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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.2015) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS*              -  11 905 12 580 + 5,7 % 

MWiM*            -        80 80 0 % 

MPK*              -    1 153 1177 + 2,1 % 

MZD*              -         48 69 + 43,8 % 

OGÓŁEM:      -  13 186 13 906 + 5,5 % 

* MRS- Muzeum Regionalne w Siedlcach 
* MWiM – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
* MPK – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 
* MZD – Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 
 
 
 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie 
sprawozdawczym 

ogółem 

w tym: 
planowane na 
2016 r.  zakupy  

% wykonania – 
zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków zakupy 

dary, 
przekazy 

depozyty 

MRS    -  676 164 511 1 
na kwotę 
3.500 zł 

206 % 
7.200 zł 

środki własne 

MWiM  -     - - - - - x - 

MPK    -    24 - 24 - - x - 

MZD    -    35 6 15 14 - x 
1.620 zł -

środki własne 

RAZEM:   735 170 550 15 
 na kwotę 
3.500 zł 

206 % 
7.200 zł 
środki 
własne 

 
 
 
 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  
 

lp. pozyskane zbiory opis 

sposób 
pozyskania/ 

wydatkowane 
środki 

  
Muzeum Regionalne w Siedlcach 

 

1. malarstwo, grafika 
1/ 122 prace Teresy Szczurowskiej-Buchczewej 
(obrazy olejne, pastele i szkice barwne na 

1-3/ dar 
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papierze, monotypie, linoryty i prace w technice 
własnej 
2/ 10 obrazów olejnych Haliny Trebnio-Liss 
3/ 25 prac Andrzeja Sołtysiuka (obrazy olejne, 
rysunki tuszem na papierze, miniatury na 
papierze wykonane akwarelą i gwaszem) 

2. wycinanki 

1/ rodzinna kolekcja wycinanek Heleny Szopy  
z Kątów, jej córki i wnuczek – 185 szt. 
2/ wycinanki Janiny Słodownik z Dębego 
Wielkiego – 12 szt. 
3/ wycinanki Małgorzaty Bielkiewicz z Kołbieli – 
28 szt. 

 
1-2/ dar 

 
 

3/ zakup – 
3.800 zł 

3. tkaniny 

1/ tkanina dwuosnowowa z motywem 
siedleckiego ratusza 
2/ dwa dywany dwuosnowowe „Zima” i 
„Wielkanoc” Małgorzaty Pepłowskiej 

1/ dar 
 

2/ zakup - 
700 zł 

4. instrumenty 
fujarka, wyk. Andrzej Zembrowski z Dzierzb 
Szlacheckich dar 

5. 
przedmioty 
użytkowe 

1/plomba ołowiana z cukrowni Elżbietów  
w Sokołowie Podlaskim z okresu 
międzywojennego 
2/ walizka na akordeon 
 
3/ identyfikatory dla psów z okresu 
międzywojennego 
4/ puzderko z fabryki Perfum d’Orsey 
5/ walizki z okresu międzywojennego 
6/ młynek do kawy 
7/ krzesełko i stolik dziecięce 
8/ żelazko 
9/ głosnik 

 
1-2/ dar 

 
 
 

 
3-9/ zakup 

820 zł 

6. biżuteria 

1/ obrączka męska sprzed 1915 r. 
2/ broszka patriotyczna 
3/ kolczyk z kompletu do w/w broszki 
4/ kolczyk w stylu biżuterii żałobnej z 2. poł.  
    XIX w. 
5/ korale stylizowane na biżuterię żałobną  
z okresu międzywojennego 

1-5/ zakup 
340 zł 

7. dewocjonalia różaniec z II poł. XIX w. 
 

zakup – 140 
zł 

8. 
dokumenty, 
fotografie archiwalne 

1/ fotografie z zawodów żużlowych z lat 50-tych 
XX w. z Siedlec, Lublina i Rawicza 
2/ radziecka książeczka wojskowa z 1940 r. 
3/ zaświadczenie w sprawie toczącej się przed 
Trybunałem Cywilnym w Siedlcach z 1872 r. 
4/ wyrok Trybunału Cywilnego Guberni 
Lubelskiej w Siedlcach z 1854 r. 
5/ dokumentacja dotycząca siedleckich rodzin 
(legitymacje, dowody tożsamości, dyplomy, 
świadectwa, zaświadczenia kościelne, pisma, 
zaproszenia, pokwitowania otrzymania posagu 
od pocz. XX w. do II wojny światowej 
6/ fotografie związane z siedleckimi rodzinami 
od przełomu XIX i XX w. do lat powojennych 
7/ pocztówka z projektem pomnika 
Niepodległości w Siedlcach (20-lecie 
międzywojenne) 
8/ pocztówka z odsłonięcia pomnika w Iganiach 
z międzywojnia 

 
1-8/ dar 
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9/ List prepozyta i administratora kościoła w 
Karolinie pow. piński w sprawie opłat z dóbr 
telechańskich hetmana Michała Ogińskiego  
z 1792 r. 
10/ fotografie i pocztówki fotograficzne 
przedstawiające Sokołów Podlaski i 
miejscowości w pow. sokołowskim od przełomu 
XIX i XX w.  
11/fotografie Siedlczan od 2. poł. XIX w. do 
międzywojnia, 
12fotografia uczniów Gimnazjum Żółkiewskiego 
z międzywojnia, 
13/ tableau Towarzystwa św. Wincentego Paulo 
w Siedlcach 
 

 
9-13/ zakup 
– 2.100 zł  

9. kartografia 
mapa Russland niemiecka, arkusze: Drohiczyn 
nad Bugiem i Łosice dar 

10. falerystyka 

1/ order z dyplomem Sztandar Pracy kl. I dla 
Mostostalu 
2/ legitymacja z odznaką Odbudowa Warszawy 
dla Mostostalu 
3/ Złoty Krzyż Zasługi z dokumentem dla 
Mostostalu 

dar 

11. medalierstwo 
Pamiątkowy medal sienkiewiczowski zakup –  

250 zł 

12. filokartystyka 
pocztówki (niefotograficzne) z Sokołowa 
Podlaskiego 

zakup –  
50 zł 

13. archeologia 
siekierka brązowa kultury łużyckiej 

dar 

  
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 

  xxxxxxxxxxxxxxx  

 
 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 
elementy 
umundurowania 

1/ mundur strażaka NRD 
2/  czapka strażaka NRD 
3/ patka i naramienniki NRD – 3 szt. 
4/ hełmy oficerskie mosiężne – 4 szt. 
5/ hełmy strażackie model PH-5/Z-2000 – 2 szt. 

Dar 

2. medale, odznaki 

1/ sztandar Związku Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w Kotuniu 
2/ plakietki z emblematami straży pożarnych 
NRD - 3 szt. 
3/ odznaki: św. Florian, OSP Zawiercie, 130 lat 
OSP Sokołów Podlaski – 3 szt.  
4/ medal dla OSP Sokołów Podlaski 
5/ znaczek pamiątkowy 100 lat Otwockiej Straży 
Pożarnej 
6/ statuetka 90 lat OSP Puznówka 
 

Dar 

3. sprzęt pożarniczy 

1/ motopompa TS8/8-T83/1 
2/ łącznik tłoczny 52 Storza 
3/ podpinka taśmowa do węży tłocznych 
 

dar 
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  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. meble 

1/taboret drewniany okrągły, pocz. XX w. 
 
2/kufer podróżny, XIX/ XX w.  
3/ 2 łóżka drewniane, XIX/ XX w. 
4/ kredens kuchenny, pocz. XX w. 
5/ szafka kątowa wisząca, pocz. XX w. 
6/ 2 stoły z rozsuwanym blatem, XX w. 
7/ kredens drewniany, pocz. XX w. 
 

1/ dar 
 
 
 

2-7/ depozyt 

2. 
przedmioty 
użytkowe 

1/ urynał biały, ceramiczny 
 
2/ przybory do kominka 
 
3/ lampa wisząca secesyjna 
 
 
4/ 3 lampy naftowe stojące, pocz. XX w. 
5/ lampa naftowa do zawieszania, 
 pocz. XX w. 
6/ lampa naftowa przenośna z uchwytem,  
 pocz. XX w. 
7/ objaśniacz do świec, pocz. XX w. 
8/ lichtarz, pocz. XX w. 
9/ naczynie do przenoszenia żaru,  
 pocz. XX w. 
10/ szkandela (podgrzewacz do pościeli), XX w. 
 
11/ buty do jazdy konnej, szpicruta, piesek do       
zdejmowania butów,  XX w. 
12/ lwica, mosiężny przycisk do papieru,  XIX w. 

1/ zakup – 
100 zł 

2/ zakup – 
320 zł 

3/ zakup – 
900 zł 

 
 
 
 
 

4-10/ dar 
 
 
 
 
 
 
 

11-12/ 
depozyt 

3. 
zastawa stołowa, 
akcesoria kuchenne 

1/ talerz porcelanowy 
2/ karafka szklana niebieska 
3/ dzbanuszek ( mlecznik) porcelanowy 
 
4/ naczynie do smażenia konfitur, 
 pocz. XX w. 
5/ młynek drewniany, pocz. XX w. 
6/ talerz metalowy, XX w. 
7/ szczypce do cukru, pocz. XX w. 
8/ łopatka do sypkich produktów, 
 pocz. XX w. 
 
9/ brytfanna żeliwna, XIX w. 
10/ koszyczek metalowy ze szklanym wkładem, 
XIX/XX w. 
11/ komplet sztućców na 6 osób w etui, 
 pocz. XX w. 
12/ łyżka wazowa i łopatka do ciasta, XX w. 
13/ szufelka i szczoteczka do zmiatania 
okruszków ze stołu, pocz. XX w. 

1-3/ zakup - 
300 zł 

 
 
 
 

 
4-8/ dar 

 
 
 
 
 
 
 

9-13/ 
depozyt 
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II  KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 
 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 
 

przeglądy 
konserwatorskie 

wykonane w poprzednim 
okresie sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

MRS   -   2 1 3 3 3 3 - - 0 % 

MWiM -   - - - - - - - - x 

MPK   -   2 - 2 2 2 2 - - 0 % 

MZD   -   x x - - - - - - x 

OGÓŁ.:   4 1 5 5 5 5 - - 0 % 

 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja wykonana  
w poprzednim okresie 

sprawozdawczym (2015) konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku 
do roku 

poprzednie
go 

we własnym 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątrz 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny wykonanie 

plan 
rocz
ny Wykonanie 

MRS   -    - 8 2 - - - 2 0 x 

MWiM -    - - - - - - - - 0 % 

MPK   -   1 3 1 1 1 1 - - - 75 % 

MZD   -   - 3 - 1 - - - 1 - 66,7 % 

OGÓŁ. :  1 14 3 2 1 1 2 1 - 80 % 

 
 
 

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  

  xxxxxxxx  
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Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

  xxxxxxxxx  

  Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1 Motopompa TS-8/8-T83/1 
oczyszczenie, zabezpieczenie przed 

korozją 
bez kosztów 

  Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

2. 
Stół rozsuwany, XX w. nr 
inw. MZD/AH/43 

Naprawa pękniętego blatu 
200 zł - 
środki 
własne 

 OGÓŁEM  
200 zł - 
środki 
własne 

 
 
 

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

lp. 
obiekty, w którym 

przeprowadzono remont 
opis podjętych działań 

Koszty remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1. 
ratusz (siedziba 

Muzeum 
Regionalnego) 

Modernizacja i rozbudowa instalacji 
centralnego ogrzewania, systemów 
antywłamaniowych i p.poż oraz 
adaptacja strychów na pomieszczenia 
magazynowe i gospodarcze, w tym: 
1) modernizacja i rozbudowa 

instalacji c.o. 
2) wymiana stolarki okiennej (I p., 

wieża) 
3) modernizacja i rozbudowa systemu 

p.poż. i antywłamaniowego 
4) naprawa i malowanie tynków 

wewnętrznych 
5) cyklinowanie parkietu 
6) renowacja posadzek 
7) wymiana wykładzin dywanowych 
8) adaptacja strychów na 

pomieszczenia magazynowe  
i gospodarcze 

9) roboty budowlane, sanitarne  
i teletechniczne 

815.827,14 zł – 
dotacja 

inwestycyjna 
SWM 

 

2. 

zespół dworsko-
parkowy w Dąbrowie 

(Muzeum 
Ziemiaństwa) 

1) Zabezpieczenie terenu i poprawa 
wizerunku zespołu dworsko-
parkowego (wykonanie ogrodzenia 
drewnianego od strony frontowej, 
malowanie elewacji dworu) 
 

2) wykonanie stylizowanego 
oświetlenia bramy wjazdowej  

 

3) wykonanie zadaszenia studni 
 

1/ 96.454,15 zł – 
dotacja 
inwestycyjna 
SWM 
 
2/ 2952 zł środki 
własne 
 
3/ 3.750 zł 
środki własne 
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4) budowa drewutni 
 

5) budowa pomostu na stawie 
 

6) kontynuacja prac w zabytkowym 
spichlerzu (uzupełnienie ścianek 
działowych, konserwacja drewna, 
impregnacja p.poż) 

4/ 10.954,27 zł 
środki własne 
5/ 1.732,74 zł 
środki własne 
6/ 5.129,75 zł 
środki własne 

3. 
Muzeum Walki  
i Męczeństwa  
w Treblince 

Multidyscyplinarne wsparcie 
działalności MWiM w Treblince w 
ramach projektu Miejsca Pamięci 
Narodowej, w tym: 
1/ prace sanitarno-pielęgnacyjne 
(wycinka zadrzewienia i krzewów) z 
terenu byłego Karnego Obozu Pracy 
Treblinka I, zgodnie z Uproszczonym 
Planem Urządzania Lasu 
2/ wznowienie granic MWiM na 
długości ok. 1700 m (fragment granic 
w terenie leśnym wymagający 
wyjaśnienia i sprostowania) 

106.000 zł,  
z tego: 
90.000  zł 
dotacja MKiDN, 
16.000. zł 
dotacja SWM 

 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. 
wyszczególnienie 

- wpisać jakie zabezpieczenia 
obiekt, w którym zlokalizowano 

dane zabezpieczenia 
w jakim stopniu spełniają 

wymogi ustawowe 

I.  Zabezpieczenia p.poż.   
 
 

1. System Sygnalizacji Pożaru  

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

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

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

 
1-4/ spełnia 
 

3. 
Impregnacja środkiem 
ogniotrwałym 

1/ ratusz – Siedlce (schody 
drewniane, więźba dachowa, 
wieża) 
2/ dwór i oficyna MZ w 
Dąbrowie (elementy  
wymagane przepisami), 
drewutnia, spichlerz 

 
 
spełnia 

4. 

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

MWiM – zabezpieczenie 
przeciwpożarowe terenu 

spełnia 

5.  
Pas przeciwpożarowy 
oddzielający kompleks leśny 
od muzeum 

MWiM w Treblince spełnia 

6. System oddymiający 
dwór  w Dąbrowie (klatka 
schodowa) 

spełnia 
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II. 
Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. 
System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

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

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

2. 
Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

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

1/ spełnia 
 
 
2/ spełnia 

3. Monitoring sygnałów z SSWiN  

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

1/ spełnia 
2/ spełnia 
3/ spełnia 

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

1/ spełnia 
 
2/ spełnia 

5. 

1/ okna o wzmocnionej 
odporności na włamanie 
- parter (kl. 02), szyby P2A 
pokryte folią antywłamaniową 
gr. 360 µm 

- I i II piętro - w klasie RC1 z 
szybami P2A i RC2 z szybami 
P4A 
2/ okna o wzmocnionej 
odporności na włamanie  
(kl. RC3) 

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

spełniają 

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

1/ spełniają 
2/ spełniają 
3/ spełniają 

7. 
Zamki i kłódki z atestem 
bezpieczeństwa 

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

1-4/ spełniają 
 

    
 
 

6. Plan ochrony – czy jest aktualny 
 

 MR w Siedlcach – wymaga aktualizacji po remoncie 

 MWiM w Treblince – aktualny 

 MP w Kotuniu – wymaga aktualizacji 

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

 MR w Siedlcach – wymaga aktualizacji po remoncie 
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 MWiM w Treblince – wymaga aktualizacji (brak planu dla zabytków 
ruchomych) 

 MP w Kotuniu – wymaga aktualizacji 

 MZ w Dąbrowie – brak 
 

 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum  
i magazynów zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia realizacja zaleceń 

1. 

kontrolno-
rozpoznawcza 

Państwowej Straży 
Pożarnej  

w Sokołowie 
Podlaski – w 

MWiM w Treblince 

brak xxxxxxx 

2. 

Wewnętrzna 
roczna analiza 

stanu 
zabezpieczenia 

muzeum i zbiorów 

MRS  
uaktualnienie oznakowania 
ewakuacyjnego dróg i ciągów 
komunikacyjnych 
 
Magazyn zbiorów, ul. Żytnia 

bez zaleceń 
 
MWiM  

1/ rozważenie zatrudnienia 
ochrony fizycznej po godzinach 
pracy muzeum i osoby do 
obserwacji monitoringu wizyjnego 
2/ sprawdzić czy muzeum 
kwalifikuje się do połączenie 
systemu sygnalizacji pożaru z 
centrum monitorowania alarmów 
 
MP w Kotuniu 

bez zaleceń; (odnotowano zły 
stan dachu nad pomieszczeniem 
garażowym będącym własnością 
OSP w Kotuniu)  
 
MZ w Dąbrowie 

1/ opracować Plan ochrony  
2/ skonsultować ze specjalistą 
ds. p.poż. czy zabezpieczenie 
obiektów drewnianych spełnia 
wymogi prawne; jeśli nie - 
dostosować 

 

 
w trakcie realizacji 

 
 
 
 

xxxxxx 
 
 

1/ brak środków 
finansowych na realizację 

 
 

2/ obiekt kwalifikuje się; 
wobec braku wymogu 
prawnego – celowość  

do rozważenia  
 

 
 

xxxxxx 
 
 
 
 

1/ w trakcie realizacji 
2/ spełnia podstawowe 

wymogi bezpieczeństwa 
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III. EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, 
OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 
 

Ogółem    -  720 
w tym: 
 MR Siedlce  -  675 
 MWiM Treblinka -      0 
 MP Kotuń  -    24 
 MZD Dąbrowa -    21 

 
 

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

 
Ogółem    -  720 

w tym: 
 MR Siedlce  -  675 
 MWiM Treblinka -      0 
 MP Kotuń  -    24 
 MZD Dąbrowa -    21 

 
 

3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych 
naukowe = ewidencyjne    magazynowe         rzeczowe 
 

Ogółem               13 903  11 581    5 299 
w tym: 
 MR Siedlce    12 577   11 498    5 299 
 MWiM Treblinka          80             14       - 
 MP Kotuń      1 177        -        - 
 MZD Dąbrowa          69         69       - 

 
 
 

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 
 

 MRS – 3 (system muzealny MONA w fazie testowania) 
 Oddziały - brak programów komputerowych do opracowywania zbiorów.  

 
 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 
 

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

fotografie muzealiów ogółem  -    860  
w tym: 
 MR Siedlce   -    828 
 MWiM Treblinka  -        0 
 MP Kotuń   -      30 
 MZD Dąbrowa  -        2 

 
 
 

7. Pozostała dokumentacja  (także finansowa) 
 

 Dokonano szacowania wartości 181 eksponatów 

 Wykonano dokumentację fotograficzną imprez 
 
 
 

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

 
 Prace przygotowawcze związane z wydaniem albumu grafik i obrazów 

Kazimierza Szwainowskiego na 100-lecie urodzin artysty i 25-lecie 
podarowania kolekcji do zbiorów MRS 

 Gromadzenie dokumentacji związanej z życiem i twórczością siedleckich 
artystów 

 Gromadzenie dokumentacji dotyczącej życia artystycznego w Siedlcach  
od XVIII w. do czasów współczesnych 

 Badania związane z życiem i twórczością Małgorzaty Łady-Maciągowej 
 Przygotowanie materiałów do katalogu kolekcji prac Konstantego Laszczki 
 Opracowanie tematu lekcji muzealnej o historii dworu w Dąbrowie i ich 

właścicieli 
 
  
 

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

 
 nie przeprowadzano 

 
 
 

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

 
poza muzeum  do muzeum 

Ogółem    -  9       597 
w tym: 
 MR Siedlce  -   9       597 
 MWiM Treblinka -    -          - 
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 MP Kotuń  -    -          - 
 MZD Dąbrowa -    -          - 

 
 
 

11. Biblioteka: 
 
a) stan księgozbioru  

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego (31.12.2015) 

na koniec danego okresu 
sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do roku 
poprzedniego 

MRS             5120 5257 + 2,7 % 

MWiM             560 597 + 6,6 % 

Ogółem        5680 5854 + 3,1 % 

   

 
 

b) pozyskane woluminy  
ogółem  w tym: planowane na 

2016 rok zakupy  
% wykonania – 

zakupy  
Koszt zakupu 

/ źródło 
pochodzenia 

środków  
zakupy dary 

MRS    -  137 19 118 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
1.000 zł 

56,5 % 
565,01 zł 

środki 
własne 

MWiM -   37      3 34 

W zależności 
od 

ukazywania 
się na rynku: 

na kwotę 
1.000 zł 

9,6 % 
96,08 zł – 

środki 
własne 

Ogółem –174   22 152 
na kwotę 
2.000 zł 

33,1% 
661,09 zł 

środki 
własne 

 
 
 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 
 

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

Koszt zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

(jeśli dotyczy) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach   

1. Szubert T., Jak(ó)b Szela… zakup 
55,71 zł 
środki 
własne 

2. Sykulski L., Edward Dembowski… zakup 
27,53 zł 
środki 
własne 
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3. 
Czmoch M., Akcja V-2 na Ziemi 
Łosickiej 

zakup 
20,00 zł 
środki 
własne 

4. Pietkiewicz K., Paleografia ruska zakup 
75,43 zł 
środki 
własne 

5. 
Gloger Z., Pisma rozproszone 1863-
1876, T.1 

dar - 

6. 
Kordaczuk S., Tradycje Mazowsza: 
powiat garwoliński 

dar - 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

1. 
Sz. Bielawski, Ostatni Żyd z 

Węgrowa 
zakup 

39,03 zł  
środki 
własne 

2. 
N.Tec, Opór. Walka Żydów i 

Polaków z niemieckim terrorem 
zakup 

18,95 zł 
środki 
własne 

3. 

E. Krychniak, Oświata i kultura 
żydowska Białostocczyzny okresu 

międzywojennego i jej wyniszczenie 
podczas II wojny światowej 

zakup 
38,10 zł 
środki 
własne 

4. 
S. Ozaki, Warsaw: The City of 

memories 
dar - 

5. 
P. Stanek, Przystanek Lamsdorf. 
Powstańcy warszawscy w obozie 

jenieckim Stalag 344 
dar - 

 
 
 
 
 

d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy * dany okres sprawozdawczy ilo
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Muzeum Regionalne w Siedlcach 

nie prowadzi 
się 13* 

nie prowadzi 
się 

x 15 + 15% 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nie prowadzi 
się 

17 
nie prowadzi 

się 
x 25 + 47 % 

Ogółem:    x 30 x x 40 + 33 % 

  *  kilkumiesięczny vacat na stanowisku 
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12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane  

z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 
  
 

MR Siedlce 
 badania historii Siedlec związane z przygotowaniem wystawy 

jubileuszowej w 2017 r. 
 
 
MWiM Treblinka 

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

 
 

MP w Kotuniu 
 poszukiwania materiałów i publikacji na temat produkcji sikawek, 

motopomp i innego sprzętu strażackiego w Polsce, 
 badanie materiałów archiwalnych Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

do celów publikacji artykułów w prasie pożarniczej 
 
 
 

13. Badania i wyjazdy terenowe 
 

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

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

 
 
  MWiM w Treblince 

 od 1 kwietnia do 30 września prowadzone były badania 
archeologiczne sondażowe, pod kierownictwem dr inż. Sebastiana 
Różyckiego w ramach projektu Metodyka integracji i harmonizacji 
danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem 
obozów w Treblince, realizowanego przez Wydział Geodezji  
i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu 
„Dziedzictwo Kulturowe - Miejsca Pamięci Narodowej”, Priorytet 6. 
Badania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (57.073,17 zł) i Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego (20.926,84 zł). Opracowany został raport z realizacji  projektu.  
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IV. WYSTAWIENNICTWO 
 
* wystawy w siedzibie głównej prezentowane do 10.10.2016 r. z powodu remontu 

 
 

1. Wystawy stałe  
 
a. Wystawy zrealizowane (nowe) 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

frekwencja 

koszty realizacji 
plan i wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

1. 

Tworzyli w Siedlcach: 
Marian Gardziński 
(1939-2010) 
Władysława Grabowska 
(1937-2014)  
Irena Karpińska  
(1901-1985) 
Joanna Karpińska 
(1902-1999) 
Jan Komar (1874-1943) 
Kazimierz Szwainowski 
(1917-2002)  
Adam Woźnica 
(1947-2014) – zmiana w 
GALERII SZTUKI ze 
zbiorów własnych. 

18.01 – 
19.02.2016 
(czynna od 

21.02.2016 do 
10.10.2016 r.) 

Siedziba 
główna 

 
 

2247 
 

 
 

plan – 2200 zł; 
wykonanie – 

97,88 zł 
 
 

OGÓŁEM  

plan 2200 –zł 
wykonanie – 

97,88 zł  
środki własne 

 
 
 

Wystawy kontynuowane  
 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

Frekwencja 
(w 2016) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

 

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

kontynuacja 
bez zmian (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

1 258 - 

2. 
Rozwój Siedlec w latach 
1807-1939 

kontynuacja, 
b.z. (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

2 558 - 

3. 

Od siekierki do ciżemki 
– najstarsze zabytki 
archeologiczne oraz 
numizmaty 

kontynuacja 
b.z. (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

2 557 - 

4. 
W szlacheckim 
zaścianku 

kontynuacja 
b.z. (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

2 518 - 
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5. Złoty salon 
kontynuacja 
b.z. (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

2 518 - 

6. 

Galeria sztuki ze 
zbiorów własnych.  
1) Szkło unikatowe 
Henryka Albina 
Tomaszewskiego 
(1906-1993 ze zbiorów 
własnych 
2) Monotypie Ireny 
Karpińskiej (1901-
1985). Wspomnienie  
w 30. rocznicę śmierci 
artystki   

 
 
 
kontynuacja 
b.z. (do 
10.10.2016) 
 
 
kontynuacja – 
czynna do 
14.II.2016 

siedziba 
główna 

 
 
 

326 
 
 
 
 

321 

 
 
 

- 
 
 
 

 
- 

7. Podsiedlecka wieś 
kontynuacja 
b.z. (do 
10.10.2016) 

siedziba 
główna 

2 617 - 

8 

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

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Treblince 

22 869 - 

9. 
Szukając Treblinki. 
Badania i wykopaliska 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Treblince 

22 869 - 

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

kontynuacja; 
uzupełnienie 

Oddział  
w Kotuniu 

762 - 

11. 
Podręczny sprzęt 
gaśniczy 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

762 - 

12. 
Zabytkowe pojazdy 
pożarnicze 

Kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Kotuniu 

762 - 

13. 
Kultura polskiego 
pożarnictwa 

kontynuacja; 
dokonano 
modernizacji 

Oddział  
w Kotuniu 

762 
146,00 zł 

środki własne 

14. 
Wnętrza dworskie 
przełomu XIX i XX w. 

kontynuacja 
b.z. 

Oddział  
w Dąbrowie 

1 495 - 

 
 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 
 

 xxxxxxxx    
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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 

Frekwe
ncja 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

* 

1. 
Halina Trebnio – 
Liss. Malarstwo 

25-28.01.2016 
siedziba 
główna 
(MRS) 

29.01 – 
13.03  

447 

plan – 550 zł; 
wykonanie – 

672,91 zł 
środki własne 

 

2. 

„Na skraju 
rzeczywistości”. 
Malarstwo, 
rzeźba i rysunek 
Andrzeja 
Sołtysiuka. 

1-11.03.2016 
siedziba 
główna 
(MRS) 

11.03 – 
24.04 

406 

plan – 600 zł; 
wykonanie – 

369,83 zł 
środki własne 

 

3. 

Obrazy 
Bolesława 
Kuźmińskiego 
(1880-1976)  
w zbiorach 
Muzeum 
Regionalnego  
w Siedlcach. 

13-15.03.2016 
siedziba 
główna 
(MRS) 

15.03 – 
8.05 

382 

plan – 200 zł; 
wykonanie – 
0 zł środki 

własne 
 

4. 

Para – Buch! 
Koła w ruch! 
Wystawa z okazji 
150. Rocznicy 
przyjazdu 
pierwszego 
pociągu do 
Siedlec i 
wybudowania 
kolei 
warszawsko-
terespolskiej 

wrzesień 2015 
– 5.05.2016 

siedziba 
główna 
(MRS) 

6.05 – 
17.07 

 
1009 

plan – 7.000 
zł; 

wykonanie – 
5.692,81 zł 

środki własne 
 

5. 
Wycinanki 
Heleny Szopy  
i uczennic 

12.04 – 14.05. 
2016 

siedziba 
główna 
(MRS) 

14.05 – 
26.06 

535 

plan – 2.000 
zł; 

wykonanie – 
1872,30 zł 

środki własne 
 

6.  

Konstanty 
Laszczka (1865-
1956) w zbiorach 
Muzeum 
Regionalnego w 
Siedlcach 

27.06 – 
2.07.2016 

siedziba 
główna 
(MRS) 

3.07. – 
7.10 

907 

plan – 1.300 
zł; 

wykonanie – 
0 zł  

7. 
„Wokół Dąbrowy 
– ludzie, 
krajobraz, 

14-21 lipca 
2016 

siedziba 
główna 
(MRS) 

22.07 – 
4.09 

452 
plan – 4.050 

zł; 
wykonanie – 
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architektura” – 
wystawa 
poplenerowa 

839,90 zł 
środki własne 

8. 
Robert Szymani - 
malarstwo 

12-15.09.2016 
siedziba 
główna 
(MRS) 

16.09 – 
10.10. 

409 

plan – 650 zł; 
wykonanie – 
336 zł środki 

własne 

9. 
Katyń 1940. 
Siedlczanie – 
ofiary zbrodni. 

styczeń – 12 
kwietnia 2016 

poza 
siedzibą, 
wystawa 
plenerow
a (skwer 
T.Kościu

szki w 
Siedlcac

h) 

13.04 – 
31.05 

szacun-
kowo 

2.500 
(brak 

ewiden-
cji) 

Finansowane 
przez 

współorgani-
zatora Zespół 

Szkół 
Ponadgimnaz
jalnych Nr 3 
w Siedlcach 

 

10. 

„Szlacheckie 
siedziby – dwory 
i pałace 
wschodniego 
Mazowsza, 
południowego 
Podlasia i 
północnej 
Lubelszczyzny” 
wystawa 
fotografii 
Sławomira 
Kordaczuka  cz.I 

10.05 -
13.05.2016 

poza 
siedzibą, 
Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 
Wiśniewi

e 

13.05 – 
5.12 

400 bez kosztów 

11. 
9 Pułk Artylerii 
Lekkiej 

5 – 6.06 
(plansze 

wykonane  
w 2011 r.) 

poza 
siedzibą 

– 
dworzec 
kolejowy 
w Białej 
Podlaski

ej 

6.06 – 
15.07 

szacun-
kowo 
7000 
(brak 

ewiden-
cji) 

bez kosztów 

12. 

„Wokół Dąbrowy 
– ludzie, 
krajobraz, 
architektura” – 
wystawa 
poplenerowa 

23-24.06 2016 
Oddział 

w 
Dąbrowie 

24.06. – 
13.07 

118 bez kosztów 

13. 
Para – buch! 
Koła – w ruch! 

2.08 – 
4.08.2016 

poza 
siedzibą 

- 
Muzeum 

Ziemi 
Mińskiej 

w Mińsku 
Mazowie

ckim 

5.08 – 
15.09 

833 bez kosztów 

14. 
Siedlce w czasie 
II wojny 
światowej 

14 – 
15.09.2016 

(plansze 
wykonane w 

2007 r.) 

poza 
siedzibą 
– Szkoła 
Podstaw
owa w 

Olszycu 
Szlachec

kim 

18.09 500 bez kosztów 



20 

 

15. 
Para – buch! 
Koła – w ruch! 

16-20.09.2016 

poza 
siedzibą 

– 
Muzeum 
Regional

ne w 
Łukowie 

21.09 – 
17.02. 
2017 

900  
(w 2016) 

bez kosztów 

16. 

Wokół Dąbrowy – 
ludzie, krajobraz, 
architektura” – 
wystawa 
poplenerowa 

14-30.09.2016 

poza 
siedzibą, 

za 
granicą – 
Muzeum 

w 
Petersbe

rgu 
(Niemcy) 

1.10 –  
31.10 

1397 

plan – 4.600 
zł; 

wykonanie – 
3.546,38 zł 

środki własne 

OGÓŁEM 18 195 

plan – 
20.950 zł 

wykonanie –
13.330,13 zł  

środki 
własne 

 
wystawy kontynuowane 

 

Lp. 
tytuł 

 

termin realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia / poza 
siedzibą – 
w kraju / 

poza 
siedzibą – 
za granicą) 

okres 
prezentacji 

Frekwe
ncja 

(w 2016) 

koszty 
realizacji 

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Malarstwo 
Teresy 
Szczurowskiej – 
Buchczewej 

23.11 – 
27.11.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

27.11.2015 
– 

17.01.2016  
128 

Koszty 
poniesione 
w 2015 r. 

2. 

Generał 
Franciszek 
Sikorski (1889-
1940). Dowódca 
9 Dywizji Piecho-
ty w Siedlcach 

styczeń 2015 – 
6.11.2015 

siedziba 
główna 
(MRS) 

8.11.2015 – 
24.01.2016  

114 

plan – 200 
zł; 

wykonanie 
– 128 zł 
środki 
własne 

3. 

„Szlacheckie 
siedziby – dwory 
i pałace wscho-
dniego Mazo-
wsza, południo-
wego Podlasia i 
północnej Lubel-
szczyzny” 
wystawa fotogra-
fii Sławomira 
Kordaczuka  cz.2 

9.04 – 
16.04.2015 

poza 
siedzibą 
– Pałac 

w 
Korcze-

wie 

17.04.2015 
– 

31.12.2016 

3000 
(w 

2016) 

Koszty 
poniesione 
w 2015 r. 

4. 

Dąbrowa-Natolin 
2010-2015. 
Wystawa fotogra-
fii Sławomira 
Kordaczuka 

21.09 – 
8.10.2015 

Oddział 
w 

Dąbrowie 

9.10.2015 – 
12.09.2016 

950 
(w 

2016) 

Koszty 
poniesione 
w 2015 r. 
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b. wystawy planowane niezrealizowane 

 

Lp. 
tytuł 

 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

1. 
Marzenia o wolności. 

Powstanie Krakowskie 
1846 

13.11.2016 
– 

15.01.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

remont ratusza; 
zaoszczędzone środki – 

3.000 zł 

2. 
Malarstwo Macieja 

Falkiewicza 

25.11.2016 
– 

15.01.2017 

siedziba 
główna 
(MRS) 

z powodu remontu realizacja 
przesunięta na luty 2017 r. 

 
 
 
 

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

Lp. tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 

Ocalone z 
transportów 
Dzieci 
Zamojszczyzny. 
Losy dzieci 
wysiedlonych z 
Zamojszczyzny 
do dystryktu 
warszawskiego 
1942-1945 

22.01  –  
6.03. 2016 

dr Beata 
Kozaczyńska 

– autorka 
wystawy  

siedziba 
główna 
(M RS) 

406 

plan – 2.100 
 zł; 

wykonanie 
– 1.864 zł 

środki 
własne 

2. 
Deportacja Żydów 
z Macedonii do 
Treblinki 1943 

3.04. – 31.12. 
2016 

Holocaust 
Fund of the 
„Jews from 

Macedonia” w 
Skopje 

Oddział w 
Treblince 

1 738 
plan – 0 zł; 
wykonanie 

– 0 zł  

3. 

Ziemianka na 
Podlasiu w XIX  
i 1. połowie XX 
wieku 

23.09  - 04.12 

Jolanta i 
Marek 

Michniewscy z 
Kielc 

Oddział w 
Dąbrowie 

348 

plan – 1.800 
zł; 

wykonanie 
– 1.150 zł 

środki 
własne 

OGÓŁEM 2492 

plan – 
3.900 zł; 

wykonanie- 
3.014 zł 
środki 
własne 

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

Lp. Tytuł 
okres 

prezentacji 
od kogo 

wypożyczona 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
-cja 

koszty 
wypożyczenia

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
* 

1. 
Szukając 
Treblinki. Okiem 
artysty. 

2.08.2015 -
29.02.2016 

Caroline 
Sturdy-Colls 

(Wielka 
Brytania) – 

autorka 
wystawy 

Oddział  w 
Treblince 

450 
(w 

2016) 
- 

 
 
 

b. wystawy planowane niezrealizowane 
Lp. tytuł 

 
planowany 

termin 
realizacji 

 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia) 

przyczyna niezrealizowania 
wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 
 

 Nie odnotowano   
 
 
 

 
 
 
 

4. Frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 
 
 

M
u

z
e
u

m
 /
 

O
d

d
z
ia

ł 

w poprzednim okresie sprawozdawczym 
(2015) 

w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

 
poza 

siedzibą 
Muzeum 

w tym: 
w siedzibie 

Muzeum 

poza 
siedzibą 
Muzeum 

zbiorowo 
indywidual

nie 
5 862 910 

zbiorowo 
indywidual

nie 
3 869 13 530 

MRS* 2 656 3 206 1 323 2 546 

MWiM 35 112 19 751 54 863 - 26 576 19 939 46 515 - 

MPK 462 122 584 - 580 182 762 - 

MZD - 46 
(X-XII.2015) 

46 - 1 015 480 1 495 - 

 

x 38 230 23 125 61 355 910 29 494 23 147 52 641 13 530 

 OGÓŁEM 62 265 OGÓŁEM 66 171 

 * W 2016 r. MRS czynne do 10 października (od 11.10.2016  r. – remont) 
 
 
Uwaga:  
„w siedzibie Muzeum” = w siedzibie głównej + oddziały + filie 
 „poza siedzibą Muzeum” = poza siedzibą główną/oddziałami/filiami w kraju i za granicą 
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V. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

1. Liczba tytułów 
 

Plan 2016 wykonanie  k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

k
a
ta

lo
g

i w
y
s
ta

w
, 

a
lb

u
m

y
 

k
a
ta

lo
g

i z
b

io
ró

w
 

p
rz

e
w

o
d

n
ik

i 

fo
ld

e
ry

 

in
fo

rm
a
to

ry
 d

o
 

w
y
s
ta

w
 

3 1 - 9 2 1 - - 6 3 

 
 
inne: – plan: 8 (publikacja popularnonaukowa – 1; reweneta – 1; plakat - 3; 

zaproszenie z programem – 1; pocztówki; opracowane teksty 
ludowe: 1) 
 

- wykonanie: 7 (publikacja popularnonaukowa – 2, zaproszenie  
                       z programem – 1, plakat – 3, reweneta – 1) 

 
 
 
 

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. 
Treblinka II – the death camp. 
Treblinka II – le camp de la 
mort. (wersja ang.- fr.) 

3000 album 

plan – 6.000 zł  
wykonanie– 6.498 zł 
z tego: 4.835,88 zł  

środki własne, 
1662,12 zł sponsor 

2. 

Dawne siedziby ziemiańskie 
wobec współczesnych 
wyzwań gospodarczych i 
szans turystycznych 

300 
publikacja 

popularnonauk
owa 

plan – 10.000 zł 
wykonanie – 
7.040,25 zł 

środki własne 

3. 

Dawne siedziby ziemiańskie 
wobec współczesnych 
wyzwań gospodarczych i 
szans turystycznych – wersja 
niemiecka 

230 
publikacja 

popularnonauk
owa 

plan – 0 zł 
wykonanie – 
6201,37 zł 

Museum Petersber 
w Niemczech 

4. 

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

3000 
folder  

o muzeum 

plan – 2.000 zł 
wykonanie –
1.045,50 zł 

środki własne 

5. 
Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie 

2000 
folder  

o muzeum 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 861 zł  

środki własne 



24 

 

6. 
Wycinanki Heleny Szopy i 
uczennic 

200 
informator  
o wystawie 

ujęte w kosztach 
wystawy (1.685,10 

zł) 

7. 
Ziemianka na Podlasiu w XIX 
i 1. połowie XX wieku 

200 
informator  
o wystawie 

plan – 1.000 zł  
wykonanie – 
1.291,50 zł  

środki własne 

8. „Para – buch! Koła w ruch!” 200 
informator  
o wystawie 

plan – 1000. zł 
wykonanie – 1.107 

zł  
środki własne 

9. „Para – buch! Koła w ruch!” 150 plakat 
Ujęte w kosztach 
wystawy (738 zł) 

10. Malarstwo Haliny Trebnio-Liss 300 
folder – 

zaproszenie do 
wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie – 726,93 

zł 
środki własne 

11. 
Malarstwo, rysunek i rzeźba 
Andrzeja Sołtysiuka 

300 
folder – 

zaproszenie do 
wystawy 

plan – 800 zł 
wykonanie – 664,20 

zł 
środki własne 

12. Robert Szymani - malarstwo 300 
folder – 

zaproszenie do 
wystawy 

plan – 1.000 zł 
wykonanie – 627,30 

zł 
środki własne 

13. Noc Muzeów 60 plakat 

plan – 500 zł 
wykonanie – 616,83 

zł 
środki własne 

14. Noc Muzeów 460 Inne (rewenety) 

plan – 400 zł 
wykonanie – 560,14 

zł 
środki własne 

15. 

Ocalone z transportów Dzieci 
Zamojszczyzny. Losy dzieci 
wysiedlonych z 
Zamojszczyzny do dystryktu 
warszawskiego 1942-1945. 

10 plakat 
Ujęte w kosztach 

wystawy (110,70 zł) 

16. Dni Niepodległej 500 
zaproszenie  
z programem 

plan – 700 zł 
wykonanie – 332,10 

zł 
środki własne 

 
 
 
 

3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa 
 

Lp. 
tytuł 

 

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

przewodnik, folder, 
informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna niezrealizowania 
/ zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

1. 
Konstanty Laszczka (1865-
1956) w zbiorach MRS 

katalog zbiorów 
W trakcie realizacji, 

druk w 2017 r. 

2. 
Malarstwo, rzeźba, fotografia – 
wystawa poplenerowa 
DĄBROWA 2016 

katalog wystawy 

Przeniesiono do 
realizacji w 2017 r. w 
związku z deklaracją 

Muzeum w 
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Petersbergu do 
współfinansowania 

tego wydawnictwa w 
2017 

3. 
Malarstwo, rysunek i rzeźba 
Andrzeja Sołtysiuka 

katalog wystawy 

rezygnacja autora ze 
współwydawnictwa; 

zaoszczędzone środki 
2.000 zł 

4. Malarstwo Macieja Falkiewicza 
folder-zaproszenie  

do wystawy 

z powodu remontu 
wystawa i 

wydawnictwo 
przeniesione do 

realizacji w 2017 r. 

5. 

„Tworzyli w Siedlcach: 
Marian Gardziński (1939-2010), 
Władysława Grabowska (1937-
2014), Irena Karpińska (1901-
1985), Joanna Karpińska 
(1902-1999), Jan Komar (1874-
1943), Kazimierz Szwainowski 
(1917-2002), Adam woźnica 
(1947-2014) 

folder do wystawy 

zrezygnowano  
z realizacji; 

zaoszczędzone środki 
1.000 zł 

6. „Powstanie 1846 r.” 
informator  
o wystawie 

wystawa odwołana  
z powodu remontu 

muzeum; 
zaoszczędzone środki 

1.000 zł 

7. 
Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu 

folder o muzeum 

brak możliwości 
opracowania przez 
grafika z powodu 

remontu MRS  
(realizacja 

przeniesiona na 2017r. 

8. 
„Kolędowanie. Wschodnie 
Mazowsze, południowe 
Podlasie 

opracowane teksty 
ludowe 

skład nie został 
ukończony z powodu 

remontu muzeum, 
publikacja przesunięta 

na 2017 r. 

9. XXI Adwentowe granie plakat 

impreza odwołana z 
powodu remontu 

muzeum; 
zaoszczędzone środki 

– 500 zł 

10. Dni Niepodległej plakat z programem 

z powodu remontu 
muzeum impreza 
zrealizowana w 
ograniczonym 

zakresie; 
zaoszczędzone środki 

700 zł 

11. 
Muzeum Walki i Męczeństwa – 
pocztówki z pomnikami na 
terenie muzeum 

pocztówka 

ze wzglądu na zmianę 
wizerunku otoczenia; 
zaoszczędzone środki 

6.000 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. 

H. Budziszewska, 
Wileńszczyzna, 
Mazowsze i Podlasie 
w życiu i twórczości 
Kazimierza 
Szwainowskiego 
(1917-2002) 

„Tygodnik 
Wileńszczyzny” 

 
maj 2016 obca - 

2. 
E. Kopówka, Obóz 
Zagłady w Treblince  

„Żydzi Kosowa 
Lackiego”, Kosów 

Lacki 2016 
obca - 

3. 
A.Korczak, Książka, 
której nie można 
przeoczyć 

„Życie siedleckie”, 
nr 5/2016, 
5.02.2016 

obca - 

4. 
A.Korczak, Zmarł 
ostatni świadek 

„Życie siedleckie”, 
nr 8/2016, 
26.02.2016 

obca - 

5. 

S. Kordaczuk, 
Spojrzenie na region 
okiem i obiektywem 
militarysty 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 3(12), marzec 
2016, s. 18-19 

obca - 

6. 

S. Kordaczuk, 
Spojrzenie na region 
okiem i obiektywem 
militarysty 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 4(12), kwiecień 

2016, s. 18-19 

obca - 

7. 
S. Kordaczuk, 
Twierdza Brzeska 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 5(12), maj 

2016, s. 18-19 

obca - 

8. 
S. Kordaczuk, 
Muzeum Twierdzy 
Brzeskiej 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 6(28), czerwiec  

2016, s. 16-17 

obca - 

9. 
S, Kordaczuk, Powiat 
Garwoliński, 
Warszawa 2016 

 
jak obok obca - 

10. 

S. Kordaczuk, 
Fotografowie 
działający w Siedlcach 
w latach 1866-1945 

„Niepodległość i 
Pamięć”, nr 2(54), 

2016 s. 43-92 
obca - 

11. 
S. Kordaczuk, 
Muzeum za pan brat z 
ziemianami 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 9, wrzesień  
2016, s. 16-17 

obca - 

12. 
M. Krasuski, Siedlce u 
progu I wojny 
światowej 

jak obok, 
Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów, 
Siedlce 2016 

obca - 
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13. 
A. Leśniczuk, Święta 
we dworze 

„Tygodnik 
Siedlecki” 

Nr.51/2016 
25.XII.2016 

obca - 

14. 
A. Leśniczuk, 
Ziemianka modna, ale 
skromna 

„ Echo Katolickie” 
Nr.45/2016 

10-16.XI.2016 
obca - 

15. 

D. Michalec, „Bukiet w 
karminowym dzbanku. 
Joanna Karpińska 
(1902-1999)” 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 1(23), styczeń  

2016 

obca - 

16. 

D. Michalec, „Góra 
Chrobrego w 
Sudetach. Bolasła 
Apolinary Kuźmiński 
(1880-1976)” 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej, 
Nr 3(25), marzec  

2016 

obca - 

17. 

D.Michalec, Historia 
jednego obrazu – 
„Pastuszek” – Adam 
Woźnica (1947-2014) 

„Scena 24” 
Biuletyn Infor-

macji Kulturalnej,  
lipiec-sierpień  

2016 

obca - 

18. 
Z.Todorski, Groza i 
czar dawnych akcji 
gaśniczych 

Strażak 
Mazowiecki nr 1, 
styczeń-luty 2016 

obca - 

19. 

Z. Todorski, 95. 
rocznica powołania 
Głównego Związku 
Straży Pożarnych RP 

Strażak 
Mazowiecki nr 2, 
marzec-kwiecień 

2016 

obca - 

20. 

Z. Todorski, 85 lat 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 
Niepokalanowie 
(1931-2016) 

Strażak 
Mazowiecki nr 3, 

maj-czerwiec 
2016 

obca - 

21. 

Z. Todorski, 
Strażackie Biuro 
Techniczne Spółka  
z o.o. w Warszawie 

Strażak 
Mazowiecki nr 4, 

lipiec-sierpień 
2016 

obca - 

22. 

Z. Todorski, Pierwszy 
polski samochód 
pożarniczo-
rekwizytowy na 
podwoziu „Ursus” 

Strażak 
Mazowiecki nr 5, 

wrzesień-
październik 2016 

obca - 

23. 

Z. Todorski, Zakłady 
Budowy Pomp i 
Urządzeń 
Przeciwpożarowych 
T.S.Trębicki w 
Warszawie 

Strażak 
Mazowiecki nr 6, 
listopad-grudzień 

2016 

obca - 

24. 

K. Woźnica, 
Sprawozdanie z 
Ogólnopolskiej 
Interdyscyplinarnej 
Konferencji Naukowej 
<<Wiktuały, kuchnia, 
kultura jedzenia w 
przestrzeni 
historycznej>>” 

Studia 
Historyczno-

Wojskowe, t.6 
Siedlce 2015,  

s. 211-214 

obca - 

25. 
K. Woźnica, Od 
sytości do głodu. 

Wiktuały, kuchnia, 
kultura jedzenia w 

obca - 
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Wyżywienie żołnierza 
polskiego w czasie 
wojen w XVII w. w 
świetle literatury 
pamiętnikarskiej 

przestrzeni 
historycznej, red. 
P. Jędrzejewski, 
P. Magiera, K. 
Skrężyna, G. 

Szuster, Kraków 
2016, s. 191-201 

26. 

K. Woźnica, 
Publicznoprawne kary 
za zabójstwo w 
średniowieczu w 
świetle prawa 
polskiego 

Przestępstwo 
kara więzienia na 

przestrzeni 
dziejów, red. A. 
Purat, A. Wedeł-

Domaradzka, 
Bydgoszcz 2016, 

s. 198-213 

obca - 

27. 

K. Woźnica, Famine 
and poverty in the 
army during the reign 
of the House of Vasa 
in the light of reports 
and diaries 

Historia i świat,  
nr 5. 2016, s. 169-

190 
obca - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 
 

1. Lekcje muzealne  
a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym (2015) 

w danym okresie 
sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

planowane  
w 2016 r. zrealizowane 

MRS         -   23 31 18 
plan – 1.100 zł 

wykonanie – 200 zł 
środki własne 

MWiM       -     5 5 7 - 

MPK         -     - 1 1 - 

MZD         -     x 2 - - 

OGÓŁEM  -   28 39 26 
plan – 1.100 zł 

wykonanie – 410,73 zł 
środki własne * 

* koszt zużytych materiałów plastycznych 
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b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

Lp. 
tytuł 

 

ilość 
przeprowadzo

nych w 
okresie 

sprawozdawc
zym lekcji 

frekwencja 
(liczba 

uczestników 
na lekcjach 
dot. danego 

tematu) 

koszty realizacji 
plan i 

wykonanie/ 
źródło 

pochodzenia 
środków 

- jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  
brak 

szczegółowej 
ewidencji 

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

1 31  

2. Biblia w sztuce 1 48  

3. 
Sztuka średniowiecza – porównanie 
stylów romańskiego i gotyckiego 

1 20  

4. Sztuka renesansu 1 26  

5. Plastyka bez tajemnic: Monotypia 3 32  

6. Plastyka bez tajemnic. Drzeworyt 5 131  

7. Podsiedlecka wieś 1 11  

8. Jak powstaje beczka? 1 19  

9. 
Siedlce w czasach Czartoryskich i 
Ogińskiej 

9 155  

10. 
O siedleckim ratuszu „Jackiem” 
zwanym 

7 146  

11. Portret rokokowej damy 4 89  

12. O herbie Siedlec 3 55  

13. Poznajemy muzeum 6 140  

14. 
Legendy i baśnie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia 

6 175  

15. Bitwa pod Iganiami 1 25  

16. Historia Siedlec 1900-1945 1 15  

17. Siedlce w czasie II wojny światowej 2 52  

18. Zbrodnia katyńska 2 56  

 Razem 55 1226 

plan – 1.100 zł 
wykonanie – 

410,73 zł 
środki własne 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
  

 

1. Życie i twórczość Janusza Korczaka 5 138 - 

2. „Historia Obozu Zagłady w Treblince 6 204 - 

3. 
Historia Karnego Obozu Pracy  
w Treblince 

8 193 - 
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4. 
Historia zagłady Żydów, dlaczego 
naród żydowski został skazany na 
zniszczenie? 

1 25 - 

5. 
Życie codzienne w czasie wojny  
i okupacji 

1 40 - 

6. 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata  
z okolic Treblinki 

1 25 - 

7. 
Być dzieckiem w czasie wojny, co to 
znaczy? 

1 16 - 

 Razem 23 641 - 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu    

1. 

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

1 8 - 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie    

 xxxxx - -  

 OGÓŁEM 79 1875 

plan –1.100 zł 
wykonanie – 

410,73 zł 
środki 
własne 

FILMY 

1. Biskupin – gród nad jeziorem 2 37 - 

2. Muzeum utracone 1 23 - 

 OGÓŁEM 3 60 - 

 
 
 
 
c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

Lp. 
tytuł 

 
przyczyna niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – jeśli dotyczy 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. Sztuka baroku brak zapotrzebowania 

2. Renesans i barok – porównanie stylów j.w. 

3. Klasycyzm j.w. 

4. Sztuka Młodej Polski j.w. 

5. Malarstwo historyczne w Polsce j.w. 

6. Polska sztuka 20–lecia międzywojennego j.w. 
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7. Podlaskie ślady broni V-1 i V-2 j.w. 

8. Znani i nieznani Siedlczanie j.w. 

9. W dawnych Siedlcach j.w. 

10. Życie codzienne w średniowiecznej Polsce j.w. 

11. 
Historia świata zapisana na firmamencie 
niebieskim 

j.w. 

12. 100 fotografii o dawnych Siedlcach j.w. 

13. Lekcja dot. historii kolei j.w. 

 Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

1. 
Symbolika nagrobków żydowskich  
na przykładzie fragmentów macew 

j.w. 

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

 xxxxxxxxx  

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

1. Rycerz, szlachcic, ziemianin j.w. 

2. 
Walory przyrodnicze założenia dworsko-
parkowego 

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. 
„Opracowywanie 
zbiorów muzealnych” 
(20.I) 

warsztaty dla 
studentów II roku 

historii UPH 
18 bez kosztów 

2. 

„Atrakcje turystyczne 
wschodniej części 
województwa 
mazowieckiego”  
S. Kordaczuk (23.II) 

pokaz 
multimedialny na 

Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku  

w Łosicach 

90 bez kosztów 
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3. 

„Atrakcje turystyczne 
wschodniej części 
województwa 
mazowieckiego”  
S. Kordaczuk (29.II) 

pokaz 
multimedialny dla 
Stowarzyszenia 

Klub Seniora 
„Stokrotka” 

47 bez kosztów 

4. 

Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych: 
Władysław Łukasiuk 
„MŁOT” – podlaski 
komendant 6 
Wileńskiej Brygady 
Armii Krajowej. –  
dr Kazimierz 
Krajewski (1.III) 

wykład 25 
plan - 400 zł; 

wykonanie - 400 zł 
środki własne 

5. 
Warsztaty 
pisankarskie (15-
16.III) 

warsztaty 106 
plan – 400 zł;  

wykonanie – 440 zł  
środki własne 

6. 

„Atrakcje turystyczne 
wschodniej części 
województwa 
mazowieckiego”  
S. Kordaczuk (20.IV) 

pokaz 
multimedialny dla 
studentów UPH w 

Siedlcach 

9 bez kosztów 

7. 

„Historia Kolei 
Warszawsko-
Terespolskiej”, 
A.Soszyński (6.V) 

wykład z pokazem 
multimedialnym 

100 
plan – 200 zł;  

wykonanie – 200 zł  
środki własne 

8. 

NOC MUZEÓW ph. 
„Wytnij kogutka, 
zatańcz oberka!” 
w programie: 
otwarcie wystawy, 
kiermasz wyrobów 
rzemiosła, warsztaty 
wycinankarskie, 
widowisko obrzędowe, 
konkurs wiedzy 
(14/15.V) 

inne (impreza 
interdyscyplinarna) 

160 

plan – 5.600 zł; 
wykonanie -  4.116,53 

zł 
środki własne 

9. 
„Podlaskie ślady broni 
V” S. Kordaczuk 
(19.V) 

pokaz 
multimedialny dla 

absolwentów 
Politechniki 

Warszawskiej 

22 bez kosztów 

10. 
„Podlaskie ślady broni 
V” S. Kordaczuk 
(24.V) 

pokaz 
multimedialny 

podczas 
konferencji „Akcja 

V2 na Ziemi 
Łosickiej” w 

Łosicach 

90 bez kosztów 

11. 

XXIII „Powiślaki” 
Konkurs Kapel i 
Śpiewaków Ludowych 
Regionów 
Nadwiślańskich w 
Maciejowicach (4 VI) 

impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 
175 

plan – 2.000 zł; 
wykonanie – 2.147,15 

zł 
środki własne 

12. 
„9 Pułk Artylerii 
Lekkiej” S. Kordaczuk 
(6.VI) 

pokaz 
multimedialny w 
Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 

25 
plan - 0 zł; 

wykonanie – 83,92 zł 
środki własne 
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w Białej Podlaskiej 

13. 

„Atrakcje turystyczne, 
historyczne i 
przyrodnicze powiatu 
bialskiego” S. 
Kordaczuk (6.VI) 

pokaz 
multimedialny w 
Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 
w Białej Podlaskiej 

25 bez kosztów 

14. 

„20 lat Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów. 
Działalność 
edukacyjna  
i turystyczna”  
S. Kordaczuk (12.VI) 

pokaz 
multimedialny 
podczas XV 

Ogólnopolskiego 
Święta 

Kolekcjonerów  
w Muzeum im. 

Jerzego Dunin – 
Borkowskiego  

w Krośniewicach 

120 
plan - 0 zł; 

wykonanie – 296,54 zł 
środki własne 

15. 

Życie codzienne 
ziemiaństwa polskiego 
w XIX i XX wieku (23-
24.IX) 

sesja naukowa 110 

plan – 15.000 zł; 
wykonanie – 16.371,35 

zł 
środki własne 

16. 

„Marszałek Józef 
Piłsudski i jego 
związki z Podlasiem” 
M. Krasuski (10.XI) 

wykład z pokazem 
multimedialnym  

w Szkole 
Podstawowej  
w Platerowie 

320 
plan – 0 zł 

wykonanie – 65 zł 
środki własne 

17. 

DNI NIEPODLEGŁEJ 
w programie: 
- pokazy sprzętu 
wojskowego, 
- podsumowanie 
konkursu 
plastycznego, 
- spektakl 
(11, 13, 14.XI) 

impreza 
plenerowa, 

konkurs, spektakl 
340 

plan – 10.400 zł; 
wykonanie – 3.310 zł 

środki własne 

18. 

„W dawnej izbie” – 
prezentacja teatrów 
obrzędowych 
południowego 
Podlasia i 
wschodniego 
Mazowsza (19.XI) 

konkurs, impreza 
folklorystyczna 

(współorganizator 
GOK w Borowiu) 

80 
plan – 1.300 zł; 

wykonanie – 1.090 zł 
środki własne 

19. 

Spotkania 
Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów: 
1/ „Polska prasa 
satyryczna XIX-XXI 
wieku”. Pokaz kolekcji 
Bogusława Mitury 
(10.I) 
 
2/ „Moje pasje” 
motolotniarstwo i 
fotografowanie z lotu 
ptaka w Polsce  i 
krajach sąsiednich” – 
pokaz multimedialny 
Mieczysława 
Chromińskiego (14.II) 
 

 
 
 

pokaz 
multimedialny 

 
 

 
 

pokaz 
multimedialny 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

78 
 
 
 

 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

– Siedlecki Klub 
Kolekcjonerów 
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3/ Agnieszka 
Kondracka – Pokaz 
kolekcji zwierząt z 
całego świata 
wykonanych z 
różnych materiałów. 
(13.III) 
 
4/ Pokaz 
multimedialny 
Janusza 
Wilczyńskiego „Na 
styku kultur: dwory i 
pałace” 
(10.IV) 
 
5/ Promocja książek: 
Marian Czmoch 
„Akcja V-2 na Ziemi 
Łosiciej”, Jolanta i 
Paweł Ostaszewscy 
„Historia w fotografii 
zaklęta: Rusków i 
okolice w I połowie XX 
wieku” 
(8.V) 

pokaz 
multimedialny 

 
 
 
 
 
 

pokaz 
multimedialny  

 
 
 
 
 
 

promocja książek 

75 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 Razem 

 

1985 

plan – 35.300 zł 
wykonanie – 28.520,49 

zł  
środki własne 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

1. 

Marsz Żywych 
(1.V-9.V) 

Spotkanie, polsko-
żydowskie, 
wydarzenie 
plenerowe 

3500 

Finansowane przez 
głównego organizatora 
– Ministerstwo Edukacji 

Izraela 

2. 

Spotkanie z 
osadzonymi w ZK w 
Siedlcach w ramach 
programu 
resocjalizacyjnego 
„Rzeczpospolita, 
ojczyzna wielu kultur i 
narodów” (21.V) 

spotkanie 6 bez kosztów 

3. 

Uroczystości 
upamiętniające 73 
rocznicę buntu 
więźniów w Treblince 
(2.VIII) 

wydarzenie 
plenerowe 

370 
Finansowane przez 

głównego organizatora 
– ŻIH 

4. 

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

wydarzenie 
plenerowe 

300 

plan – 1.500 zł; 
wykonanie – 1.374,17 

zł 
środki własne 

5. 

„Jesteśmy razem” – 
spotkanie młodzieży z 
Polski i Izraela (21.IX) 

wydarzenie 
plenerowe 

 

plan – 0 zł; 
wykonanie – 759,49 zł 

środki własne; 
pozostałe koszty 

finansowane przez 
głównego organizatora 

Mazowiecki Urząd 
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Wojewódzki 

6. 

Spotkanie 
Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej 
(27.X) 

spotkanie 17 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 

 Razem  4193 
plan – 1.500  zł 

wykonanie – 2.133,66 
zł środki własne 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 
Towarzystwo 
Historyczne w Kotuniu 

spotkanie 10 bez kosztów 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

1. 
Warsztaty – nauka 
wykonywania pisanek 
(19.III) 

warsztaty 50 
plan – 200 zł 

wykonanie – 200 zł, 
środki własne 

2. 
Rajd „Powitanie 
wiosny w Dąbrowie” 
(19.III) 

spotkanie/konkurs 29 

Finansowane przez 
głównego organizatora 

PTTK Oddział 
„Podlasie” w Siedlcach 

3. 

„Wokół Dąbrowy – 
ludzie, krajobraz, 
architektura” 
Międzynarodowy 
plener artystyczny 
(12.VI – 24.VI) 

polsko-niemiecki 
plener artystyczny 

10 

plan – 20.905 zł 
wykonanie – 24.378,11 
zł, z tego: 7.923,34 zł 

środki własne, 
16.454,77 Museum 

Petersberg w 
Niemczech 

(współorganizator) 

4. 

Warsztaty 
wykonywania ozdób 
choinkowych (13.XII, 
15.XII, 16.XII) 

warsztaty 150 
plan – 0 zł 

wykonanie – 587,20 zł 
środki własne 

 Razem  239 

plan – 21.105 zł 
wykonanie – 

25.165,31 zł, z tego: 

8.710,54 zł – środki 
własne, 16.454,77 zł -
Museum Petersberg  

w Niemczech 

OGÓŁEM 6427 

plan – 57.905 zł 
wykonanie – 

55.819,46 zł, z tego: 
39.364,69 – środki 

własne, 16.454,77 – 
Museum Petersbeg  

w Niemczech 
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b. planowane a niezrealizowane  

Lp. 
tytuł 

 

rodzaj 
(wpisać: wykład, 

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

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

Muzeum Regionalne w Siedlcach 

1. 
Prezentacja zbiorów 
kolekcjonerskich związanych  
z T. Kościuszką  

spotkanie/pokaz 

prelegent zrezygnował  
z wystąpienia; 
zaoszczędzone środki 200 
zł 

2. 
Prezentacja pocztówek 
sienkiewiczowskich 

spotkanie / pokaz 
remont muzeum; 
zaoszczędzone środki 200 
zł 

3. 
Konstanty Laszczka (1865-
1956). Życie i twórczość  

spotkanie z 
wnuczką artysty 

remont muzeum; 
zaoszczędzone środki 700 
zł 

4. 
Powstanie 1846 r. (w ramach 
Dni Niepodległej) 

wykład remont muzeum 

5. 
Henryk Sienkiewicz. 100. 
rocznica śmierci (w ramach 
Dni Niepodległej) 

wykład remont muzeum 

6. 
Warsztaty – wycinanki  
z opłatka 

warsztaty 
remont muzeum; 
zaoszczędzone środki 200 
zł 

7. 
XXII Adwentowe granie – 
konkurs gry na ligawkach 

Impreza 
folklorystyczna 

plenerowa, konkurs 

Remont muzeum; 
zaoszczędzone środki 
5.200 zł 

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

 xxxxxxx   

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

1. 

Spotkanie Komisji Historycznej 
Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP 
RP 

spotkanie 
odwołane przez głównego 

organizatora 

2. 
Muzeum Pożarnictwa bazą do 
badań naukowych 

Spotkanie osób 
zajmujących się 

historią pożarnictwa 
na Mazowszu 

temat zaprezentowano w 
Centralnym Muzeum 

Pożarnictwa w 
Mysłowicach na spotkaniu 

muzealników 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 

 xxxxxxxxx   
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VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/ INNE 

OSIĄGNIĘCIA 
 
 

1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami 
naukowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, 
sponsorami, innymi, współpraca zagraniczna 

 
 

Lp. 
instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne 
z którym podjęto współpracę 

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

na jaki cel) 

 Muzeum Regionalne w Siedlcach  

1. 

instytucje kultury:  
Muzeum Zbrojownia na Zamku  
w Liwie, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie,  
Muzeum Komunikacji w Warszawie, 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, 
Muzeum Warszawy, Muzeum 
Katyńskie w Warszawie, Muzeum 
Historii Żydów Polskich, Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 
Warszawie, Muzeum Łowiectwa i 
Jeździectwa w Warszawie, Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, Muzeum Pałacu Jana III 
Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum 
Historyczne w Sanoku, Muzeum Ziemi 
Przemyskiej, Muzeum Lubelskie, 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, Muzeum im. Jerzego 
Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, Muzeum 
Wojska w Białymstoku, Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej, Muzeum Regionalne w 
Łukowie Muzeum Zamoyskich  
w Kozłówce, Muzeum Etnograficzne  
w Toruniu, Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie, 
Muzeum Południowego Podlasia  
w Białej Podlaskiej, Muzeum Śląskie  
w Katowicach, Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu, Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, 
Dom Kultury w Kocku   

 
przeprowadzanie kwerend i konsultacji 
merytorycznych, badań naukowych, 
konserwacji zabytków, wypożyczanie 
eksponatów na wystawy,  udostępnienie 
materiałów do publikacji, współorgani-
zacja wystaw, wymiana wydawnictw 
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Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce 
 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Borowiu 
 
Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie 
 
 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Siedlcach, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Białej Podlaskiej, 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 
Biblioteka BUW, biblioteki uprawnione 
do otrzymywania egzemplarzy 
obowiązkowych 
 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Warszawie Delegatura w Siedlcach 

 
przygotowanie publikacji z archiwum 
folkloru 
 
 
współorganizacja imprez 
folklorystycznych 
 
 
dot. udziału zespołów ludowych 
współpracujących z MRS w OFKiŚL  
w Kazimierzu 
 
wymiana wydawnictw, wysyłka 
egzemplarzy obowiązkowych, badania 
historii Siedlec, reprodukowanie zbiorów 
 
 
 
 
 
dot. zagospodarowania zespołu dworsko-
parkowego w Dąbrowie i remontu ratusza 

2. 

instytucje oświatowe:  
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne w Siedlcach i na 
terenie powiatu siedleckiego 
 
 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 
 
Samorządowe Centrum Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

 
udostępnienie materiałów i ekspozycji  
do realizacji projektów edukacyjnych, 
realizacja konkursów związanych z 
historią regionu i Polski 
 
 
wymiana wydawnictw 
 
udział w realizacji programów 
dokształcających dla nauczycieli  
z zakresu historii sztuki 

3. 

instytucje naukowe:  
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, 
Collegium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa w Siedlcach, Instytut 
Sztuki PAN, Ośrodek Karta 
 
 
Archiwum Państwowe w Siedlcach, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Centralne Archiwum Wojskowe, 
Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, 
Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie, Archiwum Kapituły 
Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum 
Archidiecezjalne w Lublinie, 
 

 
przeprowadzanie kwerend w zbiorach 
muzeum, udostępnianie materiałów do 
projektów naukowych, wymiana 
wydawnictw, realizacja projektów 
edukacyjnych 
 
 
konsultacje merytoryczne dot. ewidencji  
archiwum zakładowego, wymiana 
wydawnictw, organizacja wystawy, 
opracowanie zabytków, reprodukowanie 
zbiorów 
 
 

4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia 
Muzealników Polskich 
 
 
stowarzyszenie tutajteraz 
 

 
 
wysyłka wydawnictw muzealnych, 
wymiana doświadczeń 
 
 
w zakresie sprzedaży wydawnictw 
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Fundacja Pałac w Korczewie, 
Siedlecki Klub Kolekcjonerów, 
Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół 
Kolei, Stowarzyszenie Górnośląskich 
Kolei Wąskotorowych w Bytomiu, 
Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei, Fundacja XX Czartoryskich w 
Krakowie, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Klub Miłośników 
Historii i Fortyfikacji w Terespolu, Izba 
Tradycji Kolejowych PKP Lubartów,  
Oddział „Podlasie” PTTK w Siedlcach, 
Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Absolwentów Seminarium 
Nauczycielskiego, Liceum 
Pedagogicznego i Studium 
Nauczycielskiego w Siedlcach, 
Fundacja Pałac w Korczewie, 
Mazowiecka Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Centrum Informacji 
Turystycznej w Siedlcach, Fundacja 
„Wszystkie mazurki świata” 
 

organizacja wystaw, spotkań, 
wypożyczanie eksponatów, opracowanie 
zbiorów, reprodukowanie zbiorów, 
udostępnianie zbiorów do publikacji, 
promocja oferty muzealnej, badania 
naukowe 
 
 

5. 

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

 
promocja działalności muzeum, udział  
w realizacji przedsięwzięć, poszukiwanie 
eksponatów na wystawę 
 
 
 
 
bieżące sprawy związane z adaptacją na 
cele muzealne i zagospodarowaniem 
zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie 
 
organizacja wyjazdów dwóch grup 
śpiewaczych na 50 OFKiŚL w 
Kazimierzu 

6. 

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

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

7. 

sponsorzy: 
 
Andrzej Matuszewicz, Warszawa 
 
 

 
 
2.000 zł – na działalność statutową 
muzeum 
 

http://www.tv-wschód.pl/
http://www.tygodniksiedlecki.com/
http://podlasie24.pl/
http://www.radiopodlasie.pl/
http://www.tubasiedlec.pl/
http://www.spin.siedlce.pl/
http://www.siedlcenews.pl/
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Siedlecki Klub Kolekcjonerów 
 
Antonina Mąka, Siedlce 

50 zł na zakup muzealiów 
 
300 zł – na działalność statutową 
muzeum 

8. 

inne:  
Zakład Karny w Siedlcach 
 
 
 
 
Galeria Staroświecka w Białej 
Podlaskiej, Dom Aukcyjny Rempex 
 
 
księgarnie na terenie miasta i powiatu 
 
 
Nadleśnictwo Sarnaki 
 
 
65 osób prywatnych 
 
 
 

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

9. 

z zagranicą:  
Muzeum w Perersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt), Förderverein 
Petersberg, Zespół Krajowy Saksonii-
Anhalt Niemieckiego Zjednoczenia 
Zamków w Niemczech, 
Landeszentrale für politische Bildung 
Sachsen-Anhalt, Fundacja „Topografia 
terroru” iCentrum Dokumentacyjne NS 
Zwagsarbeit Berlin Schoneweide 

 
na temat organizacji wizyty delegacji 
niemieckiej w Siedlcach, pleneru  
w Dąbrowie, publikacji książki 
pokonferencyjnej, programu edukacji 
obywatelskiej 
 
 
 
 

 
Muzeum Walki i Męczeństwa  

w Treblince 
 

1. 

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

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

2. 

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

wymiana informacji nt. wydarzeń, 
promowanie działalności muzeum 

3. 

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

wymiana doświadczeń i współpraca na 
płaszczyźnie edukacji z zakresu tematyki 
Holokaustu, spotkania ze studentami 
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4. 

organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia:  
ZHP w Małkini i Sokołowie Podlaskim, 
stowarzyszenie „tutaj teraz” 

 
 
W zakresie realizacji programów  
edukacyjnych, promocji wydawnictw 

5. 

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

wymiana informacji o wydarzeniach  
w regionie, organizacja spotkań 

6. 

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

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

7. 

sponsorzy: 
Kirchenkreis Bielefeld w Niemczech 
 
 
Rolfron Allmen, Szwajcaria 
 
Hanna Lubaszka, Warszawa 
 
Mariusz Sikorski, Józefów 

  
na album „Treblinka – Obóz Zagłady”  
w  wersji ang.-fr. – 1.662,12 zł 
 
na działalność statutową MWiM – 20 zł 
 
na działalność statutową MWiM – 100 zł 
 
na działalność statutową MWiM – 180 zł 

8. 

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

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

9. 

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

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

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu  

1. 

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

wymiana doświadczeń i pomoc  
w pozyskiwaniu eksponatów, konsultacje 
merytoryczne 

2. 
instytucje naukowe: 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach  

 
udostępnienie materiałów archiwalnych 
dot. historii pożarnictwa  

3. 

samorządy: 
Urząd Gminy Kotuń 

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



42 

 

4. 
organizacje pozarządowe:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu 

w zakresie pozyskiwania eksponatów 
oraz pomocy technicznej przy 
przenoszeniu ciężkich eksponatów 

5. 

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

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

6. 

media:  
Red. „Strażaka”, „Strażaka, 
Mazowieckiego”, „Przeglądu 
Pożarniczego”, tygodnik „Echo 
Katolickie” 

popularyzacja Muzeum i jego działalności 

 Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  

 
1. 

instytucje kultury 
Muzeum Historii Polski 
 

 
udział w plebiscycie – wydarzenie 
historyczne 2015 roku 

 
2. 

Instytucje oświatowe 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
4 w Siedlcach 

 
porządkowanie terenu w parku dworskim 

 
3. 

Organizacje pozarządowe,  
Stowarzyszenia 
Oddział „Podlasie” PTTK 
w Siedlcach, Fundacja Pałac w  
Korczewie, Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna 
 

 
 
organizacja spotkań, promocja oferty 
muzealnej 

 
4. 

Media: 
TV Wschód, 
Katolickie Radio „Podlasie”,  
Radio dla Ciebie,  
„Ziemia Siedlecka. Biuletyn Powiatu 
Siedleckiego”, Tygodnik Siedlecki, 
Echo Katolickie 

 
popularyzacja działalności 
muzeum, nagranie audycji i wywiadów, 
patronat medialny 
 

 
5. 

Inne: 
Zakład Karny w Siedlcach 
 

 
prace porządkowe na terenie muzeum 

 
6. 
 

z zagranicą: 
Muzeum w Petersbergu w Niemczech 
(Saksonia Anhalt) 

 
organizacja pleneru artystycznego 

 
 
 
 

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 
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MWiM Treblinka 
 dostępność ekspozycji i sali konferencyjnej: 

- podjazd przed budynkiem 
- winda  

 toaleta dla niepełnosprawnych 
 wyznaczone miejsce parkingowe 

 
 

MP Kotuń – brak przystosowań technicznych 
 
 
MZ Dąbrowa - brak przystosowań technicznych 

 
 
 
 

3. Inne osiągnięcia / wydarzenia 
 

MR Siedlce 
 
 17-20 stycznia – udział w Seminarium dla instytucji kultury w Gdańsku 

(K. Ostas) 
 
 17 lutego – udział w konferencji „Komercjalizacja sieciowych produktów 

turystycznych województwa mazowieckiego” w Warszawie (Sławomir 
Kordaczuk) 

 
 19 lutego – udział w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym 

najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. (Sławomir 
Kordaczuk) 

 
 4 marca – udział w szkoleniu „Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych” w Siedlcach (M.Duczek) 
 

 7 marca – udział w konferencji „Komercjalizacja sieciowych produktów 
turystycznych województwa mazowieckiego” w Warszawie (Agnieszka 
Jastrzębska) 

 
 16 marca – udział w konferencji „Podział województwa mazowieckiego 

– błąd społeczny i ekonomiczny?”” w Warszawie (S. Kordaczuk) 
 

 16 maja – udział w konferencji naukowej „Zbiory muzyczne w muzeach 
Mazowsza” w Sannikach (XI Dzień Muzealnika na Mazowszu) z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzeów w Radomiu (S.Kordaczuk,  
D. Michalec, W. Księżopolska, H. Budziszewska, M. Duczek, K. Ostas,  
D. Trebnio) 

 
 19 maja – posiedzenie Rady Muzeum 
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 24 maja – Gala Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”  
w Warszawie, w którym Muzeum Regionalne w Siedlcach otrzymało 
tytuł Finalisty Plebiscytu za wydarzenie „otwarcie Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie” 

 
 24-25 maja – udział w posiedzeniu Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej w Oświęcimiu (Edward Kopówka) 
 

 12-16 czerwca – udział w seminarium „Edukacja historyczna 71 lat  
po zakończeniu II wojny światowej” w Berlinie (Edward Kopówka) 

 
 20 czerwca – udział w Seminarium nt. ochrony i pielęgnacji zbiorów 

bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych (K. Woźnica) 
 

 24 czerwca – udział w seminarium naukowym prof. dra hab. Mirosława 
Kłuska „Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym” (A. Leśniczuk) 

 
 23-26 czerwca – udział w Ogólnopolskim Seminarium Folklorystycznym 

(W. Księżopolska) 
 

 26 sierpnia – udział w konferencji „Czyn niepodległościowy ziemian 
łomżyńskich podczas I wojny światowej” z cyklu Spotkanie pokoleń  
w kręgu kultury ziemiańskiej, Drozdowo (A. Matuszewicz,  
S. Kordaczuk) 

 
 22 września – wręczenie Muzeum Regionalnemu w Siedlcach  drugiej  

nagrody w X edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 
„Wierzba”  w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” za projekt  
pt. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego na cele muzealne  
i otwarcie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie”, Sierpc  (A. Matuszewicz, 
S. Kordaczuk, D. Michalec) 

 
 24-25 września – Muzeum Regionalne i Oddziały w Treblince, Kotuniu i 

Dąbrowie włączyły się w ogólnopolską akcję „60+ KULTURA” 
ogłaszaną corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, udostępniając nieodpłatnie ekspozycje 

 
 26 września – udział w seminarium naukowym „Apokryf i Biblia – 

ludowy obraz Boga i transcendencji”, Warszawa (W. Księżopolska) 
 

 27 września – udział w II konferencji naukowej „Polska muzyka ludowa 
dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie”, 
Warszawa (W. Księżopolska) 

 
 14 października – udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych 

World Travel Show w Nadarzynie (K. Cabaj) 
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MWiM Treblinka 
 

 23 maja – wizyta przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie 
przyszłości muzeum w Treblince i rozwoju placówki 
 

 24-25 maja – udział w posiedzeniu Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej w Oświęcimiu (E. Kopówka) 

 
 12-16 czerwca – udział w seminarium „Edukacja historyczna 71 lat po 

zakończeniu II wojny światowej” w Ośrodku Edukacji Historycznej Dom 
Konferencji w Wannsee w Niemczech (dr E. Kopówka) 

 
 3 września, 21 września, 27 października - promocja publikacji pt. 

Treblinka. Historia i Pamięć, podczas uroczystości i spotkań 
odbywających się w MWiM 

 
 14-15 września – udział w „Forum Pamięci. VII Seminarium polskich 

muzeów martyrologicznych” w Muzeum Stutthof w Sztutowie  
(dr E. Kopówka) 

 
 5 października – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie 

przyznał MWiM w Treblince medal pamiątkowy 50-lecia Muzeum 
Więzienia Pawiak 

 
 8-9 października - udział w popularno-naukowej konferencji 

poświęconej historii obozów jenieckich na ziemi bialskiej  w latach 
1939-1944 w Białej Podlaskiej i wygłoszenie referatu: Wprowadzenie 
do historii Stalagu 307 (dr E. Kopówka) 

 
 26 października - udział w 31 posiedzeniu Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej w Warszawie (dr E. Kopówka) 
 

 29 października - udział w zajęciach Uniwersytetu Otwartego 
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach  
(dr E. Kopówka) 

 
 
 

MP Kotuń 
 17 maja – Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oraz Zbigniew Todorski 

otrzymali Złotą Odznakę „Święty Florian Mazovia” za zasługi dla 
realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia w dziedzinie 
upowszechniania służby Polsce, nadaną przez Kapitułę 
Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej w listopadzie 2015 r.  
 

 30 kwietnia – udział w sympozjum historycznym z okazji 80-lecia OSP 
Niepokalanów (Z. Todorski) 
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 15 listopada – udział w konferencji naukowej „Muzealnictwo pożarnicze 
w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej” w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i wygłoszenie referatu „Muzeum 
pożarnictwa bazą do badań dziejów straży pożarnych i wytworów 
techniki do walki z pożarami na przykładzie Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu” (Z. Todorski) 

 
 
 
MZ Dąbrowa 
 
 7 marca – udział w warsztatach dla sieciowego produktu turystycznego 

w Warszawie (A. Jastrzębska) 
 

 24 maja – udział w gali Plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku”  
w Warszawie (A. Jastrzębska) 
 

 24 czerwca – udział w seminarium naukowym „Definicja nieruchomości 
ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym” w Warszawie  
(A. Leśniczuk) 
 

 8-10 września – udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wielkie 
rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XIX wieku” w Tarnobrzegu  
i wygłoszenie referatu „Kuczyńscy na Korczewie 1712-1858”  
(A. Leśniczuk) 
 

 22 września – udział w gali wręczenia nagród w konkursie X edycji 
Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w Sierpcu (A. Leśniczuk,  
B. Cieciera) 

 
 14 października – udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych 

World Travel Show w Nadarzynie (A. Jastrzębska) 
 
 
 
 
 
 

VIII.  REMONTY BIEŻĄCE – INFRASTRUKTURA (poza 
obiektami zabytkowymi, o których mowa w pkt. II 4) 

 
 

Lp. 
Krótki opis zadania 

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

Remont 
- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. 

Remont drzwi garażowych w budynku 
ekspozycji pojazdów zabytkowych MP w 
Kotuniu, wymiana zamków na 
certyfikowane (poprawa bezpieczeństwa 
muzealiów) 

planowany 
plan – 3.000 zł 

wykonanie – 3.936 zł 
środki własne 
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IX.  ZAKUPY 
 

Lp. treść 

koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. komputer (MRS) 
plan – 2.800 zł 
wykonanie – 2.660 zł 
środki własne 

2. 
sprzęt komputerowy (wraz z systemem muzealnym 
MONA) (MRS) 

plan – 43.079 zł 
wykonanie – 43.899 zł,  
z tego: 40.903.zł dotacje 
(inwestycyjna i celowa) 
SWM, 2.996 zł   środki 
własne 

3. 

dokumentacja projektowa do zadania „Modernizacja i 
rozbudowa instalacji c.o., systemów antywłamaniowych 
i p.poż. oraz adaptacja strychów na pomieszczenia 
magazynowe” (pkt II.4.1) (MRS) 

plan – 45.510 zł 
wykonanie – 45.510 zł 
dotacja inwestycyjna 
SWM 

4. turbina do samochodu służbowego (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.075 zł 
środki własne 

5. naprawa samochodu służbowego (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 3.858,71 zł 
środki własne 

6. szycie firan (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 7.413,21 zł 
środki własne 

7. maty ochronne pod krzesła (MRS) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.099,62 zł 
środki własne 

8. olej opałowy (MWiM, MZD) 
plan – 35.000 zł 
wykonanie – 38.345,93 zł 
środki własne 

9. pierwsze wyposażenie oficyny i dworu (MZD) 

plan – 93.590 zł 
wykonanie– 84.440,74 zł, 
z tego: 84.210,79zł 
dotacja inwestycyjna 
SWM, 229,95 zł   środki 
własne 

10. materiały i montaż drewutni (MZD) 
plan – 15.000 zł 
wykonanie – 10.294,63 zł 
środki własne 

11. agregat prądotwórczy (MZD) 

plan – 32.000 zł  
wykonanie – 38.475 zł,  
z tego: 32.000 zł dotacja 
inwestycyjna, 6.745 zł 
środki własne 

12. kosa spalinowa Shindaiwa (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie - 2.499 zł 
środki własne 

13. meble ogrodowe (MZD) 
plan – 2.000 zł 
wykonanie – 2.843 zł 
środki własne 

14. rowery – 2 (MZD) 
plan – 5.000 zł 
wykonanie – 980 zł  
sponsor 

15. telewizja satelitarna (MZD) 
plan – 1.000 zł 
wykonanie – 544,89 zł 
środki własne 
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16. dmuchawa do liści (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 1.310 zł 
środki własne 

17. numerki do szatni (MZD) 
plan – 0 zł 
wykonanie – 2.160 zł 
środki własne 

18. 
komplet opon zimowych do samochodu Ford Transit 
(MZD) 

plan – 0 zł 
wykonanie – 1.200 zł 
środki własne 

19. dmuchawa do liści (MWiM) 
plan – 1.500 zł 
wykonanie – 1.399 zł 
środki własne 

20. klimatyzator (MWiM) 
plan – 3.000 zł 
wykonanie – 1.799 zł 
środki własne 

21. 
dwa namioty z zestawem przenośnych ławek 
składanych na wydarzenia plenerowe (MWiM) 

plan – 64.860 zł 
wykonanie – 64.860 zł,  
z tego: 
23.729,26 zł - dotacja 
MKiDN, 8700,74 zł - 
dotacja SWM 

 
 
 
 
 
 

X. ADMINISTRACJA 
 

1. Kadry 
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

w okresie sprawozdawczym 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Dyrektorzy, Gł. 
Księgowi 

3 3 3 3 

Pracownicy 
administracji 

6 5,75 7 6,25 

Pracownicy 
merytoryczni 

17 14,75 18 16,25 

 
Artyści 

- - - - 

 
Obsługa techniczna 

4 3,5 3 3 

Inni /pracownicy 
ochrony, parku, 
obsługa sal itp./ 

12 10 15 13,25 

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

- - - - 

w tym: praktyki 
studenckie 

- x 4 x 
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2. Szkolenia BHP i p-poż  
 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

1. Zasady bhp i bezpieczeństwa p.poż 43 

2 Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 

 

Instrukcja wypełniania:  W PKT. I i II PROSZĘ WYPEŁNIĆ W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI  
 
 

 
 
 
Siedlce, 24 stycznia 2017 r.            Dyrektor 
        Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

Andrzej Matuszewicz 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

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 archiwalnej, ubiorów, dewocjonaliów, 
obiektów sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego.  
 
 Wyróżniające się spośród nich to: 
 
 

           
 

Srebrny medal upamiętniający noblistę Henryka Sienkiewicza 
Wybity przez Mennicę Polską w Warszawie według projektu Beaty Wątróbskiej. Medal 

próby Ag 999, średnica 38,61 mm, nakład 500 egzemplarzy. Inicjatorem powstania przedmiotu 
było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siekierka tulejowa z uszkiem 
 

Na wysokości znajduje się zgrubienie w formie pierścienia. Boki siekierki zostały ozdobione  
z każdej strony dwoma poziomymi lekko zaokrąglonymi żeberkami. Uszko służyło do przymocowania 
siekierki sznurem lub rzemieniem do drewnianego trzonka zagiętego pod kątem prostym i wchodzącym 
w tuleję. Została wykonana przez ludność kultury łużyckiej w V – VI okresie epoki brązu. Zabytek 
został znaleziony na warszawskiej Białołęce. 
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Fotografia członków Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego 
Ognisko Łuków 

 

Na pierwszym planie w dwóch rzędach grupa kilkudziesięciu kolejarzy. Część mężczyzn  
z karabinami w dłoniach. W tle dwa parowozy. Fotografia została wykonana 20 października 1930 r. 

 
10 obrazów olejnych na płótnie autorstwa 
Haliny Trebnio-Liss 

Podarowane prace to obrazy o tematyce 
pejzażowej, z motywem wiejskiej zabudowy, 
kompozycje kwiatowe i z motywem ptaków. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

122 prace autorstwa Teresy Szczurowskiej-
Buchczewej 

Dar zawiera obrazy olejne na płótnie, 
pastele, szkice barwne i monotypie na papierze, 
linoryty, wycinanki i prace wykonane w technice 
własnej na papierze. 

 

 
 

 
 

 
 
 

25 prac autorstwa Andrzeja Sołtysiuka 
Autor podarował 8 obrazów olejnych na płótnie,  

2 rysunki tuszem na papierze, 15 miniatur na papierze 
wykonanych akwarelą i gwaszem. 
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II.   KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 
 

W wyniku przeglądów konserwatorskich z 2015 r. działy merytoryczne zgłosiły do projektu 
Planu na 2016 r. potrzebę konserwacji 16 muzealiów na kwotę 54.900 zł. Konserwacja nie 
została ujęta w Planie działalności na 2016 r. i nie została wykonana z powodu nieprzyznania 
środków finansowych. 
 
 

III. WYSTAWIENNICTWO 
 

Wystawy w siedzibie głównej Muzeum  
prezentowane były do 10 października 2016 r. z powodu remontu. 

 

Ekspozycje stałe 

SIEDLCE  
 

 Ekspozycje stałe bez zmian prezentowane były:  
 

 „Od siekierki do ciżemki” 

 „W szlacheckim zaścianku” 

 „Podsiedlecka wieś – I połowa XX w.” 

 „Złoty salon” 

 Siedlce własność prywatna. Historia miejscowości do 1807 r. 

 Rozwój Siedlec w latach 1807–1939 

 Galeria sztuki polskiej ze zbiorów własnych 

 
 Nowe ekspozycje stałe przygotowane w 2016 r.: 
 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ  - „Tworzyli w Siedlcach” 
od 21 II do 10 X 2016 

 

 
 

Wystawa była prezentacją twórczości siedmiu nieżyjących artystów, którzy swoje życie  
i twórczość związali z Siedlcami. Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Na wystawie pokazano malarstwo Władysławy Grabowskiej, Jana 
Komara, Mariana Gardzińskiego; grafikę Kazimierza Szwainowskiego i Adama Woźnicy; monotypie 
Ireny i Joanny Karpińskich; malarstwo na szkle Adama Woźnicy oraz rzeźbę i medalierstwo 
Mariana Gardzińskiego. 
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DĄBROWA 
 

Ekspozycja stała przedstawia zabytkowe wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku. 
Ilustruje  wygląd pomieszczeń tj.:  kancelarii dworskiej, pokoju pani domu, sypialni, salonu, 
jadalni, kuchni oraz łazienki. Są one wyposażone w meble, obrazy oraz przedmioty użytku 
codziennego z XIX i XX wieku. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach. Część z nich została wypożyczona z innych kolekcji muzealnych: 
Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Warszawy 
oraz podarowane i przyjęte w depozyt od osób prywatnych.  Duża część ekspozycji to przedmioty 
zakupione dla Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie z dotacji celowej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
 

  
 

Ponadto w parku można podziwiać obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej 
majątku ziemiańskiego: spichlerz, gołębnik, pasiekę, wędzarnię i ogród warzywny.  

 

 

 
TREBLINKA 
 

Bez zmian prezentowana była ekspozycja stała, związana z okresem II wojny światowej i obozem 
w Treblince. Składa się ona z czterech części głównych:  

 

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

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

„Macewy – nagrobki żydowskie”– nagrobki 
żydowskie, wyjęte z tzw. Czarnej Drogi, 
prawdopodobnie pochodzące z cmentarza  
w Kosowie Lackim.  
 

Obóz Zagłady – w centralnym punkcie 
ustawiono makietę obozu, na ścianach wiszą historyczne zdjęcia pochodzące z albumu Kurta 
Franza pt. „Piękne czasy”, na wprost makiety znajduje się wystawa planszowa „Janusz Korczak 
1878-1942”.  
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„Szukając Treblinki. Badania i wykopaliska” 
prezentowana od sierpnia 2015 r. 

 
Wystawa jest efektem siedmioletniej 

pracy grupy brytyjskich archeologów, którymi 
kierowała doktor Caroline Sturdy Colls  
z Wydziału Badań Sądowych i Kryminalistyki 
na Uniwersytecie w Staffordshire. Prace te 
miały na celu stworzenie dokładnego planu 
obozów przy jednoczesnym poszanowaniu 
względów religijnych oraz etycznych. Na 
wystawie po raz pierwszy zaprezentowano 
materiały i przedmioty znalezione podczas 
prowadzonych badań archeologicznych. 
Wśród obiektów znalazła się biżuteria, 
terakota oraz fragmenty fundamentów ze 

starych komór gazowych, monety i inne elementy z garderoby kobiet, typu spinki czy klipsy do 
włosów.  

 
KOTUŃ 

 

 
 
 
 
 

Prezentowana w Muzeum Pożarnictwa 
w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach wystawa stała przedstawia 
dzieje techniki pożarniczej od połowy 
XIX do końca XX wieku oraz kulturę  
i historię polskiego pożarnictwa. 
Ekspozycja podzielona jest na cztery 
tematyczne części: rozwój techniki 
pożarniczej od połowy XIX do końca XX 

wieku, podręczny sprzęt gaśniczy, zabytkowe pojazdy pożarnicze, kultura polskiego pożarnictwa. 
Ekspozycja została nieznacznie uzupełniona o nowe eksponaty.  
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Wystawy czasowe 
 

SIEDLCE 
 

 „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” - wystawa historyczna autorstwa 
dr Beaty Kozaczyńskiej  
22 I – 6 III 2016 
 

Na wystawie prezentowane były wojenne losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, 
ocalonych z transportów skierowanych zimą 1942/1943 r. do dystryktu warszawskiego, w tym 
m.in. do Siedlec. Autorką scenariusza i kuratorem wystawy była dr Beata Kozaczyńska 
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na wystawie pokazane zostały 
również współczesne fotografie osób posiadających status „Dzieci Zamojszczyzny”, wykonane 
podczas indywidualnych wywiadów, przeprowadzonych przez autorkę na przestrzeni ostatnich 
lat (głównie na Zamojszczyźnie). Ukazane zostały poszczególne etapy gehenny Dzieci 
Zamojszczyzny: wysiedlenie z rodzinnego domu, odłączenie od rodziców w obozie przejściowym 
w Zamościu, transporty do dystryktu warszawskiego, akcja ratowania i opieka miejscowej 
społeczności, pobyt w „rodzinach zastępczych”, szpitalach i placówkach opiekuńczych, wybrane 
aspekty z życia codziennego oraz powroty w rodzinne strony.  

 

         
 
 
Halina Trebnio-Liss. Malarstwo 
29 I – 13 III 2016 

 

Wystawa malarstwa Haliny Trebnio – Liss  
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach była czwartym 
pokazem jej obrazów w naszym muzeum. 
Poprzednie wystawy odbywały się w 1995, 1999, 
2003 i 2010 roku. 

Tym razem można było zobaczyć 20 kompozycji 
olejnych na płótnie namalowanych przez malarkę  
w latach 1991- 2014. Były to kompozycje z łąkami, 
gdzie zieleń traw ustępuje żółci dorodnych 
kaczeńców czy czerwieni maków. Na wystawie 
pokazane zostały również duże, wielobarwne 

bukiety kwiatów, ale też kompozycje skoncentrowane na grupie roślin. Kolorystyka oraz układ 
łodyg, liści i kwiatów stają się dekoracyjną, wielobarwną bądź utrzymaną w jednej tonacji 
płaszczyzną. Pewną nowością w bardziej współczesnych obrazach malarki jest motyw ptaków.  
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„Na skraju rzeczywistości” - malarstwo, rzeźba i rysunek Andrzeja Sołtysiuka  
11 III – 24 IV 2016 
 

Twórczość tego artysty była prezentowana  
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach już kolejny 
raz. Ta prezentacja była obszernym pokazem 
twórczości artysty, prezentowane były prace  
z ostatnich kilku lat, a tylko niektóre powstały 
wcześniej. Na wystawie zostało pokazanych 178 
prac z dziedziny rzeźby, medalierstwa, malarstwa, 
rysunku i grafiki.  

W malarstwie, zarówno w obrazach 
olejnych, jak i w akwarelach widoczna była ulubiona 
przez artystę paleta barwna. To najczęściej odcienie 

błękitów i szeroka gama szarości w zestawieniu z akcentami żółci, oranżu, czasem czerwieni,  
a wszystko oparte zwykle na ciemnej, prawie czarnej konstrukcji. Znaczną część ekspozycji 
stanowiły miniatury malarskie wykonane akwarelą i tuszem na papierze. Te niewielkie formy 
plastycznej wypowiedzi, niezwykle barwne, zawierały duży ładunek emocji i były pełne intrygujących 
detali. 

W rzeźbie autor wykorzystał różne materiały – najczęściej drewno, często łączył je  
z kamieniem i metalem. Wystawa zawierała również kameralne kompozycje wykonane w glinie 
i wypalone na biskwit, a także medale i plakiety.  
 

      
 
 
 

Obrazy Bolesława Kuźmińskiego w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
15 III – 8 V 2016 
 

 
 
W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach 

znajduje się 11 obrazów Bolesława Apolinarego 
Kuźmińskiego (1880-1976). Muzeum otrzymało je 
w darze z Muzeum Narodowego w Warszawie  
w 1988 roku. Były to kompozycje pejzażowe z lat 
1946-1969, czyli z późnego okresu twórczości tego 
żołnierza, malarza i pedagoga. Był to pierwszy  
w Siedlcach, całościowy pokaz tej kolekcji. 
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„Para - buch! Koła - w ruch!” - wystawa z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego 
pociągu do Siedlec i wybudowania Kolei Warszawsko-Terespolskiej  
6 V – 22 VII 2016  
 

Wystawa została zorganizowana z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do 
Siedlec i wybudowania Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Ekspozycja miała na celu przybliżenie 
historii linii kolejowej, która odmieniła życie mieszkańców Siedlec oraz innych miast  
i miejscowości. Chronologicznie objęła okres od 1865 r. do pierwszej dekady XXI w.  

Ekspozycję w znacznej mierze tworzyły unikatowe, archiwalne fotografie i karty 
pocztowe liczące sobie nierzadko ponad 100 lat, ukazujące m.in. dworce i infrastrukturę 
kolejową na trasie Warszawa-Terespol. Niewątpliwą ciekawostką była fotografia autorstwa 
Maksymiliana Fajansa prezentująca uroczystość otwarcia dworca kolejowego w Siedlcach  
w 1866 r. Była to pierwsza fotografia wykonana w Siedlcach.  

 

         
 

Wystawę wzbogaciło wiele rzadkich zabytków związanych z historią kolejnictwa, m.in. 
legitymacje kolejarzy sprzed I wojny światowej, rozkłady jazdy pociągów pasażerskich  
z początków XX w., podręczniki dla adeptów kolejnictwa, metalowe tabliczki znamionowe na 
lokomotywy i wagony, różne typy biletów, guzików, odznak, patek, czapek i wiele innych 
elementów umundurowania. Ważną częścią ekspozycji były elementy wyposażenia 
kolejarskiego, lampy naftowe i elektryczne, telefony, zegary, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
narzędzia do naprawy uszkodzonego taboru kolejowego. 
 
 

Wycinanki Heleny Szopy i uczennic ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
14 V – 26 VI 2016 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
znajduje się ponad tysiąc czterysta wycinanek z okolic 
Garwolina i Kołbieli, prace trzydziestu dwóch autorek. 
Najstarsze zostały wykonane w latach pięćdziesiątych  
i siedemdziesiątych XX wieku przez wycinankarki, 
urodzone w końcu XIX i na początku XX w. Kobiety, 
które mieszkały w domach zdobionych tradycyjnie 
przejęły tę sztukę naturalnie, przez rodzinną czy 
lokalną praktykę. Początkowo do wycinania służyły 
nożyce do strzyżenia owiec. W latach późniejszych,  

w ostatnich dekadach dwudziestego wieku, kiedy wycinały już tylko na konkursy czy 
zamówienie kolekcjonerów, wycinankarki zaczęły używać zwykłych nożyczek. Najczęstsze wśród 
prac najstarszych wycinankarek motywy to: lalki, lalki z kogutami, szeregi lalek i chłopaków, 
chłopaki z kogutami, koguty w różnorodnych kompozycjach, gołąbki, drzewka, drzewka  
z kogutami. 
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Pokaz kolekcji Konstantego Laszczki (1865-1956) ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach  
3 VII – 7 X 2016  
 

 Jak co roku w wakacje Muzeum Regionalne 
w Siedlcach prezentuje własne zbiory. Tym razem 
przygotowano ekspozycję prac Konstantego 
Laszczki (1865 – 1956) artysty rzeźbiarza, malarza, 
grafika i pedagoga. Prezentacja kolekcji wiąże się  
z przypadającą w tym roku 60. rocznicą śmierci 
artysty. Siedleckie muzeum może pochwalić się 12. 
kompozycjami tego wybitnego twórcy. Znany jest 
on przede wszystkim jako autor projektów 
pomników, tablic pamiątkowych, plakiet i medali. 
Najważniejszą pozycję w jego dorobku stanowi 

rzeźba portretowa. Na naszej wystawie prezentowaliśmy terakotowe popiersie kobiety i wykonaną  
w glinie głowę mężczyzny – Autoportret. Oprócz rzeźb wykonanych w różnych materiałach w naszej 
kolekcji znajdują się i były prezentowane na wystawie akwarele artysty, akwaforta i obraz olejny na 
płótnie przedstawiający Martwą naturę. Wystawę uzupełniły fotografie, publikacje dotyczące życia  
i twórczości Konstantego Laszczki oraz dwie litografie autorstwa Teresy Wierzbiańskiej – Janoty - 
wnuczki artysty. 
 
 
 

„Wokół Dąbrowy - ludzie, krajobraz, architektura" - wystawa poplenerowa  
22 VII – 4 IX 2016  

 

Wystawa była plonem Międzynarodowego 
Pleneru Artystycznego jaki odbył się w czerwcu 
tego roku w Dąbrowie gmina Przesmyki. 
Organizatorzy tego artystycznego spotkania: 
Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach, Muzeum w Petersbergu 
– Niemcy i Niemieckie Stowarzyszenie Artystów  
w Halle, zaprosili do udziału w plenerze artystów 
malarzy, rzeźbiarzy i fotografików z Polski i Niemiec. 
Przez dwa tygodnie artyści gościli w zespole 

dworsko-parkowym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Mieli okazję poznać również region 
podczas organizowanych wycieczek. Na wystawie zaprezentowano 83 prace 10 uczestników 
pleneru. Dominowała fotografia barwna i czarno-biała, inspirowana głównie miejscowym 
pejzażem, mieszkańcami, architekturą i ciekawymi detalami. Na ekspozycji były też fotorelacje  
z różnych wydarzeń i działań artystycznych. Zabytkowy park, staw i ekspozycja we dworze stały 
się inspiracją dla malarzy tworzących na plenerze. W plenerze udział wzięli: Elke Busching – 
Niemcy (fotografia), Undine J. E. Hannemann – Niemcy (malarstwo), Ernst-Ulrich Jacobi – Niemcy 
(malarstwo), Lech Kalinowski – Polska (fotografia), Sławomir Kordaczuk – Polska (fotografia) – komisarz 
pleneru, Tomasz Nowak – Polska (malarstwo), Andrzej Ruciński – Polska (fotografia), Beata Sienko – 
Niemcy (malarstwo, fotografia), Andrzej Sołtysiuk – Polska (malarstwo), Hendrik Wiethase – 
Niemcy (rzeźba). 
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Robert Szymani. Malarstwo 
16 IX – 10 X 2016 
 

Wystawa malarstwa Roberta Szymaniego 
nie była pierwszą prezentacją twórczości tego 
artysty w naszym muzeum. Mieliśmy już okazję 
w 2007 roku organizować autorski pokaz jego 
prac. Dwukrotnie również pokazywane były jego 
prace na wystawach zbiorowych. Wówczas artysta 
prezentował rysunki i obrazy w nieco innej konwencji. 

Obecna prezentacja była twórczym 
plonem ostatnich kilku lat. Artysta pokazał 44 
prace, obrazy olejne na płótnie, które stanowiły 
zdecydowaną większość na ekspozycji i kilka 

kompozycji wykonanych temperą na papierze. Wybrane przez artystę prace stanowiły zwarty 
zestaw. Pokazały drogę twórczą autora oraz jego proces poszukiwań malarskich rozwiązań. 

 

DĄBROWA 
 

W Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
w 2016 roku prezentowana była jedna wystawa czasowa:  
 

Ziemianka na Podlasiu w XIX i I  połowie XX wieku 
23 IX – 4 XII 2016 
 

 
Na wystawie prezentowanej w sali konferencyjnej 

Muzeum Ziemiaństwa zaprezentowano wystawę 
„Ziemianka na Podlasiu w XIX i I poł. XX wieku”. 
Znalazło się  na niej ponad 300 eksponatów 
pochodzących ze zbiorów Jolanty i Marka 
Michniewskich, członków Stowarzyszenia Kielecki 
Klub Kolekcjonera. W znacznej mierze były to 
pamiątki po rodzinach: Zadarnowskich herbu 
Sulima, Niwińskich herbu Paprzyca, Broniewiczów 
herbu Radwan, Michniewskich herbu Trąby oraz 
Łaniewskich herbu Korczak.  

Na wystawie pokazane zostały również odzież, bielizna, kapelusze, torebki, rękawiczki, 
przybory toaletowe. Nie zabrakło też karnetów balowych, wizytówek i zdjęć.  
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TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach  
w 2016 roku prezentowane były dwie wystawy czasowe:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Szukając Treblinki. Okiem artysty 
kontynuacja z 2015 – 29 II 2016  
 

 
 
 
 
Wystawa „Szukając Treblinki. 

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

wtórnie obiekty, jak fotel pokryty nowa tapicerką z motywem obiektów znalezionych podczas 
prac archeologicznych na terenie Treblinki.  
 
 
 
 

Deportacja Żydów z Macedonii do Treblinki 1943 

3 IV – 31 XII 2016  
 

 
 
 
Planszowa wystawa poświęcona 

144 Żydom z Macedonii, którzy zostali 
zamordowani w niemieckim nazistowskim 
Obozie Zagłady w Treblince. Ekspozycja 
przybliżyła historię Królestwa Jugosławii, 
dzisiejszej Republiki Macedonii oraz 
Królestwa Bułgarii. Plansze informacyjne 
zawierały dane na temat deportacji 
macedońskich Żydów do Treblinki i ich 
męczeńskiej drogi do komór gazowych. 
Wystawa była wynikiem owocnej 
wizyty studyjnej przedstawicieli Wspólnoty 

Żydowskiej w Macedonii i Centrum Pamięci Holocaustu. Ekspozycja została wypożyczona od 
Holocaust Fund of the Jews from Macedonia, Skopje. 
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IV. WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 
 

Wśród publikacji w 2016 roku uwagę zwracają: 
 

 

 

 

 
Para – buch ! Koła – w ruch! 
 

Jest to informator, który został przygotowany w związku  
z  wystawą  historyczną  z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego 
pociągu do Siedlec i wybudowania Kolei Warszawsko-Terespolskiej.  
Zawiera szkic historyczny oraz szczegółowy spis eksponatów 
prezentowanych na wystawie. Wydawnictwo zostało bogato 
zilustrowane fotografiami najciekawszych obiektów pokazanych 
na wystawie. 

 
 
 

 

Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyzwań 
gospodarczych i szans turystycznych 
 

Książka pod redakcją Sławomira Kordaczuka, wydana  
w twardej oprawie. Jest to szósta publikacja poświęcona problematyce 
szlachecko-ziemiańskiej. Zawiera 7 referatów wygłoszonych podczas 
sesji ziemiańskiej zorganizowanej w 2014 roku i 2 teksty związane  
z tą  tematyką, poprzedzonych przedmową dyrektora Andrzeja 
Matuszewicza. W publikacji zamieszczono również fotografie 
ilustrujące obrady sesji, wycieczkę szlakiem dworów i pałaców 
oraz stan obecny obiektów zabytkowych znajdujących się  
w naszym regionie. Wydawnictwo wydane również w wersji 
niemieckojęzycznej. 

 
 

 

 
Treblinka II - the death camp,  
Treblinka II - le camp de la mort 
 

Angielsko-francuska  wersja albumu, który  był 
wynikiem pracy nad projektem przeprowadzonym 
przez trójkę niemieckich uczniów, zapoczątkowanym 
podczas praktyki w ramach zajęć historii. Praca była 
zainspirowana przez kierownika MWiM w Treblince, 
Edwarda Kopówkę. Celem tej inicjatywy było 

zaprezentowanie informacji o tym historycznym miejscu młodzieży posługującej się językiem 
angielskim i francuskim. 
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Ziemianka na Podlasiu w XIX i I poł. XX wieku  
Informator o wystawie  „Ziemianka na Podlasiu  

w XIX i I połowie XX wieku” w formie książki formatu B5. 
Zawiera informacje o wystawie oraz wybrane fotografie 
przedstawiające zbiory Jolanty i Marka Michniewskich. 

 
Wycinanki Heleny Szopy i uczennic 

Informator przygotowany w związku z wystawą wycinanek 
z okolic Garwolina i Kołbieli. Zawiera informacje o twórczości Heleny 
Szopy i jej 6 uczennic. Ponadto w informatorze bogato zilustrowano 
motywy wycinanek z papieru obejmujące pięćdziesiąt lat twórczości 
tej autorki.  
 
 
 
 

 
 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince  

Informatory-składanki zawierające podstawowe 
wiadomości o muzeach. Są to dwustronnie 
zadrukowane karty formatu A4 złożone na trzy 
części. Wydane w języku polskim i angielskim. 

 
 
 

Inne wydawnictwa towarzyszące organizowanym wystawom 
Foldery-składanki zawierają informacje o autorach i ich twórczości oraz wybrane barwne 

reprodukcje prac prezentowanych na ekspozycjach muzealnych.  

 Halina Trebnio-Liss. Malarstwo 

 „Na skraju rzeczywistości”. Malarstwo, rzeźba i rysunek Andrzeja Sołtysiuka 

 Robert Szymani. Malarstwo 
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Rewenety przygotowane na tegoroczne imprezy i wystawy 

 

 
 

 
 
 

Kalendarzyki listkowe z danymi adresowymi muzeum i jego oddziałów 
 

 
 
 

Magnesy reklamowe 
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V. EDUKACJA. UPOWSZECHNIANIE. PROMOCJA 

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

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

 

Oto niektóre z nich:  
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
1 marca  

 

W związku z Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w muzeum odbył się 
wykład z pokazem multimedialnym. Wykład był 
poświęcony postaci Władysława Łukasiuka  ps. 
„Młot” – podlaskiego komendanta 6 Wileńskiej 
Brygady AK. Na wykładzie prelegent przedstawił 
zarys dziejów podziemia niepodległościowego na 
południowym Podlasiu po 1944 r. – przez pryzmat 
postaci „Młota”, najsłynniejszego dowódcy anty-
komunistycznej partyzantki w całym regionie. Zagadnienie 

przedstawił dr Kazimierz Krajewski. 
 

Warsztaty wykonywania pisanek  
19 marca 

 

 
 
Pod hasłem „Powitanie wiosny” 19 marca 

w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  odbyły się 
warsztaty wykonywania pisanek. Uczestniczyły  
w nich 2 grupy : PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach 
oraz mieszkańcy Dąbrowy. Pod okiem etnograf 
pani Edyty Sak przygotowywano tradycyjne pisanki 
wielkanocne malowane woskiem. Odbył się 
również konkurs na najładniejszą pisankę. Zwycięzcom 
wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

Program edukacyjny „Rzeczpospolita, ojczyzna wielu kultur i narodów” 
21 maja 
 

W ramach programu resocjalizacji skazani z Zakładu 
Karnego w Siedlcach, kolejny raz porządkowali 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Grupa 
sześciu osadzonych pod opieką starszego 
wychowawcy majora Mirosława Zina przyjechała 
do Treblinki. Na miejscu uczestnicy wyprawy mieli 
możliwość obejrzenia eksponatów znajdujących się 
w muzeum, a także zapoznania się z historią 
powstania i funkcjo-nowaniem Obozów: Pracy i Zagłady 
w Treblince. Skazani w skupieniu z zainteresowaniem 

wysłuchali informacji przekazywanych przez pracowników muzeum. 
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Międzynarodowy plener artystyczny „WOKÓŁ DĄBROWY-LUDZIE, KRAJOBRAZ, 

ARCHITEKTURA”  
12-25 czerwca 
 

Organizatorami wydarzenia byli Muzeum 
Regionalne w Siedlcach, Muzeum Ziemiaństwa  
w Dąbrowie, Muzeum w Petersbergu – Niemcy 
oraz Niemieckie Stowarzyszenie Artystów w Halle.  
W plenerze wzięło udział 10 artystów: malarzy, 
rzeźbiarzy i fotografików z Polski i Niemiec. Przez 
dwa tygodnie gościli w zespole dworsko-parkowym 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Komisarzem 
pleneru był Sławomir Kordaczuk. Inspiracją dla 
artystów okazało się zabytkowe otoczenie dworu  
w Dąbrowie: staw, park oraz wnętrze dworu. 

W czasie tego wydarzenia uczestnicy brali udział w wycieczkach, które pozwoliły im na 
poznanie regionu.  

 

 
 

 

 
Akcja 60+ kultura 
24 - 25 września 

 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatni 
weekend wrześniowy ogłosiło ogólnopolską akcję „60+ kultura”. 
Jest to akcja skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku 
życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu 
kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich 
miejscu zamieszkania. W związku z tą akcją Muzeum Regionalne 
w Siedlcach i oddziały w Treblince, Kotuniu i Dąbrowie zaprosiły 
seniorów z Siedlec i okolic do odwiedzenia muzeów.  
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Warsztaty wykonywania ozdób choinkowych  
13, 15-16 grudnia 

 
 

 
W dniach 13, 15, 16 grudnia w oficynie 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie odbyły się 
warsztaty wykonywania ozdób choinkowych. 
Uczestniczyli w nich uczniowie szkół z Mordów 
oraz Korczewa. Pierwszego dnia etnograf Edyta 
Sak uczyła dzieci jak robi się świąteczne dekoracje 
z kolorowego oraz białego opłatka. W kolejnych 
dniach warsztaty poprowadziła twórczyni ludowa 
Elżbieta Sadło. Pokazała najmłodszym jak 
przygotowuje się tradycyjne ozdoby choinkowe 
ze słomy oraz bibuły. Wydarzenie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Była to też 
okazja do zapoznania dzieci z tradycjami 

związanymi z przygotowywaniem i przeżywaniem Bożego Narodzenia. 

 
Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla potrzeb badań 
nad funkcjonowaniem obozu w Treblince 
kwiecień – wrzesień 

 

Od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku 
na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 
zespół geoinformatyków, historyków, geodetów, 
geofizyków i kartografów prowadził badania  
w ramach projektu: „Metodyka integracji i harmonizacji 
danych wieloźródłowych dla potrzeb badań nad 
funkcjonowaniem obozów w Treblince”. 

Głównym celem projektu było przetestowanie 
i opisanie metod wykorzystania Technologii Systemów 
Informacji Przestrzennej w opisywaniu nieznanych 

do tej pory elementów topografii obozów Treblinka I i II,  jak i najbliższych okolic uwzględniając 
możliwie pełną analizę – zarówno wspomnień i relacji oraz danych przestrzennych (aktualnych, 
jak i historycznych). W ramach projektu zaproponowana była innowacyjna metoda 
wykorzystania technologii Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), która umożliwiła połączenie 
relacji oraz wspomnień świadków z dostępnymi oraz nowo pozyskanymi danymi 
przestrzennymi. Wykorzystywane zostały historyczne zdjęcia lotnicze z lat 1940-1956, 
przedwojenne mapy topograficzne, dane ze skaningu laserowego, wyniki pomiarów 
georadarowych i grawimetrycznych oraz aktualne obrazy satelitarne z systemu WorldView 2. 
Pozyskane dane zostały zintegrowane w środowisku GIS w celu przeprowadzania analiz 
przestrzennych. Zaproponowana metoda pozwoliła na wytworzenie informacji dodatkowych, 
pozwalających poszerzyć aktualną wiedzę na temat funkcjonowania obozów w Treblince oraz 
 zmian zachodzących na tym obszarze w latach 1940-1958.  

Projekt zrealizowany został przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej  
w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej” – Priorytet 6 – 
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 
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Wśród imprez cyklicznych, odbywających się w siedzibie głównej i oddziałach muzeum  

w 2016 r. znalazły się: 
 

Noc Muzeów – „Wytnij kogutka, zatańcz oberka!” 
14 maja 

 

    
Muzeum Regionalne w Siedlcach uczestniczy w tej imprezie 

ogólnopolskiej od 2009 r. Tym razem tematem przewodnim 
była sztuka ludowa i folklor Mazowsza.  

 

W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się: 

 otwarcie wystawy „Wycinanki Heleny Szopy i jej 
uczennic”, 

 wykład Antoniego Śledziewskiego „Wycinanki ludowe, 
zwykłe i niezwykłe historie”, 

 kiermasz książki Antoniego Śledziewskiego „Zaczęło 
się w Jeziornie” 

 warsztaty wycinankarskie  

 konkurs wiedzy o muzeum, 

 spotkanie z mazowiecką muzyką ludową: koncert, 
muzyczne gry i zabawy dla dzieci, nauka tańców ludowych, projekcja filmu o historii 
polskich dzieł utraconych, 

 widowisko obrzędowe „Niedowiarek” w  wykonaniu zespołu ludowego „Wici” z Trzcińca. 
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Uroczystości upamiętniające 73. rocznicę buntu więźniów w Treblince 
2 sierpnia 
 

 
 
Z inicjatywy Żydowskiego Instytutu 

Historycznego im. E. Ringelbluma oraz 
Fundacji Pamięć Treblinki na początku 
sierpnia w Muzeum Walki i Męczeństwa 
uczczono 73. rocznicę buntu więźniów 
obozu Treblinka II. 

Pod pomnikiem w centralnym 
miejscu pamięci Muzeum Walki  
i Męczeństwa w Treblince  pamięć 
poległych i zamordowanych w obozie 
zagłady uczcili prof. dr hab. Paweł 
Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu 

Historycznego im. E. Ringelbluma, prof. Barbara Engelking kierownik Centrum Badań nad 
Zagładą Żydów IFiS PAN,  naczelny rabin Polski Michael Schudrich, rabin Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Warszawie Stas Wojciechowicz, ambasador Republiki Czeskiej Jakub Karfík, 
dyrektor Zarządu Fundacji im. prof. M. Schorra Grażyna Pawlak, przewodnicząca warszawskiej 
gminy wyznaniowej Anna Chipczyńska i grupa edukatorów z Instytutu Yad Vashem. Po złożeniu 
kwiatów dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku muzealnym. 

 
 

Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Karnego Obozu Pracy w Treblince 
3 września 

 

 
 
 

 
 
Po raz kolejny w pierwszą 

sobotę września na terenie byłego 
Karnego Obozu Pracy w Treblince 
odbyły się uroczystości patriotyczno-
religijne. W 77. rocznicę wybuchu  
II wojny światowej wspominano nie 
tylko o śmierci żołnierzy walczących  
o niepodległość Polski. 

O tragicznych wydarzeniach z lat okupacyjnych nie zapomnieli kombatanci, młodzież, 
harcerze i ci, dla których historia polskiego narodu jest szczególnie bliska i nadal bolesna.  
W spotkaniu uczestniczył m.in. były więzień obozu Jan Zawadzki . Wspólna modlitwa rozpoczęła 
się drogą krzyżową prowadzącą spod Żwirowni (miejsca niewolniczej pracy) do Miejsca Straceń. 
Tam odbyła się msza święta,  którą odprawił ks. Roman Kowerdziej, proboszcz parafii w Łochowie. 
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Sesja naukowa „Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku" 

23, 24 września 
 

Od 2004 roku siedleckie muzeum, cyklicznie co 2 lata, organizuje sesje naukowe poświęcone 
problematyce szlachecko-ziemiańskiej. Tegoroczna była już siódmą z kolei.  

 

    
 

Tematem przewodnim sesji było życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku. 
Tradycyjnie było to dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia były prezentowane referaty  
w Pałacu w Korczewie. Natomiast drugiego dnia zaprosiliśmy uczestników na wycieczkę 
szlakiem obiektów zabytkowych w: Łosicach, Leśnej Podlaskiej, Droblinie, Roskoszy, Zaborku, 
Janowie Podlaskim i Dąbrowie. Zwyczajowo sesję zakończyliśmy uroczystą kolacją, która tym 
razem odbyła się w dworze w Dąbrowie. 

 
 

  
 

 

Sesji towarzyszyła wystawa „Ziemianka na Podlasiu w XIX i I poł. XX w.” ze zbiorów 
Jolanty i Marka Michniewskich, członków Stowarzyszenia Kielecki Klub Kolekcjonera. Wystawę 
można było obejrzeć w nowo otwartym oddziale - Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gmina 
Przesmyki.  

Trwałym śladem będzie publikacja posesyjna o tym  samym tytule wydana w następnym 
roku.  

Patronat medialny nad sesją objęli: Echo  Katolickie, Radio  Podlasie oraz regionalny 
portal informacyjny podlasie24.pl. 
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Dni Niepodległej 
11, 13, 14 listopada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Piłsudskiego. W tym roku impreza zrealizowana była w niepełnym zakresie z powodu remontu.  
 

W programie uroczystości znalazły się: 

11 listopada 
 

 
 
 
 
 
 

Koncert poezji i pieśni patriotycznej w wykonaniu 
Grupy Śpiewaczej Białki, uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie  
i przyjaciół Muzeum Regionalnego w Siedlcach 
(w szkole podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie). 
 
13 listopada 
 

 

Pokaz sprzętu wojskowego JW 1230 Siedlce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokaz motocykla Sokół 600 z 1939 r. i umundurowania  
Wojska Polskiego II RP Stowarzyszenia Lubelska Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych „Front”.  
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Pokazy zbiorów członków Siedleckiego 
Klubu Kolekcjonerów. 

 
 

Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z walorami 
filatelistycznymi o tematyce patriotycznej. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Grochówka wojskowa.  
 
 

14 listopada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
„Niepodległość w oczach dzieci i młodzieży” (w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach). 
 



72 
 

Muzeum Regionalne było również współorganizatorem imprez cyklicznych: 
 

„Marsz Żywych” w Muzeum Walki  i Męczeństwa w Treblince 
1 - 9 maja 

 

W dniach 1 do 9 maja 2016 r. w ramach 
„Marszu Żywych” odwiedziło Treblinkę około 
3500 osób. Byli to głównie młodzi ludzie,  
z całego świata, aby poprzez swoją obecność 
oddać hołd pomordowanym oraz odmówić 
modlitwę kadisz. 

Marsze Żywych organizowane są od 1988 
roku. Organizatorem jest March of the Living 
International. Odbywają się tradycyjnie w Dniu 

Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Haszoa). Jom Haszoa przypada zawsze 27 dnia miesiąca Nisan.  
Marsz Żywych jest formą edukacji, która odbywa się w Polsce i Izraelu. Młodzi w ten 

sposób chcą uczcić pamięć o tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w obozach. Przez 
prawie tydzień grupy odwiedzają miejsca związane z tradycją żydowską oraz Zagładą. Druga 
część programu odbywa się w Izraelu. 

 
POWIŚLAKI - XXIII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich 

w Maciejowicach 
4 czerwca 
 

 Konkurs dla mistrzów ludowej muzyki i śpiewu 
regionów nadwiślańskich, organizowany jest w Maciejowicach, 
powiat garwoliński, w ważnym ośrodku tradycyjnej 
mazowieckiej kultury ludowej. 

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

W tegorocznej imprezie wzięło udział 12 kapel, 6 solistów instrumentalistów, 8 solistów 
śpiewaków oraz 4 zespoły śpiewacze. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury  
w Maciejowicach. 

 
Projekt „Jesteśmy Razem”  
21 września  
 

 

 
21 września odbyło się polsko-izraelskie spotkanie 

młodzieży pt. „Jesteśmy Razem”. W tegorocznych 
spotkaniu wzięło udział około 600 osób. Celem realizowanego 
od 2010 roku projektu jest wspólne poznawanie historii  
i utrwalanie pamięci o ofiarach Holocaustu. Organizatorem 
spotkania jest Wojewoda Mazowiecki i MWiM w Treblince. 

 



73 
 

VI.   ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
 

SIEDLCE 
 

 
 
 
 

W 2016 roku w Muzeum Regionalnym  
w Siedlcach przeprowadzono modernizację  
i rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania, 
systemów antywłamaniowych i p.poż oraz 
adaptację strychów na pomieszczenia magazynowe  
i gospodarcze.   

 
 

    
 

Prace remontowe obejmowały również: 
 

- wymianę stolarki okiennej I piętra i wieży, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- naprawę i malowanie tynków wewnętrznych,   
 

 
 

 
 

- cyklinowanie parkietu,  
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- renowację posadzek,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- wymianę wykładzin dywanowych,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- roboty budowlane, sanitarne i teletechniczne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestycja została sfinansowana w całości z dotacji inwestycyjnej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego 
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DĄBROWA 
 

W 2016 roku ze środków pochodzących z  Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 
środków własnych zrealizowano zadanie pt. „Zabezpieczenie terenu i poprawę wizerunku 
zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia”. W ramach tego zadania 
wykonano: 

- ogrodzenie drewniane od frontu, 

- malowanie elewacji dworu, 

- zakupiono pierwsze wyposażenie oficyny i dworu, 

- agregat prądotwórczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze środków własnych Muzeum Regionalnego zrealizowano: 
 

- oświetlenie przy bramie, 

- pomost na stawie, 

- drewutnię, 

- stylowe zadaszenie studni. 
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KOTUŃ 
 

 
 
W 2016 roku w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu 

przeprowadzono remont drzwi garażowych w budynku 
wystawowym pojazdów zabytkowych. Usunięto skoble 
do kłódek i wmontowano zawiasy i wyprostowano 
drzwi, wymieniono dolne, przerdzewiałe płaty blachy 
na nowe, oczyszczono i pomalowano całe drzwi farbą 
antykorozyjną. Remont sfinansowany ze środków 
własnych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 

 

   
 
TREBLINKA 
 

W Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince zrealizowano zadanie pn. „Multidyscyplinarne 
wsparcie działalności muzealnej w ramach projektu MKiDN „Miejsca Pamięci Narodowej”. Zakres 
przedsięwzięcia obejmował: 
 

Wyznaczenie granic Muzeum. 
Precyzyjne ustalenie przebiegu było konieczne  

z uwagi na planowanie wykonania pasa przeciwpożarowego, 
który ma biec leśną granicą. 
 

 
 
 

Prace sanitarno-pielęgnacyjne na terenach 
poobozowych. 

Wycinka zakrzewień i zadrzewień ma 
przywrócić pierwotny charakter tego miejsca  
i uchronić pozostałości betonowe i ceglane 
przed całkowitą erozją. 
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Zakup dwóch namiotów wraz z zestawem 
przenośnych ławek (na wydarzenia plenerowe). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zadania sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dzieciństwa Narodowego oraz Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowali: Krzysztof Cabaj, Alicja Leszczyńska  
Fotografie: H. Budziszewska,, K. Cabaj, B. Cieciera P. Chodowski, A. Jastrzębska, G. Kobyliński , E. Kopówka,, S. Kordaczuk,  
M. Krasuski, A. Leśniczuk, D. Michalec,  K. Roguska, B. Sienko, Z. Todorski. 


