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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 
MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE  

ODDZIAŁ MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH 
 ZA 2016 ROKU 

 
  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 

80 80 0% 

 
2. Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym 

 

ogółem  w tym: planowane na 
dany okres 

sprawozdawc
zy zakupy  

% 
wykonania - 

zakupy 
muzealiów 

Koszt 
zakupu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków  

zakupy dary, 
przekazy 

depozyty 

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

 
3. Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów  

 

lp. pozyskane 
zbiorów  

opis  sposób  
pozyskania/ 
wydatkowa
ne środki 

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

 
 
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 

poprzednieg
o 

we 
własny

m 
zakresie 

zlecane 
na 

zewnątr
z 

ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 

pla
n 

wykonani
e 

pla
n 

wykonani
e 

pla
n 

wykonani
e 

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

 
 

2. Konserwacja muzealiów – liczba obiektów poddanych konserwacji 
 

konserwacja 
wykonana w 
poprzednim 

okresie 
sprawozdawczym konserwacja w okresie sprawozdawczym 

% zmiana w 
stosunku do 

roku 
poprzednieg

o 
we 

własny
zlecane 

na ogółem 
we własnym 

zakresie 
zlecane na 
zewnątrz 
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m 
zakresie 

zewnątr
z 

pla
n 

wykonani
e 

pla
n 

wykonani
e 

pla
n 

wykonani
e 

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

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

działań 
 

lp. muzealia poddane 
konserwacji  

opis podjętych działań Koszty 
konserwacji 

/ źródło 
pochodzeni
a środków 

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

 
4. Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich - krótka charakterystyka podjętych 

działań 
 

lp. obiekty, w którym 
przeprowadzono 

remont  

opis podjętych działań Koszty 
remontu 
/ źródło 

pochodzenia 
środków 

1.  Prace sanitarno-
pielęgnacyjne na 
terenach poobozowych  
 
 
 
 
 
 
Wyznaczenie granic 
Muzeum 

Odsłonięcie obszaru Karnego Obozu 
Pracy zgodnie z 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. 
 
Wyznaczenie granic objęło obszaru 
działek: nr 74,85,87,91/1 oraz 91/2 na 
długości 1700 m. 
Muzeum w Treblince --położone jest na 
terenie leśnym obejmującym ponad 132 
ha lasu. Granica leśna terenu Muzeum na 
kilku odcinkach była niejasna. 
 
 

 Nazwa 
zadania:  
Multidyscyplina
rne wsparcie 
działalności 
Muzeum Walki  
i  Męczeństwa 
w Treblince 
 
zadanie  
dofinansowane 
przez MKiDzN 
oraz 
Samorządu 
Województwa 
Mazowieckiego 
 
 
 

5. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów 
 

lp. wyszczególnienie  
- wpisać jakie 

zabezpieczenia 

obiekt, w którym 
zlokalizowano dane 

zabezpieczenia 

w jakim stopniu 
spełniają wymogi 

ustawowe 

I.  
    

Zabezpieczenia p.poż.    

1. System Sygnalizacji 
Przeciwpożarowej  

budynek muzealny spełnia 

2. Gaśnice proszkowe z 
ważnym atestem  

budynek muzealny, 
informacja, budynki 

gospodarcze (garaż) 

spełnia 

3. Hydranty wewnętrzne (3 
sztuki)  

budynek muzealny spełnia 

4. Hydrant zewnętrzny przed budynkiem spełnia 

5. Koce gaśnicze budynek muzealny spełnia 
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6.  Przyczepka (ze zbiornikiem 
wodnym, 2 sztuki gaśnic 
proszkowych, tłumica, koc, 
łopata, wiadro) 

budynek gospodarczy; ma 
służyć do zabezpieczenia 
przeciwpożarowego na 

terenie 

spełnia 

7. Utworzenie pasa 
przeciwpożarowego  

kompleks leśny, oddzielający 
tereny Muzeum od 
pozostałego lasu 

spełnia 

II. Zabezpieczenia 
antywłamaniowe 

  

1. System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu 

budynek muzealny i punkt 
informacyjny, budynki 

gospodarcze, 

spełnia 

3. Monitoring wizyjny (system 
kamer) 

parking, punkt informacyjny, 
budynek z zewnątrz, teren 
przed pomnikiem, sale 
wystawiennicze 

spełnia 

4.  Monitoring sygnałów z SSWiN z Muzeum Walki i 
Męczeństwa w Treblinka do 
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 – aktualny  i  zatwierdzony 
Plan  ochrony – aktualny  i  zatwierdzony 
 

7. Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum i magazynów 
zbiorów 
 

lp. rodzaj kontroli zalecenia  realizacja zaleceń 

1. Kontrola-rozpoznawcza, 
przeprowadzona przez 
Powiatową Państwową 

Straż Pożarną w 
Sokołowie Podlaskim  

-zaktualizować Instrukcję 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla budynku 
administracyjnego 
Muzeum Walki i 
Męczeństwa w Treblince  

Wykonano 25.05.2016 r. 

2.  Analiza stanu 
zabezpieczeń zbiorów, 

wewnętrzna, roczna 
(protokół z dn. 
29.12.2016 r. ) 

1. Zaleca się rozważyć 
zatrudnienie ochrony  
fizycznej po godzinach 
pracy muzeum. 
2. Rozważa się 
zatrudnienie osoby do 
stałego monitorowania 
kamer. 

Zalecenia będą  
realizowane w miarę  

pozyskania środków na 
sfinansowanie zadań. 

 
III  EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE 
 

1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym ----- 

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

3. Ilość kart naukowych 80, magazynowych 14, rzeczowych 

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

5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo) 100% 
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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------- 
 

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 

560 597 6,6 % 

b) pozyskane woluminy  

ogółem  w tym: planowane 
na dany 
okres 

sprawozdawc
zy zakupy  

% 
wykonania - 

zakupy  

Koszt 
zakupu 
/ źródło 

pochodzeni
a środków  

zakupy dary 

37 3 34 Zgodnie z  
planem  

finansowym   
przeznaczono 

1000 zł na 
zakup  

książek do  
biblioteki 

9% 96, 08 zł  

 
 

c) najciekawsze pozyskane woluminy 

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

Koszt 
zakupu 
/ źródło 

pochodzeni
a środków 

(jeśli 
dotyczy) 

1. Sz. Bielawski, Ostatni Żyd 
z Węgrowa.  

zakup 39,03 zł 

2. N. Tec, Opór. Walka 
Żydów i Polaków z 
niemieckim terrorem. 

zakup 18.95 zł 

3. E. Krychniak, Oświata i 
kultura żydowska 
Białostocczyzny okresu 
międzywojennego i jej 
wyniszczenie podczas II 
wojny światowej.  

zakup 38.10 zł 

4. S. Ozaki, Warsaw: The 
City of memories 

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

5. P. Stanek, Przystanek 
Lamsdorf. Powstańcy 
warszawscy w obozie 
jenieckim Stalag 344 

dar ------------- 
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d) ilość korzystających z biblioteki 
 

poprzedni okres 
sprawozdawczy dany okres sprawozdawczy 

ilo
ś
ć
 

w
y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

ilo
ś
ć
 

k
o

rz
y
s
ta

ją
c
y

c
h

 n
a
 m

ie
js

c
u

 

ilo
ś
ć
 

w
y
p

o
ż
y
c
z
e
ń

 

%
 z

m
ia

n
a
 w

 
s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 

ro
k
u

 
p

o
p

rz
e
d

n
ie

g
o

 

ilo
ś
ć
 

k
o
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y
s
ta

ją
c
y

c

h
 n

a
 m

ie
js

c
u

 

%
 z

m
ia

n
a
 w

 

s
to

s
u

n
k
u

 d
o

 
ro

k
u

 

p
o

p
rz

e
d

n
ie

g
o

 

------- 17 -------- ------------ 25 47% 

 
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 

Kwiecień- wrzesień 2016 r.  badania prowadzone pod kierownictwem dr inż. Sebastiana 
Różyckiego w ramach projektu Metodyka integracji i harmonizacji danych wieloźródłowych dla 
potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozów w Treblince, realizowanego przez Wydział 
Geodezji i  Kartografii Politechniki Warszawskiej w  ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe 
Miejsca Pamięci Narodowej”, Priorytet 6- finansowany przez MKiDzN oraz Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Opracowany został raport  z realizacji  projektu. 

 
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 
 

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

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

 
OGÓŁEM 

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

 

Wystawy stałe -kontynuowane 

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 

 Kontynuacja 
od 2010- 

kontynuacja 
 
 
 

Budynek 

Muzeum 

Walki i 

Męczeństwa 

w Treblince 

22 869 Koszty  

poniesione w 

2010 r.  
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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” 

 
 
 

2.  Szukając Treblinki. 

Badania i wykopaliska 

Od 02.08.2015  

 kontynuacja 

Budynek 

Muzeum 

Walki i 

Męczeństwa 

w Treblince 

22 869 Finansowana 

przez autora 

wystawy 

Caroline 

Sturdy-Colls w 

2015 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 
 

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

 
2. Wystawy czasowe wg własnego scenariusza  

 
a. wystawy zrealizowane 

Lp. tytuł 
 

termin 
realizacji 
(tj. czas 

przygotowania 
wystawy do jej 

otwarcia) 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 

oddział / filia 
/ poza 

siedzibą – w 
kraju / poza 
siedzibą – 

za granicą ) 

okres 
prezentacji 

frekwencja koszty 
realizacji  

plan i 
wykonanie 

/ źródło 
pochodzenia 

środków 
 

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

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

 
OGÓŁEM: 

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

 
b. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

przyczyna 
niezrealizowania wystawy / 

zaoszczędzone środki – 
jeśli dotyczy 
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filia) 

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

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

 
 

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

Lp
. 

tytuł 
 

okres 
prezenta

cji 

od kogo 
wypożyczo

na 

miejsce 
prezentacji 

(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia ) 

frekwen
cja 

koszty 
wypożycze
nia/ źródło 
pochodzen
ia środków 

 

1.       

 Deportacja 
Żydów z 
Macedonii do 
Treblinki 1943 

Od 
03.04.20
16 r- 
31.12. 
2016 r. 

Holocaust 
Fund of the 
„Jews from 
Macedonia”, 
Skopje 

Budynek 
Muzeum 
Walki i 
Męczeństwa 
w Treblince 

1 738 Bez 
kosztów 
 Główny  

organizator 
 Holocaust 
Fund of the 
„Jews from 

Macedonia”, 
Skopje 

 
OGÓŁEM 

1 738 Bez 
kosztów 

 
Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane w Muzeum -kontynuowane 

Lp. tytuł 

 

okres 

prezenta

cji 

od kogo 

wypożycz

ona 

miejsce 

prezentacji 

(wpisać: 

siedziba 

główna / 

oddział /  

filia ) 

frekwencj

a 

koszty 

wypożyczeni

a/ źródło 

pochodzenia 

środków 

 

1. Szukając 

Treblinki. 

Okiem artysty  

Od 

02.08.20

15 roku 

do 

29.02.20

16 roku 

Caroline 

Sturdy 

Colls 

Budynek 

Muzeum 

Walki i 

Męczeństwa 

w Treblince 

450  

 

(01.02-

29.02. 

2016) 

Bez kosztów 

Finansowana 

przez autora 

wystawy 

Caroline 

Sturdy-Colls  

w 2015 r.  

 
 

a. wystawy planowane niezrealizowane 

Lp. tytuł 
 

planowany 
termin 

realizacji 
 

planowane 
miejsce 

prezentacji 
(wpisać: 
siedziba 
główna / 
oddział / 

filia) 

przyczyna 
niezrealizowania wystawy / 

zaoszczędzone środki – 
jeśli dotyczy 

 

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

------------- -------------- ---------------------------------- 
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4. frekwencja – zwiedzający wystawy ogółem 

w poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

 
w danym okresie sprawozdawczym 

w tym: 

w 
siedzib

ie 
Muzeu

m 

 
poza 

siedzib
ą 

Muzeu
m w tym: 

w 
siedzi

bie 
Muzeu

m 

poza 
siedzi

bą 
Muzeu

m 

zbioro
wo 

indywidual
nie 

54 863 

---------  
zbioro
wo 

indywidualn
ie 

46 515 ------- 
 
 
 

35 112 
19 751 

26 576 19 939 
 

OGÓŁEM 
54 863 

 
OGÓŁEM 

46 515 

 
 
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
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g
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p
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e
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d

n
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ld

e
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rm
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ry
 

d
o

 w
y
s
ta

w
 

1 ----- --------- 1 ------ 1 --------- ------- 1 ------ 

 
Inne- widokówki  
 

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) 

 3 000 szt. folder-
składanka 

Plan: 2000 zł 
Wykonanie: 
1.045,50 zł  

Środki  własne  

 Treblinka II- the death camp, 
Treblinka II- le camp de la mort. 
(Album dla młodzieży szkolnej w 
wersji angielsko- francuskiej) 

3 000 szt. album Plan:6.000 zł 
Wykonanie: 6 498 

zł 
Trägerkreis 
Shoah- 
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Gedenksätten 
beim Kirchenkreis 
Bielefeld- 1 662, 
12 zł  (darowizna) 

 

 
3. planowane a niezrealizowane wydawnictwa 

Lp. tytuł 
 

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

przewodnik, folder, 
informator do 

wystawy, inne) 

przyczyna 
niezrealizowania / 

zaoszczędzone 
środki – jeśli dotyczy 

1.  MWiM w Treblince- 
widokówki z pomnikami na 
terenie 
 

widokówka Ze względu na  zmianę 
otoczenia wynikającą  
z  prac  porządkowych  
na  terenie, które  
trwały  do  jesieni,   
zmienił się krajobraz.    
Zaoszczędzono  środki 
własne  6.000 zł 
 

4. publikacje pracowników muzeum  
 

Lp. tytuł 
 

w: publikacja 
własne/obca 

koszty realizacji 
plan i wykonanie/ 

źródło 
pochodzenia 

środków 
- jeśli dotyczy 

1. A. Korczak – ,Książka, 
której nie można 
przeoczyć 

„Życie Siedleckie”, 
nr 5/2015z dn. 
05.02.2016 r. 

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

2. A. Korczak – Zmarł 
ostatni świadek 

„Życie Siedleckie”, 
nr 8/2016 z dn. 
26.02.2016 r.  

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

3 E. Kopówka – Obóz 
Zagłady w Treblince 

„Żydzi Kosowa  
Lackiego”, Kosów  
Lacki 2016  

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 

5 5 7 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 
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1. Historia i 
funkcjonowanie  
Obozu Zagłady w 
Treblince . 
 

• 03.03- LO w  
Węgrowie, 
W.Kwieciszewska 

• 18.04-Zespół 
Szkół STO w  
Warszawie, W. 
Kwieciszewska 

• 30.05- ZSO  
Platerowie ,W. 
Kwieciszewska 

• 08.06, ZS nr 1 w  
Milanówku, W. 
Kwieciszewska 

• 16.06, Gimnazjum 
w Małkini, W. 
Kwieciszewska 

• 23.10,LO 
Wyszków, M. 
Kołodziejek 

6 204 Bez kosztów 

2. 
 
 

Karny Obóz Pracy w 
Treblince, historia i 
funkcjonowanie 

• 19.04, Szkoła  
Podstawowa nr 3 w 
Ostrowi 
Mazowieckiej, W.  
Kwieciszewska 

• 21.04, Szkoła 
Podstawowa w  
Sterdyni, W. 
Kwieciszewska 

• 27.04 Szkoła  
Podstawowa w  
Małkini, W. 
Kwieciszewska 

• 11.05 Gimnazjum w  
Kosowie Lackim, 
W. Kwieciszewska 

• 30.05, Gimnazjum 
w Prostyni, W. 
Kwieciszewska 

• 07.09, ZS im. J. 
Pawła II w  
Różanie, M. 
Kołodziejek 

• 20.10, Burg-
Gymnasium Wettin-
Niemcy, A. 
Remiszewska 

•  27.10, Szkoła ZS 
Publicznych nr 1  
Kobułce, M. 
Kołodziejczyk 

8 193 Bez kosztów 

3. 
 

Życie i twórczość 
Janusza Korczaka  

• 06.05, NSP w 

5 138 Bez kosztów 
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Kołodziążu, M.  
Kołodziejek  

• 23.06, SP w  
Wyszkowie, W.  
Kwieciszewska 

• 25.06, Szkoła  
Podstawowa w 
Ostrowi 
Mazowieckiej, W. 
Kwieciszewska 

• 03.09, Szkoła  
Podstawowa w  
Dobczynie, M 
Kołodziejek 

• 19.10, Burg-
Gymnasium Wettin-
Niemcy, A. 
Remiszewska 

4. Historia Zagłady 
Żydów, dlaczego 
naród żydowski został 
skazany na 
zniszczenie? 

•  11.05, Polski  
Związek 
Niewidomych  OKR 
Mazowieckich w  
Warszawie, W. 
Kwieciszewska  

1 25 Bez kosztów 

5.  Życie codzienne w 
czasie wojny i okupacji 

• 19.04, ZS 
Publicznych w  
Jelonkach, M. 
Kołodziejek 

1 40 Bez kosztów 

6. Być  dzieckiem w  
czasie  wojny co to 
znaczy 

• 09.05, Szkoła  
Podstawowa SPSK 
w  Ogrodnikach, M. 
Kołodziejek 

1 16 Bez kosztów 

7. Sprawiedliwi wśród  
narodów  Świata z 
okolic  Treblinki 

• 20.10, Burg-
Gymnasium Wettin-
Niemcy, A. 
Remiszewska 

1 25 Bez kosztów 

Ogółem: 23 641 Bez kosztów 

 
c. planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych 

Lp. tytuł 
 

przyczyna niezrealizowania / 
zaoszczędzone środki – jeśli 

dotyczy 

1. Symbolika nagrobków żydowskich na 
przykładzie fragmentów macew 

Brak zapotrzebowania 

 
 

2. Wykłady, prelekcje, odczyty, spotkania, promocje książek, koncerty, imprezy plenerowe i inne 
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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. Otwarcie wystawy 
Deportacja Żydów z 
Macedonii do Treblinki 
1943, (dn. 03.04.2016 
r.) 

Spotkanie 
połączone  z 
otwarciem  
wystawy 

50  Bez kosztów 
Główny organizator: 

Holocaust Fund of the 
Jews from Macedonia 

2. Marsz Żywych, 
01.05.2016-
09.05.2016 

Wizyty 
edukacyjne 
młodzieży  

3 500 Bez kosztów 
Główny organizator 

Ministerstwo Edukacji 
Izraela 

2. Spotkanie z więźniami 
ZK w Siedlcach w 
ramach programu 
resocjalizacji 
Rzeczpospolita, 
ojczyzna wielu kultur i 
narodów, 
(dn.21.05.2016 r) 

spotkanie 6 Bez kosztów 
Główny  organizator 

Zakład  Karny w 
Siedlcach 

3. Uroczystości 
upamiętniające 73 
rocznice powstania 
więźniów w Treblince 
(dn. 02.08. 2016 r. ) 

impreza 
plenerowa 

370 Bez kosztów 
Główny organizator  

ŻIH 

4. Uroczystości 
patriotyczno - religijne 
na terenie Karnego 
Obozu Pracy (dn. 
03.09. 2016 r.) 

Impreza 
plenerowa 

300 Organizatorzy: 
MWIMw Treblince i 
Parafia  
Rzymskokatolicka w 
Prostyni  
Plan:1 500 zł 
Wykonanie:1 374,17zł 
Środki  własne 

5.  Spotkanie  młodzieży 
z Polski i Izraela 
„Jesteśmy  razem” 
(dn. 21.09. 2016 r) 

 
Impreza 

plenerowa 

600 Plan: 0 
 

Wykonanie: 759.49 zł 
Środki  własne 

Główny organizator 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki   

6 Spotkanie  
Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej 
(dn. 27.10.2016 r . E. 
Kopówka,  oprowadził  
po terenie  MWIM w  
Treblince  i  
przedstawił  raport  o  
muzeum.)  

spotkanie 17 Bez kosztów 
Główny organizator 

MKi DzN w  
Warszawie 

 

Ogółem: 4 843 2 133,66 zł 

 
b. planowane a niezrealizowane  

Lp. tytuł 
 

rodzaj  
(wpisać: wykład, 

 przyczyna 
niezrealizowania / 
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odczyt, spotkanie, 
promocja książki, 
koncert, impreza 
plenerowa, inne) 

zaoszczędzone środki – 
jeśli dotyczy 

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

 
 
 
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., 

Miejska  Biblioteka 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. 
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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 upowszechnianie 

historii byłych obozach w Treblince.  

7. 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. Prace społeczne 

wykonywane przez skazanych z ZK w 

Siedlcach na terenie muzeum. 

8. 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, Burg-

Gymnasium Wettin-Niemcy.  

Upowszechnianie wiedzy o obozach  

w Treblince. W ramach współpracy 

realizowany jest wolontariat, spotkania  

z młodzieżą oraz pomoc w 

przygotowaniu folderów do wystaw 

czasowych.  

9. sponsorzy:  

1.Trägerkreis Shoah- Gedenksätten 

beim Kirchenkreis Bielefeld 

2.Mariusz  Sikorski 

3. Hanna Lubaszko  

4.Rolfron Allmen, Szwajcaria  

1. Darowizna 1 662, 12 zł  na  druk  

albumu  pt.: Treblinka II- the death camp, 

Treblinka II- le camp de la mort. ( Album 

dla młodzieży szkolnej w wersji 

angielsko- francuskiej) 

2. Darowizna 180 zł 

3. Darowizna   100 zł 

4.  Darowizna 20 zł 

 

 
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: 

• 02.04.2016 wizyta senator Mari Koc i senator Anny Marii Anders.  

• 06.04.2016 wizyta Sir Erica Pickles’a, pełnomocnika brytyjskiego rządu do spraw 

Holokaustu. 

• 23.05.2016 r.- wizyta przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyszłości muzeum w Treblince i 

rozwoju placówki. 

•  24.05. 2016 r. Wizyta Richarda Gil Kerlikowske, komisarza do spraw Urzędu Celnego i 

Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych.                     
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• 12.06.2016- 16.06.2016 udział E. Kopówki w seminarium Edukacja historyczna 71 lat po 

zakończeniu II wojny światowej, zorganizowanej przez Miejsce Pamięci i Ośrodek 

Edukacji Historycznej Dom Konferencji w Wannsee.  

•  19.07-22.07. 2016 r. wizyty uczestników Światowych Dni Młodzieży w Treblince. W tym  

czasie odwiedziło muzeum 950 osób pochodzących z Francji, Włoch, Ukrainy, Portugalii, 

Hiszpanii, Rosji. 

• 27.07. 2016r. MWiM w Treblince odwiedziło Holocaust Survivors Band, czyli dwóch 

Ocalałych z Holocaustu: Saul Dreier i Reuwen „Ruby” Sosnowicz. 

• 14-15. 09. 2016r.  udział  E. Kopówki w  Forum Pamięci. VII seminarium polskich muzeów 

martyrologicznych w  Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

• 5.10.2016r. Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie  przyznał MWiM w Treblince 

medal pamiątkowy w 50- lecie  Muzeum Więzienia Pawiak. 

• 08-09.10.2016 r. udział E. Kopówki w popularno-naukowej konferencji poświęconej historii 

obozów jenieckich na ziemi bialskiej  w latach 1939-1944 w Białej Podlaskiej. Wygłosił  

referat: Wprowadzenie do historii Stalagu 307. 

• 26.10. 2016 r .udział E. Kopówki w obradach 31 posiedzenie Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej w Warszawie..  

•  29.10.2016 r. udział E. Kopówki w zajęciach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu 

Przyrodniczo –Humanistycznego w Siedlcach.  

•  03.09, 21.09, 27.10. 2016  r. promocja publikacji pt. Treblinka. Historia i Pamięć. Książka 

zawiera m.in. zbiór artykułów, które zostały wygłoszone we wrześniu 2014 roku na II 

Konferencji Naukowej w Muzeum Walki i Męczeństwa Treblince. Wydawcą jest Muzeum 

Regionalne w Siedlcach 

• Liczba osób  odwiedzających  stronę  internetową w 2016 r:   245 413. 

 
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 

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

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

 
IX  ZAKUPY 
 

Lp. treść koszty realizacji plan i 
wykonanie/ źródło 

pochodzenia środków 
- jeśli dotyczy 

1. Zakup dwóch namiotów (wym.5mx4m, 5mx8m) wraz z 
zestawem przenośnych ławek (90 szt. o wym. dł. 182 
cm, szer. 30 cm, wys. 45 cm) 

Nazwa zadania:  
Multidyscyplinarne 
wsparcie działalności 
Muzeum Walki  i  
Męczeństwa w Treblince 
 
 

http://www.treblinka-muzeum.eu/index.php/8-aktualnosci/216-uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-odwiedzili-muzeum-w-treblince
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Zadanie dofinansowane 
przez MKiDzN oraz 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 

2. Dmuchawa Plan: 1 500 zł 
Wykonanie: 1.399 zł 
Środki własne 

3. Klimatyzatora do Informacji Plan: 3 000 zł 
Wykonanie 1.799 zł 
Środki własne 

4. Przedłużenie programów antywirusowych NOD 32 na 5 
stanowisk 

Wykonanie :282, 93 zł 
Środki  własne 

 
 
 
 
X  ADMINISTRACJA 
 

1. zatrudnienie  
 

Wyszczególnienie na koniec poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 

w okresie sprawozdawczym 

ilość osób ilość etatów ilość osób ilość 
etatów 

Dyrektorzy, Gł. 
Księgowy   

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

Pracownicy 
administracji   

4 3 ½ 4 3 ½ 

Pracownicy 
merytoryczni   

7 5 ¾ 7 6 ½ 

Artyści -------------------- ------------------ -------------------- ----------------- 

Obsługa techniczna      

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

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

w tym: 
pracownicy  
z robót 
interwencyjnych, 
publicznych 

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

w tym: praktyki 
studenckie 

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

 

 01.04-31.10.2016 r. pracownik sezonowy 

 

2. Szkolenia BHP i p-poż  

 

Lp. temat szkolenia liczba uczestników 

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

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

 Szkolenie z  zakresu  udzielenia  Pierwszej  Pomocy - 2  osoby (M. Pisarek, D. Sikorski) 

Treblinka, dn. 09.01.2016 
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