SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
GROMADZENIE MUZEALIÓW
1. Ilość muzealiów na koniec okresu sprawozdawczego wg zapisów w księgach inwentarzowych

na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Ilość muzealiów
na koniec danego okresu
sprawozdawczego

80

100

% zmiana w stosunku do
roku poprzedniego
25%

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym
ogółem

20

w tym:

planowane na
%
Koszt
dany okres wykonania zakupu
zakupy
/ źródło
zakupy
dary,
Depozyty sprawozdawc
zy zakupy
muzealiów pochodzenia
przekazy
środków
-------------20
---------------- ------------------- ------------- ------------------

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów
lp.

pozyskane
zbiorów

opis

1.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna:P879 9 S*39

2.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna:P186 S*38

3.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 64 S*37

4.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna: PK /36/D/67

5.

Łuska

Łuska o nieczytelnej sygnaturze dna

6.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna: X /2/ 1939

7.

Łuska

Łuska, sygnowanie 7.26x 54 R

8.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna: Orzełek I 1935

9.

Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P181 7 S*37

10. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P162 7S*39

11. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P181 7 S*37

12. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 64 S*36

13. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 181 16 S*36

sposób
pozyskania/
wydatkowane
środki
.
Przekaz
Mazowieckiego
Wojewódzkieg
o
Konserwatora
Zabytków
Decyzja nr
67/Ds./2017, z
dn. 27.02.2017

Przedmioty
zostały
odnalezione
podczas prac
archeologiczno
sondażowych
pod
kierownictwem
dr inż.
Sebastiana
Różyckiego na
terenie
Karnego
Obozu Pracy.
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14. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 25 8 S*36

15. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 181 16 S*36

16. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 69 12 S*37

17. Łuska

Łuska o sygnaturze dna: P 166 34 S*38

18. Fragment
szyny
kolejowej
19. Kapsel

Fragment szyny z podwójnymi otworami

20. Buteleczka

Przezroczysta, prostokątna nieznanego

Biały w kształcie owalny bez sygnatury

zastosowania

II KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów
przeglądy
konserwatorskie
wykonane w
poprzednim
okresie
sprawozdawczym
we
zlecane
własny
na
m
zewnątr
zakresie
z
------

--------

przeglądy konserwatorskie w okresie
sprawozdawczym
we własnym
zlecane na
ogółem
zakresie
zewnątrz
pla wykonani Pla wykonani pla wykonani
n
e
n
e
n
e

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzednieg
o

----

------------------

--------------

-----

-------------

-----

------------

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji
konserwacja
wykonana w
poprzednim
okresie
sprawozdawczym
we
zlecane
własny
na
m
zewnątr
zakresie
z
-------

----------

konserwacja w okresie sprawozdawczym
we własnym
zlecane na
ogółem
zakresie
zewnątrz
pla wykonani pla wykonani pla wykonani
n
e
n
e
n
e

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzednieg
o

-----

--------------

----------

-----

------------

-----

---------

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

muzealia poddane
konserwacji

opis podjętych działań

-----------------------------------

-----------------------------------------

Koszty
konserwacji
/ źródło
pochodzeni
a środków
-----------------
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4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich - krótka charakterystyka podjętych
działań
obiekty, w którym
przeprowadzono remont

lp.

opis podjętych działań

Koszty
remontu
/ źródło
pochodzeni
a środków
Prace
sanitarno- Kontynuowanie prac w celu odsłonięcia
Środki
pielęgnacyjne
na obszaru Karnego Obozu Pracy zgodnie z
własne
terenach po obozowych
Planem Urządzania Lasu dla MWiM w
Treblince opracowanym i zatwierdzonym
w
2015r. Wycinka
zakrzewień
i
zadrzewień ma przywróci pierwotny
charakter tego miejsca i uchronić
pozostałości betonowe i ceglane przed
całkowitą erozją

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów
lp.

wyszczególnienie
- wpisać jakie
zabezpieczenia

obiekt, w którym
zlokalizowano dane
zabezpieczenia

w jakim stopniu
spełniają wymogi
ustawowe

budynek muzealny

spełnia

budynek muzealny,
informacja, budynki
gospodarcze (garaż)
budynek muzealny

spełnia

przed budynkiem

spełnia

budynek muzealny

spełnia

Zabezpieczenia p.poż.

I.

System Sygnalizacji
Przeciwpożarowej
Gaśnice proszkowe z
ważnym atestem
Hydranty wewnętrzne (3
sztuki)
Hydrant zewnętrzny
Koce gaśnicze

II.
1.

3.

4.

5.

Przyczepka (ze zbiornikiem budynek gospodarczy; ma
wodnym, 2 sztuki gaśnic
służyć do zabezpieczenia
proszkowych, tłumica, koc,
przeciwpożarowego na
łopata, wiadro)
terenie
Utworzenie pasa
kompleks leśny, oddzielający
przeciwpożarowego
tereny Muzeum od
pozostałego lasu
Zabezpieczenia
antywłamaniowe
System Sygnalizacji
budynek muzealny i punkt
Włamania i Napadu
informacyjny, budynki
gospodarcze,
Monitoring wizyjny (system parking, punkt informacyjny,
kamer)
budynek z zewnątrz, teren
przed pomnikiem, sale
wystawiennicze
Monitoring sygnałów z
z Muzeum Walki i
SSWiN
Męczeństwa w Treblinka do
Agencji Ochrony
Monitoring obrazu z kamer pracownicy muzeum

6. Kraty w oknach i w
drzwiach
7. Zamki i kłódki z atestem
bezpieczeństwa

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia
spełnia

spełnia
spełnia

budynek muzealny (parter)

spełniają

budynek muzeum

spełniają
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6. Plan ochrony - czy jest aktualny
Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych –zatwierdzony i aktualny (dn. 30.03.2017 r.)
Plan ochrony –zatwierdzony i aktualny ( dn. 15.03.2017r.)
7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum i magazynów
zbiorów
rodzaj kontroli

zalecenia

realizacja zaleceń

-----------------------------------

-----------------------

-------------------------------------

lp.

III EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym-20
2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie sprawozdawczym 20
3. Ilość kart naukowych 100, magazynowych 100, rzeczowych
4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie 0
5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 100%
6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej 20 (zdjęcia

zrobione

do

kart

inwentarzowych)

7. Pozostała dokumentacja (także finansowa) 0
8. Prace i badania naukowe odnoszące się do zbiorów, kolekcji, przygotowanie katalogów 0
9. Inwentaryzacja zbiorów (sprawdzenie i porównanie stanu faktycznego z zapisami w księgach
inwentarzowych muzealiów) 0
10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz wypożyczenia
muzealiów do instytucji od innych podmiotów 0
11. Biblioteka:
a) stan księgozbioru
stan księgozbioru – ilość woluminów
na koniec poprzedniego na koniec danego okresu % zmiana w stosunku do
okresu sprawozdawczego
sprawozdawczego
roku poprzedniego
579

632

b) pozyskane woluminy
ogółem
w tym:
zakupy

35

11

Dary

24

9,1%

planowane
%
Koszt
na dany
wykonania zakupu
okres
zakupy
/ źródło
sprawozdawc
pochodzeni
zy zakupy
a środków
Zgodnie z
-------373,69 zł
planem
Środki
finansowym
własne
przeznaczono
1000 zł na
zakup
książek do
biblioteki
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c) najciekawsze pozyskane woluminy
lp.
pozyskane woluminy

sposób pozyskania
(wpisać: zakup/ dar)

1.
Cz. Grzelak – Sowiecki
najazd 1939. Sojusznik
Hitlera, 2017

zakup

Koszt
zakupu
/ źródło
pochodzeni
a środków
(jeśli
dotyczy)
38,48 zł

2.
W. Beom, Polowanie na
Żydów. Zbrodnie
Wermachtu , 2017

zakup

33,32 zł

3.
Muzeum II Wojny
Światowej. Katalog, 2016

zakup

23,81 zł

4.
Sokołowski Rocznik
Historyczny, T. IV, 2016 r.

Dar

----------

5.
Der Kern des Holocaust.
Bełżec, Sobibór und die
Aktion Reinhardt,2017

Dar

-----------

d) ilość korzystających z biblioteki

poprzedni okres
sprawozdawczy

---------------

29

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

-----------------

ilość
korzystającyc
h na miejscu

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

16

ilość
wypożyczeń

ilość
korzystającyc
h na miejscu

ilość
wypożyczeń
-------------

dany okres sprawozdawczy

81,25 %

12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane z gromadzeniem wymaganej
dokumentacji
Przez cały okres sprawozdawczy gromadzone były materiały dotyczące informacji na
temat funkcjonowania obozów.
13. Badania i wyjazdy terenowe
W dniach 8-12 maja były prowadzone badania archeologiczne na terenie Obozu
Zagłady w Treblince pod kierunkiem Caroline Sturdy Colls.
IV WYSTAWIENNICTWO
1. Wystawy stałe
a. Wystawy zrealizowane
Lp.
tytuł

termin
realizacji
(tj. czas

miejsce
prezentacji
(wpisać:

frekwencja

koszty realizacji
plan i wykonanie
/ źródło

5

przygotowania
wystawy do jej
otwarcia)

siedziba
pochodzenia
główna /
środków
oddział /
filia)
--------------------- --------------- ------------------- ----------------------------------------------OGÓŁEM

Wystawy stałe -kontynuowane
Lp.
tytuł

1.

2.

termin
miejsce
realizacji
prezentacji
(tj. czas
(wpisać:
siedziba
przygotowania
główna
/
wystawy do jej
oddział /
otwarcia)
filia)

Okupacja niemiecka i
od 2010Budynek
funkcjonowanie Obozu
kontynuacja
Muzeum
Zagłady oraz Karnego
Walki i
Obozu
Pracy
w
Męczeństwa
Treblince.
w Treblince
Wystawa składa się z
czterech
części
zatytułowanych:
I część: „A więc
wojna!
Ludność
cywilna we wrześniu
39”
II część: „Okupacja
niemiecka
i
Obóz
Pracy”.
III część: „Macewy –
nagrobki żydowskie”
IV
część:
„Obóz
Zagłady”
Szukając Treblinki.
od 02.08.2015r
Budynek
Badania i wykopaliska
kontynuacja
Muzeum
Walki i
Męczeństwa
w Treblince

frekwencja

koszty
realizacji
plan i
wykonanie
/ źródło
pochodzenia
środków

9 553

Koszty
poniesione w
2010 r.

9 553

Finansowana
przez autora
wystawy
Caroline Sturdy
Colls w 2015 r.

b. wystawy planowane niezrealizowane
Lp.
tytuł
planowany planowane
przyczyna niezrealizowania
termin
miejsce
wystawy / zaoszczędzone
realizacji prezentacji
środki – jeśli dotyczy
(wpisać:
siedziba
główna /
oddział /
filia)
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza
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a. wystawy zrealizowane
Lp. tytuł
termin
miejsce
okres
frekwencja
koszty
realizacji
prezentacji
prezentacji
realizacji
(tj. czas
(wpisać:
plan i
przygotowania siedziba główna /
wykonanie
wystawy do jej
oddział / filia /
/ źródło
otwarcia)
poza siedzibą –
pochodzenia
w kraju / poza
środków
siedzibą – za
granicą )
-------------------- ------------------------- ------------------ -------------- ----------------------OGÓŁEM:
b. wystawy planowane niezrealizowane
Lp.
tytuł
planowany planowane
przyczyna
termin
miejsce
niezrealizowania wystawy /
realizacji prezentacji
zaoszczędzone środki –
(wpisać:
jeśli dotyczy
siedziba
główna /
oddział /
filia)
----------------- --------------- ------------------------------------------------------------

3. Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane w Muzeum (wystawy
zrealizowane w roku sprawozdawczym)
a. wystawy zrealizowane
Lp
tytuł
okres
od kogo
.
prezenta wypożyczo
cji
na

------------ ----------------

miejsce
frekwen
koszty
prezentacji
cja
wypożycze
(wpisać:
nia/ źródło
siedziba
pochodzen
główna /
ia środków
oddział /
filia )
----------------- ------------ ----------------

-------------------------------- ---------------OGÓŁEM
b. wystawy planowane niezrealizowane
Lp.
tytuł
planowany
termin
realizacji

planowane
przyczyna
miejsce
niezrealizowania wystawy
prezentacji / zaoszczędzone środki –
(wpisać:
jeśli dotyczy
siedziba
główna /
oddział /
filia)
---------------------- ---------------- --------------------------------------

--------------------------------4. frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem
w poprzednim okresie
sprawozdawczym

w danym okresie sprawozdawczym
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w tym:
zbioro
wo
18 909

w
poza
siedzi siedzi
bie
bą
Muzeu Muzeu
m
m

w
poza
siedzib siedzib
ie
ą
Muzeu Muzeu
m
m
----------

indywidual
nie
2 943

w tym:
29 305
zbioro
wo
17 221

21 852

indywidualn
ie

---------

12 084
29 305

OGÓŁEM

OGÓŁEM

21 852

V WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE
1. Liczba tytułów
plan

informatory
do wystaw

„Muzeum Walki i Męczeństwa w
Treblince” (wersja polska,
angielska )

---------

foldery

2. krótki opis zrealizowanych tytułów
Lp.
tytuł

-------

Przewodniki

1

katalogi
zbiorów

1

katalogi
wystaw,
albumy

informatory
do wystaw

foldery

-----

przewodniki

katalogi
zbiorów
katalogi
wystaw,
albumy
-----

wykonanie

-------

1

------

nakład

rodzaj
koszty realizacji
(wpisać:
plan i wykonanie/
katalog
źródło
zbiorów/
pochodzenia
katalog
środków
wystawy,
album,
przewodnik,
folder,
informator do
wystawy, inne)
folder-składanka
Plan: 2000 zł
1500szt.
Wykonanie:
922,50 zł
Środki własne

3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa
Lp.
tytuł
rodzaj
(wpisać: katalog
zbiorów/ katalog
wystawy, album,
przewodnik, folder,
informator do
wystawy, inne)
1.
przewodnik
Plan krzyży na tzw. „ Miejscu
Straceń”
4. publikacje pracowników muzeum

przyczyna
niezrealizowania /
zaoszczędzone
środki – jeśli dotyczy

Realizacja w
połowie roku.

drugiej
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Lp.

tytuł

w:

publikacja
własne/obca

E.
Kopówka
,
„Zapomniany ksiądz.
Więzień KL Auschwitz
nr 8680”

Tygodnik
Siedlecki nr 10
(1808) z dn.0814.03.2017 r, s 9

obce

koszty realizacji
plan i wykonanie/
źródło pochodzenia
środków
- jeśli dotyczy
-----------------------------

VI EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA
1. Lekcje muzealne
a. liczba podejmowanych tematów
liczba podejmowanych tematów
w danym okresie
koszty realizacji plan i
sprawozdawczym
wykonanie/ źródło
w poprzednim okresie
pochodzenia środków
sprawozdawczym
Planowane zrealizowane
- jeśli dotyczy
5

8

3

Bez kosztów

b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja
Lp.
tytuł
ilość
frekwencja
koszty realizacji
przeprowadzonych
(liczba
plan i wykonanie/
w okresie
uczestników na
źródło
sprawozdawczym
lekcjach dot.
pochodzenia
lekcji
danego
środków
tematu)
- jeśli dotyczy
1. Historia Karnego
2
175
Bez kosztów
Obozu Pracy i Obozu
Zagłady w Treblince (
dn. 20.03- Zespół
Szkół nr 114 w
Warszawie, dn.
19.06- Burger Roland
Gymnasium niedaleko
Magdeburga, A.
Remiszewska)
2. Mniejszości narodowe
1
20
Bez kosztów
i etniczne w II
Rzeczpospolitej (dn.
04.04- ZSP- LO im.
Marii Sadzewiczowej
w Lochowi, M.
Kołodziejek)
„Być dzieckiem w
1
18
Bez kosztów
3 czasie wojny co to
znaczyło? ( 05.04
Gimnazjum i katolicka
szkoła podstawowa w
Kaliskach. M.
Kołodziejek ))
Ogółem:
4
213
Bez kosztów
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c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych
Lp.
tytuł
przyczyna niezrealizowania /
zaoszczędzone środki – jeśli
dotyczy
1.
Brak zapotrzebowania
Życie i twórczość Janusza Korczaka
2.

Symbolika nagrobków żydowskich na
przykładzie fragmentów macew

Brak zapotrzebowania

3.

Sprawiedliwi wśród narodów Świata z
okolic Treblinki

Brak zapotrzebowania

4.

Niemieckie prawo okupacyjne w Polsce,
funkcjonowanie i opór wobec niego

Brak zapotrzebowania

5.

Ostateczne rozwiązanie kwestii
żydowskiej- zbrodniczy plan III Rzeszy i
jego geneza realizacja
Karny Obozu Pracy w Treblince
funkcjonowanie i historia

Brak zapotrzebowania
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Brak zapotrzebowania

2. Wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania, promocje książek, koncerty, imprezy plenerowe i inne
a. zrealizowane w okresie sprawozdawczym
Lp.
tytuł
rodzaj
(wpisać: wykład,
odczyt,
spotkanie,
promocja
książki, koncert,
impreza
plenerowa, inne)
1.
Wizyty
Marsz Żywych
edukacyjne
młodzieży
18.04 -27.04.

frekwencja
(liczba
uczestników)

koszty realizacji
plan i wykonanie/
źródło
pochodzenia
środków
- jeśli dotyczy

3 000

Bez kosztów
Główny
organizator
Ministerstwo
Edukacji Izraela

spotkanie

7

Bez kosztów
Główny
organizator Zakład
Karny w Siedlcach

seminarium

30

Plan 0
Wykonanie:
129, 09 zł
Środki własne

2017 r.
,

2.

3.

Spotkanie z więźniami
ZK w Siedlcach w
ramach programu
resocjalizacji
Rzeczpospolita,
ojczyzna wielu kultur i
narodów, (dn.03.06.
2017r., dr E. Kopówka
)
Spotkanie naukowe
międzynarodowego,
interdyscyplinarnego
zespołu badawczego
iC-ACCESS
‘Accessing

10

Campsapes: Inclusive
Strategies for Using
European Conflicted
Heritage’ (dn. 67.05.2017 r, dr E.
Kopówka)
Ogółem:

3 037

129, 09 zł
Środki własne

b. planowane a niezrealizowane
Lp.
tytuł

1.

2.

02.09.2017 r. uroczystości
patriotyczno-religijne
na
terenie Karnego Obozu
Pracy
Spotkania polsko izraelskie
Jesteśmy
razem
(wrzesieńpaździernik)
MWiM w Treblince ( główny
organizator
Mazowiecki
Urząd Wojewódzki )

rodzaj
(wpisać: wykład,
odczyt, spotkanie,
promocja książki,
koncert, impreza
plenerowa, inne)
impreza plenerowa

impreza plenerowa

przyczyna
niezrealizowania /
zaoszczędzone środki –
jeśli dotyczy
Realizacja druga połowa
roku ( wrzesień)
Plan 1 500 zł
Realizacja druga połowa
roku
(wrzesieńpaździernik)
Plan 1 500 zł

VII WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/INNE OSIĄGNIĘCIA
1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami naukowymi,
organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, sponsorami, innymi, współpraca
zagraniczna
Lp.

1.

2.

3.

instytucja/ organizacja/ urząd/
medium/ sponsor/ inne
z którym podjęto współpracę

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

Instytucje
kultury:
muzea
martyrologiczne
w:
Oświęcimiu,
Lublinie,
Sztutowie,
Chełmnie,
Żabikowie, Muzeum Historii Polski,
Muzeum Historii Żydów Polskich.
instytucje oświatowe:
Kuratorium w Siedlcach, Biblioteka
Pedagogiczna w Sokołowie Podl.,
Miejska Biblioteka w Sokołowie Podl.
Biblioteka Miejska w Siedlcach,
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach,
Biblioteka
Uniwersytecka
w
Warszawie.
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Siedlcach.
instytucje naukowe:
Żydowski Instytut Historyczny w

Wzajemna
wymiana
doświadczeń
poprzez uczestnictwo w konferencjach,
forach dyskusyjnych.

Organizowanie spotkań z nauczycielami,
uczniami,
pracownikami
oraz
czytelnikami bibliotek.

Wzajemna
wymiana
doświadczeń
i współpraca na płaszczyźnie edukacji
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Warszawie,
z
zakresu
tematyki
Uniwersytet
Przyrodniczo
- Spotkania ze studentami.
Humanistyczny
w
Siedlcach,
Niemiecki Instytut Historyczny w
Warszawie, Uniwersytet Warszawski,
IPN

Holocaustu.

4.

organizacjami
pozarządowymi, Współpraca w realizacji programów
stowarzyszenia:
edukacyjnych, spotkań promocyjnych
ZHP w Małkini i Sokołowie Podl., związanych z wydawaniem publikacji.
Stowarzyszenie
„tutaj
teraz”
w
Siedlcach.

5.

współpraca z samorządami:
Urząd Gminy w Małkini, Urząd Miasta i
Gminy w Kosowie Lackim, Starostwo
Powiatowe w Sokołowie Podlaskim,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Wymiana informacji o najważniejszych
wydarzeniach w regionie, załatwianie
spraw służbowych oraz współpraca przy
organizowaniu spotkań.

6.

współpraca z mediami:
Katolickie Radio Podlasie, Radio dla
Ciebie, WOT, „Życie Siedleckie”,
„Tygodnik
Siedlecki”,
„Gazeta
Sokołowska”, „Wieści Sokołowskie”,

Przekazywanie
informacji
o
wydarzeniach, które mają miejsce w
Muzeum oraz na upowszechnianie
historii byłych obozach w Treblince.

7.

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

8.

9.

Przygotowywanie
uroczystości
poświęconych
historii
obozów
w
Treblince. Upowszechnianie wiedzy o
obozach w Treblince i realizowanie
wolontariatu.
Prace
społeczne
wykonywane przez skazanych z ZK w
Siedlcach na terenie muzeum.
współpraca zagraniczna:
Upowszechnianie wiedzy o obozach
Yad Vashem w Izraelu, Muzeum w Treblince. W ramach współpracy
Holocaustu w USA, Akcja Znaku realizowany jest wolontariat, spotkania
Pokuty w Niemczech,
z młodzieżą.
Stowarzyszenie „Topografia Terroru”
w Niemczech, Gimnazjum Bethel w
Niemczech, Muzeum Pamięci Terezin
w Czechach, Holocaust Memorial
Centre w Skopje, Inicjatywa na Rzecz
Wspierania Miejsc Pamięci ShoahKoło Kościelne Bielefeld, Burg Roland
Gymnasium
kolo
MagdeburgaNiemcy.
sponsorzy:
1. Darowizna 1250,22 zł ( cel: druk
1.Trägerkreis Shoah- Gedenksätten
raportu z badań Politechniki
beim Kirchenkreis Bielefeld
Warszawskiej)

2. Stopień dostępności oferty muzeum dla osób niepełnosprawnych
Muzeum jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych posiada podjazdy, toalety,
windę oraz wyznaczone miejsce parkingowe.
3. Inne osiągnięcia
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• 12.01 wizyta włoskiej telewizji TV2 ‘ Rai Due” w celu zapoznania się z historią obozów w
Treblince na potrzeby programu „Sorgenta di vita”, koncentrującego się na życiu i kulturze
społeczności żydowskiej.
•

19.01 udział dr E. Kopówki w otwarciu wystawy pt. „Abraham Ostrzega” w Zachęcie
Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

•

23.01 udział dr E. Kopówki w prezentacji wystawy Głównej w Muzeum II Wojny Światowej

•

07.02. 2017 r udział dr E. Kopówki w seminarium naukowym pt. „Izraelskie wycieczki do
Polski, kto co i dlaczego”

•

06.03 udział dr E. Kopówki i Ilony Flażyńskiej w promocji IV tomu „Sokołowskiego Rocznika
Historycznego” w Sokołowie Podlaskim

•

30.03 udział dr E. Kopówki w spotkaniu związanym z bezpieczeństwem podczas „Marszu
Żywych 2017”, oraz w otwarciu wystawy pt. „Bracia Hirszenbergowi, w poszukiwaniu ziemi
obiecanej” w ŻIH.

•

19.04 zakończenie projektu pt. 1500 kamieni dla upamiętnienia 1.5 miliona dzieci-ofiar
Holocaustu, zrealizowanego przez uczennice Gimnazjum nr 3 w Warszawie pod kierunkiem
Violetty Tarnowskiej,

wspieranego przez MWiM w Treblince. Celem

projektu było

upamiętnienie żydowskich dzieci, które zginęły w czasie II wojny światowej.
•

08.05 aktywny udział dr E. Kopówki w „Obchodach Bialskiego Dnia

Przyjaźni Polsko-

Włoskiej” w Białej Podlaskiej.
•

29.05 udział pracowników MWiM w Treblince (dr E. Kopówki, B. Kiryluk, W. Kwieciszewskiej,
Z. Kruka, M. Pisarek, A. Remiszewskiej) w uroczystościach 50-lecia powojennej działalności
Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

•

19-20.06 wizyta w Treblince młodzieży niemieckiej z Gimnazjum Burger Roland niedaleko
Magdeburga. Myślą przewodnią wizyty było poznanie Treblinki jako miejsca cierpienia i
pamięci. Przyjazdy edukacyjne młodzież do takich miejsc jak Treblinka są możliwe dzięki
wsparciu fundacji małżeństwa Bethe (Bethe –Stiftung) oraz fundacji IBB. Obie fundacje
działają na rzecz wspierania spotkań młodzieży niemieckiej i polskiej oraz poznawaniu Miejsc
Pamięci w Polsce.

•

20.06 wizyta młodzieży niemieckiej z Theodor – Heuss Gesamt Schule, Berlin – Moabit ( dr
E. Kopówka ).

•

30.06 wizyta japońskiej dziennikarki Wako Ouchida ( dr E. Kopówka).

•

01.01-30.06 stronę internetową www.treblinka-muzeum.eu odwiedziło 182 399.

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

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

Remont
- planowany
- nieplanowany

koszty realizacji plan i
wykonanie/ źródło
pochodzenia środków
- jeśli dotyczy

---------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------
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IX ZAKUPY
treść

Lp.

koszty realizacji plan i
wykonanie/ źródło
pochodzenia środków
- jeśli dotyczy
Plan: 0
Wykonanie: 210 zł (
Faktura
nr
F/00011105/17 z dn.
18.05.2017 r. )

Opryskiwacz plecakowy ręczny

1.

X ADMINISTRACJA
1. zatrudnienie
Wyszczególnienie
Dyrektorzy, Gł.
Księgowy
Pracownicy
administracji
Pracownicy
merytoryczni
Artyści
Obsługa techniczna
Inni /pracownicy
ochrony, parku,
obsługa sal itp./
w tym:
pracownicy
z robót
interwencyjnych,
publicznych
w tym: praktyki
studenckie

na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ilość osób
ilość etatów
-----------------------------

w okresie sprawozdawczym
ilość osób
------------

ilość etatów
--------------

-------------------

------------

-------------

---------------

7

5¾

5

5

-----------------4
----------------

----------------3½
-----------------

4
---------------

4
---------------

-----------------

----------------

----------------

-------------

-----------------

----------------

----------------

---------------

01.04-31.10.2017 r. pracownik sezonowy
2. Szkolenia BHP i p-poż
Lp.

temat szkolenia
--------------------------------------------------------------------------

liczba uczestników
-----------------------------------

Treblinka, dn. 04.07.2017 r.
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