SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA W TREBLINCE
ZA 2006 r.
I. GROMADZENIE MUZEALIÓW
2. Ilość muzealiów – 2 sztuki
II. EWIDENCJONOWANIE. DOKUMENTACJA. OPRACOWANIA I
BADANIA NAUKOWE.
5. 100%
8. Przez cały okres sprawozdawczy gromadzone były materiały dotyczące
informacji na temat funkcjonowania obozów, opracowano informator do stałej
ekspozycji w języku polskim i angielskim.
11. Biblioteka:
-ilość pozyskanych woluminów:
-dary - 172
-zakupy- 1
-stan księgozbioru - 173
- ilość korzystających z biblioteki - 17
III. KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
6. Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów.
- zabezpieczenie p-poż. – istnieje, monitoring, który w roku sprawozdawczym
został zmodernizowany
- zabezpieczenie antywłamaniowe – istnieje, monitoring, który w roku
sprawozdawczym został zmodernizowany oraz zamontowano kraty w
pomieszczeniu ekspozycyjnym

IV. WYSTAWIENNICTWO
1. Obóz pracy i obóz zagłady w Treblince, od 23 lutego 2006, w wyremontowanym
budynku administracyjno - ekspozycyjnym, wystawa stała.

V. WYDAWNICTWA. PUBLIKACJE.
4. Foldery
- wydrukowano folder o muzeum w języku polskim – 3000 egz. i angielskim –
1000 egz., jest to tzw. składanka –dwustronnie zadrukowany format A-4 złożony
na trzy części. Zawarte są w nim podstawowe wiadomości o obozach i wskazuje
orientacje w rozległym terenie muzeum.
- wydano „Plan kamieni symbolicznych”, publikacja opracowana jest w wersji
polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej, nakład - 500 egz., format
B-5, ilość stron – 12. Publikacja ta pozwala odnaleźć na rozległym terenie
cmentarza kamień (symboliczną macewę) z napisem danej miejscowości.
5. Informatory do wystaw.
- opracowano i wydrukowano informator do stałej wystawy, w języku polskim 1000 egz. i angielskim - 1000 egz., jest to tzw. składanka –dwustronnie
zadrukowany format A-4 złożony na trzy części.
7. Publikacje pracowników muzeum w wydawnictwach obcych.
Kierownik muzeum, Edward Kopówka opublikował następujące artykuły
popularnonaukowe:
- "Bitwa pancerna o Siedlce", w: Tygodnik Siedlecki, nr 31 z dn. 30 lipca 2006
- "Pamięć i pojednanie", w: Tygodnik Siedlecki, nr 34 z dn. 20 sierpnia 2006
- "Czy pamiętamy", w: Tygodnik Siedlecki, nr 35 z dn. 27 sierpnia 2006

VI. EDUKACJA. UPOWSZECHNIENIE. PROMOCJA.
2. Wykłady, prelekcje, spotkania, koncerty.
- 30 września w trakcie imprezy pt. "Europejskie Dni Dziedzictwa.
Wielokulturowość Ziemi Sokołowskiej - Żydzi w Sokołowie Podlaskim",
zorganizowanej przez Sokołowski Ośrodek Kultury, kierownik muzeum
oprowadził uczestników po terenach obozowych ( ilość uczestników - 50), a dnia 1
października wygłosił wykład "Getto w Sokołowie Podlaskim" ( ilość uczestników
70)

3. Imprezy cykliczne i jednorazowe.
- 2 września miała miejsce cykliczna, coroczna uroczystość patriotyczno - religijna
na terenie żwirowni i miejsca straceń karnego obozu pracy z udziałem żyjących
więźniów. Uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej ks.
bp Antoni Dydycz, ilość uczestników – 500.
- W dniach 7 - 21 sierpnia na terenie muzeum przebywała międzynarodowa grupa
wolontariuszy z Akcji Znaki Pokuty z Berlina. W skład grupy wchodziła młodzież
z Niemiec, Ukrainy, Kanady i Polski. Spotkania takie odbywają się od kilku lat.
Pracowała ona społecznie na terenach poobozowych. Ilość uczestników - 12.
VII. WSPÓŁPRACA.
2. Współpraca z placówkami oświatowymi: Kuratorium w Siedlcach, Biblioteka
Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim.
3. Współpraca z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi: Żydowski Instytut
Historyczny w Warszawie, muzea martyrologiczne w Oświęcimiu, Lublinie,
Sztutowie, Chełmnie, Żabikowie, Warszawie, Uniwersytet Warszawski, IPN,
Akademia Podlaska.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami: ZHP w Małkini
i Sokołowie Podl., Stowarzyszenie „Tutaj Teraz” w Siedlcach
5. Współpraca z samorządami: Urząd Gminy w Małkini, Urząd Miasta i Gminy w
Kosowi Lackim, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
6. Współpraca zagraniczna: Yad Vashem w Izraelu, Muzeum Holokaustu w USA,
Akcja Znaki Pokuty w Niemczech, Stowarzyszenie „Topografia Terroru” w
Niemczech, Gimnazjum Bethel w Niemczech, Muzeum Pamięci Terezin w
Czechach.
7. Współpraca z mediami: Katolickie Radio Podlasie, Radio dla Ciebie, WOT,
„Życie Sokołowa”, „Tygodnik Siedlecki”.
8. Współpraca ze sponsorami: Polimer Mostostal Siedlce, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Sokołowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim.
Ze względu na szczególne miejsce współpracujemy z Gminą Żydowską
Wyznaniową w Warszawie i Rzymskokatolicką Parafią w Prostymi.
10. Dnia 21 marca miała miejsce oficjalna wizyta ambasadora USA Wictora Ashe
i ambasadora Izraela - Dawida Pelega. Obu ambasadorom towarzyszyli pracownicy
ambasad. Kierownik muzeum wraz z dyrektorem Muzeum Regionalnego w
Siedlcach oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury
na zaproszenie Departamentu Stanu, wziął udział w wyjeździe studyjnym do USA.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranych muzeów

amerykańskich. Wizyta miała miejsce od 17 do 25 czerwca.
VIII. FREKWENCJA.
1. Zwiedzający wystawy w siedzibie muzeum:
- indywidualnie – 13 491
- zbiorowo (wycieczki) – 26 878
- ogółem – 40 369
IX. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA I INNE
1. "Rozbudowa i adaptacja obiektów MWiM w Treblince" (wydatki nie wygasające
z końcem 2005) - 342.749 zł
2. "Prace pielęgnacyjno-sanitarne terenu leśnego MWiM w Treblince" na obszarze
61,21 ha - 37.250 zł
3 "Zakup wyposażenia biurowego do budynku MWiM w Treblince" - 16.500 zł
4. "Remont budynku MWiM w Treblince oraz wykonanie nowego ogrodzenia
wokół budynku" (II etap remontu) - 160.000 zł
5. "Poprawa infrastruktury i wizerunku MWiM w Treblince" - 42.500 zł
6. Ponadto została zwiększona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w
związku z zatrudnieniem w MWiM w Treblince pracowników na stanowisku
pomocnika muzealnego i asystenta muzealnego - 42.200 zł
Łączna kwota przyznanych dotacji na zadania zrealizowane w 2006 roku wynosi
641.199 zł. Dotacje wykorzystano w kwocie - 636.694,07 zł. Dotacje pochodziły ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
X. ADMINISTRACJA
3. Zakupy ze środków własnych:
- zakup skanera – 1 524 zł
- montaż sprzętu multimedialnego – 515 zł
- zakup i ustawienie znaków drogowych i informacyjnych – 1 941 zł
- zakup wycieraczek – 479 zł
- zakup wyposażenia – 2 696 zł
Razem 7 155
4. Odbyło się szkolenie okresowe BHP i p-poż pracowników.

XI. KADRY.
Pracownicy w działach merytorycznych:
- 5 osób, - 4 i 1/2 etatu, w tym: kierownik- 1 etat, przewodnicy- 2 i 1/2, asystent
muzealny - 1
Pracownicy administracji:
- 2 osoby, w tym:
- pomoc muzealna - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
Opracował: Edward Kopówka

