SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE
ZA 2015 r.
I. 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

% zmiana w stosunku do
roku poprzedniego

49

80

63,26 %

2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym
ogółem

w tym:
Zakupy

31

dary,
przekazy

--------

31

depozyty

planowane na
%
Koszt zakupu
dany okres
wykonania / źródło
sprawozdawcz
zakupy
pochodzenia
y zakupy
muzealiów
środków

-----------

----------

--------

--------

3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów
lp.

1.

pozyskane zbiorów

•
•
•

•
•

•
•
•

Klucz
Nożyczki
(połowa)
Damski
scyzoryk
żelazny
Metalowa
damska broszka
Część po
okrągłych
oprawkach
okularów
Zawieszka
Moneta 20
groszy
Moneta 5
groszy

opis

31 przedmiotów zabytkowych odkrytych podczas
archeologicznych badań wykopaliskowych na
terenie MWiM w Treblince. Badania były
prowadzone przez dr Caroline Sturdy-Colls w 2013
roku.

sposób
pozyskania/
wydatkowan
e środki
Przekaz
Mazowieckiego
Wojewódzkie
-go
Konserwatora
Zabytków
decyzja
469/DS./2015
z dnia
27.08.2015 r.
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Opakowanie po
kremie Nivea z
okresu okupacji
Biały kubek z
monogramem S
Biały kubek z
monogramem
Aluminiowa
menażka
Metalowa
miska
Metalowa
miska
Metalowy
rondel o
czerwonej
emalii
Płytka
ceramiczna
ceglastego
koloru
Płytka
ceramiczna
piaskowego
koloru
Nabój
Aluminiowa
menażka
Metalowa
plakietka
Ceramiczny
kapsel od piwa
Ceramiczny
kapsel od piwa
Metalowy guzik
Metalowa
sprzączka od
paska
Fragment
złotego
kolczyka
Metalowy
ozdobny drucik
Łuska
Łuska
Metalowy,
niebieski
garnek
Fragment
skórzanego buta
męskiego (z
grobu I)
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•

Fragment
skórzanego buta
(z grobu II)

II . KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
1. Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów
przeglądy
konserwatorskie
wykonane w
poprzednim okresie
sprawozdawczym

przeglądy konserwatorskie w okresie
sprawozdawczym
we własnym
zlecane na
ogółem
zakresie
zewnątrz

we
zlecane
własnym
na
zakresie zewnątrz plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie

----

-----

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

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

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

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji
konserwacja wykonana w
poprzednim okresie
sprawozdawczym
we własnym
zakresie

zlecane na
zewnątrz

konserwacja w okresie sprawozdawczym
we własnym
zlecane na
ogółem
zakresie
zewnątrz
plan

-----------

wykonanie

plan

wykonanie

plan

wykonanie

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

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

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

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

muzealia poddane
konserwacji

opis podjętych działań

Koszty
konserwacji
/ źródło
pochodzenia
środków

-----------

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

----------
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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
wyszczególnienie
- wpisać jakie zabezpieczenia

obiekt, w którym
zlokalizowano dane
zabezpieczenia

w jakim stopniu
spełniają wymogi
ustawowe

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

spełnia

przed budynkiem

spełnia

budynek muzealny

spełnia

budynek gospodarczy. Ma
służyć do zabezpieczenia
przeciwpożarowego na terenie.

spełnia

budynek muzealny i punkt
informacyjny, budynki
gospodarcze,
Monitoring
wizyjny
(system
parking,
punkt
informacyjny,
3.
kamer)
budynek z zewnątrz, teren przed
pomnikiem sala wystawiennicza
Monitoring
sygnałów
z
SSWiN
z Muzeum Walki i Męczeństwa
4.
w Treblinka w Agencji Ochrony
Monitoring
obrazu
z
kamer
pracownicy muzeum
5.

spełnia

lp.

Zabezpieczenia p.poż.

I.

1. Gaśnice proszkowe z ważnym
atestem
Hydranty wewnętrzne (3 sztuki)

2.

spełnia

.
3. Hydrant zewnętrzny
4. Koce gaśnicze
Przyczepka
(ze zbiornikiem
5
wodnym,
2 sztuki gaśnic
5

proszkowych, tłumica, koc,
łopata, wiadro)
II. Zabezpieczenia
antywłamaniowe
1. System Sygnalizacji Włamania i
Napadu

spełnia

spełnia
spełnia

6. Kraty w oknach i w drzwiach

budynek muzealny (parter)

spełniają

7. Zamki i kłódki z atestem

budynek muzeum

spełniają

bezpieczeństwa

6.

Plan ochrony – czy jest aktualny.
Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
– nie wymaga aktualizacji.
Plan ochrony – aktualny i zatwierdzony

7.

Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum i magazynów zbiorów
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lp.

rodzaj kontroli

1. Analiza stanu zabezpieczeń
zbiorów, wewnętrzna,
roczna

zalecenia

realizacja zaleceń

bez uwag

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

III EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym 31
Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie sprawozdawczym 31
Ilość kart naukowych - 80, magazynowych - 14 rzeczowych --Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie----Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 100%
Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej - 31
Pozostała dokumentacja (także finansowa) ---------------Prace i badania naukowe odnoszące się do zbiorów, kolekcji, przygotowanie katalogów --------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:
✓

15.04.2015-07.05.2015- wypożyczono do Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie,
11 obrazów z serii Janusz Korczak autorstwa Wolfganga Hergetha. Dzieło powstało aby
upamiętnić Janusza Korczaka i dzieci oraz Treblinkę. Materiał: olej na płótnie, technika
mieszana

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
543

560

b) pozyskane woluminy
ogółem
zakupy
17

c)

w tym:
dary

3

najciekawsze pozyskane woluminy
lp.
pozyskane woluminy

14

3,13%

planowane na % wykonania Koszt zakupu
dany okres
- zakupy
/ źródło
sprawozdawcz
pochodzenia
y zakupy
środków
Liczba
----120,86 zł
nieplanowana

sposób pozyskania
(wpisać: zakup/ dar)

Koszt
zakupu
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1.

W. Broniewski, Pamiętnik

zakup

/ źródło
pochodzenia
środków
(jeśli
dotyczy)
36,10 zł

2.

M. Jerzman, Po drugiej
stronie rzeki

zakup

47,62 zł

3.

G. Wąsowski, Szkice o
Żołnierzach Wyklętych i
współczesnej Polsce
C. Sturdy-Colls, Holocaust
Archaeologies. Approaches
and Future Directions
W. Hadała, Małkinia od
czasów najdawniejszych

zakup

37,14

4.

5.

dar

dar

d) ilość korzystających z biblioteki

poprzedni okres
sprawozdawczy

17

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

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

ilość
korzystających
na miejscu

-----------

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

16

ilość
wypożyczeń

ilość
korzystających
na miejscu

ilość
wypożyczeni
-----------

dany okres sprawozdawczy

6,25%

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 -------------IV. WYSTAWIENNICTWO
1.

Wystawy stałe

a.

Wystawy zrealizowane
Lp.
tytuł

1.

termin
miejsce
frekwencja
realizacji
prezentacji
(tj. czas
(wpisać:
przygotowania
siedziba
wystawy do jej
główna /
otwarcia)
oddział /
filia)
Okupacja niemiecka i Kontynuacja
Budynek
54 863
funkcjonowanie
Obozu
od 2010
Muzeum
Walki i

koszty realizacji
plan i
wykonanie
/ źródło
pochodzenia
środków
Koszty
poniesione w
2010 r.
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2.

b.

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”
Szukając Treblinki
Od 02.08.2015
roku

wystawy planowane niezrealizowane
Lp.
tytuł
planowany
termin
realizacji

Nie odnotowano

2.

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

Męczeństwa
w Treblince

Budynek
27 431
Muzeum
Walki i
Męczeństwa
w Treblince

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

Wystawy czasowe wg własnego scenariusza
a.

b.

wystawy zrealizowane
L
tytuł
termin
miejsce
okres
frekwen
p.
realizacji
prezentacji
prezentacji
cja
(tj. czas
(wpisać:
przygoto siedziba główna
wania
/ oddział / filia /
wystawy poza siedzibą –
do jej
w kraju / poza
otwarcia)
siedzibą – za
granicą )

koszty realizacji
plan i wykonanie
/ źródło
pochodzenia
środków

wystawy planowane niezrealizowane
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Lp.

3.

tytuł

planowany
termin
realizacji

planowane
miejsce
prezentacji
(wpisać:
siedziba
główna /
oddział /
filia)

przyczyna niezrealizowania
wystawy / zaoszczędzone
środki – jeśli dotyczy

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

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

----------

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

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

wystawy zrealizowane
Lp.
tytuł

1.

2.

b.

okres
od kogo
prezentac wypożyczo
ji
na

Zagłada Żydów w
Od
Generalnym
1.09.2010
Gubernatorstwie
do
1.08.2015
r
Treblinka okiem Od
artysty
02.08.201
5 roku do
29.02.201
6 roku

4.

IPN,
oddział w
Lublinie

Budynek
Muzeum Walki
i Męczeństwa
w Treblince

Caroline
Sturdy
Colls

Budynek
Muzeum
Walki i
Męczeństwa
w Treblince

wystawy planowane niezrealizowane
Lp.
tytuł
planowany
termin
realizacji

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

miejsce
prezentacji
(wpisać:
siedziba
główna /
oddział /
filia )

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

planowane
miejsce
prezentacji
(wpisać:
siedziba
główna /
oddział /
filia)
-----------

frekwencja

koszty
wypożyczenia/
źródło
pochodzenia
środków

23 931

Koszty
poniesione w
2010 roku

3 000

Bez kosztów

przyczyna niezrealizowania
wystawy / zaoszczędzone środki
– jeśli dotyczy

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

frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem
w danym okresie sprawozdawczym
w poprzednim okresie sprawozdawczym
w
poza
siedzibi
siedzib
e
ą
Muzeu
Muzeu
m
w tym:
m

w
siedzibie
Muzeum

poza
siedzibą
Muzeum
w tym:
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zbiorowo
36 641

42 817

zbiorowo

indywidua
-lnie
6 176

-----

indywidualnie
19 751

35 112

54 863

-------

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

1000

informatory
do wystaw

Treblinka-historia i pamięć

nakład

-

foldery

1.

1

przewodniki

krótki opis zrealizowanych tytułów
Lp.
tytuł

1

katalogi
zbiorów

1

katalogi
wystaw,
albumy

-

informatory
do wystaw

foldery

-

przewodniki

2.

katalogi
zbiorów

katalogi
wystaw,
albumy
2

wykonanie

-

1

-

rodzaj
koszty realizacji plan i
(wpisać:
wykonanie/ źródło
katalog
pochodzenia środków
zbiorów/
katalog
wystawy,
album,
przewodnik,
folder,
informator do
wystawy, inne)
publikacja
pokonferencyjna
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2.

3.

3.

Treblinka- Obóz Zagłady.
Treblinka das Vernichtungslager

4.

Treblinka Treblinka II- Obóz
Zagłady Treblinka II- das
Vernichtunslager

planowane a niezrealizowane wydawnictwa
Lp.
tytuł

1.

2.

3.

4.

Muzeum Walki i Męczeństwa w
Treblince (wersja polska i
angielska)

folder
4000

3663

album

rodzaj
(wpisać: katalog
zbiorów/ katalog
wystawy, album,
przewodnik, folder,
informator do wystawy,
inne)
Treblinka Treblinka II- Obóz
album
Zagłady w języku francuskim i
angielskim

przyczyna
niezrealizowania /
zaoszczędzone środki –
jeśli dotyczy

Ze względu na
przedłużające się
konsultacje językowe,
zaoszczędzone środki
własne 7 000zł
Muzeum Walki i Męczeństwa w
folder
Ze względu na zmianę
Treblince – ekspozycja stała
części wystawy,
zaoszczędzone środki
własne 1 000zł
Muzeum Walki i Męczeństwa w pocztówki z wizerunkami
Ze względu na zmianę
Treblince
pomników
otoczenia miejsc, były
prowadzone prace
inwestycyjne i porządkowe,
które trwały do grudnia i
zmieniły krajobraz,
zaoszczędzone środki
własne 6 000 zł

publikacje pracowników muzeum
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

tytuł

w:

publikacja
własne/obca

A. Korczak, „Piekło „Życie Siedleckie”, nr
zostało spalone”
33/2015, z dn.
14.08.2015 r.
A. Korczak, Wiedza „Życie Siedleckie”, nr
i przeżywanie
34/2015, z dn.
21.08.2015 r.
A. Korczak,
„Życie Siedleckie”, nr
Jesteśmy Razem
45/2015, z dn.
04.11.2015 r.
E. Kopówka,
Romano Atmo
Piekło na ziemi.
(Cygańska Dusza) , nr
Treblinka
5/2015 (59)
E. Kopówka,
Romano Atmo
Romowie i Sinti w
(Cygańska Dusza), nr
getcie w Siedlcach
5/2015 (59)
E. Kopówka,
„Treblinka- historia i
redakcja naukowa
pamięć”
E. Kopówka,
„Treblinka- historia i
Wolontariusze Akcji pamięć”
Znaku Pokuty w
MWiM w Treblince
artykuł

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

obce
--------------obce
--------------obce
--------------obce
--------------obce
--------------własne

środki własne

własne

VI. EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA
1.

Lekcje muzealne
a.

liczba podejmowanych tematów
liczba podejmowanych tematów
w danym okresie
koszty realizacji plan i
sprawozdawczym
wykonanie/ źródło pochodzenia
w poprzednim okresie
środków
sprawozdawczym
planowane
zrealizowane
- jeśli dotyczy
4

b.

5

podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja
Lp.
tytuł
ilość
przeprowadzonych
w okresie
sprawozdawczym
lekcji
1.
Betar- Organizacje
1
Żydowskie w XX-leciu
między wojennym
(LO i. M.
Sadziewiczowej – M.

Bez kosztów

5

frekwencja
(liczba
uczestników na
lekcjach dot.
Danego tematu)
30

koszty realizacji
plan i wykonanie/
źródło pochodzenia
środków
- jeśli dotyczy
Bez kosztów
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

c.

Kołodziejek, dn. 12.05.
2015 r).
Być dzieckiem w czasie
wojny- co to znaczyło
(NSP im. J. Korczaka w
Kołodziążu M.
Kołodziejek, dn. 22.06.
2015 r).
Życie i twórczość
Janusza Korczaka
(NSP im. J. Korczaka w
Kołodziążu M.
Kołodziejek, dn. 22.06.
2015 r).
Życie i twórczość
Janusza Korczaka
(Publiczna Szkoła
Podstawowa SPSK w
Ogrodnikach M.
Kołodziejek, dn. 22.06.
2015 r).
Kultura Żydów
europejskich- nasi
sąsiedzi jeszcze nie tak
dawno
(Publiczna Szkoła
Podstawowa SPSK w
Ogrodnikach M.
Kołodziejek, dn. 22.06.
2015 r).
Życie i twórczość
Janusza Korczaka (PG w
Liwie – A. Korczak, dn.
21.08.2015 r.)
Propaganda wojenna w
okupowanej Polsce
(ZS w Ostrówku, M.
Kołodziejek, dn.
28.09.2015 r).

1

15

Bez kosztów

1

33

Bez kosztów

1

18

Bez kosztów

1

18

Bez kosztów

1

65

Bez kosztów

1

17

Bez kosztów

planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych
tytuł

Lp.

przyczyna niezrealizowania

1.
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,

frekwencja
(liczba
uczestników)

koszty realizacji plan
i wykonanie/ źródło
pochodzenia środków
- jeśli dotyczy
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3000

wernisaż

250

1.

Marsz Żywych ( dn.
12-20.04.2015 r. )

2.

„Janusz Korczak w
malarstwie
Wolfganga
Hergetha”

3.

Spotkanie z
spotkanie
więźniami ZK w
Siedlcach w ramach
programu
edukacyjnego pt.
„Tikkun- Naprawa”
E. Kopówka
warsztaty
„Historia i
edukacyjnofunkcjonowanie
integracyjne
Obozu Zagłady w
w Broku dla
Treblince”(28.07Romów
01.08.2015 r.)
Uroczystości
impreza plenerowa
patriotyczno-religijne
na terenie Karnego
Obozu Pracy (dn.
5.09. 2015 r.)

4.

5.

6.

b.

koncert, impreza
plenerowa, inne)
spotkanie

Spotkanie młodzieży
z Polski i Izraela
„ Jesteśmy razem”
( dn. 21.10. 2015 r)

impreza plenerowa

Bez kosztów, główny
organizator
Ministerstwo Edukacji
Izraela
Bez kosztów, główny
organizator: MiejskoGminny Ośrodek
Kultury w Łochowie

60

Bez kosztów, główny
organizator Zakład
Karny w Siedlcach

50

Bez kosztów, główny
organizator: Związek
Romów Polskich z
siedzibą w Szczecinku

350

MWiM w Treblince,
Rzymskokatolicka
Parafia w Prostyni,
Środki planowane –
1500, wydane: karetka
pogotowia, zaproszenia,
woda mineralna dla
uczestników

700
Plan- 500 zł
Wykonanie - 0
Główny organizator
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

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)
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1.

2.

3.

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.,
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
Warszawie,
Uniwersytet
Przyrodniczo
Humanistyczny w Siedlcach, Niemiecki
Instytut Historyczny w Warszawie,
Uniwersytet Warszawski, IPN

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
z zakresu tematyki Holocaustu. Spotkania ze
studentami.

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”,
Kwartalnik Historyczny „Karta” w
Warszawie.

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

7.

współpraca
w Siedlcach

8.

9.

z

Zakładem

Karnym Prace
społeczne
wykonywane
przez
skazanych z ZK w Siedlcach na terenie
muzeum.
Inne:
Przygotowywanie uroczystości poświęconych
Gmina Żydowska Wyznaniowa w historii
obozów
w
Treblince.
Warszawie, Rzymskokatolicka Parafia w Upowszechnianie wiedzy o obozach w
Prostyni, Zakład Karny w Siedlcach
Treblince i realizowanie wolontariatu.
współpraca zagraniczna:
Upowszechnianie
wiedzy
o
obozach
Yad Vashem w Izraelu, Muzeum w Treblince. W ramach współpracy
Holocaustu w USA, Akcja Znaku Pokuty w realizowany jest wolontariat, spotkania
Niemczech,
z młodzieżą oraz pomoc w przygotowaniu
Stowarzyszenie „Topografia Terroru” w folderów do wystawa czasowych.
Niemczech, Gimnazjum Bethel
w
Niemczech, Muzeum Pamięci Terezin w
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10.

Czechach, Holocaust Memorial Centre w
Skopje, Inicjatywa na Rzecz Wspierania
Miejsc Pamięci Shoah- Koło Kościelne
Bielefeld
sponsorzy:
Przykościelna Organizacja Pamięci Shoah –
1000 EU, druk albumu Treblinka-Obóz
Zagłady w wersji polskiej i niemieckiej.

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
•

•
•
•

•

09-10.09.2015 udział E. Kopówki w Forum Pamięci. VI Seminarium polskich muzeów
martyrologicznych w Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wygłoszenie referatu: Miejsce Pamięci w
Treblince w najbliższej przyszłości.
20.10.2015 r. Wizyta studyjna dyrekcji i pracowników z Muzeum Holocaustu w Macedonii
zorganizowana przez PAP SA na zlecenie MSZ.
27.10.2015 r. Wizyta I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu insp. Marka
Świszcza wraz ze wszystkimi Komendantami Miejskimi i Powiatowymi Garnizonu Mazowieckiego
12-13.11.2015 udział E. Kopówki w I Kongresie Historyków Konspiracji Niepodległościowej, nt.
„25 lat niezależnych badań nad działalnością konspiracyjną 1939-1945. Ludzie, instytucje i
wydarzenia”.
24.11.2015 r. udział E. Kopówki na lunchu roboczym w Ambasadzie Austrii.

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

1.

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

IX. ZAKUPY
treść

Lp.

1.

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

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

X ADMINISTRACJA
1.

Kadry
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Wyszczególnienie

Pracownicy w
działach
merytorycznych
Pracownicy
administracji
Pracownicy z
robót
interwencyjnych,
publicznych
Praktyki
studenckie

na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
ilość osób
ilość etatów
7
5¾

na koniec danego okresu
sprawozdawczego
ilość osób
ilość etatów
7
6½

4

3½

4

3½

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

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

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

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

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

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

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

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

Od 1.04 do 31.10. 2015- r. pracownik sezonowy

2. Szkolenia BHP i p-poż.
Lp.
------

temat szkolenia

liczba uczestników

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

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

Treblinka, dn. 15. 01.2016r.
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