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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE 

ZA 2014 r.  

 

I. GROMADZENIE MUZEALIÓW 

 

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

inwentarzowych 

 
Ilość muzealiów 

na koniec poprzedniego 

okresu sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 

sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do 

roku poprzedniego 

46 49 6,52 % 

 

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym 

 
ogółem  w tym: planowane na 

dany okres 

sprawozdawcz

y zakupy  

% 

wykonania - 

zakupy 

muzealiów 

Koszt zakupu 

/ źródło 

pochodzenia 

środków  
Zakupy dary, 

przekazy 

depozyty 

3 -------- 3 ----------- ---------- -------- -------- 

 

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  

 
lp. pozyskane 

zbiorów  

opis  sposób  

pozyskania/ 

wydatkowan

e środki 

1. Monety Trzy monety pochodzące z łódzkiego getta. Aluminiowe 

monety o nominale 5 Marek, 10 Marek i 20 Marek. 

Zaprojektowane zostały przez Pinkusa Szwarca. 

Dar Julity 

Chmielewskie

j  

 

 

II . KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW 

 

1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów 

 
przeglądy 

konserwatorskie 

wykonane w 

poprzednim okresie 

sprawozdawczym 

przeglądy konserwatorskie w okresie 

sprawozdawczym 
% zmiana w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego 

we 

własnym 

zakresie 

zlecane 

na 

zewnątrz 

ogółem 

we własnym 

zakresie 

zlecane na 

zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

---- 

 

----- 

 

 

Nie były prowadzone  

  

 

 

 

------------ 
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2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 

 
konserwacja wykonana w 

poprzednim okresie 

sprawozdawczym konserwacja w okresie sprawozdawczym 
% zmiana w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego 

we własnym 

zakresie 

zlecane na 

zewnątrz 

ogółem 

we własnym 

zakresie 

zlecane na 

zewnątrz 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

----------- Nie była prowadzona -------------- 

 

3. Konserwacja muzealiów – krótka charakterystyka obiektów poddanych konserwacji i 

podjętych działań 

 
lp. muzealia poddane 

konserwacji  

opis podjętych działań Koszty 

konserwacji 

/ źródło 

pochodzenia 

środków 

 ----------- Nie była prowadzona ---------- 

 

4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich - krótka charakterystyka podjętych 

działań 

 
lp. obiekty, w którym 

przeprowadzono remont  

opis podjętych działań Koszty 

remontu 

/ źródło 

pochodzenia 

środków 

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

 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 

 
lp. wyszczególnienie  

- wpisać jakie zabezpieczenia 

obiekt, w którym 

zlokalizowano dane 

zabezpieczenia 

w jakim stopniu 

spełniają wymogi 

ustawowe 

I.  

    

Zabezpieczenia p.poż.    

   1. Gaśnice proszkowe z ważnym 

atestem  

budynek muzealny, informacja, 

budynki gospodarcze (garaż) 

spełnia 

2. 

. 

Hydranty wewnętrzne (3 sztuki)  budynek muzealny spełnia 

3. Hydrant zewnętrzny przed budynkiem spełnia 

4. Koce gaśnicze budynek muzealny spełnia 

5

5 

Przyczepka (ze zbiornikiem 

wodnym, 2 sztuki gaśnic 

proszkowych, tłumica, koc, 

łopata, wiadro)  

budynek gospodarczy. Ma 

służyć do zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie. 

spełnia 

II. Zabezpieczenia 

antywłamaniowe 

  

1. System Sygnalizacji Włamania i budynek muzealny i punkt wymaga rozbudowy 
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Napadu informacyjny, budynki 

gospodarcze, 

(nowa część budynku) 

3. Monitoring wizyjny (system 

kamer) 

parking, punkt informacyjny, 

budynek z zewnątrz, teren przed 

pomnikiem sala wystawiennicza 

spełnia 

4.  Monitoring sygnałów z SSWiN z Muzeum Walki i Męczeństwa 

w Treblinka w Agencji Ochrony 

spełnia 

5. Monitoring obrazu z kamer pracownicy muzeum spełnia 

6. Kraty w oknach i w drzwiach budynek muzealny (parter) spełniają 

7. Zamki i kłódki z atestem 

bezpieczeństwa 

budynek muzeum spełniają 

 
6. Plan ochrony – czy jest aktualny. 

Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  

– wymaga aktualizacji. 

 

 
7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum i magazynów zbiorów 

 
lp. rodzaj kontroli zalecenia  realizacja zaleceń 

1. Wewnętrzna (roczna) 

analiza stanu 

zabezpieczenia zbirów 

muzealnych. 

1. Brak sygnalizacji 

antywłamaniowej i ppoż. w tzw. 

„nowej części  budynku, jest 

dokumentacja techniczna na 

wykonanie. 

 

2. Garaże zaopatrzyć w kłódki 

atestowane na drzwiach. 

 

3. Usprawnić centrale 

telefoniczną o łączność z recepcją 

w „nowej części budynku. 

 

1. Wymaga realizacji. 

 

 
 

2. Zrealizowano. 

 

 

 

3. Wymaga realizacji. 

 

 

 

 
III  EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 

 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 3 

2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie sprawozdawczym 3 

3. Ilość kart naukowych - 49, magazynowych - 14 rzeczowych ---   

4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie----- 

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 100% 

6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej ----------- 

7. Pozostała dokumentacja (także finansowa) ---------------- 

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

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

inwentarzowych muzealiów)------------- 

10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz wypożyczenia muzealiów do 

instytucji od innych podmiotów.-------------------- 
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11. Biblioteka: 

 

a) stan księgozbioru  

stan księgozbioru – ilość woluminów 

na koniec poprzedniego 

okresu sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 

sprawozdawczego 

% zmiana w stosunku do 

roku poprzedniego 

489 542 10, 83 % 

 

 

b) pozyskane woluminy  

ogółem  w tym: planowane na 

dany okres 

sprawozdawcz

y zakupy  

% wykonania 

- zakupy  

Koszt zakupu 

/ źródło 

pochodzenia 

środków  
zakupy dary 

 53 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             51 Liczba  

nieplanowana 

 

----- 91,40 zł 

 

 

 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 

lp. pozyskane woluminy  sposób pozyskania 

(wpisać: zakup/ dar) 

Koszt 

zakupu 

/ źródło 

pochodzenia 

środków 

(jeśli 

dotyczy) 

1. G. Górny 

Sprawiedliwi. Jak Polacy 

ratowali Żydów przed 

Zagładą.  

zakup 49,90 

2. A. Elster 

Ocalony z Zagłady. 

Wspomnienia chłopca z 

Sokołowa Podlaskiego. 

zakup 41,50 

3. A. Hertz 

Żydzi w kulturze polskiej. 

dar ------------- 

4. D. Mrozowska 

Zagłada. Tragedia Romów w 

XX wieku.    

dar ------------- 

 

 

d) ilość korzystających z biblioteki 

 

poprzedni okres 

sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy 

ilo
ść 

w
y

p
o

ży
cz

en
i 

ilo
ść 

k
o

rz
y

sta
ją

cy
ch

 

n
a

 m
iejscu

 

ilo
ść 

w
y

p
o

ży
cz

eń
 

%
 zm
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n

a
 w

 

sto
su

n
k

u
 d

o
 

ro
k

u
 

p
o

p
rze

d
n

ieg
o

 

ilo
ść 

k
o

rz
y

sta
ją

cy
ch

 

n
a

 m
iejscu

 

%
 zm

ia
n

a
 w

 

sto
su

n
k

u
 d

o
 

ro
k

u
 

p
o

p
rze

d
n

ieg
o

 

----------- 15 ----------- ------------- 16    6, 66% 

 

12. Badania naukowe prowadzone przez pracowników niezwiązane z gromadzeniem wymaganej dokumentacji 
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Przez cały okres sprawozdawczy gromadzone były materiały dotyczące informacji na temat 

funkcjonowania obozów.  

13. Badania i wyjazdy terenowe -------------- 

 

IV.  WYSTAWIENNICTWO 

 

1. Wystawy stałe  

 

a. Wystawy zrealizowane 

Lp. tytuł 

 

termin 

realizacji 

(tj. czas 

przygotowania 

wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział / 

filia) 

frekwencja koszty realizacji  

plan i 

wykonanie 

/ źródło 

pochodzenia 

środków 

 

1. Okupacja niemiecka i 

funkcjonowanie Obozu 

Zagłady oraz Karnego 

Obozu Pracy 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” 

 Kontynuacja 

od 2010 

Budynek 

Muzeum 

Walki i 

Męczeństwa 

w Treblince 

 

23 931 

Koszty  

poniesione w 

2010 r.  

 

 

b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. tytuł 

 

planowany 

termin 

realizacji 

 

planowane 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział / 

filia) 

przyczyna niezrealizowania 

wystawy / zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

 

 Nie odnotowano ----------------- -------------------------------------- 

 

2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza 

 

a. wystawy zrealizowane 

L

p. 

tytuł 

 

termin 

realizacji 

(tj. czas 

przygoto

wania 

wystawy 

do jej 

otwarcia) 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba główna 

/ oddział / filia / 

poza siedzibą – 

w kraju / poza 

siedzibą – za 

granicą ) 

okres 

prezentacji 

frekwen

cja 

koszty realizacji  

plan i wykonanie 

/ źródło 

pochodzenia 

środków 
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 Samuel 

Willenberg- 

świadek zagłady 

od 

2.08.2013 

Sala konferencyjna 

Muzeum Walki i 

Męczeństwa w 

Treblince 

od 2.08. 

2013 – 

31.08. 2014 

8835 Koszt wystawy 

włączony w koszty 

uroczystości 70. 

rocznicy  

– 2.08.2013 r. 

 „Przejście”- 

(zmieniony 

został tytuł z 

„Skamieniali”) 

  – wystawa 

prac Agnieszki 

Wróbel i in. 

Od 5 

wrzesień 

2014 r.  

Sala 

konferencyjna 

Muzeum Walki i 

Męczeństwa w 

Treblince 

Od 5 

wrzesień 

2014- 

aktualnie 

 

273  Plan- 1200 zł 

Wykonanie- 1 700 

zł  (  druk katalogu 

–  1400 zł -Faktura 

265/10/2014- 

sponsor,  

tłumaczenie tekstu- 

300 zł) 

 

b. wystawy planowane niezrealizowane 

 

Lp. tytuł 

 

planowany 

termin 

realizacji 

 

planowane 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział / 

filia) 

przyczyna niezrealizowania 

wystawy / zaoszczędzone 

środki – jeśli dotyczy 

 

 

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

 

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

 

a. wystawy zrealizowane 

Lp. tytuł 

 

okres 

prezent

acji 

od kogo 

wypożyczona 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział /  

filia ) 

frekwencja koszty 

wypożyczenia/ 

źródło 

pochodzenia 

środków 

 

1. Zagłada Żydów 

w Generalnym 

Gubernatorstwie 

 

1. 09. 

2010 -

kontynu

acja 

IPN, oddział 

w Lublinie 

Budynek 

Muzeum Walki 

i Męczeństwa 

w Treblince 

 

23 931 

Koszty 

poniesione w 

2010 r.  

 

b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. tytuł 

 

planowany 

termin 

realizacji 

 

planowane 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział / 

filia) 

przyczyna niezrealizowania 

wystawy / zaoszczędzone środki 

– jeśli dotyczy 

 

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

 

4. frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 

w poprzednim okresie sprawozdawczym 

w danym okresie sprawozdawczym 

w 

siedzibi

e w tym: 

poza 

siedzib

ą 

w 

siedzibie 

Muzeum w tym: 

poza 

siedzibą 

Muzeum 
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Muzeu

m 

Muzeu

m  

50 932 

zbiorowo 

indywidua

-lnie 

----- 42 817 

 

zbiorowo 
indywidua-

lnie 

 

------- 

32 596 18 336 
36 641 6 176 

 

Uwaga:  

„w siedzibie Muzeum” = w siedzibie głównej + oddziały + filie 

 „poza siedzibą Muzeum” = poza siedzibą główną/oddziałami/filiami w kraju i za granicą 

 

 

V.  WYDAWNICTWA, PUBLIKACJE 

 

1. Liczba tytułów 

plan wykonanie  

k
a

ta
lo

g
i 

w
y

sta
w

, 

a
lb

u
m

y
 

k
a

ta
lo

g
i 

zb
io

ró
w

 

p
rze

w
o

d
n

ik
i 

fo
ld

ery
 

in
fo

rm
a

to
ry

 

d
o

 w
y

sta
w

 

k
a

ta
lo

g
i 

w
y

sta
w

, 

a
lb

u
m

y
 

k
a

ta
lo

g
i 
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io

ró
w

 

p
rze

w
o

d
n

ik
i 

fo
ld

ery
 

in
fo

rm
a

to
ry

 

d
o

 w
y

sta
w

 

- - - 2 - 1 - - 1 - 

   

 

2. krótki opis zrealizowanych tytułów  

Lp. tytuł 

 

nakład rodzaj  

(wpisać: 

katalog 

zbiorów/ 

katalog 

wystawy, 

album, 

przewodnik, 

folder, 

informator do 

wystawy, 

inne) 

koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

1. Muzeum Walki i Męczeństwa w 

Treblince (wersja polska i angielska) 

2500 folder Plan-1500 zł 

Wykonanie-891,75 zł.  

 

( FA/000014/06/2014 z 

dn. 5.06. 2014, 

FA/000056/05/2014 z  

dn. 26.05. 2014 r.   
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2. „Przejście” 500 Katalog 

wystawy 

Plan- 1200 zł 

Wykonanie- 1 700 zł  

 (  druk katalogu –  1400 

zł -Faktura 265/10/2014- 

sponsor,  tłumaczenie 

tekstu- 300 zł) 

3. Planu Symbolicznych Kamieni  1500 plan Plan -0 

Wykonanie-  1795,56 zł  

(sponsorowane  przez 

Przykościelną 

Organizację Pamięci 

Shoah w Bielefeld) 

 

3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa 

Lp. tytuł 

 

rodzaj  

(wpisać: katalog 

zbiorów/ katalog 

wystawy, album, 

przewodnik, folder, 

informator do wystawy, 

inne) 

przyczyna 

niezrealizowania / 

zaoszczędzone środki – 

jeśli dotyczy 

 „Muzeum Walki i Męczeństwa w 

Treblince” – ekspozycja stała 

folder  W związku z  

modernizacją  wystawy, 

przesunięto realizację 

folderu   na  2015 r.  

 

 

4. publikacje pracowników muzeum  

 

Lp. tytuł 

 

w: publikacja 

własne/obca 

koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

1. A. Korczak – 

Odkrycia 

archeologiczne w 

Treblince 

„Życie Siedleckie”, nr 

16/2014 z dn. 18.05.2014 

r. 

obce --------------------- 

2. A. Korczak – 

Uroczystości 

upamiętniające 

zamordowanych 

Romów i Sinti 

„Życie Siedleckie”, nr 

29/2014 z dn.22.08. 2014 

r.  

obce ------------------------ 

3. A. Korczak – 

Konferencja 

naukowa w 

Treblince  

„Życie Siedleckie”, nr 

33/2014 z dn.19.09. 2014 

r. 

obce ------------------------ 

4. A. Korczak – 

Wystawa prac 

malarskich 

„Życie Siedleckie”, nr 

34/2014 z dn. 26.09. 

2014 r.  

obce ------------------------ 

5. A. Korczak – Znów 

Jesteśmy Razem 

„Życie Siedleckie”, nr 

39/ 2014 z dn. 31. 10 . 

2014 r.  

obce ------------------------- 

 E. Kopówka – 

Bitwa pancerna o 

„Historia społeczna 

kultura-spółdzielczość. 

obce ----------------------- 
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Siedlce 24-31 lipca 

1944 i jej 

postrzeganie. 

Nadejście Armii 

Czerwonej  

Studia i szkice 

dedykowane prof. dr hab. 

Zofii Chyrze- Rolicz, 

Siedlce 2014 

6. E. Kopówka – 

redakcja i 

uzupełnienie 

„Planu Symbolicznych 

Kamieni” 

własne Plan -0 

Wykonanie-  1795,56 zł  

(sponsorowane  przez 

Przykościelną 

Organizację Pamięci 

Shoah w Bielefeld) 

7. E. Kopówka-

redakcja naukowa 

„Małkinia od czasów 

najdawniejszych’ 

obce ----------------- 

 

VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA 

 

1. Lekcje muzealne  

 

a. liczba podejmowanych tematów  

liczba podejmowanych tematów  

w poprzednim okresie 

sprawozdawczym 

w danym okresie 

sprawozdawczym 

koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło pochodzenia 

środków 

- jeśli dotyczy planowane zrealizowane 

4  5 6 Bez kosztów 

 

 

b. podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja 

Lp. tytuł 

 

ilość 

przeprowadzonych 

w okresie 

sprawozdawczym 

lekcji  

frekwencja 

(liczba 

uczestników na 

lekcjach dot. 

danego tematu)  

koszty realizacji 

plan i wykonanie/ 

źródło pochodzenia 

środków 

- jeśli dotyczy 

1. Sprawiedliwi wśród 

Narodów Świata, 

ratowanie życia 

ludzkiego w tragicznych 

czasach II wojny 

światowej (gimnazjum 

ZS w Ostrówku kl. III - 

M. Kołodziejek, dn. 

10.03. 2014 r). 

1 25 Bez kosztów 

2. 

 

 

Być dzieckiem w czasie 

wojny, co to znaczyło 

(szkoła podstawowa 

SPSK Ogrodniki kl. V-

VI - M. Kołodziejek, dn. 

18.03. 2014 r ). 

 

2 15 Bez kosztów 

3. 

 

 

Obóz Pracy w Treblince, 

historia i 

funkcjonowanie 

(gimnazjum ZS w 

Ostrówku kl. I-III- M. 

Kołodziejek, dn. 14.04. 

2014 r). 

1 30 Bez kosztów 

4. 

 

 

 

„Ostateczne rozwiązanie 

kwestii żydowskiej” – 

zbrodniczy plan III 

Rzeszy, jego geneza i 

realizacja (liceum 

2 55 Bez kosztów 
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ogólnokształcące ZSP w 

Sadownem kl. I – III - 
M. Kołodziejek, dn. 

18.04. 2014 r ). 

5. 

 

 

 

Historia i 

funkcjonowanie Obozu 

Zagłady w Treblince 

(liceum 

ogólnokształcące ZSP w 

Sadownem kl. I – III - 
M. Kołodziejek, dn. 

13.05. 2014 r ). 

2 55 Bez kosztów 

6. Życie i twórczość 

Janusza Korczaka 

(Niepubliczna Szkoła 

podstawowa w 

Czerwonce – A. 

Korczak, dn. 23.10. 2014 

r.)  

1 27 Bez kosztów 

 

 

 

c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

 

Lp. tytuł przyczyna niezrealizowania 

1.  Symbolika nagrobków 

żydowskich na przykładzie 

fragmentów macew 

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) 

frekwencja 

(liczba 

uczestników)  

koszty realizacji plan 

i wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

1. E. Kopówka –udział 

w spotkaniu z cyklu 

„Feminaria 

siedleckie”. 

Spotkanie 

poświęcone dyskusji 

wokół  książki 

„Dziennik Anny 

Kahan. Siedlce 1914-

1916”. (dn. 

21.01.2014 r.) 

spotkanie  25 Uniwersytet 

Przyrodniczo – 

Humanistyczny w 

Siedlce  

2. Marsz Żywych  

(dn. 22.04-1.05.2014 

r.) 

 

Spotkanie polsko-

żydowskie, 

wydarzenie 

plenerowe 

3364 

Ministerstwo Edukacji 

Izraela 

3. Spotkanie z 

więźniami ZK w 

Siedlcach w ramach 

programu 

edukacyjnego pt. 

„Dobre sąsiedztwo” 

(E. Kopówka, dn. 

17.05. 2014 r) 

spotkanie 8 Bez kosztów 
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4.  „Powstanie w 

Obozie Zagłady w 

Treblince”  

(E. Kopówka – dn. 

23.05.2014 r. ) 

Wykład na 

konferencji 

„Zakochani w 

Wolności” 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet 

Warszawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 30.07. 2014 r 

odsłonięto pomnik 

upamiętniający 

romskie ofiary  na 

terenie byłego 

Karnego Obozu 

Pracy . 

impreza plenerowa  150 Plan- 0 

Wykonanie- 247, 62 zł  

( woda + wiązanka 

kwiatów) 

  

Główny  organizator 

Związek Romów  

Polskich z siedzibą w  

Szczecinku. 

6. „Treblinka – historia 

i pamięć”(dn. 5. 09. 

2014 MWIM w 

Treblince ) 

 

Analiza ankiety 

dotyczącej stanu 

wiedzy o Holocauście 

i obozach w 

Treblince wśród 

okolicznej 

młodzieży”(Michał 

Kołodziejek) 

 

konferencja 

naukowa 

 

 

 

odczyt 

80 
Plan-5 000 ( Planowana   

kwota na uroczystości 

patriotyczno- religijne i  

upamiętnienie  70 

rocznicy likwidacji 

Karnego Obozu  Pracy) 

  

Wykonanie: 2. 149, 98 

7. Uroczystości 

patriotyczno-religijne 

na terenie Karnego  

Obozu Pracy (dn. 

6.09. 2014 r.) 

impreza plenerowa 350 
Plan- 5 000 ( Planowana   

kwota na uroczystości 

patriotyczno- religijne i  

upamiętnienie  70 

rocznicy likwidacji 

Karnego Obozu  Pracy 

 
Wykonanie- 1 060,60 zł 

(usługa medyczna i 

wiązanka  kwiatów)  
 

8. Spotkanie z 

więźniami ZK w  

Siedlcach w ramach  

programu 

edukacyjnego pt. 

Dobre sąsiedztwo 

(M. Kołodziejek, dn. 

20.09. 2014 r) 

spotkanie 8 
Bez kosztów 

9. E. Kopówka-  

„Karny Obóz Pracy 

w  Treblince” (28.09. 

2014 r.) w Rogowie 

w ramach 

uroczystości 

upamiętniających 

osoby wywiezione 

dnia 9 czerwca 1943 

r. z Rogowa do 

prelekcja 

historyczna i 

prowadzenie 

spotkania 

120 Główny  organizator  

Parafia 

Rzymskokatolicka św. 

Anny w Rogowie 
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niemieckiego, 

nazistowskiego 

Karnego Obozu 

Pracy w Treblince.   

10. Spotkanie  polsko-

izraelskie „ Jesteśmy 

razem” ( dn. 21.10. 

2014 r) 

impreza plenerowa 500 
Plan- 500 zł 

     Wykonanie - 0 

Główny organizator 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

 

 

b. planowane a niezrealizowane ---------- 

 

 

 

VII. WSPÓŁPRACA/ DOSTĘPNOŚĆ OFERTY/INNE OSIĄGNIĘCIA 

 

1. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświaty, instytucjami naukowymi, organizacjami 

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

 

Lp. instytucja/ organizacja/ urząd/ medium/ 

sponsor/ inne  

z którym podjęto współpracę 

krótki opis współpracy 

(w wypadku sponsorów dopisać 

informację nt. wysokości środków jakie 

udało się pozyskać i na jaki cel) 

  

1. Instytucje kultury: muzea 

martyrologiczne w: Oświęcimiu, Lublinie, 

Sztutowie, Chełmnie, Żabikowie, Muzeum 

Historii Polski, Muzeum Historii Żydów 

Polskich. 

Wzajemna wymiana doświadczeń poprzez 

uczestnictwo w konferencjach, forach 

dyskusyjnych.  

2. instytucje oświatowe: 

Kuratorium w Siedlcach, Biblioteka 

Pedagogiczna w Sokołowie Podl., 

Biblioteka Miejska w Siedlcach, 

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 

Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia  Nauczycieli w Siedlcach. 

Organizowanie spotkań z nauczycielami, 

uczniami, pracownikami oraz czytelnikami 

bibliotek.  

3. instytucje naukowe:  

Żydowski Instytut Historyczny w 

Warszawie,  

Uniwersytet Przyrodniczo - 

Humanistyczny w Siedlcach, Niemiecki 

Instytut Historyczny w Warszawie, 

Uniwersytet Warszawski, IPN  

 

Wzajemna wymiana doświadczeń 

i współpraca na płaszczyźnie edukacji  

z zakresu tematyki Holocaustu. Spotkania ze  

studentami. 

4. organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszenia:  

ZHP w Małkini i Sokołowie Podl., 

Stowarzyszenie „tutaj teraz” w Siedlcach. 

 

Współpraca w realizacji programów 

edukacyjnych, spotkań promocyjnych 

związanych z wydawaniem publikacji.  

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 

Przekazywanie informacji o wydarzeniach, 

które mają miejsce w Muzeum oraz na 



13 

 

Ciebie, WOT, „Życie Siedleckie”, 

„Tygodnik Siedlecki”, „Gazeta 

Sokołowska”, „Wieści Sokołowskie”, 

Kwartalnik Historyczny „Karta” w 

Warszawie. 

 

upowszechni historii byłych obozach w 

Treblince.  

7. współpraca z Zakładem Karnym  

w Siedlcach 

Prace społeczne wykonywane przez 

skazanych z ZK w Siedlcach na terenie 

muzeum.  

8. Inne: 

Gmina Żydowska Wyznaniowa w 

Warszawie, Rzymskokatolicka Parafia w 

Prostyni, Zakład Karny w Siedlcach 

Przygotowywanie uroczystości poświęconych 

historii obozów w Treblince. 

Upowszechnianie wiedzy o obozach w 

Treblince i realizowanie wolontariatu. 

9. współpraca zagraniczna: 

Yad Vashem w Izraelu, Muzeum 

Holocaustu w USA, Akcja Znaku Pokuty 

w Niemczech, 

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 Shoah- Koło Kościelne 

Bielefeld 

Upowszechnianie wiedzy o obozach  

w Treblince. W ramach współpracy 

realizowany jest wolontariat, spotkania  

z młodzieżą oraz pomoc w przygotowaniu 

folderów do wystawa czasowych.  

10. sponsorzy: Przykościelna Organizacja Pamięci Shoah – 

druk Planu Symbolicznych Kamieni.  

 

 

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 

• 22 marca wizyta ambasadora Szwecji Staffana Herrstroma, ministera-radcy Ulrik Tiderstrom. 

Delegacja zwiedziła tereny byłego Obozu Zagłady i Karnego Obozu Pracy, a także oddała hołd 

poległym w czasie II wojny światowej Żydom i Polakom. 

 

• 13 marca wizyta delegacji Związku Romów w Polsce z siedzibą w Szczecinku: Romana 

Chojnackiego – prezesa Związku Romów Polskich i Andrzeja Sochaj -  sekretarz Instytutu Pamięci 

i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Delegacja oddała hołd Romom, Żydom i Polakom 

pomordowanych w Obozie Zagłady i Karnym Obozie Pracy w Treblince. Celem wizyty było 

ustalenie szczegółów budowy upamiętnienia zagłady społeczności romskiej w Treblince. 

Upamiętnienie ma powstać na Miejscu Straceń Obozu Pracy, obok istniejącego pomnika autorstwa 

prof. Strynkiewicza.  

 

•  W marcu został uporządkowany zapomniany grobu byłego więźnia Karnego Obozu Pracy w 

Treblince – Wieczorka (nie jest znane imię więźnia) przez pracowników muzeum. 

 

• 23 maja udział E. Kopówki w uroczystości wręczenia nagród „Wawrzyny Siedleckie. 

 

• w maju  wyryto nazwę „Bliżyn” na symbolicznym kamieniu na  Terenie  Obozu  Zagłady. Była to 

inicjatywa Szkolnego Klubu Europejskiego „Przeszłość i Przyszłość” działającego w Zespole Szkół 

im. Generała Stanisława Maczka  i Wójta Gminy Bliżyn.  

 

• 3 czerwca udział E. Kopówki w konferencji pt. Sztuka Pamięci. Rzeźba  pomnikowa w miejscach  

zagłady w  Polsce w Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu. 

 

• 19-20 listopada  udział  E. Kopówki w Międzynarodowej konferencji naukowej z okazji jubileuszu 

70 lecia Państwowego Muzeum na Majdanku pt. Muzeum martyrologiczne w perspektywie 

europejskiej. Przestrzenie przedstawiania i doświadczania historii. 
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• Sokołowski Ośrodek Kultury przekazał na własność Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince 

nieodpłatnie wystawę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Dzieci Januszowi 

Korczakowi”. 

 

 

 

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

4) 

 

Lp. Krótki opis zadania  

(na czym polegał remont/ co 

wyremontowano/ z czego 

wynikała potrzeba remontu) 

Remont 

- planowany 

- nieplanowany 

koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

1. --------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

 

 

IX.  ZAKUPY 

 

Lp. treść koszty realizacji plan i 

wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 

- jeśli dotyczy 

1. ------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

 

 

X ADMINISTRACJA 

 

1. Kadry 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego okresu 

sprawozdawczego 

na koniec danego okresu 

sprawozdawczego 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość etatów 

Pracownicy w 

działach 

merytorycznych 

7 5 ¾ 

 

7 5 ¾ 

Pracownicy 

administracji 

4 3 ½ 

 

4 3 ½ 

Pracownicy z 

robót 

interwencyjnych, 

publicznych 

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

Praktyki 

studenckie 

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

                    

                          Od 1.04 do 31.10. 2014- r. pracownik sezonowy  

 

 

2. Szkolenia BHP i p-poż.  

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

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

 

Treblinka, dn. 5.01.2015r. 


