucieczki od zgiełku codzienności.  
To poważna i intrygująca twórczość, a liczne niedopowiedzenia w obrazach 
prowokują widza i uruchamiają jego wyobraźnię. Ciekawe jest również to, że artystka 
wielokrotnie pracuje nad podobnym, bądź tym samym motywem, nieco zmienia 
kolorystykę i kompozycję, ale wyposaża w odmienny nastrój. Jest mistrzynią 
budowania nastroju.  

 
 

 
MARIA KUBIAK. PASTELE 
6 maja – 12 czerwca 2011 
MARIA KUBIAK. PASTELE 
6 maja – 12 czerwca 2011 
MARIA KUBIAK. PASTELE 
6 maja – 12 czerwca 2011 
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100 LAT HARCERSTWA POLSKIEGO 
16 maja – 24 czerwca 2011 
 

W Polsce początki skautingu zaczęły się blisko 100 lat 
temu. Głównym popularyzatorem tej idei był Andrzej Małkowski. 
Jego zaangażowanie pozwoliło na szybkie rozwijanie się 
harcerstwa. Zadaniem tego ruchu było przygotowywanie 
młodych ludzi do rozpoczęcia walk zbrojnych o niepodległość 
ojczyzny. Harcerze chcieli służyć ojczyźnie, Bogu i bliźnim. 

Jesienią w połowie września 1911 r. powstała pierwsza  
w Siedlcach i na Podlasiu męska drużyna skautowa przy 
ówczesnym 8-klasowym, prywatnym, męskim Gimnazjum 
Podlaskim typu humanistycznego, przy zbiegu ulic Floriańskiej 
 i Sienkiewicza. Dyrektorem szkoły był wówczas p. Tadeusz 

Radliński (nauczyciel geografii), potem pan Mieczysław Asłanowicz, który bardzo 
popierał działalność drużyny. Założycielem drużyny i jej pierwszym drużynowym był 
dh Antoni Żochowski. Otrzymała ona numer pierwszy, patronem drużyny został 
wybrany gen. Romuald Traugutt - Naczelnik Powstania Styczniowego.  

W 1921 roku w Siedlcach istniały hufce męski i żeński. Skupiały one łącznie 
około 600 harcerzy. Działały 3 drużyny harcerskie żeńskie i 3 żeńskie zuchowe oraz 
6 drużyn harcerskich męskich i 1 męska zuchowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najtrudniejszą próbą harcerskiej służby 

były lata okupacji hitlerowskiej. Siedleckie 
harcerstwo złożyło swoją daninę krwi. Na polu 
chwały poległo wielu młodych ludzi w harcerskich 
mundurach. W chwili wybuchu II wojny światowej 
podjęli oni decyzję o zejściu do podziemia i walce 
z okupantem w Szarych Szeregach. 
Przypominają nam o tym siedleckie Miejsca 
Pamięci Narodowej. 

W dniu 17 listopada 1984 r. podczas 
konferencji w Skórcu powołano do życia Hufiec 
„Podlasie”. Jego komendantką została hm Zofia 
Kroll, zastępcą hm Zbigniew Krasnodębski.  

W 1999 r. Chorągiew Siedlecka przestała 
istnieć. Hufce znalazły się pod opieką Chorągwi 
Mazowieckiej w Płocku. 
 Otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość 
odsłonięcia pomnika upamiętniającego 100-lecie 
harcerstwa w Polsce. 
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„CUPRUM FABRI”  
kotlarstwo ze zbiorów Bernarda Nowakowskiego 
10 czerwca – 17 października 2011 
 

 
 
           Wystawa miała na celu zaprezentowanie dawnego 
rzemiosła - kotlarstwa. Zwrot „cuprum fabri” oznacza po łacinie 
miedź rzemieślnika i odnosi się do pracy specjalisty 
wytwarzającego produkty z miedzi i jej stopów. 

Na wystawie znalazło się około 300 eksponatów. 
Prezentują one kolekcję Bernarda Nowakowskiego, jedną  
z najciekawszych i największych w regionie. Część zabytków 
pochodzi z Siedlec, inne z Warszawy, Radomia a nawet Rosji  
i Niemiec. Przedmioty zostały umieszczone w trzech salach. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wystawa została podzielona na trzy części. Pierwsza ukazuje historię 

kotlarstwa z zaakcentowaniem rzemiosła siedleckiego. Można było tu przyjrzeć się 
nieoczyszczonej rudzie miedzi wydobytej w kopalni, miedzi oczyszczonej oraz 
wytworzonym z niej produktom.  

W drugiej części zrekonstruowano wnętrze warsztatu kotlarskiego  
z narzędziami używanymi przez rzemieślnika . Natomiast w trzeciej części wystawy 
wyeksponowano produkty kotlarza wykorzystywane w domu oraz w różnych 
gałęziach przemysłu i rzemiosła. Znalazły się tutaj naczynia kuchenne, takie jak: 
garnki, rondle, patelnie, brytfanny (w tym bardzo ciekawe brytfanny do pieczenia ryb 
w całości), formy do ciasta, misy, kotły. Kształty wielu z nich nie zmieniły się do dnia 
dzisiejszego. Wyroby zakładów kotlarskich wykorzystywano również w gorzelniach 
(kotły gorzelnicze), czy nawet restauracjach (syfony do wody sodowej, bańki do 
produkcji lodów). 
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Bernard Nowakowski kolekcjonerem jest od 
30 lat. Tematem zainteresowania zbieracza jest 
głównie dawne kotlarstwo. To hobby ma lustrzane 
odbicie w jego pracy zawodowej: metaloplastyce. 
Wytwarza m.in. naczynia do dekoracji wnętrz: 
godła, herby miast, znaki heraldyczne, elementy 
małej architektury kościelnej i wiele innej galanterii 
blaszanej, którą widzimy w teatrze, kinie i telewizji.  
 Dzisiaj posiada około 800 eksponatów. 
Poświęca im dużo pracy rekonstruując je, 
odnawiając, konserwując i chroniąc od zniszczenia. 
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SZKICE I OBRAZY MICHAŁA BORUCIŃSKIEGO  
Z CYKLU „LATO”  
17 czerwca – 29 sierpnia 2011 
 

W kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach znajduje 
się duży zbiór prac Michała Borucińskiego (1885-1976), artysty 
urodzonego w Siedlcach. Z tego zbioru dają się wyodrębnić 
wyraźne cykle tematyczne. 

Jeden z nich to cykl obrazów, szkiców malarskich  
i rysunkowych zatytułowany „Lato”. Zawiera on wiele ciekawych 
kompozycji. Artysta z upodobaniem studiował wybrany motyw 
przedstawiając go w różnym świetle i układzie. Z tego zbioru 
wyodrębniono 30 obiektów, które były prezentowane na 
wystawie. Ten pokaz obrazował wyraźnie styl pracy artysty, 
pokazywał jak wnikliwie obserwował naturę, ile wykonał 

szkiców do danej kompozycji oraz jak wielką rolę w jego obrazach pełni światło  
i kolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RZEŹBA ANDRZEJA MALISZEWSKIEGO 
30 czerwca – 7 sierpnia 2011 
 
 

Andrzej Maliszewski prowadzi w Siedlcach zakład 
kamieniarski, ale także rzeźbi w drewnie. Zdolności plastyczne 
ujawnił już w szkole podstawowej. Bardzo miło wspomina 
nauczycielkę z tego etapu swojej edukacji, panią Jadwigę 
Dolińską, która  
w ciekawy sposób 
prowadziła sekcję 
plastyczną i zachęcała 
go do tworzenia. 

Na wystawie 
pokazał rzeźby  

w drewnie - tę bardziej prywatną, kameralną 
twórczość. Towarzyszły im fotografie rzeźb  
kamiennych. 

Dokumentację fotograficzną do tej 
wystawy wykonał Sławomir Kordaczuk. 
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PIANISTKA - JANINA ŁADA (1876-1947) 
10 sierpnia – 27 listopada 2011 
 

Kameralna ekspozycja złożona z wizerunków wybitnej 
pianistki Janiny Łady (1876-1947), fotografii rodziny Ładów oraz 
druków towarzyszącym koncertom. Miała przypomnieć postać 
znanej niegdyś pianistki  i nauczycielki gry na fortepianie.  
Jest także prezentacją prac malarskich i rysunkowych jej siostry 
malarki Małgorzaty-Łady Maciagowej (1881-1969). 

Janina Łada urodziła się  w Warszawie, ale dzieciństwo 
spędziła w Siedlcach.  Jej nauczycielem  gry na fortepianie był 
w Warszawie Robet Becker (1845-1919). Następnie w Krakowie 
Janina wstąpiła do klasy fortepianu Bolesława Domaniewskiego 
(1857-1925). Ostatecznie wyjechała na studia pianistyczne do 

Wiednia  u  Teodora Leszetyckiego (1830-1915). 
Występowała od roku 1893. Zdobyła uznanie jako interpretatorka muzyki 

romantycznej, w tym utworów Chopina i Schumanna. Koncertowała w Krakowie  
i Warszawie. W latach 1912-13 odbyła kilka tournée artystycznych, występując  
w  salach muzycznych Wiednia, Monachium, Frankfurtu, Berlina i Lipska.  
W 1913 roku  koncertowała w Siedlcach. 

Od 1912 roku zaczęła pracę pedagogiczną prowadząc klasę fortepianu  
w krakowskim Instytucie Muzycznym. Na stanowisku profesora pozostawała do  
1929 roku. A po zamieszkaniu na stałe w Zakopanem udzielała prywatnie lekcji gry 
na tym instrumencie.  
 W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach są portrety Janiny Łady  
i scenki rodzajowe z jej udziałem, które wykonała  siostra - malarka – Małgorzata 
Łada-Maciągowa (1881-1969) oraz drukowane programy i afisze do koncertów 
pianistki i jej uczniów. 
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„W ANIELSKIM KRĘGU” 
haft figuralny Haliny Marii Szuflickiej 
2 września - 3 października 2011 

 
Halina Maria Szuflicka zajmuje się haftem od początku lat 80. 

ubiegłego wieku. Początkowo wykonywała serwetki haftem richelieu, 
które z czasem zaczęła wzbogacać kolorowymi motywami 
zaczerpniętymi z przyrody. Następnym etapem były haftowane 
barwne obrazy z elementami pejzażowymi oraz wizerunkami aniołów  
i świętych. 

O swoich źródłach inspiracji artystka mówi w ten sposób:  
„W dzieciństwie urzekały mnie haftowane makatki wychodzące z rąk 
mojej mamy (...) Również od dzieciństwa oczarowuje mnie tajemnicze 
piękno aniołów. Połączyłam obydwie fascynacje i już od dwudziestu 
lat powstają te moje dziwne obrazy”. 

Na wystawie znalazły się haftowane obrazy autorki o wydźwięku 
ekumenicznym. Zostały również zaprezentowane kompozycje religijne  
z przedstawieniami nawiązującymi do tradycji Kościoła katolickiego i greko-
katolickiego oraz cerkwi prawosławnej. Na wielu z nich przedstawione zostały anioły. 
Ekspozycję uzupełniły pastelowe w tonacji kolorystycznej krajobrazy. 

Klimat dzieł podkreśliły poetyckie miniatury. Pozwoliły one wejrzeć głębiej  
w duchowy świat artystki, pełen miłości do Boga, ludzi i do całego stworzenia. 
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PRZEZ TWÓRCZOŚĆ DO ZDROWIA 
7 - 31 października 2011  
 

„PRZEZ TWÓRCZOŚĆ DO ZDROWIA” to VIII 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 przypadającego na 10 października. 

Na wystawie autorzy zaprezentowali 60 prac. Były wśród 
nich obrazy olejne, pastele oraz wiele kompozycji witrażowych. 
Tematyka prac była różnorodna. Dominowały kompozycje 
kwiatowe i pejzaże, były też portrety, sceny rodzajowe i 
kompozycje fantastyczne. Sporą część wystawy stanowiły 

przedmioty dekoracyjne wykonane z różnych materiałów oraz ozdobione nimi 
przedmioty użytkowe. Uwagę przyciągała bardzo ciekawa biżuteria.  
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„PAMIĘĆ O WOJNIE” - wystawa profesora Mariana Pokropka 
4 listopada 2011 – 17 stycznia 2012 
 

Wystawa etnograficzna „Pamięć o wojnie” powstała  
w roku 2009 z inicjatywy prof. Mariana Pokropka - etnografa, 
twórcy Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, w celu 
upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Na wystawę składały się dzieła sztuki ludowej: rzeźby, 
tkaniny, obrazy znajdujące się w zbiorach kilkunastu muzeów. 
Tego rodzaju sztuka stała się odzwierciedleniem pamięci  
o wojnie jako doświadczenia osobistego, czasem 
bezpośredniego. Dzieła twórców młodszego pokolenia, które 
nie może pamiętać tych strasznych lat powstały z inspiracji 
opowieściami rodzinnymi oraz działalnością instytucji dbających 

o świadomość historyczną społeczeństwa.  
Istotną część wartości tej wystawy stanowi emocjonalny charakter dzieł jak  

i różnorodność tematyki wojennej opowiadanej poprzez rozmaite konwencje, czasem 
realistycznie, czasem symbolicznie, ale zawsze bardzo ekspresyjnie. Znajdziemy tu 
oczywiście wątki martyrologiczne, 
patriotyczne, filozoficzno-polityczne, ale  
i pokazujące wojnę jako żołnierską 
przygodę oraz jako codzienną 
rzeczywistość. Ta różnorodność połączona 
z bogactwem form i stylów sprawia, że 
wystawa z pewnością zainteresuje widzów 
niezależnie od wieku i osobistej 
wrażliwości.  

Eksponaty na wystawie pochodziły 
ze zbiorów: Muzeum Sztuki Ludowej  
w Otrębusach, Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, Muzeum Podlaskiego  
w Białymstoku, Muzeum Wojska  
w Białymstoku, Muzeum Mazowieckiego  
w Płocku, Muzeum Regionalnego  
w Łukowie, Muzeum Etnograficznego  
w Toruniu i kolekcji „Barwy Śląska”. 
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SENATOR EUGENIUSZ WISZNIEWSKI I JEGO BLISCY 
11 listopada 2011 – 8 stycznia 2012 
 

Wystawa „Senator Eugeniusz Wiszniewski i jego bliscy” 
zorganizowana została z okazji ósmej edycji święta  
„Dni Niepodległej” i została poświęcona rodzinom związanym z 
Siedlcami i okolicą. Rodzinom, które brały udział w walkach  
o wolną Polskę począwszy od powstania styczniowego po 
powstanie warszawskie i często płaciły za swój patriotyzm 
najwyższą cenę. Zaprezentowane zostały na wystawie losy 
rodzin Bieguńskich, Dobraczyńskich, Horin, Turketty, 
Wajszczuków oraz Wiszniewskich.  

Ekspozycja składała się wyłącznie z pamiątek rodzinnych 
wymienionych rodzin. Były to m.in. archiwalne fotografie, 

dokumenty oraz rzeczy osobiste. 
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SCENY Z ŻYCIA W PRL 
2 grudnia 2011 – 3 stycznia 2012 
 

Wystawa została poświęcona 30. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Zostały zaprezentowane materiały 
fotograficzne, dokumenty, prasa podziemna, ulotki, plakaty, 
znaczki, kalendarze, „bibuła”, dokumentujące przebieg stanu 
wojennego w Siedlcach i innych częściach Polski. Na uwagę 
zasługiwały także, eksponowane narzędzia do produkcji druku 
podziemnych czasopism i ulotek. 

Ekspozycja oprócz wydarzeń stanu wojennego 
ukazywała również późniejsze tradycje solidarnościowe. 

Materiały pochodziły ze zbiorów prywatnych Janusza 
Olewińskiego, Ryszarda Piekarta oraz Uniwersytetu 

Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach. 
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TREBLINKA 
 

Czasowo w Muzeum Walki i Męczeństwa  
w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego  
w Siedlcach prezentowana jest wystawa pt. 
„»Aktion Reinhardt«. Zagłada Żydów  
w Generalnym Gubernatorstwie” udostępniona 
przez IPN Oddział w Lublinie.  

Składa się ona z następujących części:  
 „Żydzi w Polsce międzywojennej” 
 „Antysemityzm III Rzeszy” 
 „Wybuch II Wojny Światowej, ograniczenia, 

szykany” 
 „Dzielenie społeczeństwa, ograniczenia, szykany” 
 „Tworzenie gett” 
 „Warunki życia w gettach” 
 „Eksterminacja na Wschodzie” 
 „Decydujące miesiące” 
 „Pomocnicy”, 
  „Sprawcy” 
 „Przygotowania”  
 „Początek” 

 „Getta tranzytowe, dalsze deportacje” 
 „Masowe rozstrzeliwania” 

 
 

  „Szlak śmierci – deportacje” 
 „Szlak śmierci – transport” 
 „Śmierć” 
 „Zagłada” 
 „Obóz zagłady w Sobiborze” 
 „Obóz zagłady w Bełżcu” 
 „Obóz na Majdanku, obozy pracy” 
 „Wielka akcja w getcie warszawskim” 
 „Żydowski opór” 
 „Powstanie w getcie warszawskim” 
 „Ostateczna likwidacja gett” 
 „Erntefest – Dożynki, bilans Aktion Reinhardt” 
 „Polacy wobec eksterminacji Żydów” 
 „Obóz zagłady w Treblince”.  
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IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

Wśród publikacji w 2011 roku uwagę zwracają: 
 

 „»Cuprum fabri« - kotlarstwo ze zbiorów Bernarda 
Nowakowskiego” 

 
 Informator „»Cuprum fabri« - kotlarstwo ze zbiorów 

Bernarda Nowakowskiego” został przygotowany w związku  
z wystawą o tym samym tytule eksponowaną od czerwca  
do października 2011 roku. Zawiera krótką informację  
na temat rzemiosła ze szczególnym uwzględnieniem kotlarstwa. 
Wydawnictwo zostało zilustrowane fotografiami obiektów 
znajdujących się na ekspozycji. Zawiera również słowniczek pojęć 
dotyczących kotlarstwa, a także spis eksponatów 
prezentowanych na wystawie oraz informacje na temat zbioru Bernarda 
Nowakowskiego.  
 

 „Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa podlaskiego  
w XIX i XX wieku” 

 
Książka, pod redakcją Sławomira Kordaczuka, wydana  

w twardej oprawie, bogato ilustrowana jest trwałym śladem sesji 
naukowej zorganizowanej w 2010 r. pod tym samym  tytułem. 
Zawiera 11 referatów wygłoszonych podczas konferencji, 
poprzedzonych wstępem dyrektora muzeum. Uzupełniają ją 
opracowania niewygłoszone, ale które poruszanymi 
zagadnieniami wpisują się w tematykę sesji bądź nawiązują do 
poprzedniej z 2008 roku. Wystąpienia kończy list otwarty 
jednego z uczestników sesji, opisujący wrażenia z dwudniowej konferencji  
i wydarzeń jej towarzyszących. 

Jest to już czwarty tom cyklu wydawnictw na temat nieznanych dziejów szlachty 
podlaskiej. Wypracowaliśmy jednorodną formę graficzną naszych wydawnictw 
wyróżniających się spośród innych o uboższej szacie graficznej. Położyliśmy nacisk, 
by książki miały również charakter albumu. Dlatego zamieściliśmy dużo ilustracji 
czarno-białych oraz wkładkę kolorową ze zdjęciami ilustrującymi obecny stan siedzib 
ziemiańskich opisywanego regionu. 
 

 „Tradycje wielkanocne w Podcierniu” 
 

Broszura wydana we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach. Zawiera wybór wspomnień członkiń zespołu 
ludowego Koła Gospodyń Wiejskich w Podcierniu, 
prezentowanych na „Tradycjach wielkanocnych” w latach: 1991 
w Siedlcach, 1998 w Woli Gułowskiej, 2004 i 2011 w Siedlcach, 
opracowanych na podstawie nagrań archiwalnych CKiS. 

„Tradycje wielkanocne” to organizowane od 1990 r., 
doroczne prezentacje: wspomnień i opowieści, pieśni, 
zdobnictwa ludowego i potraw świątecznych jadanych do połowy 
XX wieku. Do najcenniejszych poznawczo momentów tych prezentacji należą 
unikalne współcześnie, pieśni wielkopostne i pasyjne o chorałowej konstrukcji 
melodii, staropolskiej składni i słownictwie, a także zanikające wielkanocne pieśni 
kolędnicze zwane „dyngusami” lub „racyjkami”. 
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W broszurze znaleźć można wspomnienia zwyczajów wielkanocnych na 
Mazowszu i pograniczu podlasko-mazowieckim począwszy od Popielca, poprzez 
Wielki Post, a skończywszy na Wielkim Tygodniu. W publikacji znalazły się również 
teksty pieśni wielkopostnych ze składem nut oraz fotografie członkiń zespołu 
ludowego z Podciernia uczestniczących w „Tradycjach wielkanocnych” oraz 
widowiskach w ramach imprezy „Jesienne wieczory”. 
 

 Wydawnictwa towarzyszące organizowanym wystawom 
 

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

 Maria Kubiak. Pastele 
 Haft figuralny Haliny Marii Szuflickiej „W anielskim kręgu” 
 Rzeźby Andrzeja Maliszewskiego 
 „Cuprum fabri” – kotlarstwo ze zbiorów Bernarda Nowakowskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Ekspozycja 
 
 
      Informator-składanka zawiera podstawowe 
wiadomości na temat stałej i czasowej ekspozycji  
w budynku muzeum. Oprócz tekstu w informatorze 
znajdują się zdjęcia, plan ekspozycji oraz dane 
kontaktowe. Wydany w języku polskim, angielskim  
i niemieckim.  

Tekst - Joanna Kierylak, skład - Wojciech 
Florczykiewicz, fotografie: Sławomir Kordaczuk, Anna 
Wierzbicka, Joanna Kierylak, Joanna Zasłona. 
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Wydawnictwami o nieco innym charakterze były:    
 
 

 kartka pocztowa „Edward Śmigły-Rydz (1886-1941). Marszałek Polski, 
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz w wojnie obronnej 
1939 r.” wraz z okolicznościowym datownikiem 

 
                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 kalendarzyk listkowy z danymi adresowymi muzeum 
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 
 
Oprócz stałych w ofercie muzeum lekcji muzealnych i prelekcji  ze slajdami – 

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

 
 

Oto niektóre z nich:  
 

 Konferencja podsumowująca projekt „Szkoła wolna od dyskryminacji”  
w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
10 lutego 2011 r. 

Projekt był prowadzony przez 
Stowarzyszenie tutajteraz i Stowarzyszenie 
Przestrzeń w 2010 r. Celem projektu było 
uwrażliwienie młodzieży na przejawy 
dyskryminacji, nierówności i niesprawiedliwości 
oraz wzmocnienie postawy cywilnej w 
podejmowaniu działań antydyskryminacyjnych. 
Projekt skierowany był do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu węgrowskiego i sokołowskiego. 
Jednym z etapów projektu był przyjazd 

edukacyjny do Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, który miał charakter 
spotkania z historią.   

 
 
 

 Promocja książki Elżbiety Orzyłowskiej-Łęczyckiej „Pod jednym niebem 
urodzeni. Rzecz o wsi Radomyśl”  
3 marca 2011 r. 
 

Jest to monografia jednej ze wsi  
w powiecie siedleckim – Radomyśli. Jest 
swoistą kroniką wydarzeń, z bogatym 
materiałem fotograficznym dawnej wsi  
z licznymi porównaniami i odniesieniami 
do stanu obecnego. W publikacji autorka 
porusza wszystkie aspekty życia 
społeczności wiejskiej od początku XX w. 
do lat siedemdziesiątych tego stulecia. 
Stanowi próbę odtworzenia klimatu 
tamtego czasu, poprzez zebrane 

opowieści i dokumenty źródłowe. Autorce udało się wyszukać ponad 500 
archiwalnych fotografii. Książka ukazała się w rocznicę 600-lecia powstania 
Radomyśli.  

Organizatorami spotkania i promocji byli: Muzeum Regionalne w Siedlcach  
i Siedlecki Klub Kolekcjonerów. 
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 Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu Zespołu Artystycznego 
„Seniorynki” Stowarzyszenia Klub Seniora „Zdrowie” - „Dzień 
Zwycięstwa – seniorzy w hołdzie bohaterom II wojny światowej” 
8 maja 2011 r. 

Klub seniora „Zdrowie” powstał przy 
Towarzystwie Wiedzy Powszechnej  
w Siedlcach, 9 marca 2004 r., a od roku 
2007 działa jako Stowarzyszenie. Obecnie 
Klub liczy stu członków i duże grono 
sympatyków. Wśród rozlicznych działań 
poczesne miejsce zajmuje kultura, 
promowana przez działający w ramach 
Stowarzyszenia Zespół Artystyczny 
„Seniorynki”. Ma on w swoim dorobku 
liczne występy dla miasta i powiatu. 

Szczególnym uznaniem widowni cieszyły się następujące spektakle: Jasełka, 
Wieczornice Poetyckie z poezją zaduszkową, Dni Wiosny i Dni Jesieni oraz 
spektakle w ramach uroczystości „Dni Niepodległej” organizowanych przez nasze 
muzeum. 

 Promocja książki Edwarda Kopówki i ks. Pawła Rytla-Andrianika 
„Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów” 
21 maja 2011 r. (Treblinka), 1 września 2011 r. (Siedlce) 
 

Prezentowana książka jest swoistą Encyklopedią 
Treblinki. Zawiera historię obozów oraz setki świadectw, zdjęć  
i wspomnień o Polakach ratujących Żydów z 15 powiatów 
(głównie tereny byłego województwa siedleckiego). Informacje 
dotyczą ponad 310 zamordowanych za pomoc Żydom (w tym  
18 księży), ponad 335 Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata  
i ponad 450 osób, które z narażeniem życia niosły efektywną 
pomoc. W książce jest zawartych ponad 1500 nazwisk 
żydowskich i ponad 1500 nazwisk polskich, które łatwo 
odnaleźć, dzięki indeksowi osobowemu na końcu publikacji. 

Publikacja jest owocem kilkunastoletnich badań 
naukowych prowadzonych przez dra Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince oraz ks. mgra lic. Pawła Rytel-Andrianika, studenta 
biblistyki i judaistyki na Uniwersytecie w Oxfordzie.  
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 Program edukacyjny „Dobre sąsiedztwo” 
10 września 2011 r. 

 
W dniu 10 września 2011 r. grupa 

skazanych z Zakładu Karnego w Siedlcach 
pracowała społecznie na terenie Muzeum 
Walki i Męczeństwa w Treblince. 
Koordynatorami i pomysłodawcami 
programu edukacyjnego „Dobre 
sąsiedztwo” byli Zakład Karny w Siedlcach  
i dr Edward Kopówka. 

Głównym celem programu jest m.in. 
kształtowanie u skazanych szacunku do 
tradycji i dorobku ludzkiego mniejszości 
żydowskiej, rozbudzanie regionalnych 

zainteresowań kulturalnych, inicjowanie praktyk prospołecznych oraz społecznie 
akceptowalnego sposobu spędzania czasu wolnego. Ważne jest także 
przełamywanie stereotypów polsko-żydowskich. Projekt realizowany w siedleckim 
więzieniu jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. „Tikkun-Naprawa”, który 
współpracuje ze środowiskami żydowskimi i służbą więzienną Izraela. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spotkanie ze świadkami września 1939 r. 
„Siedlecki wrzesień – świadectwa żyjących uczestników” 
22 września 2011 r. 
 

We wrześniu odbyło się spotkanie 
ze świadkami września 1939 r.: Ireną 
Zaunar, Jerzym Garbaczewskim, 
Bonifacym Karczewskim (rocznik 1915), 
Stanisławem Kowalczykiem, Wiesławem 
Słupczyńskim i Kazimierzem Sulejem 
(rocznik 1914). 

Głównym tematem spotkania były 
wydarzenia września 1939 r. w Siedlcach. 
Bohaterowie spotkania opowiedzieli swoje 
wrażenia na temat atmosfery panującej 

przed wybuchem II wojny światowej, przedstawili ciekawe i nieznane szerszemu 
odbiorcy opowieści z wydarzeń, których byli naocznymi świadkami lub brali w nich 
udział. 

Spotkanie zorganizowali: Rodzina Katyńska i Muzeum Regionalne w Siedlcach. 
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 Zlot harcerzy w Treblince 
1 października 2011 r. 
 

W sobotę 1 października 2011 r.  
z okazji 45 rocznicy nadania hufcowi ZHP  
w Sokołowie Podlaskim imienia Janusza 
Korczaka odbył się zlot druhów i druhen  
z powiatu sokołowskiego w Treblince.  
W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 
osób. Uroczystość rozpoczęła się od 
przemarszu na teren byłego Obozu 
Zagłady, gdzie odbył się apel, a także 
oddanie hołdu Januszowi Korczakowi i jego 
wychowankom zgładzonych w komorach 
gazowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 I konferencja naukowa pt. „Co wiemy o Treblince? Stan badań” 
4-5 października 2011 r. 

 W dniach 4-5  października 2011 r. odbyła się 
pierwsza konferencja naukowa w Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince pt. „Co wiemy o Treblince ? 
Stan badań”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. 
Naukowy zjazd trwał dwa dni. Wziął w nim udział m.in. 
poseł Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Rybus-Tołłoczko, 
pełnomocnik wojewody mazowieckiego, Danuta 
Janusz, kierownik Wydziału Szkoleń Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej, prof. dr Mirosław Golon, 
dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  
w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berndt, naczelnik 
Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku oraz Jędrzej Dmowski, były 
przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.  
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Konferencja zakończyła się zwiedzaniem wystawy i terenów poobozowych. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie wiedzy na temat obozów w Treblince. 
 
 
 

 Spotkanie „Jesteśmy razem 2011” 
25 października 2011 r.  
 

Spotkanie „Jesteśmy razem 2011” 
odbyło się 25 października 2011 r.  
W uroczystości wzięli udział delegaci 
izraelscy i po raz pierwszy samorządowcy  
z całego kraju. Młode pokolenie 
reprezentowała młodzież z Izraela,  
z warszawskiej szkoły amerykańskiej, oraz 
z mazowieckich szkół, w tym z Sokołowa 
Podlaskiego, Kosowa Lackiego, Małkini 
Górnej, Łochowa, Węgrowa, Sadownego, 
Parysowa, Mińska Mazowieckiego  
i Siedlec. Wszyscy zwiedzili teren byłego 

Obozu Zagłady. Następnie udali się na miejsca, gdzie ustawione są kamienie  
z wyrytymi nazwami miejscowości, upamiętniającymi zamordowanych żydowskich 
mieszkańców. Potem, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy 
Stołecznej Policji odbyło się przejście pod główny pomnik i uczczenie ofiar Treblinki 
minutą ciszy i wyciem syreny. Później po odegraniu hymnów państwowych Izraela  
i Polski, sześć zniczy symbolizujących 6 mln ofiar Holokaustu, zapalili wspólnie: 
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki i Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela w Polsce, 
Lee Feinstein, ambasador USA w Polsce, Eli Shaish, dyrektor Ministerstwa Edukacji 
Izraela, Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
oraz jeden z Ocalonych. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, 
przygotowaną przez młodzież Polski i Izraela. Spotkanie miało charakter 
dwujęzyczny, polsko - hebrajski. 
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 Wizyta artystów w Treblince 
4-5 listopada 2011 r. 

 

 W dniach 4-5 listopada 2011 r. 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
odwiedziła grupa „Ławeczka”. Jest to 
grupa malarzy, których połączyła malarska 
pasja, przyjaźń, potrzeba indywidualnej  
i wzajemnej konfrontacji. Zderzają się  
w nich różne punkty, sposoby widzenia 
świata i rozumienia sztuki odzwiercie-
dlające jej wewnętrzną przestrzenność  
i wielowymiarowość. 

Celem pobytu artystów było 
zmierzenie się z czasem, historią i dramatem ludzkości, który rozegrał się  
w Treblince. Artyści uważają, że Treblinka jest ważnym i trudnym tematem, o którym 
nie można zapomnieć. 

 
 
 

 Pokaz slajdów prof. Mariana Pokropka „Historia Polski w sztuce ludowej” 
25 listopada 2011 r. 

Marian Pokropek – profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik 
Zakładu Etnografii Polski i Słowiańszczyzny, 
od ponad czterdziestu lat poszukuje  
i dociera do twórców ludowych w całym 
kraju. 

W prywatnym muzeum w Otrębusach, 
założonym i prowadzonym przez profesora 
(otwartym w 1996 r.) zgromadzone są 
cenne zbiory polskiej sztuki ludowej. 
Profesor Marian Pokropek jest autorem 

wielu opracowań ważnych dla polskiej etnografii i wystaw sztuki ludowej w kraju i za 
granicą. 
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 Promocja tomiku poezji Iwony Pokory „Głód, chleb, miłość” 
2 grudnia 2011 r.  

Iwona Pokora urodziła się w 1962 
roku w Siedlcach. Debiutancki tom wierszy 
wydała w 1987 roku w Warszawie  
(„Dla ciebie otwarte drzwi”), który został 
uhonorowany nagrodą im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki 
roku. 

„Wiersze Iwony Pokory budzą 
pociechę wobec zalewu taniego feminizmu.  
Tu kobiecość rzeczywiście wyzwala się  
z kajdan, mierzy się z czułością i ze 

śmiercią. Dotyk macierzyństwa przeplata się z intelektualną przenikliwością. W tych 
wierszach buntu co niemiara, co czujemy, kiedy wędrujemy po księżycowych 
wzgórzach, poznajemy ogrom kosmosu i miejsca, gdzie odbywają się 
wtajemniczenia w symbolikę archetypu matki i kult Wielkiej Bogini. Przywołana 
Europa, kojarzy się z kochanką Zeusa, a okruchy łaciny przypominają ofiarę 
chrześcijańskiej mszy w języku Cycerona i Marka Aureliusza. Pogańskie święto łączy 
się z chrześcijańską symboliką ofiary. Tylko kobieta potrafi odsłaniać prostotę 
głębokich pokładów odwiecznej  mądrości. Dlatego poezja ta adresowana jest 
również do mężczyzn” (Z.W. Dudek). 
 
 
 

   
 
 
 

W 2011 roku w muzeum odbyło się 
90 lekcji muzealnych. Uczestniczyło w nich  
1.723 uczniów.  

Największym powodzeniem cieszyły 
się lekcje z dziedziny historii, sztuki  
i etnografii.  
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej  

i oddziałach muzeum w 2011 r. znalazły się: 
 
 

XXI TRADYCJE WIELKANOCNE  
16 kwietnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konkurs organizowany wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ma na 
celu przypomnienie i dokumentację zwyczajów i obrzędów ludowych z okresu 
Wielkanocy zachowanych lub pamiętanych we wsiach Mazowsza i Podlasia. 
Zachęca to wiejskie zespoły do poszukiwań repertuarowych wśród ludowych tradycji 
lokalnych  i utrwala poczucie przynależności religijnej. 
 
W programie imprezy: 
 
 kiermasz wielkanocny 
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 prezentacja wierzeń, zwyczajów, obrzędów, pieśni, zdobnictwa i potraw 

regionalnych w wykonaniu trzech zespołów z Podciernia, Iwowego i Łaskarzewa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 degustacja potraw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 koncert kapeli Stefana Nowaczka i Mateusza Niwińskiego  
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NOC MUZEÓW 
14 maja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Od 2009 roku Muzeum Regionalne  
w Siedlcach bierze czynny udział  
w ogólnoeuropejskiej imprezie „Noc muzeów”.  
W tym roku tematem przewodnim było 
spotkanie z folklorem.  

 
 
 
Atrakcjami tej nocy było: 
 
 

 zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. 
 

 warsztat bednarza Krzysztofa Kwiatka  
z Kopci, gm. Domanice, pokaz  
i sprzedaż wyrobów bednarskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 warsztat tkaczki Magdaleny Papakul  
z Mordów; pokaz tkania, spotkanie  
z tkaczką, sprzedaż tkanin. 
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 „Ornalijo” – widowisko obrzędowe  

w wykonaniu zespołu ludowego z Wróbli 
gm. Maciejowice, pokaz przędzenia na 
przęślicy i kołowrotku, spotkanie  
z prządkami. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 poczęstunek - potrawy regionalne  

przygotowane przez zespół ludowy  
z Wróbli.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 „Poznajemy nazwy gwarowe” – loteria dla dzieci i młodzieży, losowanie nazw 

gwarowych obiektów znajdujących się na wystawie (obiekt lub fotografia 
obiektu), osoby, które odgadły nazwę otrzymały upominek. 
 
 

W tym dniu każdy mógł się sfotografować: 
 

 przy kołowrotku, na przęślicy 
przysiadkowej, 
 przy warsztatach: tkackim i bednarskim, 
 w dwu MONIDŁACH (sylwetki z otworami 

na twarze, na planszach): dama  
w stroju z czasów Aleksandry Ogińskiej  
i fotografii Atlasa – „Jacka z ratuszowej 
wieży”. 
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNE  

NA TERENIE KARNEGO OBOZU PRACY W TREBLINCE 
3 września 

 
3 września 2011 roku na 

terenie Karnego Obozu Pracy  
w Treblince odbyły się uroczystości 
patriotyczno-religijne. Wśród gości 
nie zabrakło byłego więźnia Zygmunta 
Chłopka, przedstawicieli władz 
parlamentarnych i samorządowych, 
kombatantów, harcerzy oraz 
młodzieży szkolnej. W obchodach 
wzięło udział ok. 350 uczestników. 
Zebrani przeszli drogą krzyżową od 
żwirowni do miejsca straceń. Tam 
odbyła się msza święta, której 
przewodniczył biskup drohiczyński 

Antoni Pacyfik Dydycz. Biskup w kilku słowach przypomniał o trudnej historii Polski i 
okrutnej ofierze życia, którą ponieśli więźniowie. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
ks. Paweł Rytel-Andrianik. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przed 
pomnikiem, a kombatanci oddali hołd pomordowanym poprzez salwę honorową. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=1
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DNI NIEPODLEGŁEJ 
11, 13, 14 listopada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Była to VIII edycja uroczystości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 r. Tak jak w poprzednich latach uroczystość odbyła się pod 
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika  
i Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości o. Eustachego Rakoczego.  
W tej edycji uroczystości tematem przewodnim była postać Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego. W tym roku uroczystości trwały przez trzy dni. Uczestniczyło w nich 
ponad 500 osób. 
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W programie uroczystości znalazły się: 
11 listopada 
 Spektakl słowno-muzyczny pt.  

„Na skrzydłach Orła Białego”  
w wykonaniu Zespołu Artystycznego 
„Seniorynki” Stowarzyszenia Klub 
Seniora „Zdrowie” 

 
 
 

 
 

 Otwarcie wystawy „Senator Eugeniusz 
Wiszniewski i jego bliscy” oraz pokaz 
multimedialny Igora Strojeckiego „Jedyny senator 
II RP z Siedlec, Eugeniusz Wiszniewski z rodziną 
na tle epoki” 

 

 

 

 

 

 
 

13 listopada 
 Rozpoczęcie uroczystości w sali 

audiowizualnej: powitanie gości, 
odśpiewanie hymnu państwowego, 
warta honorowa Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych 1 Pułku Strzelców 
Konnych Stajnia w Iganiach  
i Jednostki Strzeleckiej 5011 Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” 

 
 
 

  Stoisko poczty z okolicznościowym 
datownikiem i pamiątkowymi 
wydawnictwami 
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 Prezentacja oferty Wojska Polskiego 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień 
w Siedlcach 

 
 
 
 

 
 Koncert pieśni niepodległościowych 

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych w Siedlcach 

 
 
 
 

 
 Pokazy kolekcjonerskie członków 

Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów 
działającego przy Oddziale PTTK 
„Podlasie”  

 
 
 
 
 

 Musztra, pokazy motocykli Sokół 600 RT, umundurowania i sprzętu Wojska 
Polskiego II RP: kolarzy, żandarmerii i kawalerii zmotoryzowanej  
w wykonaniu Stowarzyszenia Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
„Front” oraz Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi 
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 Prezentacja sprzętu (Dzik–2) Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim   

 

 

 

 

 

 
 
 Grochówka wojskowa   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

                               

 

 

 

  

  

  

 
 
 Prelekcja z pokazem multimedialnym 

scenarzysty, reżysera i historyka, 
Dariusza Marka Srzednickiego 
„Tajemnice życia i śmierci Edwarda 
Rydza – Śmigłego” 

 
 
 
 
 
 Koncert pieśni patriotycznych  

w wykonaniu Zespołu Muzycznego 
„Nexus” i Stowarzyszenia Klub 
Seniora „Stokrotka”, z udziałem 
publiczności   
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 Program słowno – muzyczny „Aby pamięć nie wygasła” przygotowany przez 
Antoninę i Eugeniusza Mąkę w wykonaniu m.in. Krzysztofa Boruty i Janusza 
Kaczorka 

 

14 listopada 
 
 
 
 

 
 

 Podsumowanie konkursu foto-
graficznego „A to Polska właśnie”: 
ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród, wyróżnień i dyplomów 
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ADWENTOWE GRANIE 
10 grudnia 

 
 Na początku grudnia 2011 r. odbył się  
XVII regionalny konkurs gry na ligawkach, 
współorganizowany z Centrum Kultury i Sztuki  
w Siedlcach. W konkursie mogli wziąć udział 
mieszkańcy południowego Podlasia  
i wschodniego Mazowsza, którzy wykonują na 
tradycyjnych ligawkach melodie grane  
w adwencie. Czterdziestu dwóch uczestników 
wystąpiło w trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci, młodzież i dorośli. 
 
Program: 
 

 konkurs gry na ligawkach, 
 kiermasz ligawek, 
 spektakl teatru obrzędowego z Woli Koryckiej 

Górnej gmina Trojanów „Pod Twą Obronę”, 
scenariusz i reżyseria Marianna Bienias, 

 prezentacja laureatów konkursu 
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Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

„MARSZ ŻYWYCH” 
 W MUZEUM WALKI i MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE 

27 kwietnia - 5 maja 
 

W dniach od 27.04 do 5.05.2011 r. 
odbyły się obchody upamiętniające ofiary 
Holokaustu II wojny światowej. W ramach 
Marszu Żywych odwiedziło Treblinkę 1751 
osób. Byli to głównie młodzi ludzie, którzy 
przyjechali niemalże z całego świata, aby 
poprzez swoją obecność oddać hołd 
pomordowanym oraz odmówić modlitwę kadisz. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X MAZOWIECKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW 
LUDOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

7-8 maja 
  

Głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego 
repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu oraz wykształcenie 
wśród młodych wykonawców umiłowania sztuki ludowej wraz 
z doskonaleniem umiejętności przekazywanych przez 
mistrzów. 

W trakcie dwudniowej imprezy zaprezentowali się 
artyści ludowi w różnym wieku, od młodzieży po seniorów,  
w 6 kategoriach: zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy, kapele, 
soliści instrumentaliści, mistrz – uczeń oraz instrumenty 
pasterskie. 

Dla laureatów z poszczególnych kategorii przewidziane 
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były nagrody: Jubileuszowa Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 
tradycyjnie nagrody za I, II i III miejsce a także wyróżnienia. Nagroda specjalna to 
kwalifikacja do udziału w XLVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu n/Wisłą. 

Finałem konkursu był galowy koncert laureatów w plenerze, promujący 
muzykę i śpiew oraz towarzyszący mu festyn twórczości ludowej, podczas którego 
prezentowane były wytwory sztuki i rękodzieła ludowego (m.in. garncarstwo, 
wycinanka ludowa, rzeźba, kowalstwo itp.). 

Współorganizatorzy: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim  
i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POWIŚLAKI 
XVII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich  

w Maciejowicach 
3-4 czerwca 

 
 Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki  
i śpiewu regionów nadwiślańskich, organizowany  
jest w Maciejowicach, pow. Garwolin, 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. Współorganizatorzy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach i Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. 
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VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 
DĄBROWA 
 
 

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne 
 
 

Dnia 24 stycznia 2011 r. 
Muzeum uzyskało tytuł prawny do 
zespołu dworsko parkowego  
w Dąbrowie, gm. Przesmyki, 
nadany przez Województwo 
Mazowieckie umową użyczenia 
Nr 1/NI.II/N/11. Nieruchomości 
zostały w 2010 r. przekazane 
przez Gminę Przesmyki w drodze 
darowizny na rzecz Samorządu 
Województwa Mazowieckiego  
z przeznaczeniem na cele 
statutowe Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach. 
 Dwór i oficyna zostały 

zbudowane około 1852 roku dla rodziny Dobrzyńskich. Kolejnymi właścicielami byli 
Bujalscy, Michał Fayette a do 1945 r. Ignacy Fonberg. Są to klasycystyczne 
murowane obiekty z wgłębnym portykiem kolumnowym. Stanowią typowy przykład 
architektury dworskiej. Budynki położone są w zabytkowym parku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W 2011 roku, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i przeprowadzeniu 
przetargu, realizowany był pierwszy etap remontu (do stanu surowego zamkniętego).  
 
Obejmował on następujące prace: 
 odkopanie istniejących piwnic i wykopanie 

dwóch nowych, 
 podbicie fundamentów, 
 wykonanie nowych stropów żelbetowych, 
 wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu 

dachówką, 
 wykonanie obróbek blacharskich (rynny  

i mansardy), 
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
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W parku prowadzone były prace 
porządkowe i pielęgnacyjne, polegające na 
usunięciu chwastów, wycince samosiewów 
i drzew chorych, zagrażających 
bezpieczeństwu budynków lub innych 
drzew oraz przesadzaniu młodych drzewek. 

 
 
 
 

 
 

   
 

W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyło się 
w Dąbrowie spotkanie z udziałem 
przedstawicieli samorządów i społeczności 
lokalnej, instytucji współpracujących  
z Muzeum, konserwatorów zabytków, 
projektanta i wykonawców. Celem 
spotkania była prezentacja zespołu 
dworsko-parkowego po wykonaniu 
pierwszego etapu remontu obiektów  
i porządkowania parku. 

Inwestycja zrealizowana została ze 
środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz środków własnych Muzeum. 
 
 
 
 
SIEDLCE 
 
Badanie stanu fundamentów w piwnicy ratusza 
 

 Celem wykonanego badania 
fundamentów w piwnicach ratusza było 
określenie przyczyn zamakania 
podpiwniczenia, sposobów jego osuszenia 
oraz ewentualnej możliwości pogłębienia 
piwnic. 
 Opinia wydana przez specjalistę 
mykologiczno-bydowlanego stwierdza, że 
podstawową przyczyną zamakania 
pomieszczeń podpiwniczenia jest: 
 wysoki poziom wód gruntowych, 

 wykonane w latach 80-tych osuszenia ścian elektroosmozą bez iniekcji, 
 brak izolacji termicznej stalowych rur instalacji zimnej wody, 
 brak dostatecznej wentylacji, 
 potencjalne nieszczelności instalacji c.o., 
 bliskie sąsiedztwo fontanny. 

W związku ze stwierdzeniem występowania zjawiska długotrwałego 
zawilgocenia ścian i sklepień konieczne jest przeciwdziałanie niekorzystnym 
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zjawiskom takim jak: wykwity solne, niszczenie tynków i powłok malarskich, rozwój 
grzybów i pleśni, procesy gnilne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pożądane działania to: 
 wykonanie izolacji wewnętrznej ścian, 
 obniżenie posadzki do pierwotnego jej położenia i wykonanie nowej izolacji 

poziomej, 
 zwiększenie skuteczności funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, 
 wykonanie w pomieszczeniu węzła cieplnego studzienki betonowej izolowanej, 
 zaizolowanie instalacji zimnej wody, 
 uszczelnienie tynku zewnętrznego na cokole, 
 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych poprzez zastosowanie nowych tynków 

renowacyjnych o małym współczynniku cieplnym (z uwagi na  zabytkowy obiekt). 
 
 
Obicie blachą koron widokowych wieży ratusza 
 

 W związku z zamakaniem wieży podczas 
intensywnych opadów deszczu  poprzez nieszczelności 
istniejącego pokrycia z blachy miedzianej, wykonano nowe 
pokrycie obydwu tarasów wieży blachą stalową powlekaną, 
na konstrukcji z desek. Wykonane zostało w taki sposób, 
aby chodzenie po nim nie 
powodowało zniszczeń i ewen-
tualnych przecieków, jak 
dotychczas. Obróbki wykonano 
tak, aby wykluczyć możliwość 
zacieków po ścianach, których 
konstrukcja stożkowa sprzyja 
zbieraniu wody.  
 Zabezpieczono również 

odpowiednimi okapnikami drzwi wejściowe na tarasy, 
przeciw wodzie z zacinającego deszczu. 
 W przypadku wystąpienia ponownego zaciekania  
w wieży konieczne będzie sprawdzenie szczelności 
zwieńczenia wieży (podstawy figury Atlasa). 
 
 
 
 
Opracowali: Krzysztof Cabaj, Alicja Leszczyńska  
Fot.: H. Budziszewska, K. Cabaj, A. Czarnecki, P. Chodowski, E. Kopówka, S. Kordaczuk, M. Krasuski, W. Księżopolska,  
K. Roguska, A. Wierzbicka. 


