MUZEUM
ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

75

LAT
1944–2019

MUZEUM
ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

RAPORT 2019
MUZEUM ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

RAPORT ROCZNY
2019

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
2020

Spis treści

Wprowadzenie ………………………………………… 3
Podziękowania ………………………………………… 6
Rada Muzeum… ……………………………………… 9
Frekwencja … ………………………………………

10

Zbiory … ……………………………………………

12

Konserwacja…………………………………………

19

Ekspozycje… ………………………………………

28

Działalność naukowa … ……………………………

37

Wydawnictwa… ……………………………………

41

Edukacja… …………………………………………

43

Promocja ……………………………………………

47

Udostępnianie zespołu pałacowo-parkowego … ……

54

Inne formy działalności kulturalnej … ………………

58

Park i ogród …………………………………………

68

Bezpieczeństwo i ochrona … ………………………

73

Wsparcie informatyczne … …………………………

74

Kancelaria i Archiwum Zakładowe …………………

76

Finanse … …………………………………………

78

Inwestycje … ………………………………………

79

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko … …

81

Kadra ………………………………………………

93

2

Wprowadzenie
75 lat temu... Rocznica utworzenia muzeum

Z listu Jerzego Płażewskiego, nestora polskiej krytyki
filmowej: Otóż ojciec mój, oficer rezerwy [Ignacy Płażewski],
odznaczony Krzyżem Niepodległości i Medalem za wojnę
1920 roku, został w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku
mianowany komendantem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, który zlokalizowano w Lublinie. Mówiąc
później o tym okresie podkreślał zawsze, że obok osiągnięć
edytorskich ma jedną nieoczekiwaną zasługę: „uratowałem
– mówił – skarby Kozłówki”. Około 10–15 sierpnia 1944
roku przyjechali do Lublina pracownicy Kozłówki, chyba
urzędnicy ordynacji, którzy odwiedzili jakieś cywilne urzędy,
usiłując zainteresować je losami zbiorów w Kozłówce. Nic
tam nie wskórali, gdyż sprawę potraktowano jako niewczesną próbę osłaniania majątku obszarniczego, stworzonego,
według ówczesnej terminologii, z krwi i potu pracującego
chłopstwa. Ktoś poradził owej delegacji, by zwróciła się
do mego ojca, który sytuację zrozumie. Jako szef WINW
miał on oczywiście wielokrotnie mniejsze możliwości, niż
choćby komendy Milicji Obywatelskiej, ale jednak pewnymi
środkami dysponował. Delegaci wtajemniczyli ojca, który
Kozłówki nie znał, w wartość zabytkową nagromadzonych
tam dóbr i podzielili się lękiem o ich losy. Jak opowiadał ojciec, lękali się oni nie tyle grabieży przez okolicznych mieszkańców, ile przez oddziały Armii Czerwonej i maruderów
z bronią w ręku. Ojciec mój niezwłocznie wysłał gazikiem
podoficera i trzech żołnierzy, którzy zakwaterowali się w pałacu i nie dopuścili do wyniesienia zeń niczego. Nie umiem
powiedzieć, jak długo trwała ta opieka WINW nad Kozłówką,
w każdym razie ta placówka była utrzymana aż do chwili,
gdy sytuacja się ustabilizowała i pieczę nad obiektem przejęły władze lokalne.

Ci bezimienni pracownicy ordynacji, jak i Ignacy Płażewski
oraz Aniela Zaleska byli pierwszymi kustoszami – stróżami
i opiekunami zawierzonych im skarbów dziedzictwa narodowego.
Kozłówka miała szczęście również dziesięć lat temu, gdy
dzięki odważnej decyzji władz województwa lubelskiego
oraz potomków Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich podpisano dokument ugody w sprawie roszczeń spadkobierców
kozłowieckiego majątku o wydanie nieruchomości i ruchomości będących od 4 listopada 1944 roku we władaniu
Muzeum w Kozłówce. Między innymi dzięki tej historycznej
ugodzie, przytaczanej wielokrotnie jako wzór rozwiązania
niezwykle trudnych spraw reprywatyzacyjnych, muzeum
mogło aplikować po środki europejskie i z powodzeniem
prowadzi obecnie remont, który zakończy kilkudziesięcioletni proces rewaloryzacji całego założenia.
Kozłówka zawsze miała szczęście do swoich kustoszy
i opiekunów. Wymienić tu należy zarządzających placówką – pana Kazimierza Popiołka i jego pionierskie prace
np. przy elektryfikacji obiektu w 1974 roku, panią Irenę
Paszyn, która stworzyła podwaliny pod reaktywowane
w 1977 roku muzeum, jak i dyrektorującego przez 35 lat
pana Krzysztofa Kornackiego, odpowiedzialnego za powstanie całej infrastruktury muzealnej, wspaniałego parku,

Gdy latem 1944 roku kończył się świat wspaniałej kultury
ziemiańskiej, gdy 6 września 1944 roku, na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nastąpiła
zmiana stosunków własnościowych połączona ze zmianą
struktury agrarnej wsi, Kozłówka „miała szczęście”. W pałacu pojawiła się Aniela Zaleska, znajoma Jadwigi Zamoyskiej,
aby czuwać nad majątkiem. Pracownicy ordynacji znaleźli
wsparcie u Ignacego Płażewskiego, który „zabezpieczył”
pałac na potrzeby wojska. 4 listopada 1944 roku Resort
Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN przydzielił Resortowi
Kultury i Sztuki „do użytkowania pałac w Kozłówce wraz
z przyległemi oficynami i parkiem”. Dodać należy, że Ignacy
Płażewski został w 1950 roku w stopniu pułkownika wyrzucony z wojska i aresztowany, a Aniela Zaleska, chociaż
w 1949 roku za swoją działalność została odznaczona przez
prezydenta Bolesława Bieruta Srebrnym Krzyżem Zasługi, to
już pod koniec lutego 1950 roku musiała opuścić Kozłówkę
i, oskarżona o działalność antypaństwową, była przez kilka
miesięcy przetrzymywana w więzieniu w Zamku Lubelskim.
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Wprowadzenie
rewindykację zbiorów czy zwiększenie rozpoznawalności muzeum w Polsce i za granicą. Muzeum w Kozłówce
w takim kształcie jak dzisiaj nie byłoby jednak bez wspaniałych pracowników: merytorycznych i administracyjnych, pomocy muzealnych, wartowników, rzemieślników,
ogrodników. Zatrzymamy w pamięci tych, którzy odeszli
na zawsze. Miło wspominamy i tych, którzy są na emeryturze i tych, którzy tylko na chwilę swoje losy związali
z muzeum. Słowa podziękowań należą się tym wszystkim,
którzy teraz tworzą naszą muzealną rodzinę – zespołowi
kompetentnych, niezmiernie pracowitych i trochę szalonych pasjonatów, jak nazywają nas niektórzy – koleżankom i kolegom, którzy po prostu kochają Kozłówkę.
Cieszy więc niezmiernie fakt, że w roku jubileuszu muzeum zostało docenione i uhonorowane Złotym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Odznaczeni pracownicy muzeum
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A my z kolei dziękujemy Państwu – Przyjaciołom Kozłówki, bez których wiele rzeczy niemożliwych stało się możliwymi. Składamy podziękowania Rodzinie Zamoyskich za
powierzenie nam swojego Domu. Dziękujemy naszemuOrganizatorowi – Samorządowi Województwa Lubelskiego, a także Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce, mecenasom, sponsorom i partnerom. Dziękujemy mediom. A przede wszystkim dziękujemy tym,
którzy odwiedzają Kozłówkę.

Wprowadzenie
W roku 2019 minęło też pięć lat pełnienia przeze mnie
funkcji dyrektora muzeum. Patrząc na koncepcję przygotowaną na konkurs na to stanowisko można stwierdzić, że
została konsekwentnie zrealizowana. Przede wszystkim
powstała strategia rozwoju muzeum, w której opracowano jego pozycję bazową i zamierzenia, aż do roku 2025.
Znacznie wzbogacona i uatrakcyjniona została oferta. Muzealne działania nawiązują do historii rezydencji i rodziny
Zamoyskich, w sposób bardzo przystępny – to Sportowa,
Mundurowa i Muzyczna Kozłówka, Imieniny Róży i Anieli,
Annowanie, Zwiedzanie z Duchami, Herbatka u Hrabiostwa.
Mimo, że przyjeżdżają do Kozłówki setki tysięcy zwiedzających, nie zapominamy o sąsiadach – mieszkańcach gminy i powiatu. O muzealnych planach można usłyszeć na
apelach szkolnych, ale też w ogłoszeniach parafialnych.
Cieszymy się ze współpracy z dziećmi i młodzieżą z przedszkoli, szkół i domów kultury w Kamionce i w Lubartowie.
Pomaga to uatrakcyjniać Noc Muzeów, Narodowe Czytanie
czy wernisaże wystaw. Współdziałamy ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi przy okazji
różnorodnych wydarzeń. Wspieramy też różne akcje – prewencyjne policji, charytatywne czy też na rzecz bezdomnych zwierząt.
W roku 2016 kontynuując działania związane z upamiętnianiem postaci Prymasa Tysiąclecia, w pokoju przyległym
do kaplicy pałacowej powstała nowa ekspozycja – „Ksiądz
Stefan Wyszyński w Kozłówce 1940–1941”, a od roku
2018, co kwartał, odbywają się konferencje z cyklu Akademia Kozłowiecka. Inicjatywa ta, realizowana we współpracy z Lubelskim Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia
„Civitas Christiana”, odwołuje się do wykładów i pogadanek, prowadzonych pod tą nazwą przez księdza Wyszyńskiego dla sióstr franciszkanek i osób, którym w Kozłówce w czasach okupacji hitlerowskiej udzieliła schronienia
rodzina Zamoyskich. Spotkaniom, w których udział biorą
m.in. samorządowcy, przedstawiciele środowisk katolickich, mediów, przedsiębiorcy, naukowcy, ludzie kultury
i sztuki, towarzyszą wystawy, pokazy filmów, promocje
książek. Niezaprzeczalną marką Muzeum Zamoyskich są
wystawy czasowe, podejmujące kompleksowo tematy
związane ze sferą ziemiańską, z towarzyszącymi im konfe-

rencjami naukowymi. W roku 2019 olbrzymim powodzeniem cieszyła się wystawa „Róża do wszystkich rzeczy…”,
której inspirację stanowiła Róża – zarówno jako imię noszone przez liczne przedstawicielki rodziny Zamoyskich,
jak i motyw głęboko zakorzeniony w kulturze i sztuce czy
religii. W roku 2019, Roku Moniuszkowskim, spektakularnym wydarzeniem stało się wystawienie na dziedzińcu
pałacowym opery „Straszny dwór”. Przedsięwzięcie, które
zgromadziło wielotysięczną widownię, zorganizowane zostało przez Fundację im. Wincentego i Franciszka Lesslów
oraz Teatr Muzyczny w Lublinie.
W ostatnich pięciu latach muzeum intensywnie działa również w sferze remontów. Zbudowana została nowa oczyszczalnia ścieków. Powstała hala magazynowo-garażowa
o powierzchni ponad 400 m2, na powiększający się park
maszyn i sprzęt ogrodniczy. Wymieniono ponad 800 mb
ogrodzenia, odwodniony został mur w części ogrodu użytkowego, a park i drogę przed bramą główną oświetlają
nowe latarnie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zespołu
pracowników muzeum z powodzeniem aplikowało w trybie konkursowym do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Prowadzone obecnie prace
remontowo-konserwatorskie w ramach zadania „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu
pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia,
teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”
umożliwią zwiększenie przestrzeni kulturowej dla turystów
i zwiedzających, a zakupiony sprzęt i wyposażenie będą
służyć różnorodnym działaniom określonym w projekcie.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do końca 2020
roku i przed muzeum staną kolejne wyzwania związane
z rozszerzoną ofertą, takie jak: utrzymanie nowych wystaw, realizacja towarzyszących projektowi wydarzeń
we współpracy z różnymi podmiotami czy opracowanie
koncepcji aranżacji parteru pałacu, z którego pracownie
naukowe zostaną przeniesione do wyremontowanych budynków. Muzeum zapewne i z tego zadania wywiąże się
doskonale, a jego goście – turyści będą nadal zachwycać
się jeszcze piękniejszą Kozłówką.
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Podziękowania
PATRONI I MECENASI

Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie
Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce
Ambasada Republiki Peru w Polsce
Marcin Zamoyski

DARCZYŃCY

Inka Zamoyska
Ewa Mech
Katarzyna Ogórek
Adam Benedykt Bisping
Krzysztof Kornacki

PATRONI MEDIALNI

Historia.org.pl
Muzealnictwo.com
„Spotkania z Zabytkami”
„Nasz Dom i Ogród – FLORA”
„Florysta”
ForumKwiatowe.pl
lublin112.pl
zwiedzaj.lu
TVP3 LUBLIN
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Podziękowania
WSPIERALI NAS
2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Dęblin
41. Baza Lotnictwa Szkolnego, Dęblin
Agnieszka Szczebiot – Concierge
AnnDzi Design
Avalanche+®
Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie
Chrysal
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal
Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów
Fundacja Wspierania Sztuki im. św. Królowej Jadwigi
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Lublinie
Klub Świętego Huberta
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. Elizówka
Pan Piotr Marzec
M-TMED Transport
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa
Nadleśnictwo Puławy
Nadleśnictwo Świdnik
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Ogród Botaniczny UMCS
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Sigma International (Poland) Ltd. Sp. z o.o.
Solbet Lubartów SA
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich
Stowarzyszenie Sąsiedzi Lubartów
Szkoła Podstawowa w Samoklęskach
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
im. A. Bączkowskiego w Lublinie
Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej
im. 2 Pułku Strzelców Konnych
Teatr Muzyczny w Lublinie
Towarzystwo Edukacji Patriotycznej z Nasutowa
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Urząd Gminy Kamionka
Urząd Miasta Lubartów
VHV Flowers and Greens BV
Victoria Floral Products
Wolontariat Schroniska Dla Psów w Nowodworze
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OSP Kamionka,
Kozłówka, Samoklęski, Starościn, Siedliska i Ciemno)
Zespół Szkół w Kamionce
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Związek Polskich Artystów Plastyków
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Rada Muzeum
Rada Muzeum przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce działa od 1995 roku. Członkowie nowej, siódmej kadencji,
powołani zostali w roku 2019.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum siódmej kadencji
w nowym składzie odbyło się 27 maja 2019 roku. Oprócz
nowo powołanych członków w posiedzeniu uczestniczyli
także przedstawiciele poprzedniej, szóstej kadencji, którzy
otrzymali od dyrektor Anny Fic-Lazor listy dziękczynne za
zaangażowanie i udział w pracach Rady.
Sprawozdanie z działalności dyrektor muzeum przedstawiła w prezentacji „Raport roczny 2018 i plan na rok 2019”.
Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione plany i bardzo wysoko oceniła działalność muzeum w roku 2018 oraz

zarządzanie jego finansami. W związku z tą oceną Rada
podjęła też uchwały o wnioskowaniu do Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyznania pani Annie Fic-Lazor
nagrody za umiejętne kierowanie placówką oraz w sprawie
przedłużenia jej kadencji na stanowisku dyrektora muzeum.
W dniu 29 października 2019 roku odbyło się jeszcze jedno
posiedzenie Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zwołane dla wyboru dwóch przedstawicieli Rady do składu
Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Posiedzenie Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Skład Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce:
Janusz Bodziacki
Piotr Bednarz
Józef Krzyżanowski
Halina Landecka
Wojciech Mendzelewski
Lucjan Mileszczyk
Zbigniew Nestorowicz
Mirosław Tarkowski
Przewodniczący Rady – Wit Karol Wojtowicz
Andrzej Urbański

wskazana/y przez:
Zarząd Województwa Lubelskiego
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Zarząd Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków
Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Lublinie
Zarząd Województwa Lubelskiego
dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
powołany przez Radę Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
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Frekwencja

288 503 zwiedzających

Od 2 kwietnia do 1 grudnia ekspozycje muzealne obejrzały
288 503 osoby, w tym 91 150 osób bezpłatnie. W stosunku do roku 2018 frekwencja spadła o 5,43%.
Obsługa ruchu turystycznego wspomagana była przez
elektroniczny system prezentacji wolnych terminów, rezerwacji, sprzedaży i kontroli biletów.

Frekwencja na poszczególnych ekspozycjach:
80 711 osób – Pałac
80 711 osób – Kaplica i Pokój ks. Stefana Wyszyńskiego
36 997 osób – Galeria Sztuki Socrealizmu
43 244 osoby – Powozownia
16 840 osób – wystawa czasowa
30 000 osób – wystawa plenerowa

ZWIEDZANIE
Turyści do pałacu wchodzili w grupach do 30 osób pod
opieką przewodnika i osoby dozorującej, pozostałe ekspozycje zwiedzano indywidualnie, w dowolnym czasie.
Częstotliwość wejść do pałacu zależała od stopnia nasilenia ruchu turystycznego, odbywały się one jednak nie
częściej niż co 15 minut. Te ograniczenia umożliwiały płynną obsługę turystów, a jednocześnie pozwalały na zachowanie właściwego mikroklimatu we wnętrzach.
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W okresie szczególnego natężenia ruchu turystycznego
wydłużany był czas otwarcia muzeum.
Przewodnicy oprowadzali w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.
Zwiedzanie w oprawie specjalnej oraz niektóre zajęcia
zwiedzania tematycznego prowadzili edukatorzy w strojach wzorowanych na historycznych.

Frekwencja
Frekwencja w latach 2016–2019
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Zbiory
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wzbogaciło się o 208 nabytków, o łącznej wartości 131 992 zł, pozyskanych jako
dary, przekazy i zakupy. Wykonano 199 wpisów do ksiąg inwentarzowych, 17 kart ewidencyjnych, 22 umowy oraz
45 protokołów ruchu 234 muzealiów, 25 dokumentacji konserwatorskich, 400 opisów bibliograficznych księgozbioru
podręcznego, 9953 fotografie.
DARY
Do zbioru muzealiów artystycznych podarowano 13 obiektów, o łącznej wartości 3265 zł:
• 10 pamiątek rodzinnych Zamoyskich:
– Nieśmiertelnik, Włochy (?), 1945, MPK/V/807
– Płytka z orłem, Kanada, lata 60. XX w., MPK/V/808
– Etui na fotografie, Kanada, lata 50. XX w., MPK/V/809
– Obrączka ślubna, Polska, 1925 r., MPK/ZM/1407
– Medalik, Jan Kendler, Warszawa, 1925, MPK/
ZM/1408
– Proporczyk na kołnierz, S.A. Picchiani & Barlacchi, Florencja, 1945, MPK/ZM/1409
– Odznaka olimpiady w Berlinie, Józef Chyliński,
Warszawa, 1936, MPK/ZM/1410
– Plakieta – orzeł, Polska (?), lata 30. XX wieku,
MPK/ZM/1411
– Podręczny zestaw do szycia, Wielka Brytania,
ok. 1945, MPK/T/171
– Chusteczka do nosa, Montreal lub Rawdon,
1961, MPK/T/172
• Magiel ręczny żeliwny, Liegnitz (Legnica), Seiler’s
Maschinen-Fabrik; lata 20–30. XX wieku; MPK/V/806
• Talerz fajansowy z brązową dekoracją o motywie krajobrazowym (seria Burgenland, motyw C), Francja, Mettlach, Villeroy & Boch; l. 1945–1956; MPK/CS/2128
• Torebka balowa z metalowej siatki, na łańcuszku, Niemcy,
Pforzheim, Robert Kraft; l. 1900–1910; MPK/ZM/1412
Do zbioru archiwaliów pozyskano 9 dokumentów, związanych z rodziną Zamoyskich, o łącznej wartości 277 zł:
• Kalendarzyk kieszonkowy Aleksandra Zamoyskiego,
1943, MPK/A/159
• Notesy adresowe Aleksandra Zamoyskiego, MPK/A/160,
161
• Pamiątki po Aleksandrze Zamoyskim: opłatek, chusteczka, czeki, kartki z kalendarza, kartka z adresami,
1960, 1961, MPK/A/162, 167
• Kartka z kondolencjami po śmierci Aleksandra Zamoyskiego, 1961, MPK/A/163
• Listy Jadwigi Zamoyskiej MPK/A/164, 165
• Obrazek Chrystusa z sercem gorejącym, 1946,
MPK/A/166
Do zbioru współczesnej ikonografii pozyskano 11 obiektów, o łącznej wartości 2600 zł:
• Fotografie i nagrania filmowe rodziny Zamoyskich,
MPK/I/465–474
• Negatywy fotografii związanych z boną Andrzeja Zamoyskiego, MPK/I/475
12

Pamiątki rodzinne przekazane przez Inkę Zamoyską: patriotyczny ryngraf, podręczny zestaw z przyborami do szycia

Zbiory
Pamiątki rodzinne, dokumenty archiwalne oraz dziesięć
obiektów ikonograficznych podarowała muzeum Inka Zamoyska, najmłodsza córka Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich, ostatnich właścicieli dóbr kozłowieckich.
Wśród przekazanych darów są wzruszające pamiątki,
związane ze szczególnie tragicznymi czy przejmującymi
momentami ich życia. To np. obrączka ślubna Aleksandra
Zamoyskiego, jego złoty medalik z Matką Boską Częstochowską, z wyrytą datą „4 I 1925” i patriotyczny ryngraf.

Niektóre przedmioty dotyczą wojskowej działalności Aleksandra Leszka Zamoyskiego, jego uwięzienia w Dachau
oraz uwolnienia z niewoli i służby w armii gen. Andersa,
m.in. kalendarzyk z 1943 roku, proporczyk na kołnierz kurtki 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, nieśmiertelnik hrabiego z 1945 roku czy wojskowy niezbędnik z przyborami do
szycia, a także dwa notesy z adresami. Wśród przedmiotów
związanych z Jadwigą Zamoyską jest m.in. malowana przez
nią płytka z orłem, rzadka odznaka z olimpiady w Berlinie
w 1936 roku, są też bardzo osobiste fotografie i listy.

Pamiątki rodzinne przekazane przez Inkę Zamoyską: obrazek Chrystusa, który Aleksander Zamoyski otrzymał po uwolnieniu, jego medalik, nieśmiertelnik i kalendarzyk
13

Zbiory

Magiel ręczny

Talerz fajansowy
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Torebka balowa

Zbiory
PRZEKAZY
Zbiory sztuki współczesnej wzbogaciły się o 184 obiekty,
o łącznej wartości 117 450 zł, w tym:
• 3 obrazy przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o łącznej wartości 4400 zł:
– K. Fronkiewicz, „Krajobraz znad Wisły”, Polska,
Warszawa, 1955, akwarela na papierze, MPK/
SW/2470

–

Modzelewski, „Autoportret”, Polska, 1963, akwaforta, MPK/SW/2471
– Juliusz Krajewski, „Kraina Wielkich Dolin”, Polska, 1957, olej na płotnie, MPK/SW/2472
• 181 miniaturowych makiet pomników PRL przejętych
z Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie,
MPK/SW/2473–2653, o łącznej wartości 113 050 zł.

K. Fronkiewicz, „Krajobraz znad Wisły”

Juliusz Krajewski, „Kraina Wielkich Dolin”

Miniaturowa makieta Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, wg projektu Tadeusza Łodziany i Zofii Wolskiej
z 1970 r. z Gołdapi

Miniaturowa makieta Pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego, wg projektu Łucji Skomorowskiej, z 1979 r., z Cmentarza Żołnierzy Polskich we Wrocławiu
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Zbiory
ZAKUPY
Zakupiony został tłok pieczętny lakowy, z herbem Jelita
i napisem „ZARZĄD DÓBR KOZLOWIECKICH. HR. [JANA]
ZAMOYSKIEGO”, Polska, 1846–1870; MPK/V/810, o wartości 3500 zł.

Tłok pieczętny

INNE
Z pozyskania własnego muzeum wzbogaciło się o kocioł
grzewczy, MPK/V/811, o wartości 7500 zł.

Z przekazów i wymiany międzymuzealnej pozyskano 122
publikacje, wycenione na sumę 4477,94 zł.

Kocioł parowy, niskoprężny, opalany węglem, odnaleziony
został podczas prac remontowych w piwnicy oficyny północnej. Służył do ogrzewania kaplicy pałacowej poprzez
zamontowane w niej żeliwne grzejniki. Wyprodukowany
został na początku XX wieku przez Towarzystwo Akcyjne
Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych Drzewiecki i Jeziorański, największe przedsiębiorstwo z branży ciepłowniczej działające w Warszawie. Zachowało się niewiele tego
rodzaju zabytków techniki. Z uwagi na unikatowy charakter
znaleziska, zapadła decyzja o wpisaniu go do inwentarza
muzealiów oraz poddaniu konserwacji. Po zakonserwowaniu obiekt będzie udostępniony zwiedzającym.

Inwentarz gospodarczy wzbogacił się o fortepian firmy
Petrof, stolik, witrynę, fotele i kanapę, przekazane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do muzealnych pomocy
naukowych podarowany został medalion z płaskorzeźbionym wizerunkiem Róży z Potockich Stanisławowej Zamoyskiej, matki Adama Zamoyskiego, II ordynata na Kozłówce.
Reliefowe profilowe popiersie z brązu jest współczesną
kopią gipsowego modelu autorstwa Marcelego Guyskiego
z 1867 roku. Medalion przekazał muzeum Adam Benedykt
Bisping, potomek Róży i Stanisława Zamoyskich.

Do biblioteki podręcznej pozyskano 128 książek, o łącznej
wartości 9715,10 zł. Zakupiono 6 książek za 5237,16 zł.

Kocioł grzewczy
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Odbyło się 8 posiedzeń Kolegium Doradczego ds. Zbiorów.
Komisja spotykała się w sprawie realizacji planu działalności merytorycznej, wyceny eksponatów przekazanych do
muzeum oraz w celu zaopiniowania zakupów.

Zbiory
INWENTARYZACJA I WYPOŻYCZENIA
Wpisano 200 pozycji do Księgi Wpływu Muzealiów i 199
pozycji do ksiąg inwentarzowych.
Wypożyczono 234 muzealia w celach ekspozycyjnych.
Kozłowieckie obiekty prezentowane były na wystawach:
• „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (41)
• „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano
w dawnych wiekach”, Muzeum Narodowe w Kielcach,
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (41)
• „Pracownia brązowniczo-grawerska Władysława
Miecznika” – Muzeum Warszawy (49)
• „Franciszkański Hofman. Sztukę robi się jako służbę
Bożą” – Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1)
• „Subtelny powiew piękna”. Wachlarze ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – Muzeum Zagłębia w Będzinie (3)
• „Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku” – Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy (59).
• „Historia i tradycje łowieckie Zamojszczyzny” – Muzeum Zamojskie w Zamościu (22)
• „POMNIK. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018”
– Muzeum Narodowe w Warszawie (2)
• „When the Russians come” – Nationaal Militair Mu
seum w Soest w Holandii (2),
• „W kręgu Branickich” – Muzeum Podlaskie w Białymstoku (12)
• „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

„O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach”, fragment wystawy w Muzeum Narodowym
w Kielcach

Wizerunek obrazu z kozłowieckich zbiorów, „Portret Anieli
Zamoyskiej”, autorstwa Jana Matejki, był eksponowany na
wystawie „Utracone oblicza”. Ekspozycja plenerowa, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Łazienki Królewskie, była poświęcona dziełom sztuki zaginionym w czasie działań wojennych.
Sporządzono łącznie 22 umowy, w tym 10 dokumentów
wydania z muzeum na 243 obiekty, 8 dokumentów przyjęcia na 42 obiekty oraz 3 aktualizacje umów na 5 obiektów.
Wystawiono 45 protokołów: wydania obiektów w celach
ekspozycyjnych – 10 (234 obiekty), wydania obiektów do
konserwacji – 2 (3 obiekty), wydania obiektów w innych
celach – 2 (fotografowanie i przechowanie – 282 obiekty),
13 protokołów przyjęcia: 3 dokumenty przyjęcia do zbiorów muzealnych (3 obiekty) oraz 10 dokumentów przyjęcia
w celach ekspozycyjnych (102 obiekty), 18 protokołów
zwrotu: 11 protokołów zwrotu własnych (134 obiekty) wydanych w celach ekspozycyjnych i konserwatorskich oraz
7 protokołów zwrotu obiektów przyjętych na wystawy.

Portret Anieli Zamoyskiej (drugi od lewej) na wystawie „Utracone oblicza” w Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie
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Zbiory
DOKUMENTACJA NAUKOWA I FOTOGRAFICZNA
Założono 17 kart ewidencyjnych pozyskanych eksponatów.
Wprowadzono do bazy MONA dane o obiektach: rejestracja obiektów (244), uzupełnienia i modyfikacje danych
o obiekcie (3927), rejestracja wizerunków (125).
Dokumentowano prace przy zabytkach nieruchomych oraz
zabytkach ruchomych: wykonano 25 dokumentacji konserwatorskich wg schematu, wprowadzano dane do programu MONA, modyfikowano karty zabiegów konserwatorskich, rejestrowano karty zabiegów konserwatorskich,
weryfikowano stany zachowania (42 wpisy).

Opracowano i wprowadzono do komputerowej bazy danych
400 opisów bibliograficznych księgozbioru podręcznego.
Wykonano ogółem 9953 fotografie cyfrowe, w tym 1009
zdjęć obiektów własnych (wraz z dokumentacją konserwacji obiektów), 466 zdjęć zespołu pałacowo-parkowego
i 8478 zdjęć dokumentujących działalność muzeum.
Porządkowano i archiwizowano fotografie cyfrowe (sprawdzenie autora i roku wykonania fotografii, numeru inwentarza sfotografowanego obiektu), opisano i otagowano
zdjęcia.

PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW
W ekspozycjach muzealnych udostępnia się 39% zbiorów,
pozostałe eksponaty przechowywane są w odpowiednio
urządzonych 12 magazynach: malarstwa dawnego, ram,
ceramiki, mebli, metali, tkanin, rolek z muzyką mechaniczną, sztuki współczesnej (4 magazyny oraz 1 tymczasowy
– pozyskanych makiet pomników). Zabytkowy księgozbiór
znajduje się w ekspozycji pałacowej, w oryginalnych szafach bibliotecznych. Ekspozycje i magazyny wyposażone są
w elektroniczne urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności (10 szt.) oraz nawilżacze (15 szt.) i osuszacze (3 szt.).
Warunki klimatyczne w magazynach i na ekspozycjach są
monitorowane. Mimo wysiłków nie udaje się spełnić wymaganych norm konserwatorskich, szczególnie w zakresie temperatury pomieszczeń.
Każdorazowe wejścia do magazynów są odnotowywane
w zeszytach kontrolnych osobnych dla poszczególnych
magazynów. Przemieszczenia eksponatów nanoszone są
na karty ewidencyjne oraz na karty magazynowe, których
egzemplarz znajduje się w danym magazynie.
Na bieżąco przeprowadzane są prace porządkowe w poszczególnych magazynach i przy muzealiach. Raz w roku,
w okresie letnim lub zimowym, odbywa się wietrzenie i odkurzanie tkanin z magazynu. Na tkaninach oraz meblach tapicerowanych, zarówno w magazynach, jak i we wszystkich
ekspozycjach, rozkładane są środki antymolowe. W czasie
przerwy zimowej odbywa się także odkurzanie i porządkowanie 7900 książek z biblioteki zabytkowej.
Konserwator muzeum przeprowadza kontrolę stanu zachowania obiektów, zaś opiekunowie zbiorów są zobowiązani
do zgłaszania ewentualnych uszkodzeń muzealiów. Są one
uwzględniane w rocznych planach konserwacji.
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Magazyn mebli

Konserwacja
W muzeum przeprowadzono pełną konserwację 18 muzealiów, 52 obiekty poddano konserwacji częściowej, a 213
– zabezpieczającej i profilaktycznej. Ukończono wieloletnią konserwację 5 obrazów na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.

KONSERWACJA MUZEALIÓW POZA MUZEUM
W ramach współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ukończona została konserwacja obrazów:
• „Portret kobiety z dzieckiem”, MPK/MR/126
• „Portret kobiety z pieskiem”, MPK/MR/241
• „Spotkanie Eleazara i Rebeki przy studni”, MPK/MR/1756
• „Scena antyczna”, MPK/MR/1759
• „Pejzaż z ruinami zamczyska”, MPK/MR/20.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernikaw Toruniu kontynuowana była konserwacja rzeźb:
• figurka z alabastru „Kleopatra”, MPK/MR/1678
• marmurowe putto siedzące, MPK/MR/1681
• marmurowe putto stojące, MPK//MR/1682
Przewidywany termin zakończenia prac – lipiec 2020.

Prace konserwatorsko-pozłotnicze przy dwóch ramach
zabytkowych, MPK/R/412, 413, wykonała „Pracownia Pozłotnicza” Mirosława Pytysia z Lubartowa.
Naprawy mechanizmu francuskiej fisharmonii typu tłoczącego (Alexandre Père et Fils, Paryż, 1867), MPK/V/711,
dokonał Bartosz Żłobiński.
Konserwację kotła grzewczego, MPK/V/811, odkopanego
podczas remontu oficyny północnej, według programu
konserwatorskiego opracowanego przez Janusza Mroza,
przeprowadził Ryszard Walasek.

„Portret kobiety z dzieckiem” w trakcie i po konserwacji
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Konserwacja

„Portret kobiety z pieskiem” w trakcie i po konserwacji

Rzeźba Balbiny Świtycz-Widackiej, „Profesor Kotarbiński”, MPK/SW/1018, w trakcie i po konserwacji
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Konserwacja
KONSERWACJA W PRACOWNIACH MUZEUM

Konserwacja pełna muzealiów:
• latarnie powozowe (15 sztuk): MPK/V/560, 670, 642,
420, 692, 461, 611, 590, 424, 639, 466, 505, 805,
440, 516
• porcelanowa figurka Chińczyka, MPK/CS/1866 (zakończenie)
• zabytki techniki: odkurzacz „Atom”, MPK/V/803, powielacz MPK/V/804.

Konserwacja częściowa:
• rzeźby ze zbiorów sztuki współczesnej (5): MPK/
SW/702, 196, 1927, 1018, 224, wytypowane do nowych ekspozycji przewidzianych w programie POIiŚ
• zabytkowe krosna malarskie do obrazów konserwowanych w ASP Warszawa (3) (pracownia stolarska)
• konserwacja techniczna 2 ram zabytkowych przed
przekazaniem do pozłocenia, MPK/R/412, 413,
(pracownia stolarska)

Latarnia powozowa MPK/V/670 przed i po konserwacji

Latarnia powozowa MPK/V/642 przed i po konserwacji

Latarnia powozowa MPK/V/420 przed i po konserwacji
21

Konserwacja
•
•
•
•
•

flakon szklany z kompletu podróżnego MPK/V/387
akcesoria mody (4): pantofle damskie, MPK/V/750
sukienka, MPK/T/130; kapelusz filcowy, MPK/V/789
prawidła do butów, MPK/V/751
wybrane obiekty rzemiosła artystycznego, metale (3):
MPK/ZM/1392, 1400, 1412 (w trakcie)
zabytek techniki: magiel MPK/V/806
akcesoria podróżne – sepet MPK/V/367–400 (33 sztuki).

Konserwacja zabezpieczająca i profilaktyczna:
• na wystawy wewnętrzne oraz wypożyczane innym
muzeom (191 obiektów)
• obiekty ze skóry z Powozowni (22): 8 uprzęży konnych z MŁiJ, 6 siodeł (3 z MŁiJ, 2 z MSiT w Warszawie, 1 z MZK), 8 obiektów podróżnych: torby i inne
(6 z MSiT, 2 z MZK).

Powielacz po konserwacji

Odkurzacz „Atom” przed i po konserwacji
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Konserwacja
PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA

W ekspozycjach oraz w magazynach: mycie szkła i porcelany, oczyszczanie i odkurzanie metali, obrazów, ram, tapicerki, tkanin, mebli, zegarów, rozklinowywanie obrazów,
ustawianie eksponatów, przegląd oraz nakręcanie i kontrola chodu zegarów, wymiana środków antymolowych
w ekspozycjach i magazynach.

Przygotowywanie obiektów do wypożyczeń: sporządzanie
stanów zachowania, kontrola po zwrocie muzealiów oraz
kontrola obiektów wypożyczanych innym placówkom,
przygotowywanie opakowań, pakowanie, rozpakowywanie.
Porządkowanie magazynów opakowań i sprzętów wystawienniczych oraz przemieszczenia związane z remontem.

Bieżące monitorowanie warunków klimatycznych w ekspozycjach i magazynach muzealiów; regulacja mikroklimatu za pomocą nawilżaczy i osuszaczy. Systematyczne
przeglądy stanu zachowania obiektów w ekspozycjach
i w magazynach – na ich podstawie sporządza się plany
działań konserwatorskich.

Dozór przy przemieszczaniu obiektów, fotografowaniu i filmowaniu.
Profilaktyka konserwatorska rzeźb pomnikowych w ekspozycji plenerowej Galerii Sztuki Socrealizmu.

Mycie porcelany
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Konserwacja
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Pod nadzorem konserwatorskim prowadzone są wszelkie
prace związane z utrzymaniem czystości we wszystkich
pomieszczeniach zespołu pałacowo-parkowego.
Prace porządkowe dotyczą 58 460 m3 kubatury zespołu
pałacowego, z czego 28 952 m3 zajmują ekspozycje. Poza
podstawowymi codziennymi pracami porządkowymi raz
w tygodniu odbywa się gruntowne sprzątanie pomieszczeń ekspozycyjnych – Pałacu, Kaplicy, Powozowni, Galerii Sztuki Socrealizmu i Teatralni.
Ponad trzymiesięczna przerwa przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego pozwala na przeprowadzenie
kompleksowych prac, obejmujących między innymi: w Pałacu – odkurzanie sztukaterii, ram i mebli, kotar i lambrekinów, mycie okien (2200 m2, dwa razy w roku) i luster,
czyszczenie dywanów, czyszczenie i woskowanie parkietów (800 m2), mycie lub oczyszczanie obiektów ze szkła
i porcelany, sreber i metali; w Galerii Sztuki Socrealizmu
– odkurzanie obrazów i rzeźb; w Powozowni – odkurzanie
i pielęgnacja zabytkowych uprzęży.

INNE PRACE KONSERWATORSKIE
Uczestniczenie w przeglądzie rocznym obiektów zespołu
pałacowo-parkowego oraz w przeglądach gwarancyjnych
obiektów nieruchomych.
Opracowywanie programów konserwatorskich i kosztorysów. Nadzór nad pracami renowacyjnymi wykonywanymi
przez inne pracownie muzeum oraz remontowo-konserwatorskimi na terenie muzeum.
Bieżące konsultacje konserwatorskie związane z projektem
„Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny,
stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Opieka konserwatorska nad wystawami czasowymi, organizowanymi w muzeum: przygotowanie obiektów własnych do wystawy, oprawa prac.
Opieka nad kwiatami w ekspozycji pałacowej.

Sprzątanie sal ekspozycyjnych w pałacu
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Konserwacja
PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE
Prace wykonane we własnym zakresie:
• wymiana wykładziny zabezpieczającej zabytkowe posadzki w sieni pałacowej i pokoju myśliwskim
• prace porządkowe w pokoju przewodników w budynku pałacu (malowanie, wymiana wykładziny, wykonanie i wymiana listew przypodłogowych)
• konserwacja stolarki okiennej budynku pałacu (strona
wschodnia, parter)
• konserwacja i nakręcanie zegara na wieży północnej
• konserwacja otworów drzwiowych zewnętrznych
w Powozowni (2 szt.)
• prace porządkowe na poddaszach budynków pawilo
nów północnego i południowego, zakup i montaż 14 regałów na poddaszu budynku pawilonu północnego

•
•
•
•
•
•

(tymczasowy magazyn makiet pomników pozyskanych z Państwowego Muzeum na Majdanku)
naprawa opasek z kostki granitowej przy budynku kordegardy południowej i północnej
prace malarskie w serwerowni w budynku kordegardy
południowej
demontaż drewnianej obudowy przy wejściu do kompleksu sanitarnego w pawilonie północnym
naprawa armatury łazienkowej w kompleksie sanitarnym
renowacja tablic informacyjnych z brązu przy bramie
głównej
przygotowanie terenu przed remontem ogrodzenia
południowego: przeładunek elementów z piaskowca
(fragmenty zabytkowego tarasu).

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do wartowni przy bramie na parking

Fontanna okryta plandeką zabezpieczającą
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Konserwacja
INNE PRACE

Prace wykonane we własnym zakresie:
• bieżące czyszczenia i naprawa rynien i rewizji rur spustowych na wszystkich budynkach zespołu pałacowo
-parkowego
• kontrola instalacji odgromowej budynków zespołu
• nadzór i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach zespołu
• dozór nad instalacją elektryczną na terenie zespołu
(kontrola liczników, niezbędne prace naprawcze, doprowadzenie instalacji elektrycznej do wartowni przy
bramie na parking)
• stały nadzór nad sprawnym działaniem fontanny (mycie, usuwanie kamyków i monet), montaż i malowanie
konstrukcji pod zadaszenie fontanny na okres zimowy
• stały nadzór nad oczyszczalnią ścieków, hydrofornią oraz instalacją wodno-kanalizacyjną, czyszczenie
studzienek na terenie zespołu; pielęgnacja odpływu
z oczyszczalni ścieków do rzeki Parysówki, prace pomocnicze przy usuwaniu awarii studni głębinowej
• utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach
zespołu, placu zabaw oraz otoczenia pałacu
• bieżące naprawy i konserwacja pojazdów służbowych,
sprzętu gospodarczego służącego do utrzymania czy-

Przygotowanie do wystawienia opery „Straszny dwór”
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•

•
•
•
•

stości w zespole pałacowo-parkowym, konserwacja
i remont 2 przyczep jednoosiowych
prace techniczne przy aranżacji wystaw czasowych
i ekspozycji stałych, m.in.: w Powozowni wykonanie
regałów do eksponowania latarni powozowych oraz
uchwytów do uprzęży, w Galerii Sztuki Socrealizmu
malowanie części ścian, montaż wysłon do dwóch
otworów okiennych, w Teatralni przygotowanie i montaż
zabudowy wystawienniczej, konserwacja 30 szt. sztalug, przygotowanie pulpitu ekspozycyjnego do szabli
w ekspozycji pałacowej; montaż techniczny obiektów
wystawienniczych; przemieszczanie eksponatów na
terenie muzeum oraz udział i przygotowanie techniczne transportu zewnętrznego (wykonanie skrzyń, podestów, stelaży); modernizacje i nadzór nad prawidłowym
oświetleniem wystaw stałych i czasowych
konserwacja urządzeń do utrzymania właściwych warunków mikroklimatycznych
załadunek i wywóz złomu do punktu skupu
zaopatrzenie w niezbędne materiały i sprzęt do bieżącej działalności
przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań,
konferencji, zajęć edukacyjnych i imprez plenerowych.

Konserwacja
Prace związane z remontem w ramach POIiŚ:
• usunięcie kostki granitowej między teatralnią a oficyną
południową
• demontaż oświetlenia i tablic z budynku stajni
• wydobycie z dołów i usunięcie wapna lasowanego
• opróżnienie pomieszczeń budynku teatralni oraz zabezpieczenie mebli wystawienniczych i oświetlenia,
demontaż szklanej zabudowy z sali wystawowej.

Usługi zewnętrzne:
• zlokalizowanie i usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej,
usunięcie awarii pompy głębinowej
• prace naprawczo-konserwatorskie przy murze południowym w ramach projektu „Kozłówka, ogrodzenie
parku (XIX w.) – zabezpieczenie muru przed szkodliwym działaniem wód opadowych”, dofinansowanego
z programu MKiDN „Ochrona zabytków”.

Mur południowy przed i po remoncie
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Ekspozycje
Zwiedzającym udostępniano ekspozycje stałe i 10 wystaw czasowych.

WNĘTRZA PAŁACOWE
2 kwietnia – 1 grudnia
Frekwencja – 80 711 osób
Po zimowych pracach porządkowych udostępniono wnętrza pałacowe wzbogacone o eksponaty zakonserwowane
w ostatnim czasie oraz o pozyskane nabytki.
W Gabinecie Hrabiego Adama Zamoyskiego została wyeksponowana szabla jego syna, Aleksandra Zamoyskiego,
udostępniona przez prywatnego właściciela. Jest to szabla kawaleryjska oficerska, tzw. krechowiecka, wz. 1919,
stanowiąca rzadki i piękny egzemplarz pamiątkowej broni
białej. Na rękojeści szabli znajduje się srebrny wizerunek
Matki Boskiej Ostrobramskiej, a na pochwie – plakieta
z wygrawerowaną dedykacją „Aleksandrowi Zamoyskiemu
/ za Męstwo / Dow. Zygmunt / Podhorski / 24 VII 1921”.
W Gabinecie znalazły też miejsce trzy obrazy, namalowane
i podarowane przez Inkę Zamoyską w roku 2018. Są to
portrety przedstawiające jej rodziców, Aleksandra i Jadwigę z Brzozowskich, oraz dziadka – Adama Zamoyskiego.

Szabla eksponowana w Gabinecie Adama Zamoyskiego

KAPLICA Z POKOJEM
KSIĘDZA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
2 kwietnia – 1 grudnia
Frekwencja – 80 711 osób

GALERIA SZTUKI SOCREALIZMU
2 kwietnia – 1 grudnia
Frekwencja – 36 997 osób

POWOZOWNIA
2 kwietnia – 1 grudnia
Frekwencja – 43 244 osoby
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Galeria Sztuki Socrealizmu

Ekspozycje
WYSTAWY – PAŁAC

Z pałacowej biblioteki
8 – 27 maja
Miejsce: Biblioteka pałacowa
Koordynator: Elżbieta Dybała
Frekwencja – 7703 osoby
Wstęp w ramach zwiedzania pałacu
W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, 8 maja, rozpoczynającym
Tydzień Bibliotek, w pałacowej bibliotece zaprezentowane
zostały książki związane z tematyką ogrodniczą i botaniczną, pochodzące z księgozbioru rodziny Zamoyskich.
Pokazano m.in. pozycję z 1823 roku „Roślin potrzebnych,
pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych, albo
które w kraju użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie” księdza i przyrodnika Krzysztofa Kluka
(1739–1796), „O urządzaniu gospodarstw według zasad
rozumnego rolnictwa”, z 1826 roku, Jana Nepomucena
Kurowskiego, polskiego agronoma, pisarza i popularyzatora wiedzy rolniczej, tłumaczenie „K. Pliniusza Starszego Historyi naturalnej ksiąg XXXVII”, wydane w Poznaniu
w 1845 roku, oraz bogato ilustrowane paryskie wydawnictwo z 1884 roku z wierszami o kwiatach „L’esprit des
fleurs” Emmeline Raymond.

Wystawa prac Inki Zamoyskiej

Wystawa z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek

220 lat temu – od Bielińskich do Zamoyskich
25 czerwca – 31 października
Miejsce: Salon Biały / Kaplica pałacowa
Koordynator: Anna Szczepaniak
Frekwencja: ok. 20 000 osób
Wstęp w ramach zwiedzania pałacu
Rocznica przejścia Kozłówki w ręce rodziny Zamoyskich
podkreślona została niewielką ekspozycją przygotowaną
z tej okazji. Na planszach przedstawiono sylwetki bohaterów wydarzenia – Franciszka Bielińskiego, sprzedającego
w 1799 roku klucz kozłowiecki, oraz Aleksandra Zamoyskiego, XI ordynata na Zamościu, i jego żony, Marii z Granowskich, którzy majątek nabyli. Pokazany został także
pałac w Kozłówce w swojej pierwotnej, XVIII-wiecznej
wersji. W gablocie wyeksponowano nieprezentowane
dotąd dokumenty, m.in. akt ślubu Aleksandra Zamoyskiego i Marii Granowskiej z 1798 roku oraz inwentarz
majątku kozłowieckiego z 1801 roku, spisany po śmierci
XI ordynata.

Wystawa „220 lat temu – od Bielińskich do Zamoyskich”
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Ekspozycje
Utracone – Zamoyski pod Byczyną
25 czerwca – 31 lipca
Miejsce: Salon Czerwony
Współpraca: Fundacja Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji
Rękodzieła Artystycznego im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie (wykonawca haftu)
Koordynator: Anna Szczepaniak
Frekwencja: 16 404 osoby
Wstęp w ramach zwiedzania pałacu
Pokaz haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Zamoyski
pod Byczyną”, który do 1944 roku wisiał w jadalni koz
łowieckiego pałacu. Haft, o wymiarach 191 x 315 cm,
będący odwzorowaniem zniszczonego w czasie wojny
obrazu, oraz tablicę objaśniającą wydarzenie historyczne
i dzieje malowidła wyeksponowano w Salonie Czerwonym.
Pokaz miał też na celu przypomnienie o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i o utraconych na zawsze dziełach sztuki.

Wystawa „Utracone – Zamoyski pod Byczyną”

Między światłem a kolorem
18 września – 10 listopada
Współpraca: Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich, Związek Polskich Artystów Plastyków
Kuratorzy: Magdalena Pilsak (MZK), Dariusz Płecha (SAP)
Frekwencja: ok. 9500 osób
Wstęp w ramach zwiedzania pałacu
Eksponowana we wnętrzach pałacowych wystawa 28 akwa
rel była owocem pleneru artystycznego członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i Związku Polskich
Artystów Plastyków. Akwarele inspirowane były lubelską
Starówką oraz zespołem pałacowo-parkowym w Kozłówce, zawsze wdzięcznym tematem dla wielu artystów – malarzy, grafików, fotografów.
Wernisaż wystawy „Między światłem a kolorem”, w dniu
17 września, miał formę kuratorskiego spaceru, podczas
którego artyści prezentowali swoje prace i opowiadali
o swoich artystycznych inspiracjach. W dniu zakończenia
wystawy, będącym jednocześnie Dniem Otwartych Drzwi
w muzeum, pięciu artystów można było podziwiać przy
tworzeniu prac w ekspozycji pałacowej.
Autorzy prac: Minh Dam, Jarosław Drążek, Hai Minh Duong
„Tiger”, Anna Fic-Lazor, Artur Gołębiowski, Andrzej Gosik,
Michał Jasiewicz, Kazimierz Kraczoń, Jacek Kwiatkowski,
Tatiana Majewska, Ewelina Maliborska, Bartłomiej Michałowski, Dariusz Płecha, Artur Przybysz, Michał Suffczyński.
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Wystawa „Między światłem a kolorem”

Ekspozycje
WYSTAWY – KAPLICA

Warsztat konserwatora zabytków
18 – 24 kwietnia
Koordynatorzy: Zofia Kamińska, Jolanta Grzechnik
Frekwencja: ok. 1200 osób
Wstęp bezpłatny
Wystawa planszowa przygotowana i prezentowana z okazji
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypadającego 18 kwietnia.

Rodzina Bogiem silna
15 – 17 czerwca
Współpraca: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Koordynator: Elżbieta Dybała
Frekwencja: ok. 1000 osób
Wstęp bezpłatny

Wystawa „Warsztat konserwatora zabytków”

Wystawa planszowa, przygotowana i udostępniona przez
stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przedstawiająca nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcone rodzinie w wymiarze domowym, społecznym i narodowym,
prezentowana była w ramach szóstej sesji naukowej z cyklu „Akademia Kozłowiecka”.

Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia

Wystawa „Rodzina Bogiem silna”

13 – 27 września
Współpraca: Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Koordynator: Elżbieta Dybała
Frekwencja: ok. 6000 osób
Wstęp bezpłatny
Wystawa planszowa, przygotowana z okazji przypadających w październiku 2018 roku rocznic – 70. objęcia przez
Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. wyboru Karola Wojtyły na papieża, prezentowana była w ramach
siódmej sesji naukowej z cyklu „Akademia Kozłowiecka”.
Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”
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Ekspozycje
WYSTAWY – GALERIA SZTUKI SOCREALIZMU

1949–2019. Stale o Nowej Hucie

kwiecień – grudzień MUZEUM
2019 ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

30 kwietnia – 1 grudnia
Współpraca: Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa
Kuratorzy: Paweł Jagło, Piotr Kapusta, Maria Wąchała-Skindzier, Maciej Miezian (MK), Katarzyna Kot (MZK)
Frekwencja: 11 500 osób
Wstęp w ramach zwiedzania Galerii Sztuki Socrealizmu
Wystawa, przygotowana przez Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, zbudowana została wokół tematów dotyczących 70-letniej historii dzielnicy i kombinatu
metalurgicznego. Wyeksponowano m.in. architekturę i urbanistykę dzielnicy, życie jej mieszkańców, pomnik Lenina
– symbol propagandy komunistycznej wpisany w przestrzeń miejską oraz największy zakład przemysłowy Krakowa (czynny od 1954).
Zaprezentowano fotografie i teksty informacyjne umieszczone na 16 ekspozytorach wystawienniczych, opracowanych i wykonanych przez Muzeum Nowej Huty. Zostały one
uzupełnione 6 obrazami olejnymi i 4 planszami z reprodukcjami prac rysunkowych pochodzącymi ze zbiorów własnych. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład pt. „Nowa
Huta to nie tylko socrealizm”, zaprezentowany przez Macieja Mieziana z Muzeum Krakowa, który w interesujący sposób przybliżył zagadnienia związane z historią Nowej Huty.

Wywiadu o wystawie udziela kurator Katarzyna Kot
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1949–2019 STALE
O
NOWEJ
HUCIE
MUZEUM
ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

Plakat do wystawy „1949–2019. Stale o Nowej Hucie”

Ekspozycje
WYSTAWY – TEATRALNIA

Róża do wszystkich rzeczy …
31 maja – 8 września
Kurator: Karolina Wilkowicz
Oprawa plastyczna: Anna Fic-Lazor
Realizacja techniczna: dział techniczny muzeum
Frekwencja: 16 840 osób
Wystawa inspirowana kwiatem róży, pojawiającym się
w sztuce jako motyw dekoracyjny, symbol, znak, ale także
imię szczególnie popularne w rodzinie Zamoyskich. Zaprezentowano na niej obrazy, między innymi Olgi Boznańskiej, Alfonsa Karpińskiego czy Leona Wyczółkowskiego,
a także meble, porcelanę i rzemiosło artystyczne dekorowane motywem róży.
Patronatem honorowym objęli wystawę: Marcin Zamoyski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, Ambasada Republiki Bułgarii w Polsce, Ambasada Republiki
Peru w Polsce.

Róża
do wszystkich
rzeczy...

maj – wrzesień
2019

75 MUZEUM
ZAMOYSKICH

LAT W KOZŁÓWCE
1944–2019

Patronat medialny

Patronat honorowy

portal polskich florystów

j

iedza
zw

Przedsięwzięcie obejmowało również opracowanie i wydanie bogato ilustrowanego katalogu.

Partnerzy wystawy

ForumKwiatowe.pl

Marcin Zamoyski
AMBASADA REPUBLIKI BUŁGARII

Ambasada Peru
w Polsce

Plakat do wystawy „Róża do wszystkich rzeczy …”

Wystawa „Róża do wszystkich rzeczy …”
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Ekspozycje
W dniu otwarcia wystawy na terenie zespołu pałacowo
-parkowego zostały zorganizowane imprezy towarzyszące, nawiązujące do tematu wystawy: kiermasz produktów
różanych i tradycyjnych, charytatywny pokaz mody „Być
kobietą” oraz różana wystawa florystyczna, której pomysłodawcą i organizatorem był mistrz-florysta Piotr Marzec.
Współpraca: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie, Sigma International

Charytatywny pokaz mody „Być kobietą”

Kiermasz produktów różanych
34

(Poland) Ltd. Sp. z o.o., marka róż Avalanche+®, Chrysal, Victoria Floral Products, VHV Flowers and Greens BV,
Polskie Towarzystwo Różane, Cech Rzemiosł Spożywczych
w Lublinie, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego,
Lubelski Rynek Hurtowy SA Elizówka.
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Agnieszka Szczebiot
Frekwencja: ok. 250 osób
Wstęp wolny

Ekspozycje

Kompozycje wystawy florystycznej we wnętrzach pałacowych i na dziedzińcu
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Ekspozycje
WYSTAWY PLENEROWE

450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja
26 kwietnia – 12 listopada
Współpraca: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Koordynator: Agata Ulanowska
Frekwencja: ok. 30 000 osób
Wstęp wolny
Plenerowa wystawa edukacyjna, przygotowana przez
Muzeum Lubelskie w Lublinie, przybliżająca historię relacji polsko-litewskich od końca XIV wieku do roku 1569
oraz ukazująca rolę Lublina i korzystne zmiany, jakie
dla rozwoju miasta miał okres panowania Jagiellonów.
W zestawieniu z realizowanym w muzeum projektem,
obejmującym rewitalizację czterech budynków zespołu
pałacowego z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne,
dofinansowanym z funduszy europejskich, wystawa wpisuje się w tegoroczne hasło „Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej”. Wystawę sfinansowano ze środków MKiDN
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017–2022.

Wystawa „450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja”

WYSTAWY PREZENTOWANE POZA SIEDZIBĄ MUZEUM

Narysuję Ci bajkę
6 lutego – 24 czerwca
Biblioteka Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Frekwencja: ok. 1200 osób
Przygotowana w 2016 roku wystawa planszowa prezentująca ilustrację książkową dla dzieci, wypożyczana innym
instytucjom kultury.
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Wystawa „Narysuję Ci bajkę” w Bibliotece Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

Działalność naukowa
Zorganizowano 1, współorganizowano 5 konferencji naukowych, przygotowano i wygłoszono 2 referaty.

KONFERENCJE

Muzea-rezydencje. Metamorfozy
Trzecia sesja z cyklu „Muzea-rezydencje w Polsce” zorganizowana została w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, pod patronatem honorowym Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego.
Celem przedsięwzięcia było przedstawienie szerokiego
spektrum zagadnień związanych z przemianami, jakie
w polskich muzeach-rezydencjach zachodzą dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym oraz różnorodnych
kwestii związanych z pozyskiwaniem tych środków. Poprzez prezentację zrealizowanych i realizowanych muzealnych przedsięwzięć pokazane zostały zarówno wynikające
z nich korzyści, jak też związane z nimi problemy i uwarunkowania. Na konferencję przygotowano sześć referatów
z prezentacjami, w których dyrektorzy najbardziej znanych
polskich muzeów rezydencjonalnych: w Wilanowie, Łańcucie, Pszczynie, Rogalinie oraz w Kozłówce, przedstawili
projekty rewitalizacyjne, wystawiennicze i edukacyjno-upowszechnieniowe realizowane w swoich placówkach dzięki
pozyskiwanym funduszom zewnętrznym.
6 września
Koordynatorzy: Grażyna Antoniuk, Elżbieta Dybała
Frekwencja: 50 osób

Konferencja „Muzea-rezydencje w Polsce. Metamorfozy”

Konferencja „Akademia Kozłowiecka”

Akademia Kozłowiecka
Kontynuacja cyklu konferencji organizowanych we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”
Oddziałem w Lublinie, poświęconych życiu i działalności
Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Odbyły się cztery spotkania – piątej, szóstej, siódmej i ósmej sesji. W ich ramach wygłoszonych zostało 10 referatów, zaprezentowano 2 wystawy planszowe w kaplicy,
dokonano prezentacji 4 książek, m. in.: publikacji „Z głębi
duszy” zawierającej duchowe notatki Prymasa Wyszyńskiego, którą przedstawiła Iwona Czarcińska z Instytutu
Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz

Konferencja „Akademia Kozłowiecka”
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książki z płytą „Civis Christi” – muzycznej opowieści o życiu i kapłańskiej posłudze Stefana Kardynała Wyszyńskiego, autorstwa śp. Romana Kołakowskiego, wydanej przez
IW Pax 2019.
Szóstej konferencji towarzyszyła także promocja planszowych gier edukacyjnych: „ABC Miłości”, poświęconej życiu i nauczaniu Kardynała Wyszyńskiego, wydanej przez
Fundację Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego
oraz „Ornamenty, Sentymenty” i „Pałacowy zawrót głowy”,
wydanych przez firmę Lubigier. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem zwiedzających, wśród których była też
liczna grupa uczestników VII Zjazdu Dużych Rodzin, odbywającego się w Lubartowie.

„Intelektualia myśliwskie”

16 marca, 15 czerwca, 14 września, 16 listopada
Współpraca: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Lublinie
Koordynator: Elżbieta Dybała
Frekwencja: ok. 150 osób

Intelektualia myśliwskie
Motywem wiodącym X edycji sesji naukowej z cyklu „Intelektualia myśliwskie” była ochrona zagrożonych gatunków zwierząt. W sześciu referatach przedstawione zostały
aspekty historyczne, współczesne, a także artystyczne dotyczące tego zagadnienia.

Wystawa fotografii „Tak było – z obiektywem i strzelbą...”

Obradom towarzyszyła wystawa fotografii Tadeusza Budzińskiego zatytułowana „Tak było – z obiektywem i strzelbą. Bieszczady w latach 1970–1980”.
28 września
Współorganizator: Klub Świętego Huberta z Warszawy
Koordynator: Katarzyna Kot (MZK)
Frekwencja: 50 osób
Posiedzenie Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej w Bydgoszczy
WYKŁADY, REFERATY

Opieka nad domem historycznym. Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce, Anna Fic-Lazor, opracowanie i wygłoszenie
referatu z prezentacją podczas seminarium Forum Muzeów Domów Historycznych „Opieka nad domem historycznym w otoczeniu – problemy i wyzwania w zakresie
ochrony zabytków i zabytkowego krajobrazu” w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Cykliczne spotkania mają na celu
wypracowanie koncepcji zarządzania oraz opieki nad domem historycznym w strukturze muzeum.
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Posiedzenie Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej w Lublinie

Działalność naukowa
Nowe przestrzenie – nowe wyzwania. Oferta kulturowa
w projekcie realizowanym z funduszy UE, Anna Fic-Lazor,
opracowanie i wygłoszenie referatu z prezentacją podczas
sesji naukowej „Muzea-rezydencje w Polsce. Metamorfozy”, zorganizowanej z okazji 75-lecia powstania Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce.
Kształtowanie krajobrazu założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce, Anna Fic-Lazor, prelekcja z prezentacją w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lublinie.

Uczestnicy XLI Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB) w Kozłówce

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH

XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB) zorganizowana w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Anna Fic-Lazor
„Historia w przestrzeniach pamięci. Obóz – miejsce – muzeum”, konferencja naukowa zorganizowana z okazji 75-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku, Anna Fic-Lazor

„Ogrody historyczne – autentyzm, ochrona i zarządzanie”,
Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Zamek
Królewski w Warszawie

„Życie codzienne na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej. Kilka zagadnień”, konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Katarzyna Kot
„Ziemianie Lubelszczyzny w latach II Rzeczypospolitej”,
konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Sławomir Grzechnik
„Izabela Czartoryska – dux femina facti”, konferencja naukowa w Muzeum Czartoryskich w Puławach, Anna Szczepaniak, Magdalena Pilsak
„Ogrody historyczne – autentyzm, ochrona i zarządzanie”,
Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Zamek
Królewski w Warszawie – Muzeum, Agata Ulanowska

ARTYKUŁY

Magdalena Pilsak, Wystawa „Róża do wszystkich rzeczy…” w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, „Spotkania
z Zabytkami”, nr 7–8, 2019, s. 62–64.
„Spotkania z Zabytkami” 2019, nr 7–8
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INFORMACJA NAUKOWA

Przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na 21 kwerend,
umożliwienie przeprowadzenia 5 kwerend na miejscu.
Kwerendy dotyczyły wypożyczeń eksponatów na wystawy oraz udostępnienia materiałów informacyjnych do prac
naukowych.
Udostępnienie 20 fotografii do prac naukowych i publikacji
popularnonaukowych oraz artykułów prasowych.
Sporządzenie noty katalogowej na temat obrazu „Maria
Kazimiera i Teresa Kunegunda w otoczeniu dam dworu”
dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Anna
Szczepaniak.

Opracowanie not katalogowych do obiektów w katalogu
wystawy „Róża do wszystkich rzeczy…”, Anna Szczepaniak, Karolina Wilkowicz.
Kwerenda w Archiwum Państwowym w Lublinie w związku
z odkryciem butelek wina w oficynie północnej.
Kwerenda do wystawy poświęconej 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej, planowanej w muzeum w roku 2020.
Udostępnianie księgozbioru – wypożyczono 203 książki
z biblioteki podręcznej, na miejscu udostępniano książki,
archiwalia, czasopisma i inne zasoby biblioteczne.

WSPÓŁPRACA

Uczestnictwo dyrektor Anny Fic-Lazor:
• w posiedzeniach Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej (Lublin, Bydgoszcz)
• w radach muzeów: Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum
Czartoryskich w Puławach (przewodnicząca) oraz
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
• w spotkaniu dyrektorów muzeów współprowadzonych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Lublin)

•
•
•
•

w zebraniach Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział w Lublinie
w debacie „Jakiego muzeum potrzebuje Dęblin?...”,
(Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych)
w 9. Spotkaniu Opiekunów Pomników Historii (Krasiczyn)
w konferencji otwierającej debatę publiczną nt. przyszłego kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, z perspektywą do 2030 (Lublin).

KONTENTY POIiŚ

Przygotowanie nowych ekspozycji planowanych w budynkach objętych remontem w ramach projektu POIiŚ:
•
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Prace nad scenariuszem nowej ekspozycji „Socrealizm. Galeria Sztuki”, m.in.: wybór eksponatów
przewidzianych do prezentacji; przygotowywanie
podpisów do eksponatów oraz nośników multimedialnych; wybór materiału fotograficznego z filmów
fabularnych nagrywanych w Kozłówce i określenie
praw do wykorzystania; przeprowadzenie kwerend:
w zasobach Instytutu Audiowizualnego Filmoteki
Narodowej w Warszawie (Polska Kronika Filmowa
z l. 1944–1956), w zbiorach „Zachęty” (katalogi warszawskich wystaw plastyki z l. 1948–1956); wybór
materiałów archiwalnych, plakatów, rysunków, grafik

•

•

•
•

i rzeźb oraz biogramów malarzy i rzeźbiarzy do prezentacji multimedialnych.
Prace nad przygotowaniem wystawy „Rodzinny album”, m.in: opracowanie scenariuszy i wybór fotografii do 4 prezentacji w fotoplastykonie: „Celebryci
XIX wieku”, „Polskie rody arystokratyczne”, „Fundacje
i rezydencje Zamoyskich”, „Zamoyscy w Angoli”.
Opracowanie scenariuszy do projekcji multimedialnych przy prezentacji „Makieta zespołu pałacowo
-parkowego” przedstawiającej historię zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce i historię muzeum oraz
„wpisanych w Kozłówkę”.
Opracowanie scenariusza do pokoju zagadek.
Wyselekcjonowanie fotografii zabytkowych do gier interaktywnych, puzzli, wydruków.

Wydawnictwa
2 tytuły publikacji w łącznym nakładzie 600 egz, 55 000 folderów, 1750 druków promocyjnych i akcydensowych.
W pracowniach muzealnych wykonywane były projekty graficzne, skanowanie i czyszczenie fotografii, skład i łamanie tekstów, nanoszenie korekt i przygotowanie do druku.

Raport roczny 2018

MUZEUM
ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

A4, ss. 76, nakład 100 egz., ISBN 978-83-64867-48-4

Katalog wystawy Róża do wszystkich rzeczy…
A4, ss. 88, nakład 500 egz. ISBN 978-83-64867-52-1

Muzeum

Zamoyskich
M. Widelska, Konstanty
w Kozłówce Zamoyski – w kręgu rodziny

Kontynuacja publikacji wydawnictwa w wersji elektroniczPiękno
nej na stronie internetowej muzeum.
Autentyzm
Wyjątkowość

BIG

BIG

BIG
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W KOZŁÓWCE
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kwiecień – grudzień MUZEUM
2019 ZAMOYSKICH
W KOZŁÓWCE

Jeżeli zaś mnie ktoś zapyta,
jak chciałbym nazwać mą opowieść,
którą zaczynam – ja odpowiem,
że to o Róży powieść: cała
sztuka miłości w niej zawarta.
Przedmiot jej piękny jest i nowy;
oby Bóg dał, by ją przyjęła
mile ta, której ofiaruję:
ona to bowiem jest bez ceny
i godna być umiłowaną
tak, aby dać jej imię Róży.

1949–2019 STALE

KATALOG WYSTAWY

Oo róży”
Guillaume de Lorris „Powieść
NOWEJ
HUCIE

Katalog wystawy „Róża do wszystkich rzeczy...”

Zaproszenia na wystawy
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ZAPRASZAMY

WNĘTRZA PAŁACOWE

2 kwietnia
– 30 czerwca
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
2020
2 lipca – 1 września

Z oryginalnym wyposażeniem
z XIX/XX w., zgromadzonym
przez I ordynata kozłowieckiego, Konstantego Zamoyskiego.

10.00 – 16.00
10.00 – 17.00
10.00 – 16.00
10.00 – 15.00

2 września – 27 października
29 października – 1 grudnia

Kalendarz promocyjny, A2, ss.7,
nakład
2500
Nieczynne:
w poniedziałki
oraz 21egz.
IV, 20 VI, 1 i 11 XI,

KAPLICA

2019

a także 6 IX – Pałac i 23–29 IV – Galeria Sztuki Socrealizmu

Zaprojektowana na wzór kaplicy
królewskiej w Wersalu. Przy kaplicy znajduje się Pokój Księdza
Stefana Wyszyńskiego, w którym
mieszkał w latach 1940–1941.

CENNIK
Bilet wstępu

Normalny

Ulgowy

24 zł

12 zł

8 zł

4 zł

Powozownia

6 zł

3 zł

Wystawa czasowa

6 zł

3 zł

auta
5 zł

autokary
12 zł

Pałac

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
2019
Galeria Sztuki
Socrealizmu

GALERIA SZTUKI
SOCREALIZMU

Prezentuje prace polskich artystów z lat 1949–1954.

Folder informacyjny, wersja polska
oraz
nakład
Karnet 2 IV
– 30 V i 9angielska,
IX – 1 XII
34 zł
17 zł
(na czynne ekspozycje)
55 000 egz.
POWOZOWNIA
Karnet 31 V – 8 IX
40 zł
20 zł
(na czynne ekspozycje)

Powozy z XIX/ XX w. ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie, latarnie, sprzęt jeździecki
i akcesoria podróżne.

Karnet dla Dużej Rodziny
Parking

10 zł

OGRODY

Pałac zwiedza się pod opieką przewodnika, w grupach
Druki akcydensowe i okolicznościowe
do 30 osób, pozostałe wystawy – indywidualnie

Ogród francuski, z fontanną
i pomnikiem żołnierzy
napoleońskich, oraz romantyczny park angielski z ptaszarnią
i placem zabaw dla dzieci.

Rezerwacja i sprzedaż biletów:
bilety.muzeumzamoyskich.pl, tel.: +48 81 852 83 10;
rezerwacja@muzeumzamoyskich.pl

plakaty – 10 egz.
Zwiedzanie tematyczne, zajęcia edukacyjne i warsztaty dla
zaproszenia – 1400 egz.
dzieci, młodzieży i dorosłych, oprowadzanie w językach
30 kwietnia – 1 grudnia
okolicznościowa – 350 obcych
egz.(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)
„Stale okartka
Nowej Hucie”
WYSTAWY CZASOWE

Wstęp bezpłatny – środy, w maju – wtorki, 10.00 – 15.00

31 maja – 8 września
„Róża do wszystkich rzeczy”

75

LAT

MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

1944–2019

Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, tel. +48 81 852 83 00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBARTOWIE

www.muzeumzamoyskich.pl

BIG

www.powiatlubartowski.pl

MUZEUM
ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

BIG

Folder informacyjny i kartki świąteczne
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Miasto
Lubartów

Edukacja
Przeprowadzono 63 interakcyjne zajęcia edukacyjne, wprowadzono specjalną wakacyjną ofertę zwiedzania dla najmłodszych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Zwiedzanie tematyczne i warsztaty
Przeprowadzenie 63 zajęć z zakresu zwiedzania tematycznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ofercie muzeum było 15 tematów zajęć edukacyjnych, wśród
których największą popularnością cieszyły się: „Moda
na czystość” i „Zabawki – historia prawdziwa”.
2 kwietnia – 15 grudnia
Frekwencja: 1920 osób
Zwiedzanie dla dzieci z opiekunami
Zwiedzanie dla dzieci
Odbyło się 12 zajęć z wprowadzonej specjalnej wakacyjnej
oferty zwiedzania dla najmłodszych z opiekunami. Dzieci
w koronach na głowie przeobrażały się w mieszkańców
pałacu i zwiedzały go z przewodniczką w stroju z epoki.
1 czerwca – 31 sierpnia
Frekwencja: 325 osób

Zajęcia edukacyjne dla dorosłych
Przeprowadzenie 11 zajęć edukacyjnych dla osób doro
słych „Herbatka u Hrabiostwa”. Przy dźwiękach salonowej
muzyki, przy gorącej herbacie, uczestnicy zajęć poznają
życie codzienne dawnych mieszkańców pałacu.
1 czerwca – 31 sierpnia
Frekwencja 297 osób

Zajęcia edukacyjne na wystawach
Warsztaty i zajęcia edukacyjne przeprowadzano także na
wystawach czasowych oraz podczas okolicznościowych
wydarzeń muzealnych, takich jak: Dzień Dziecka, Imieniny
Róży, Anieli i Anny, Europejskie Dni Dziedzictwa. Podczas

Specjalistyczne zwiedzanie wystawy prowadzone przez jej
kuratora Karolinę Wilkowicz
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Edukacja

Warsztaty podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zajęcia edukacyjne podczas Imienin Róży, Anieli, Anny

tych wydarzeń zwiedzający muzeum mieli również możliwość uczestniczenia w specjalistycznym zwiedzaniu wystawy „Róża do wszystkich rzeczy…”. Specjalną oprawę
audiowizualną przygotowano także podczas Nocy Muzeów, Narodowego Czytania i Dnia Otwartych Drzwi.

Gry edukacyjne
W dniu 21 lipca, dla uczestników wydarzenia Imieniny
Róży, Anieli i Anny została zorganizowana edukacyjna gra
terenowa, związana z postaciami rodu Zamoyskich oraz
wszystkimi ekspozycjami muzealnymi, połączona z quizem tematycznym na wystawie „Róża do wszystkich rzeczy…” oraz grą planszową przed pałacem.
Podczas różnych wydarzeń muzealnych prezentowana
była też planszowa gra edukacyjna „Pałacowy zawrót
głowy”. Gra, opracowana przez Katarzynę Giżkę, wydana
przez firmę Lubigier z Lublina, nawiązuje do historii koz
łowieckiego pałacu i jego mieszkańców.
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Warsztaty hafciarskie

Edukacja
Dotknij Muzeum
W ramach kontynuacji projektu „Dotknij muzeum” realizowano działania mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do zbiorów muzeum osobom niedowidzącym, m.in.
poprzez specjalną ofertę edukacyjną dla tej grupy osób.

Konkurs filmowy
Tematem konkursu filmowego „Kozłówka w moich oczach”
było Muzeum Zamoyskich w Kozłówce widziane oczami
młodzieży. Konkurs miał zainteresować młodych odbiorców
ofertą muzeum, uwrażliwiać na uniwersalne wartości, takie
jak kultura, sztuka, historia oraz zachęcić uczestników do aktywności artystycznej.

Młodzi LUBią Kulturę

Szkolenie „Profilaktyka konserwatorska w muzeum”

Kontynuowano współpracę partnerską w projekcie „Młodzi LUBią Kulturę” 2019–2021, realizowanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.
Projekt skierowany jest do osób zajmujących się edukacją
kulturalną w województwie lubelskim.

SZKOLENIA, PRAKTYKI, STAŻE
„Profilaktyka konserwatorska w muzeum” – szkolenie zorganizowane dla muzealników z różnych regionów Polski, koncentrowało się wokół zagadnień przechowywania muzealiów
w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia
się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich
pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem). W programie zajęć
znalazły się: wykład „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów”,
zwiedzanie wszystkich ekspozycji oraz wybranych magazynów pod opieką pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny i z komentarzem konserwatorskim,
a także warsztaty konserwatorskie, związane z pakowaniem,
oczyszczaniem i przechowywaniem muzealiów.
9–10 maja
Współpraca: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów w Warszawie
Frekwencja: 25 osób

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
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Edukacja
Sprawowano opiekę nad stażami, praktykami studenckimi i uczniowskimi: czworo studentów kulturoznawstwa,
turystyki i historii w Dziale Edukacji, Informacji Muzealnej
i Wydawnictw, studentka III roku filologii romańskiej UW
w Bibliotece, student IV roku historii UMCS w Galerii Sztuki
Socrealizmu, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w pracowni stolarskiej.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
Szkolenia w siedzibie muzeum:
• szkolenie w zakresie profilaktyki konserwatorskiej, magazynowania i bezpiecznego obchodzenia się z zabytkami (pracownicy muzeum, studenci KUL – 10 osób)
• „Muzea Dostępne”, szkolenie zrealizowane w ramach
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr (14 osób)
• szkolenia wstępne i okresowe BHP oraz ppoż. (20 osób)
• szkolenie wewnętrzne w zakresie Ochrony Danych
Osobowych – praktyczna ochrona danych osobowych po wejściu RODO (18 osób)
• szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej (17 osób).
Pracownicy muzeum uczestniczyli także w różnorodnych
szkoleniach organizowanych przez inne muzea i instytucje:
• „Design Thinking dla muzeów”, szkolenie i warsztaty
zorganizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów (1 osoba)
• „Koalicje dla Niepodległej”, szkolenie i warsztaty zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
i Biuro Programu Niepodległa w Muzeum Czechowicza, oddz. Muzeum Lubelskiego w Lublinie (1 osoba)
• „Skuteczny fanpage i reklama w social media”, szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach I Lubelskiego Forum Turystyki (1 osoba)
• Zmiany w prawie pracy i prowadzeniu dokumentacji
po zmianach przepisów w 2019 roku, szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych
w Lublinie (1 osoba)
• Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
w 2019 roku, szkolenie zorganizowane przez Fundację
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (1 osoba)
• Wybrane zagadnienia z rachunkowości, środki niematerialne i prawne, podatki w instytucjach kultury, szkolenie zorganizowane przez Biuro Audytorskie FK-BAD
(1 osoba)
• Kurs kasjer złotowy, rozpoznawanie znaków pieniężnych, szkolenie zorganizowane przez Ekspert s.c.
Warszawa (1 osoba)
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Realizacja projektów, problemy, zagrożenia, szkole46

Szkolenie „Muzea Dostępne”

•

nie zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury
(2 osoby)
Kierowanie ochroną w muzeach – zabezpieczenia mechaniczno-budowlane, szkolenie zorganizowane przez
NIMOZ w Muzeum Śląskim w Katowicach (1 osoba).

Uzyskanie tytułu zawodowego kustosza przez dyrektor muzeum Annę Fic-Lazor. Podjęcie studiów licencjackich na kierunku historia sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1 osoba).
W dniach 28.03 – 1.04 grupa pracowników muzeum
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Bawarii. Program
obejmował zwiedzanie zamków Ludwika II Bawarskiego
oraz najważniejszych zabytków Monachium. Uczestnicy
objazdu mieli możliwość zapoznania się z dokonaniami
muzealników niemieckich i ze sposobami organizowania
i udostępniania ekspozycji w odwiedzanych muzeach – rezydencjach, a podczas spotkań z ich pracownikami dokonywała się efektywna wymiana doświadczeń.

Promocja
83 199 użytkowników strony internetowej muzeum, 502 144 odsłon, 7591 polubień na Facebooku, 340 pozycji materiałów prasowych i audiowizualnych, kolportaż 55 000 folderów.

STRATEGIA ROZWOJU MUZEUM 2016–2025

Dzięki przyjętej strategii muzeum cały czas rozszerza swoją ofertę, zarówno popularnonaukową, jak też specjalistyczną, dla koneserów i pasjonatów.
Głównym założeniem strategii jest nawiązywanie do postaci ściśle związanych z kozłowieckim pałacem poprzez
organizację wydarzeń związanych bezpośrednio z zajęciami i zainteresowaniami przywoływanych bohaterów z rodziny Zamoyskich.
Ponadto, realizując cele strategii, muzeum postawiło duży
nacisk na komunikację za pośrednictwem portali społecznościowych, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost
popularności fanpage’a oraz profilu na Instagramie, a także rozpoznawalności instytucji.

PROMOCJA W INTERNECIE

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków wdrożona została nowa strona internetowa muzeum, prezentująca
informacje aktualne, archiwalne, o zbiorach, historii muzeum i ofercie dla zwiedzających, a także galeria cyfrowa
udostępniająca 450 fotografii przedstawiających potomków Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskich.
Strona internetowa i galeria cyfrowa powstały w ramach
zadania „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
ramach programu Kultura Cyfrowa 2019.
Systematyczna aktualizacja strony internetowej muzeum
i portali społecznościowych:
• strona internetowa: 83 570 odwiedzin użytkowników,
w tym 83 199 nowych użytkowników, 371 użytkowników powracających, 502 144 odsłony strony
• profil muzeum na Facebooku: 209 postów, 7591 polubień strony, 7776 obserwujących
• kanał muzeum na YouTube: 29 276 wyświetleń, 138
subskrypcji
• profil Muzeum na Instagramie: 42 posty, 927 obserwujących.

Nowy serwis internetowy muzeum

Galeria cyfrowa
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PROMOCJA W MEDIACH
Muzeum Zamoyskich w mediach ogólnopolskich:
• Civitas Christiana
• Czwórka Polskie Radio
• Dzieje.pl
• Dziennik Łódzki Plus
• Echo Dnia Plus
• E-press.news
• E-Teatr
• Express Plus Bydgoski
• EXU MAG
• Fakt24
• Forum Odkrywcy
• Gazeta Dziennik Polonii w Kanadzie
• Gazeta Lubuska Plus
• Gazeta Wrocławska Plus
• Gazeta.pl
• GlosPolonii.com
• Głos św. Antoniego
• Gość Niedzielny
• High Living
• Interia.pl
• Kurier Historyczny
• Najwyższy Czas!
• Nasz Dom i Ogród – FLORA
• Nasz Dziennik
• Newseria
• Niezalezna.pl
• Nowości Plus
• Onet.pl
• PolandIN
• Polaneis.pl
• Polsat (Wydarzenia, Wystarczy chcieć)
• Polska Times
• Radio Eska
• Radio Maryja
• Radio Opole
• Radio RMF FM
• Radio WNET
• Radio ZET
• SE.pl
• Spotkania z Zabytkami
• Telewizja TRWAM
• The First News
• To Nasz Region
• Trade magazin
• TVN (Dzień dobry TVN)
• TVN24
• TVP INFO
• TVP Polonia (Kapitał Polski)
• TVP1 (Teleexprees, Teleexpres Extra)
• TVP2 (Pytanie na Śniadanie)
• TVP3
• TVS
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Profil muzeum na Instagramie

TVP3 Lublin, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Nagranie programu TVP2 „Pytanie na śniadanie”

Promocja

TVP3 Lublin, „Poranek między Wisłą a Bugiem”

TVP1, „Teleexpress”
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Promocja

TVN, „Dzień Dobry TVN”, gościem Michała Cessanisa była Inka Zamoyska

Telewizja Polsat News
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Promocja
Portale, strony i blogi o tematyce kulturalnej i turystycznej: Muzealnictwo.com, NIMOZ, Dzieje.pl, Europejskie
Dni Dziedzictwa, Imprezowo Plenerowo, Giełda Eventów,
Evensi, Kiwiportal, Dzieciaki w plecaki, Zakochani w kwiatach, Forum kwiatowe itp.
Muzeum Zamoyskich w mediach regionalnych, m.in.:
• Dziennik Wschodni – 15 materiałów
• Gazeta Wyborcza Lublin
• Gość Lubelski
• KanałS Lubartów
• Kurier Lubelski – 22 materiały
• Kurier Zamojski
• LAJF
• Lubartowiak – 13 materiałów
• Lubartów24
• Lubelska TV
• Lubelski Serwis Informacyjny
• Lublin112 – 10 materiałów
• Nasze Miasto
• Nowy Tydzień
• Podlasie24
• Powiat Lubartowski – Serwis Informacyjny
• Przegląd Lubartowski
• Pulawy24
• Radio Centrum
• Radio Lublin – 22 materiały
• Radio Plus
• Radio Zamość
• TVP Lublin – 32 materiały, w tym 6 programów „na
żywo” (Panorama Lubelska, Poranek Między Wisłą
i Bugiem, Zobacz, co słychać, Stop Kultura)
• Tygodnik Zamojski
• Wspólnota Lubartowska

Telewizja Trwam, „Informacje dnia”

Radio Maryja

Lokalne portale o tematyce turystycznej i kulturalnej (takie
jak Smakuj Lubelskie, Lubelskie Travel, Lublin.eu, Informacja turystyczna w Lublinie itp.)
Udział dyrektor muzeum w nagraniu materiału filmowego
promującego digitalizację 636 cennych muzykaliów z koz
łowieckich zbiorów we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach programu
„Dziedzictwo Muzyki Polskiej Czasu Rozbiorów” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz Muzeum Zamoyskich do programu zostały
włączone instytucje takie jak: Archiwum Jasnogórskie,
Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Biblioteka Czartoryskich, Biblioteka Polska w Paryżu. Opracowane rekordy zamieszczane są sukcesywnie w bazie
RISM – Répertoire International des Sources Musicales
(Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych), stanowiącej największą na świecie bazę rękopisów oraz druków
muzycznych.

TVP2, „Pytanie na śniadanie”, Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Nagranie filmu promującego digitalizację kozłowieckich
muzykaliów
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Promocja

„Nasz Dom i Ogród – Flora”, 2019, nr 4 (113)
Archiwizowanie materiałów prasowych i audiowizualnych
poświęconych muzeum – skatalogowano 340 pozycji.

Kolportaż wydawnictw
W ramach wymiany międzymuzealnej i międzybibliotecznej wydawnictwa muzeum zostały przekazane do 78 placówek muzealnych, bibliotecznych i kulturalnych.
Kolportaż 55 000 folderów informacyjnych muzeum w kraju i za granicą m.in. wśród instytucji kulturalnych, oświatowych i turystycznych: biur podróży, centrów informacji turystycznej, hoteli, szkół, muzeów, ośrodków kultury polskiej,
bibliotek a także na targach turystycznych i edukacyjnych
oraz podczas wydarzeń.
Kolportaż kalendarzy muzealnych na 2019 i 2020 rok,
wśród ośrodków i instytucji lokalnych i ogólnopolskich.
Kolportaż wydawnictw
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INNE

Na profilu facebookowym muzeum ogłoszony został plebiscyt na najpiękniejszą różę w przypałacowym rozarium,
utworzonym w 2018 r. w centralnej części ogrodu francuskiego. Spośród zamieszczonych na muzealnym Facebooku fotografii kozłowieckich róż najwięcej polubień użytkowników profilu uzyskała odmiana Heritage.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce było jednym z patronów
honorowych Królewskiej Wystawy Róż, zorganizowanej
w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej
w dniach 11–13 maja 2019 roku.

Róża Heritage w rozarium wschodnim – zwyciężczyni plebiscytu na muzealnym Facebooku
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Udostępnianie zespołu pałacowo-parkowego
Udostępnianie przestrzeni muzealnych do zwiedzania oraz na konferencje, warsztaty, koncerty, sesje fotograficzne.

Ekspozycje muzealne udostępniano turystom krajowym
i zagranicznym, indywidualnym i grupom zorganizowanym, przedstawicielom sceny politycznej, artystom, ludziom świata nauki i kultury, oficjalnym delegacjom polskim i zagranicznym.
Wśród gości muzeum byli m.in.:
• Inka Zamoyska
• Maria Helena Zamoyska z synem Maciejem
• Maria i Hubert Górscy, siostrzeńcy Jadwigi Zamoyskiej, ostatniej właścicielki Kozłówki
• Adam Benedykt Bisping, potomek Róży z Potockich
Zamoyskiej
• Martijn Homan, Attaché w Ambasadzie Królestwa
Niderlandów
• Kalina Stancheva, Dyrektor Bułgarskiego Instytutu
Kultury

Inka Zamoyska ze swoją kuzynką Marią Heleną Zamoyską
i jej synem Maciejem
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Robert Kilen, autor powieści sensacyjnej „Czart”,
której akcja związana jest z kozłowiecką rezydencją
uczestnicy XLI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
dyrektorzy muzeów i instytucji kultury z obszaru polityki pamięci, prowadzonych i współprowadzonych
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dziennikarze i tour operatorzy z Węgier i Francji
delegacje zagraniczne z Lubelskiego Centrum Konferencyjnego
delegacja przedstawicieli miast partnerskich Lubartowa
uczestnicy międzynarodowego projektu kulinarno-krajoznawczo-lingwistycznego „Smaki Lubelszczyzny bez
granic – Tastes of Lubelszczyzna without borders”, organizowanego przez Fundację Regionalną Lubelszczyzny
uczestnicy XXVI Święta Roweru w Lubartowie
uczestnicy Zjazdu Dużych Rodzin.

Adam Benedykt Bisping przekazał muzeum plakietę z wizerunkiem swojej prababki Róży z Potockich Zamoyskiej

Udostępnianie zespołu pałacowo-parkowego

Dyrektorzy muzeów i instytucji kultury
Umożliwiano zwiedzanie ekspozycji muzealnych osobom
z dysfunkcjami oraz ze szczególnymi potrzebami, dzieciom z domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i dzieciom z rodzin najuboższych, emerytom i rencistom itp.
Do dyspozycji osób niepełnosprawnych ruchowo był lekki
wózek inwalidzki, przeznaczony do poruszania się po ekspozycji pałacowej.

Udostępniano obiekty i tereny muzealne instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom na sesje naukowe, sympozja,
posiedzenia, koncerty i imprezy charytatywne oraz towarzyszące im imprezy rekreacyjne. Odbyły się tu m.in. zloty
i spoty samochodów zabytkowych.

Telewizja Polsat News, nagranie programu „Wystarczy chcieć”
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Udostępnianie zespołu pałacowo-parkowego

Żołnierze w Kozłówce

Robert Kilen ze swoją książką „Czart”

Udostępniano zespół pałacowo-parkowy dla potrzeb telewizji,
wytwórni filmowych, agencji reklamowych, redakcji czasopism i innych instytucji. Sesje filmowe realizowali tu m.in.:
tercet wokalny „L’Amour”, JoBee Project – teledysk do utworu „Amber Tears”, Fundacja Polsat do programu „Wystarczy
chcieć”, fotograficzne sesje modowe i promocyjne realizowały marki: MODLISHKA, TOVA, BonusMG, 4BABY.

Kaplicę pałacową udostępniano w celach religijnych,
odbywały się w niej m.in. msze święte rozpoczynające
obrady kolejnych edycji konferencji naukowych z cyklu
„Akademia Kozłowiecka”. Kaplicę udostępniano także na
ceremonie religine (4 uroczystości ślubne i 2 komunijne).
We wnętrzach pałacowych realizowane były także ślubne
sesje fotograficzne.

Nagranie teledysku tercetu „L’ Amour”

Nagranie teledysku JoBee Project; fot. Piotr Marchlewski
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Sesja reklamowa marki BonusMG

Udostępnianie zespołu pałacowo-parkowego
PLENERY
W ramach kontynuacji wieloletniej współpracy pomiędzy
Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej a Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 21–28 lipca
odbył się trzeci plener rysunkowo-malarski. Studenci i absolwenci, pod opieką prof. PW dra hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego oraz dr inż. arch. Moniki Neff, mieli
możliwość dokumentowania założenia pałacowego rezydencji kozłowieckiej w zróżnicowanych formach zapisu
graficznego, poczynając od swobodnego szkicu poprzez
notatki poświęcone detalom do kontekstualnych studiów.
Uczestnicy mieli też możliwość udziału w kwerendach
archiwalnych, prowadzonych przy współpracy i pomocy
pracowników muzeum, mających na celu rozpoznanie
najstarszej historii zespołu pałacowo-parkowego. Istotną
częścią prowadzonych studiów było odnajdywanie „ducha
miejsca” i związków Wydziału Architektury z Kozłówką,
które sięgają czasów hrabiego Konstantego Zamoyskiego,
u którego gościł Zygmunt Kamiński, późniejszy założyciel
Wydziału i jego wieloletni profesor.

Plener malarski Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
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Inne formy działalności kulturalnej
Jubileusz 75-lecia Muzeum w Kozłówce, opera plenerowa „Straszny dwór”, cykliczne wydarzenia ogólnopolskie
i muzealne.

JUBILEUSZ 75-LECIA MUZEUM W KOZŁÓWCE
W 2019 roku muzeum świętowało jubileusz 75-lecia powstania. Obchodom towarzyszyła sesja naukowa „Muzea-rezydencje w Polsce. Metamorfozy”, poświęcona przemianom, jakie w polskich muzeach-rezydencjach zachodzą
dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a siedemnastu pracowników otrzymało
Medale za Długoletnią Służbę, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Podczas uroczystości Inka Zamoyska, najmłodsza
córka ostatnich właścicieli Kozłówki, przekazała muzeum

Jubileusz 75-lecia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
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szczególne pamiątki, osobiste przedmioty związane z jej
rodzicami, Jadwigą i Aleksandrem Zamoyskimi. Obchody
jubileuszu uświetnił koncert Grzegorza Wilka.
Jubileusz muzeum honorowym patronatem objęli Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
6 września
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Agnieszka Kościuczyk
Frekwencja: 90 osób

Inne formy działalności kulturalnej
AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

Slow Art Day

Noc Muzeów

Chętnych do powolnego kontemplowania sztuki w ramach
Slow Art Day zaprosiliśmy do zatrzymania się przed obrazem „Alegoria powonienia”. Oryginalne płótno zostało
zaprezentowane w Salonie Czerwonym, zaś dokładne poznanie tego dzieła umożliwiła jego reprodukcja, ze szczegółowym opisem całej kompozycji i objaśnieniem licznych
symboli. Wydruk został przedstawiony w kaplicy pałacowej, gdzie bez narzuconego tempa i ograniczeń czasowych, można było przyjrzeć się najdrobniejszym detalom
obrazu.

Motywem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów była
muzyka. W salonach kozłowieckiego pałacu rozbrzmiewały dźwięki zabytkowych instrumentów – pianoli, pianomelodikonu i gramofonu. Nastrojowe utwory zagrała też
młoda, utalentowana skrzypaczka Alicja Kostrubiec. W Kaplicy rozbrzmiewały nagrania organowe, a w Galerii Sztuki
Socrealizmu adekwatny do tego okresu montaż słowno
-muzyczny oparty na materiałach źródłowych z lat 50. XX
wieku. Personel muzeum wystąpił w strojach z epoki.

27 kwietnia
Salon Czerwony / Kaplica pałacowa
Koordynator: Magdalena Pilsak
Frekwencja: ok. 350 osób

18 maja
Wnętrza pałacowe, Kaplica, Galeria Sztuki Socrealizmu
Koordynator: Agata Ulanowska
Frekwencja: 1320 osób

Narodowe Czytanie
Muzeum Zamoyskich po raz siódmy włączyło się w coroczną akcję propagującą znajomość literatury narodowej,
pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Kolejna
edycja odbywała się pod hasłem „Osiem lektur na ósme
Narodowe Czytanie”. Motywem przewodnim były polskie
nowele. Podczas zwiedzania pałacu w Kozłówce, przewodniczki w stylowych sukniach przedstawiały zwiedzającym fragmenty noweli Elizy Orzeszkowej pt. „Dobra pani”.
Na dziedzińcu przed pałacem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Samoklęskach, zaprezentowały krótkie inscenizacje
wybranych fragmentów „Katarynki” Bolesława Prusa. Natomiast w Kamionce, w ramach współpracy z Zespołem
Szkół w Kamionce oraz gminnymi instytucjami kultury,
dyrektor Muzeum w Kozłówce oraz Inka Zamoyska wraz
z innymi gośćmi czytali z podziałem na role nowelę „Dym”
Marii Konopnickiej.
7 września
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce/Kamionka
Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa w Samoklęskach, Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola
Ziemskiego w Nasutowie
Koordynatorzy: Beata Filipowicz, Agata Ulanowska
Frekwencja: ok. 700 osób

Narodowe Czytanie
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Inne formy działalności kulturalnej
Europejskie Dni Dziedzictwa
W nawiązaniu do hasła „Polski splot”, będącego motywem przewodnim 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, w muzeum zorganizowane zostało wydarzenie pod
nazwą „Różany splot” – łączące obchody EDD z finisażem wystawy czasowej „Róża do wszystkich rzeczy…”.
O ekspozycji, podczas zwiedzania kuratorskiego, opowiadała Karolina Wilkowicz, prezentując ciekawostki i detale
prezentowanych zabytków. Dla aktywnych uczestników
przygotowane zostały warsztaty haftu z motywem róży
a pośród różanych kwater w kozłowieckim parku odbył się

wykład na temat pielęgnacji krzewów różanych w przydomowych ogródkach, przygotowany przez dr inż. Krystynę
Rysiak z Ogrodu Botanicznego UMCS.
8 września
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współorganizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Ogród Botaniczny UMCS
Koordynatorzy: Katarzyna Kot, Agata Ulanowska
Frekwencja: ok. 350 osób

Europejskie Dni Dziedzictwa

60+ Kultura

Polska Zobacz Więcej

W ramach dziewiątej edycji weekendu kultury dla seniorów,
organizowanej przez instytucje kultury, a inicjowanej przez
MKiDN, muzeum zaproponowało uczestnikom wydarzenia
zwiedzanie pałacu w promocyjnej cenie oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie w Galerii Sztuki Socrealizmu.

Muzeum Zamoyskich po raz kolejny zostało partnerem
akcji Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny. W ramach wydarzenia odwiedzający muzeum mogli zwiedzić
Powozownię oraz Galerię Sztuki Socrealizmu z biletem za
pół ceny.

28–29 września
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współorganizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Frekwencja: 400 osób

23–24 listopada
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współorganizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna
Frekwencja: 70 osób
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Inne formy działalności kulturalnej
MUZEALNE IMPREZY I WYDARZENIA CYKLICZNE

Spotkanie Opłatkowe
W dorocznym spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, zaproszeni goście i sponsorzy oraz pracownicy
muzeum. Części religijnej spotkania przewodniczył Ksiądz
Biskup Mieczysław Cisło. Uroczystość uświetnił koncert
kolęd oraz szlagierów starego kina w wykonaniu artystów
Teatru Muzycznego w Lublinie. Świąteczne dekoracje wykonały uczennice Szkoły Policealnej Pracowników Służb
Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie pod okiem
mistrza florystyki Piotra Marca. Atrakcją spotkania była

wystawa obrazów, autorstwa Inki Zamoyskiej, najmłodszej
córki Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich, ostatnich właścicieli Kozłówki.
5 stycznia
Salon Czerwony
Współpraca: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie
Frekwencja: 80 osób

Spotkanie Opłatkowe

Mundurowa Majówka
W programie kolejnej edycji wydarzenia znalazły się pokazy sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego, prezentacje i kursy dotyczące między innymi, bezpieczeństwa
drogowego i pierwszej pomocy, pokazy bojowe strażaków,
zabawy dla dzieci i ognisko. Ostatniego dnia imprezie towarzyszył festiwal kuchni polowych, występy kapel ludowych z Lubartowa i Kamionki, a także IV Ogólnopolski Zlot
Akordeonistów, w ramach którego odbyły się warsztaty
akordeonowe, wystawa zabytkowych instrumentów oraz
koncert Accordion Virtuoso w wykonaniu wirtuoza akordeonu Pawła A. Nowaka.

1–3 maja
Park, Kordegarda północna
Współpraca: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, M-TMED Transport sanitarny,
2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”, 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego oraz
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Stowarzyszenie
Sąsiedzi z Lubartowa, OSP Samoklęski, OSP Kamionka,
OSP Kozłówka, OSP Starościn, OSP Ciemno, OSP Siedliska.
Koordynator: Agata Ulanowska
Frekwencja: ok. 3000 osób
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Inne formy działalności kulturalnej

Mundurowa Majówka

Dzień Dziecka – Sportowa Kozłówka
Z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży zorganizowana
została trzecia edycja „Sportowej Kozłówki”. Uczestnicy
wydarzenia mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie ekspozycje i skorzystać z wielu atrakcji na świeżym powietrzu. Były
to m.in.: gra karciana „Pałacowy zawrót głowy”, osadzona
w historycznych kozłowieckich realiach, pokazy gimnastyczne ze wstążką, nawiązujące do ćwiczeń Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, wykonane przez uczennice klas
sportowych ze Szkoły Podstawowej w Kamionce, w parku – rowerowy tor przeszkód, policyjne motocykle i zabawy związane z ruchem drogowym. Nie zabrakło także gier
sportowych i zabaw plastycznych, wśród których znalazły
się wielkie, plenerowe warcaby, rzut oszczepem przez koła
olimpijskie, bule oraz gry z piłką. Dodatkowo najmłodsze
dzieci uczestniczyły w specjalnym zwiedzaniu, podczas
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którego w koronach na głowie, przeobraziły się w mieszkańców pałacu i pod okiem przewodniczki w stroju z epoki
zwiedziły wnętrza pałacowe. Wszystkie dzieci, które tego
dnia aktywnie uczestniczyły w atrakcjach i zabawach,
otrzymały upominki.
1 czerwca
Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce
Współpraca: Szkoła Podstawowa w Kamionce, Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie i Komendy Powiatowej Policji w
Lubartowie
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Beata Filipowicz
Frekwencja: ok. 1000 osób

Inne formy działalności kulturalnej

Sportowa Kozłówka, układ choreograficzny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Kamionce

Imieniny Róży, Anieli i Anny
Wydarzenie, nawiązujące do historii rezydencji, miało
przybliżyć jego uczestnikom postacie trzech wspaniałych
kobiet z rodu Zamoyskich. W programie imprezy znalazła
się prelekcja o róży damasceńskiej i właściwościach olejku różanego wygłoszona przez Slavianę Holc, współpracującą z Bułgarskim Instytutem Kultury przy Ambasadzie Bułgarii w Polsce. Przygotowano także grę terenową związaną
z postaciami rodu Zamoyskich, a także quiz tematyczny na
wystawie różanej oraz grę planszową przed pałacem. Można było malować kwiaty do wielkiego bukietu imieninowego oraz wykonać przypinki z wizerunkami solenizantek.
Tego dnia muzeum otrzymało też kopię płaskorzeźby z wizerunkiem Róży z Potockich Zamoyskiej (według oryginału
uznanego artysty Marcelego Guyskiego), ofiarowaną przez
jednego z jej potomków.
21 lipca
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Beata Filipowicz
Frekwencja: ok. 500 osób

Imieniny Róży, Anieli i Anny
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Inne formy działalności kulturalnej
Zwiedzanie z Duchami
Niecodzienna, wieczorna wizyta w pałacu w Kozłówce połączona była ze spacerem przez wnętrza śladem postaci
z arystokratycznych rodów, które odeszły w dramatycznych
okolicznościach. W nastrojowych ciemnościach można
było wypatrywać duchów, które opowiadały zwiedzającym
swoje poruszające historie. Autorski scenariusz, obsada,
przygotowanie charakteryzacji i kostiumów, oraz aranżacja
pomieszczeń – w wykonaniu pracowników muzeum.
25 października, 22 listopada
Wnętrza pałacowe
Koordynacja, scenariusz i reżyseria: Beata Filipowicz
Frekwencja: 80 osób

Zwiedzanie z Duchami

Dzień Otwartych Drzwi
Kolejna edycja wydarzenia zorganizowana została z okazji
75. rocznicy powstania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Pałac, Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię oraz Kaplicę pałacową można było zwiedzać bezpłatnie pod czujnym
okiem dam i kawalerów w stylowych strojach. Była to również ostatnia okazja do przyjrzenia się nastrojowym akwarelom, goszczącym we wnętrzach pałacowych w ramach
wystawy „Między światłem a kolorem”, oraz podpatrzenia
akwarelistów przy ich pracy.
10 listopada
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współpraca: Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich
Koordynatorzy: Magdalena Pilsak, Agata Ulanowska
Frekwencja: 7950 osób

Dzień Otwartych Drzwi

Karma wraca
W ostatni dzień sezonu turystycznego w muzeum po raz
czwarty odbyła się akcja pomocy bezdomnym zwierzętom
„Karma wraca”. Każda osoba, która przekazała dary dla podopiecznych schroniska dla zwierząt, otrzymała wejściówkę
do pałacu. Tego dnia muzeum odwiedziło również kilka psów
ze schroniska, z którymi można było spacerować po parku
oraz uzyskać informacje, jak można adoptować zwierzaka.
1 grudnia
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współpraca: Wolontariat schroniska dla zwierząt w Nowodworze
Koordynator: Beata Filipowicz
Frekwencja: 200 osób
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Karma wraca

Inne formy działalności kulturalnej
MUZYCZNA KOZŁÓWKA

Opera plenerowa „Straszny dwór”
Plenerowa realizacja opery „Straszny Dwór” Stanisława
Moniuszki odbyła się na dziedzińcu pałacowym. Spektakl
zorganizowany został w ramach projektu Opera na Prowincji, wpisanego w program oficjalnych obchodów Roku Moniuszkowskiego w Polsce i dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki
i Tańca. Pałac w Kozłówce stał się tłem dla plenerowego
wystawienia opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki

z udziałem m.in. solistów Teatru Wielkiego w Poznaniu, chóru i orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie, a także zespołu
Pieśni i Tańca „Powiśle”.
15 sierpnia
Współorganizatorzy: Fundacja im. Wincentego i Franciszka
Lesslów w Puławach oraz Teatr Muzyczny w Lublinie
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Karolina Wilkowicz,
Alina Skrzypiec
Frekwencja: ok. 4500 osób

Opera „Straszny dwór”
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Inne formy działalności kulturalnej
Koncert „Muzyka polska znana i nieznana”

Koncert „Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie”

W koncercie kameralnym z cyklu „Z klasyką przez Polskę”
wystąpili: Sławomir Tomasik – wybitny skrzypek, kompozytor, pedagog i poeta, oraz Robert Morawski – pianista
kameralista. Koncert prowadził znakomity propagator muzyki Stefan Münch. W programie znalazły się utwory m.in.:
Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Józefa Elsnera, Henryka Wieniawskiego i Grażyny Bacewicz. Koncert zorganizowany został w ramach projektu
finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

W kameralnym koncercie wokalnym wystąpiło kilkunastu
młodych solistów (m.in. z Europy Wschodniej, Izraela),
absolwentów prestiżowych akademii muzycznych. W programie znalazły się fragmenty arii pochodzących z oper
Stanisława Moniuszki, a także fragmenty dzieł innych kompozytorów, współczesnych Moniuszce. Koncertowi towarzyszył komentarz o muzyce wygłoszony przez muzykolog
dr Małgorzatę Mierczak, polsko-austriacką śpiewaczkę.
Koncert zorganizowany został w ramach projektu Filharmonii Lubelskiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

29 sierpnia
Kaplica pałacowa
Współorganizatorzy: Polski Impresariat Muzyczny, Instytut
Muzyki i Tańca
Koordynator: Agnieszka Kościuczyk
Frekwencja: 70 osób

Koncert „Muzyka znana i nieznana”

30 sierpnia
Kaplica pałacowa
Współorganizator: Filharmonia Lubelska
Koordynator: Agata Ulanowska
Frekwencja: 70 osób

Koncert „Śpiewnik domowy na Lubelszczyźnie”

INNE WYDARZENIA

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
W związku z realizowanym projektem „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo
-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia)
z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, który jest
dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020 muzeum aktywnie włączyło się
w obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich, największego wydarzenia dla projektów europejskich w Pol66

sce. W ramach akcji uczniowie i studenci mogli bezpłatnie
zwiedzić ekspozycje pałacowe,a także zagrać w grę terenową w parku. Ponadto w Miasteczku Funduszy Europejskich w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie muzeum
przygotowało przeobrażone w pałacowe wnętrze stoisko,
na którym damy w stylowych sukniach prowadziły konkursy i quizy na temat wykorzystania funduszy europejskich
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Inne formy działalności kulturalnej
10–12 maja
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie
Współorganizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Koordynator: Beata Filipowicz
Frekwencja: ok. 700 osób

Pokaz kawaleryjski
Pokaz kawaleryjski przygotowany został przez Szwadron
Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych.
Ułani zaprezentowali pokaz musztry oraz zawody kawaleryjskie we władaniu szablą i lancą, a także skoki konne
przez przeszkody. Na stoisku promocyjnym można było
przyjrzeć się umundurowaniu i broni kawalerzystów oraz
wyposażeniu jeźdźców i koni.
28 września
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce, Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal
Koordynatorzy: Agata Ulanowska, Beata Filipowicz
Frekwencja: ok. 150 osób

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Z Kozłówką Bezpieczniej
Muzeum Zamoyskich po raz kolejny włączyło się w kampanię profilaktyczno-edukacyjną, kierowaną do uczestników
ruchu drogowego, organizowaną przez lubelską Policję we
współpracy z Pogotowiem Ratunkowym.
Podczas trzech akcji, 14 lutego, 8 marca i 26 września,
funkcjonariusze i ratownicy zachęcali kierowców do prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze. Każdy
kierowca, który wzorowo przeszedł kontrolę został nagrodzony muzealnymi gadżetami.

Pokaz kawaleryjski

Efektem tej współpracy było też promowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego
poprzez konkurs „Moda na odblaski”. Jego organizatorem
był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a współorganizatorami – Fundacja Krajowe
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium
Oświaty w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Muzeum było też partnerem 32. edycji konkursu „Najlepszy policjant ruchu drogowego województwa lubelskiego
2019”, zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Finał konkursu „Moda na odblaski”
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Park i ogród

19 ha parku, 3530 m alejek, 4100 m2 żywopłotów i szpalerów, 1600 krzewów róż, 15 700 kwiatów rabatowych.

Pielęgnacja 17 ha trawników, parterów, polan, terenu przed
bramą główną, tzw. „gwiazdy”, oraz rowów okalających
zespół pałacowo-parkowy:
• koszenie trawników w ogrodzie francuskim o powierzchni 27 413 m2, koszenie polan ogrodowych,
runa parkowego o powierzchni 62 964 m2
• koszenie terenu przed bramą główną, tzw. „gwiazdy”,
o powierzchni 17 274 m²
• koszenie rowów okalających ogrodzenie zespołu pałacowo-parkowego
• nawożenie nawozami mineralnymi i organicznymi
oraz azotowymi
• aeracja, wertykulacja i wałowanie
• nawadnianie.
Naprawa i pielęgnacja alejek parkowych: wałowanie, odchwaszczanie i odkurzanie 1470 mb alejek żwirowych oraz
2060 mb alejek o nawierzchni z mączki dolomitowej.

Usuwanie wiatrołomów

Wałowanie

Odkurzanie liści
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Park i ogród
Zabiegi pielęgnacyjne przy krzewach, pnączach i żywopłotach:
• wiosenne odkrycie roślin zabezpieczonych na zimę
• strzyżenie żywopłotów i szpalerów – 1000 m2 lip,
3100 m2 bukszpanu, buku i grabu
• cięcia formujące i odmładzające przy około 100 krzewach iglastych (żywotniki, jałowce, cisy)

•
•
•
•

cięcia pnączy i krzewów ozdobnych
uzupełnienie nasadzeń bukszpanu, bluszczu, lip i grabów
odchwaszczanie żywopłotów
zabezpieczenie roślin przed zimą przez założenie siatek, agrowłókniny, konstrukcji ochraniających tuje.

Cięcie krzewów ozdobnych

Odkurzanie po cięciu

Zabezpieczenie roślin przed zimą
Prace pielęgnacyjno-porządkowe w parku:
• usuwanie skutków wichur, usuwanie spadłych gałęzi
oraz suchych konarów z drzew przy alejach parkowych
• grabienie i wywiezienie opadłych liści kasztanowców

•
•
•

formowanie koron młodych drzew (buki, lipy)
wiosenne i jesienne grabienie i wywiezienie zeschłych
liści z powierzchni 50 000 m2 parku
usuwanie samosiewów.
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Park i ogród

Przeprowadzono ocenę stanu zdrowotnego trzech lip z zastosowaniem tomografii komputerowej. Zadanie wykonała
firma zewnętrzna.
Prace leczniczo-pielęgnacyjne przy 24 drzewach na terenie
zespołu: cięcia fitosanitarne i korygujące, wymiana wiązań
linowych. Zabiegi wykonała firma usługowa ze środków
finansowych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Pielęgnacja 1058 m2 rabat z roślinami ozdobnymi:
• wiosenne przycinanie róż rabatowych w ogrodzie
francuskim, w rozarium i w tunelu foliowym, jesienne
kopczykowanie i wiosenne rozgarnięcie kopczyków
przy 1150 krzewach różanych, przesadzanie ok. 230
róż z części rosarium do ogrodu bylinowego
• przesadzanie barwinka z rabaty przy teatralni do szkółki
(na czas prac remontowych) oraz ponowne sadzenie
• odchwaszczanie rabat kwiatowych, ogrodu produkcyjnego
o powierzchni 2500 m2 oraz kostki granitowej na dziedzińcu
• spulchnianie ziemi wokół roślin
• usuwanie przekwitłych kwiatostanów róż oraz innych
kwiatów na dziedzińcu i w ogrodzie francuskim
• wykonanie oprysków chemicznych przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom roślin ozdobnych, róż,
bukszpanu (po cięciu)
• wykonanie oprysków herbicydami przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym
• nawożenie i nawadnianie rabat kwiatowych i ogrodu
produkcyjnego.

Dziedziniec wiosną
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Ocena stanu zdrowotnego drzew z zastosowaniem tomografii komputerowej

Park i ogród
Hodowla roślin ozdobnych:
• pielęgnacja szkółki drzew i krzewów ozdobnych
• wyprodukowanie 13 000 sadzonek kwiatów jednorocznych (pelargonia, szałwia, starzec, aksamitka,
portulaka, koleus, lobelia, kanna)
• wysadzenie roślin w rabaty na dziedzińcu, w ogrodzie
francuskim, przed budynkiem teatralni, na tarasach
i w donicach oraz uzupełnianie nasadzeń bylinowych
• pielęgnacja ogrodu bylinowego o powierzchni 336 m2
• produkcja kwiatów w ogrodzie gospodarczym i w tunelu foliowym o powierzchni 180 m2 na potrzeby ekspozycji muzealnych
• nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem ogrzewania
w szklarni i tunelach foliowych, w których uprawiane
są rośliny do dekoracji ekspozycji muzealnych oraz do
wysadzania na rabaty, wymiana folii na dużym tunelu
ogrodniczym
• wykonywanie do sal wystawowych kompozycji
z kwiatów ciętych własnej produkcji utrzymanych
w stylu właściwym dla danej ekspozycji, układanie po
30 kompozycji dwa razy w tygodniu.

Ogrodnik-florysta Grażyna Wronowska
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Park i ogród
Inne prace:
• stała opieka nad ptakami ozdobnymi – pawiami i bażantami
• pielęgnacja wolier, remont i czyszczenie budek lęgowych
• odkurzanie dziedzińca, terenu przed bramą główną,
wjazdu na parking, wokół pałacu (raz w tygodniu
w okresie letnim)
• odśnieżanie dróg komunikacyjnych i ciągów pieszych
• utrzymanie w ciągłej sprawności automatycznego systemu nawadniania terenów zielonych, usługa realizowana przez firmę zewnętrzną
• modernizacja nawadniania pod linie kroplujące
w ogrodzie francuskim
• demontaż i montaż progów zwalniających na drodze
przed główną bramą, renowacja słupków i łańcucha
odgradzającego rabatę przy teatralni
• wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw
• bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i maszyn
ogrodniczych
• czyszczenie ławek parkowych, rozwiezienie i ustawienie ławek i koszy na śmieci na terenie parku i ogrodu,
zabezpieczenie na okres zimy, bieżące opróżnianie koszy parkowych
• wykonanie tabliczek informacyjnych do róż w rozarium wschodnim (70 szt.).

Jedna z tabliczek informacyjnych w rozarium wschodnim
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Przygotowanie do nowych nasadzeń

Bezpieczeństwo i ochrona
Ochrona fizyczna, systemy alarmowe, monitoring, konwojowanie transportów muzealiów, doskonalenie sprawności
operacyjnej.

OCHRONA

Przeprowadzanie przeglądów technicznych systemów alarmowych ppoż. oraz antywłamaniowych, zgodnie z przepisami.
Systematyczne sprawdzanie stanu zabezpieczeń eksponatów oraz systemów alarmowych i czujek chroniących przed
kradzieżami we wszystkich ekspozycjach. Bieżące usuwanie usterek systemów we własnym zakresie bądź przez pracownika specjalistycznego firmy zewnętrznej.
Konwojowanie przez pracowników WSO transportów z eksponatami użyczonymi z innych muzeów do wystawy czasowej (5 wyjazdów).
W związku z trwającym remontem budynków oficyn i stajni
prowadzenie bieżącej kontroli osobowej poprzez wydawanie
pracownikom firm zewnętrznych przepustek czasowych,
kontrolowanie wwożonych i wywożonych materiałów.

Na strzelnicy

DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ

Ćwiczenia obronne
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla kadry
kierowniczej muzeum oraz dowódców zmian. Uczestnictwo w „Treningu Stałego Dyżuru” w ramach wojewódzkich ćwiczeń obronnych (16 kwietnia).

Turniej Drużyn Muzealnych Wewnętrznych Służb Ochrony
Ogólnopolski Turniej Drużyn Muzealnych Wewnętrznych
Służb Ochrony „Obudź W SObie zwycięzcę” został zorganizowany w Kozłówce już po raz czwarty. O puchar dyrektora
Muzeum Zamoyskich walczyło 9 ekip muzealnych, które
musiały wykazać się wiedzą teoretyczną oraz sprawnością
praktyczną w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz umiejętnościami strzeleckimi. Zwyciężyła ekipa z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, drugie miejsce przypadło
strażnikom z Zamku Królewskiego w Warszawie, a trzecie
drużynie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zwycięska drużyna z organizatorami Turnieju
13 września
Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów
Uczestnicy: Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe
w Kielcach, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Zamoyskich w Koz
łówce, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek
Królewski w Warszawie
Koordynator: Dionizy Kuchta
Frekwencja: 60 osób
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Wsparcie informatyczne
81 urządzeń pracujących w sieci, 3 serwery, 6 systemów zarządzania bazami danych, 11 baz danych, 32 aplikacje,
2,6 TB archiwum fotograficznego, 1,6 TB archiwum prac.

Utrzymywano w ciągłości pracy sprzęt, systemy operacyjne i aplikacje, m.in.: przeprowadzano diagnostykę, aktualizacje, modyfikacje, reinstalacje, konfiguracje oraz instalacje poprawek systemów operacyjnych oraz aplikacji.
Wykonano instalację i konfigurację nowo zakupionego
serwera oraz utworzono 2 maszyny wirtualne na potrzeby
obsługi Active Directory (AD) oraz Systemu Baz Danych.
Administrowano siecią lokalną zarządzając urządzeniami
i zasobami sieciowymi, a także użytkownikami (dodawanie, modyfikowanie, zmiana uprawnień). Przyłączanie stanowisk do nowo utworzonej domeny. Konfiguracja macierzy obejmująca m.in.: utworzenie i przydzielenie udziałów
sieciowych, konfigurację dostępu do właściwych aplikacji
poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników
usługi AD, kopiowanie wskazanych przez użytkowników
zasobów na udziały sieciowe.
Wykonywano diagnostykę uszkodzeń i naprawę sprzętu
komputerowego. Prowadzono prace związane z instalacją i usuwaniem awarii systemów baz danych (7) oraz
przywracaniem danych (3), a także konwersją do nowych
struktur baz danych (5).

Administrowanie danymi galerii cyfrowej
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Prowadzono profilaktykę bezpieczeństwa obejmującą:
• aktualizację oprogramowania oraz usuwanie złośliwego oprogramowania
• aktualizację firmware i software firewala sprzętowego
• aktualizację elektronicznych podpisów kwalifikowanych
• aktualizację oprogramowania i zabezpieczeń do systemów zewnętrznych
• w systemach wykorzystujących karty RFID: uaktywnianie
nowych kart i modyfikacja uprawnień w już używanych
• przygotowanie nowych algorytmów backupu baz danych systemów i aplikacji używanych w muzeum oraz
nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem
• aktualizację oprogramowania firmowego w urządzeniach
sieciowych i zarządzających cyberbezpieczeństwem.
Zrealizowano zakupy: dyski na potrzeby projektu Kultura+,
baterie do zasilaczy awaryjnych, dyski przenośne na potrzeby działów, rejestrator dla kamer IP, oprogramowanie
antywirusowe i firewall.
Uczestniczono w konferencjach internetowych i webinariach dotyczących cyberbezpieczeństwa i nowych rozwiązań w obszarze IT.

Wsparcie informatyczne

Administrowanie serwisem internetowym muzeum

Prowadzono serwis internetowy muzeum i Biuletyn Informacji Publicznej.
Prace związane z realizacją zadania w ramach projektu
Kultura+:
• galeria cyfrowa: koordynowanie działań, przygotowanie materiałów tekstowych i zasobów fotograficznych
zgodnie ze standardami, ponowne skanowanie materiału fotograficznego nie spełniającego standardów
(100 szt.), przygotowanie i nagranie danych do Centrum Kompetencji (NAC)
• strona www: koordynacja działań, przygotowanie środowiska testowego (utworzenie subdomeny, zmiana
wersji php, umożliwienie łączności po ssh z subdomeną) i testy nowego serwisu muzeum (dane, baza,
CMS), archiwizacja poprzedniej strony www, przeniesienie serwisu do domeny głównej.
Archiwizowano i tagowano fotografie archiwalne oraz
bieżące. Przygotowywano materiał fotograficzny do udo-

stępnienia na potrzeby własne oraz innych instytucji i osób.
Skanowano materiały na potrzeby poszczególnych działów
i projektów.
Przeprowadzono ujednolicanie numeracji zasobu fotografii
zabytkowych w systemie muzealnym zgodnie z zasadami
inwentaryzacyjnymi, włączono 615 wizerunków obiektów.
Dokonano przeglądu: autorów fotografii pod kątem kwalifikacji materiału fotograficznego do Domeny Publicznej,
specyfikacji sprzętu komputerowego przeznaczonego do
zakupu w ramach POIiŚ, umów związanych z projektami
realizowanymi w ramach Kultura+ oraz umowy hostingu.
Prowadzono obsługę informatyczną sesji i konferencji.
Opracowywano projekty oraz przygotowywano do druku
wydawnictwa muzealne, wydruki do wystaw czasowych
oraz materiały informacyjne i promocyjne. Przygotowano
7 prezentacji multimedialnych na potrzeby muzeum.
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Kancelaria i Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe obejmuje 48,67 mb dokumentacji, w tym aktowej kategorii A – 5,11 mb, technicznej kategorii
A – 5,60 mb i aktowej kategorii B – 37,96 mb.

KANCELARIA

Zarządzanie obiegiem korespondencji wpływającej i wychodzącej z muzeum. Aktualizacja bazy adresowej (1647
pozycji) i przygotowanie etykiet adresowych. Wysyłka
m.in. zaproszeń na wydarzenia muzealne, życzeń okolicznościowych, wydawnictw muzealnych, materiałów promocyjnych.
Aktualizowanie i wprowadzanie zmian do aktów normatywnych i zarządzeń wewnętrznych muzeum. Prowadzenie
rejestru umów, uzupełnianie wykazu terminów obowiązujących umów, delegacji, zarządzeń dyrektora, upoważnień
i wydawanych pełnomocnictw.
Wykonywanie tłumaczeń i korekty tekstów oraz korespondencji (język angielski).
Sporządzanie grafików i harmonogramów udostępniania
kaplicy oraz miejsc noclegowych, edukacyjnych i konferencyjnych.
Zarządzanie stroną internetową muzeum oraz siecią telekomunikacyjną. Opracowanie materiałów i dokumentów
dotyczących zmiany dostawcy usług telefonii komórkowej
oraz konserwacji centrali telefonicznej.
Przygotowanie informacji dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie odnośnie:
• kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w muzeum
w 2018 r.
• wykazu umów zawartych w latach 2017–2019 dotyczących doradztwa finansowo-prawnego, druku, promocji i marketingu oraz usług cateringowych
• uzupełnienia informacji dotyczących energii elektrycznej w związku z przetargiem przygotowywanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
• odpowiedzi dla potrzeb kontroli NIK prowadzonej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dotyczącej mniejszości narodowych
• umów zawartych przez muzeum w latach 2018–2019
w zakresie ochrony ppoż.
Współorganizacja i obsługa spotkań, imprez i wydarzeń
muzealnych (11 razy).
Prowadzenie prac związanych z zakupem i realizacją zamówień na sprzęt i materiały (biurowe, do organizacji konferencji, teleinformatyczne, promocyjne).
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Kierownik Kancelarii i Archiwum Agnieszka Kościuczyk

Kancelaria i Archiwum Zakładowe
ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Przygotowanie do Archiwum Państwowego w Lublinie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego w 2018 r.
Przyjęcie do archiwum zakładowego akt, dla których upłynął
okres przechowywania w komórkach organizacyjnych: Dział
Finansowo-Księgowy (218 jednostek archiwalnych kat. B),
Szef WSO (22 jednostki archiwalne kat. B). Udostępnianie
akt z archiwum zakładowego.
Prowadzenie systematycznych pomiarów temperatury i wilgotności w archiwum zakładowym.

KONTROLE

W muzeum przeprowadzono siedem kontroli:
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie wraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków w Lublinie – kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego – ocena: pozytywna, bez zaleceń
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – kontrola przedsięwzięcia
„Bieżąca rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłówce”, dofinansowanego
przez WFOŚiGW – ocena pozytywna, bez zaleceń
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie – kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy
– ocena pozytywna, z zaleceniem uzupełnienia książki
obiektu budowlanego, zalecenie zrealizowano
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie –
kontrola w zakresie ochrony i opieki nad zespołem pałacowo-parkowym w Kozłówce, wpisanym do rejestru
zabytków województwa lubelskiego – ocena pozytywna, bez zaleceń
• Marszałek Województwa Lubelskiego – kontrola wykonywania zadań obronnych – ocena pozytywna,
z zaleceniem opracowania aktualnego planu ochrony
po zakończonym remoncie
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie – kontrola trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW pn.
„Zakup sprzętu ogrodniczego służący ochronie i pielęgnacji zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego
w Kozłówce” – ocena pozytywna, bez zaleceń
• Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – kontrola
kompleksowa specjalistycznej uzbrojonej formacji
ochronnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wewnętrzna służba ochrony (WSO) – ocena pozytywna,
bez zaleceń.

Archiwum zakładowe
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Finanse
1 800 430 zł przychodów własnych muzeum, co stanowi 57% dotacji podmiotowej Organizatora.

PRZYCHODY MUZEUM – 5 047 899,39 zł

3 083 040,00 zł – dotacja podmiotowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
1 800 430,35 zł
1 285 939,61 zł
113 036,00 zł
101 108,04 zł
300 346,70 zł

–
–
–
–
–

przychody muzeum, w tym:
ze sprzedaży biletów wstępu
z wynajmu lokali i pokoi gościnnych
z udostępnienia parkingu
inne

109 870,10 zł – dotacja MKiDN jako Instytucji Po
średniczącej przy przekazywaniu
środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego
w Kozłówce z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne (dwie oficyny,
stajnia, teatralnia)” – wydatki bieżące

18 558,94 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego na wkład
własny do zadania „Przebudowa,
rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego
w Kozłówce z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne (dwie oficyny,
stajnia, teatralnia)” – wydatki bieżące
1 000,00 zł – dotacja MKiDN na zadanie „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce” – wydatki bieżące
35 000,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie na rewaloryzację,
pielęgnację i ochronę zabytkowego
parku

DOTACJE MAJĄTKOWE – 7 965 126,14 zł

6 659 053,39 zł – dotacja MKiDN jako Instytucji Pośredniczącej przy przekazywaniu
środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków ...”
1 175 127,07 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie
na wkład własny do projektu „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja
budynków ...”
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40 650,00 zł

– dotacja MKiDN na zadanie „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”

90 295,68 zł – dotacja MKiDN na zadanie „Kozłówka, ogrodzenie parku (XIX w.) – zabezpieczenie muru przed szkodliwym
działaniem wód opadowych”

Inwestycje, zadania i dokumentacje projektowe
Nowy portal internetowy muzeum, udostępnienie cyfrowej kolekcji muzealiów, zabezpieczenie muru ogrodzeniowego przed szkodliwym działaniem wód opadowych.

PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Program: Kultura cyfrowa
Projekt „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów
dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”obejmował:
• zakup oprogramowania umożliwiającego udostępnienie
cyfrowej kolekcji obiektów muzealnych w postaci cyfrowego muzeum poprzez import danych z istniejącego
systemu muzealnego. Typowanymi obiektami były fotografie zabytkowe ze zbioru Konstantego Zamoyskiego
(450 szt. fotografii przedstawiających potomków Zofii
z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskich)
• utworzenie portalu muzeum zawierającego informacje aktualne i archiwalne o zbiorach, historii Muzeum

i ofercie dla zwiedzających. Powstały portal internetowy został zintegrowany z posiadanym przez muzeum
systemem rezerwacji on-line oraz typowanym do zakupu oprogramowaniem do tworzenia wirtualnych muzeów i galerii, a także portalami Europeana i GoogleArt.
Przeprowadzono dwa postępowania w trybie zaproszenia
do składania ofert: na wykonanie strony internetowej muzeum oraz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla muzeum. Całkowity koszt realizacji zadania:
57 922,74 zł netto, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 41 650,00 netto.

Wirtualna galeria cyfrowa powstała w ramach realizacji projektu „Opracowanie i udostępnianie wybranych zasobów dziedzictwa Muzeum Zamoyskich w Kozłówce”
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Inwestycje, zadania i dokumentacje projektowe
Program: Ochrona zabytków
Projekt: „Kozłówka, ogrodzenie parku (XIX w.) – zabezpieczenie muru przed szkodliwym działaniem wód opadowych”
dotyczył prac mających na celu zabezpieczenie południowego odcinka muru ogrodzeniowego zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce, o długości 135 m, przed szkodliwym
działaniem spływających powierzchniowo z przyległego terenu wód opadowych oraz prace naprawczo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym. Zakres robót obejmował:

wykonanie prac naprawczo-konserwatorskich muru, wykonanie powłok izolacyjnych, wykonanie drenażu odwadniającego, budowę studni retencyjnych i studni chłonnej.
Przeprowadzono trzykrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 103 050,00 zł
netto, w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 90 295,68 zł netto.

PROJEKTY ZŁOŻONE

Program: Infrastruktura Kultury 2020

Program: Ochrona zabytków 2020

Projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum w Kozłówce”. Realizacja zadania zakładała
zakup audioprzewodników, wraz z akcesoriami i nagraniami
dźwiękowymi (100 szt.) oraz zakup specjalistycznego środka
transportu do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym do
transportu eksponatów. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Projekt: „Kozłówka, Pałac Zamoyskich (XIX/XX w.) – konserwacja tarasu płd (piętro) oraz balustrady głównej klatki schodowej”. Realizacja zadania zakładała przeprowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytkowych elementach wewnętrznych i zewnętrznych budynku pałacu. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE

Po przeprowadzeniu negocjacji udzielono zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
branży elektrycznej na zasilenie kablowe stróżówki i bramy
przy wjeździe na teren parkingu samochodowego przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Po przeprowadzeniu negocjacji udzielono zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego remontu tarasu południowego korpusu głównego pałacu Zamoyskich
w Kozłówce.

INNE
Po przeprowadzeniu negocjacji udzielono zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie kompleksowej
obsługi prawnej na rok 2019, następnie w grudniu przeprowadzono ponowne postępowanie na obsługę prawną na
lata 2020–2021.
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Po przeprowadzeniu negocjacji udzielono zamówienia publicznego na dostawę gazu płynnego (propan) oraz zamontowanie i wydzierżawienie jednego naziemnego zbiornika na
gaz dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
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Kontynuacja działań związanych z realizacją zadania „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu
pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia i teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

W ramach projektu nr 16/I/17, złożonego w ramach naboru
wniosków numer POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17, w trybie
konkursowym do Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17 z dnia 18 grudnia
2017 r.), w roku 2019 zostały zrealizowane działania:
• podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0016/17 z dnia 18 grudnia
2017 r., zwiększającego całkowitą wartość projektu
• przygotowywanie i uzgadnianie z Instytucją Pośredniczącą aneksów do umów z wykonawcami biorącymi
udział w realizacji projektu
• sporządzanie i uzgadnianie z MKiDN aneksów do umów
z wykonawcami biorącymi udział w realizacji projektu
• złożenie 7 wniosków o płatność
• organizacja i udział w naradach koordynacyjnych
z wykonawcą robót budowlanych
• weryfikacja projektów umów z podwykonawcami oraz
kopii umów z podwykonawcami składanych przez
wykonawcę robót
• weryfikacja dokumentacji dotyczących płatności na
rzecz wykonawców oraz podwykonawców robót
• weryfikacja raportów miesięcznych składanych
przez poszczególnych wykonawców biorących udział
w projekcie
• weryfikacja protokołów odbioru składanych przez wykonawców

•
•

•
•

•

wystąpienia do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące uzgodnienia koniecznych
zmian w projekcie
wystąpienia do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie
zgody na zmiany w projekcie dotyczące:
– konserwacji pieca (kotła) grzewczego w piwnicy
oficyny północnej
– klatki schodowej w oficynie północnej – projekt
zamienny
– ławy kominiarskiej na dachu oficyny północnej
– kolorystyki okien
– tynków na elewacjach budynków
– likwidacji wyłazu dachowego na budynku stajni
– uzgodnień wykonania parapetów zewnętrznych
– wentylacji dachów na remontowanych budynkach
wybór wykonawcy oraz przeprowadzenie konserwacji pieca grzewczego (kotła) z pocz. XX w. odkrytego
podczas robót budowlanych w oficynie północnej
wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia: meble biurowe, archiwizacyjne, kuchenne, stylizowane i dziecięce, tkaniny,
dodatkowe wyposażenie sanitariatów, system identyfikacji wizualnej w ramach projektu
bieżąca kontrola i nadzór nad wykonywaniem zobowiązań wynikających z umów z wykonawcami uczestniczącymi w realizacji projektu.

Narady i wizytacje na budowie
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Prace remontowo-konserwatorskie
Prace wykonane w roku 2019, w trakcie realizacji robót
budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w budynkach objętych projektem, to m.in.:
Oficyna północna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roboty rozbiórkowe przy posadzkach i innych podłożach
skuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, rozbiórki ścian
podbicia fundamentów, pogłębienie piwnic
rozbiórka dachu, wykonanie nowej więźby dachowej, pokrycie dachu blachą miedzianą, rekonstrukcja kominów
i lukarn, wykonanie nowych lukarn, ocieplenie dachu
izolacje fundamentów
rozbiórka pieców kaflowych i kominków, czyszczenie,
konserwacja i rekonstrukcja kafli, konserwacja kominków
rozbiórka stropów drewnianych i wykonanie nowych
stropów żelbetowych
wykonanie szybu windowego
przemurowania otworów drzwiowych
wykonanie ścianek działowych murowanych oraz
kartonowo-gipsowych
wykonanie wypełnień keramzytem pod posadzki oraz
wykonanie warstw posadzkowych
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych
wykonanie tynków zewnętrznych, renowacja obramowań okiennych drzwiowych i gzymsów
wykonanie części tynków wewnętrznych
demontaż drewnianych schodów z balustradą, prace
konserwatorsko-rekonstrukcyjne,
wstawienie nowych drewnianych okien

Prace w oficynie północnej
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Prace w oficynie północnej
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Kolejne etapy prac przy wymianie dachu na budynku oficyny północnej
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Oficyna południowa
•
•
•
•
•
•
•

roboty rozbiórkowe przy posadzkach i innych podłożach
skuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, rozbiórki ścian
podbicia fundamentów, pogłębienie piwnic
przemurowania otworów drzwiowych
wykonanie ścianek działowych murowanych
wykonanie wypełnień keramzytem pod posadzki
izolacje fundamentów

•
•
•
•
•
•

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych
wykonanie warstw posadzkowych
wykonanie tynków zewnętrznych oraz, w części, renowacja obramowań okiennych drzwiowych i gzymsów
wykonanie części tynków wewnętrznych
rozbiórka drewnianych stropów
wykonanie stopów żelbetowych

Prace w oficynie południowej
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Teatralnia, w części objętej projektem
•
•
•
•
•

roboty rozbiórkowe przy posadzkach i innych podłożach
skuwanie tynków wewnętrznych, posadzek, rozbiórki
ścian
przemurowania otworów drzwiowych
rozbiórka stropów
podbicia fundamentów, wykonanie pogłębienia od
strony zachodniej, w miejscu nowo projektowanej

Prace w teatralni
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•
•
•

klatki schodowej i szybu windowego i łącznika z oficyną południową
izolacje fundamentów
wykonanie klatki schodowej żelbetowej wraz z szybem windowym
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dawna stajnia
•
•
•
•
•
•
•

roboty rozbiórkowe przy posadzkach i innych podłożach
wykonanie ściągów stalowych oraz zabezpieczenie
spękanych murów od zewnątrz i wewnątrz
wzmocnienie stropu
wykonanie schodów na poddasze
wykonanie, w części, schodów zewnętrznych z pochylnią
skuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, rozbiórki ścian
przemurowania otworów drzwiowych

•
•
•
•
•
•
•

wykonanie ścianek działowych
wykonanie wypełnień keramzytem pod posadzki poddasza
wykonanie warstw posadzkowych
izolacja fundamentów
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych
wykonanie tynków zewnętrznych oraz renowacja obramowań okiennych drzwiowych i gzymsów
wykonanie tynków wewnętrznych

Prace w budynku dawnej stajni
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Teren
•
•
•

wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej
wykonanie fundamentów oraz umieszczenie dwóch
zbiorników gazu propan-butan w części północnej
i południowej
prace budowlane oraz montaż kotłowni w garażu północnym

Prace na terenie w części północnej
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•
•
•

niezbędne prace budowlane w budynku zabytkowej
maszynsztuby (budynek socjalny) w celu umiejscowienia tam kotłowni południowej
wykonanie odwiertów wraz z montażem dolnego
źródła ciepła na potrzeby pomp ciepła
wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Promocja projektu – działania bezkosztowe
•
•

•

bieżąca aktualizacja zakładki informacyjnej na stronie
internetowej muzeum z opisem projektu i postępów
w jego realizacji
nagranie do programu „Pytanie na śniadanie” dotyczącego funduszy europejskich (relacja fotograficzna i filmy video), emisja programu na żywo w TVP2,
informacje w mediach społecznościowych, powtórki
programu na stronach TVP
udział dyrektor Anny Fic-Lazor w nagraniu programu
na żywo „Poranek Między Wisłą i Bugiem” w TVP3
Lublin

•

•

udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich oraz
stoisko promocyjne dotyczące funduszy europejskich
w Kozłówce zorganizowane w Miasteczku Funduszy
Europejskich w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
przygotowanie konferencji prasowej z cyklu „Środa
z Ambasadorem”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, połączonej z wizytą
studyjną w Kozłówce dla urzędników i dziennikarzy,
podczas której odbyła się prezentacja instytucji oraz
prowadzonego projektu, (24.07); dokumentacja fotograficzna konferencji prasowej i wizyty studyjnej

Konferencja prasowa z cyklu „Środa z Ambasadorem”

TVP3 Lublin

Nagranie programu TVP2 „Pytanie na śniadanie”
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•
•

komunikaty prasowe do mediów dotyczące odkryć
w trakcie realizacji projektu (kocioł grzewczy i butelki
wina) – rozesłane do ok. 45 mediów
organizacja 2 spotkań dla dziennikarzy, związanych
z promocją projektu, podczas których zaprezentowano odkrycia dokonane podczas remontu
– odkopanie kotła grzewczego podczas robót budowlanych w oficynie północnej

Kocioł grzewczy po odkopaniu

Kocioł grzewczy po konserwacji
90

–

odkrycie kilkunastu butelek wina, pochodzących
prawdopodobnie z przełomu XIX/XX w., w jednej z piwnic oficyny północnej; na spotkaniu dla
przedstawicieli mediów enolodzy: Wojciech Bońkowski i Robert Mielżyński pobrali próbki wina
metodą nieinwazyjną oraz udzielili wstępnych
porad w sprawie dalszego postępowania z tym
cennym znaleziskiem

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Prezentacja odnalezionych podczas prac remontowych butelek wina z XIX/XX w. na promującej projekt konferencji prasowej z udziałem zaproszonych enologów
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•

39 relacji i informacji dotyczących projektu w mediach
(m.in. TVP2 „Pytanie na śniadanie”, TVP Polonia: Kapitał Polski, Polsat News, TVP3 Lublin: Panorama Lubelska, Poranek między Wisłą i Bugiem, Radio Lublin,
Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gość Lubelski,
Lublin112, Lubartowiak, Lubelskie TV, Lubelskie.pl,
Wspólnota Lubartowska)

•
•
•

26 postów dotyczących projektu zamieszczonych na
muzealnym profilu Facebook oraz 5 postów na koncie
Instagram
bieżąca dokumentacja zdjęciowa z przebiegu prac remontowych
bieżąca obsługa PR i bieżąca dokumentacja działań
promocyjnych.

Informacje o prowadzonych pracach remontowych na muzealnych profilach Facebook i Instagram
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Kadra
Przeciętne zatrudnienie w muzeum wynosiło 54 osoby, w tym 3 osoby w dyrekcji, 11 osób w działalności podstawowej, 10 osób w administracji, 16 osób w dziale gospodarczym i 14 osób w Wewnętrznej Służbie Ochrony.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
• prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji osobowej
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami
• prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem
i zwalnianiem pracowników
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej naboru i zwalniania pracowników oraz jej właściwe przechowywanie
• prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród, wyróżnień oraz odznaczeń
• dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych
wszystkich zatrudnionych, egzekwowanie wymogu
dostarczania stosownych dokumentów
• udzielanie pracownikom informacji w zakresie ustawodawstwa z zakresu prawa pracy
• przedkładanie wniosków dyrektorowi muzeum w zakresie dyscypliny pracy, prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną
pracowników.
Prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy w tym:
• rejestracja czasu pracy przy pomocy systemu XChronos
• przyjmowanie wniosków urlopowych i ewidencjonowanie wykorzystania urlopów, sporządzanie planu urlopów pracowniczych
• ewidencjonowanie i rozliczanie zwolnień lekarskich.

Prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń pracowników:
• ustalanie wynagrodzeń, sporządzanie informacji dotyczących zmian wynagrodzeń, przeszeregowań, premii, nagród uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz
innych świadczeń pracowniczych
• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
oraz prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
• pełna obsługa systemu kadrowo-płacowego
• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
• racjonalne gospodarowanie funduszem płac
• zapewnienie racjonalnego zatrudnienia pracowników
z uwzględnieniem sezonowości pracy, przy współpracy z Urzędem Pracy
• prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i ustaleniem wynagrodzeń osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
(umów zleceń i umów o dzieło)
• zapewnienie właściwej realizacji przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników oraz
organizacja okresowych szkoleń w zakresie BHP
• terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagradzania do GUS oraz PFRON.
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Kadra
Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ubezpieczenia
społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
• sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, tj. deklaracji oraz imiennych raportów, a także terminowe
odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne
• terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem
pracowników
• wydawanie pracownikom raportów o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne
oraz udzielanie informacji w zakresie ubezpieczeń
• rozliczanie świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia
społecznego, tj. zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich

•

W roku 2019 dobiegła końca pięcioletnia kadencja Anny
Fic-Lazor na stanowisku dyrektora Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce.

powód tej decyzji podano rozbieżne stanowiska władz
województwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zachowania terminów dotyczących
zamiaru ogłoszenia konkursów, jak i ogłoszenia postępowań, w związku z czym resort nie wskazał swoich przedstawicieli w komisjach konkursowych i nie było możliwe
powołanie komisji w ustawowym składzie.

Zarząd Województwa Lubelskiego 29 sierpnia podjął uchwałę nr LXVIII/1539/2019 w sprawie podania do
publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Konkurs ogłoszony
został na mocy uchwały Zarządu nr LXXVII/1713/2019,
podjętej 1 października, a 11 grudnia, uchwałą Zarządu
nr XCIX/2032/2019, konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce został unieważniony. W komunikacie przekazanym mediom przez
rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego jako
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•

prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego pracowników w tym sporządzanie wniosków
w celu uzyskania uprawnień emerytalnych, rentowych
oraz świadczenia rehabilitacyjnego
wydawanie dokumentów ubezpieczeniowych dla pracowników.

Naliczanie oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; terminowe sporządzenie i przekazanie
pracownikom rocznych informacji o wysokości pobranej
zaliczki ma podatek dochodowy oraz informacji rocznych
RMUA o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne
oraz zdrowotne odprowadzonych do ZUS.

31 grudnia Zarząd Województwa Lubelskiego podjął
uchwałę nr CV/2200/2019, na mocy której powierzył Pani
Annie Fic-Lazor, za jej zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, od 1 stycznia
2020 roku do dnia powołania Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, na okres nie dłuższy niż rok.
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