SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM TREBLINKA. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ ZAGŁADY I OBÓZ PRACY (1941-1944)
ZA 2018 ROK
(01.07-31.12.2018 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

111
2.

111

0%

Pozyskiwanie muzealiów – muzealia pozyskane w okresie sprawozdawczym
ogółem

w tym:

planowane na
dany okres
sprawozdawczy
zakupy

zakupy
--------------

3.

% zmiana w stosunku do roku
poprzedniego

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

dary,
depozyty
przekazy
------------------ -------------------- -----------------------

% wykonania zakupy
muzealiów

Koszt zakupu
/ źródło
pochodzenia
środków

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

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

Krótka charakterystyka pozyskanych zbiorów
lp.

pozyskane zbiorów

-------

sposób
pozyskania/
wydatkowane
środki
---------------------

opis

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

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

II KONSERWACJE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW
1.

Przeglądy konserwatorskie – liczba przeprowadzonych przeglądów
przeglądy
konserwatorskie
wykonane w
poprzednim okresie
sprawozdawczym
we
własnym
zakresie

przeglądy konserwatorskie w okresie sprawozdawczym
we własnym
zakresie

zlecane na zewnątrz

zlecane na
zewnątrz

plan

wykonanie

plan

wykonanie

plan

wykonanie

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

-------

------

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

------

-----------

-----

-----

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

ogółem

------

2.

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

3.

we własnym
zakresie

zlecane na zewnątrz

zlecane na
zewnątrz

plan

wykonanie

plan

wykonanie

plan

wykonanie

% zmiana w
stosunku do
roku
poprzedniego

---------

-----

--------

-----

---------

-----

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

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

ogółem

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

1

konserwacja w okresie sprawozdawczym

muzealia poddane konserwacji

opis podjętych działań

Koszty konserwacji
/ źródło pochodzenia środków

------

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

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

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

Remonty w obiektach zabytkowych skansenowskich - krótka charakterystyka podjętych działań

4.

lp. obiekty, w którym przeprowadzono
remont

opis podjętych działań

1.

Prace polegały na usunięciu posuszu,
stabilizacji drzew i zabezpieczeniu cięć
sanitarnych preparatem grzybobójczym.
Głównym celem było zabezpieczenie i
wydłużenie żywotności drzew (wierzb)
będących częścią upamiętnienia.

Prace sanitarno-pielęgnacyjne na
terenie upamiętnienia Obozu Zagłady

5.

Koszty remontu
/ źródło pochodzenia
środków

Plan: 700 zł
Wykonanie 615 zł
dotacja podmiotowa

Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne zbiorów
lp.

1.
2.

wyszczególnienie
- wpisać jakie zabezpieczenia

Zabezpieczenia p.poż.
System Sygnalizacji
Przeciwpożarowej
Gaśnice proszkowe z ważnym
atestem
Hydranty wewnętrzne (3 sztuki)

obiekt, w którym zlokalizowano dane w jakim stopniu spełniają
zabezpieczenia
wymogi ustawowe

budynek muzealny

spełnia

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

spełnia
spełnia

3.
4.

Hydrant zewnętrzny

przed budynkiem

spełnia

5.

Koce gaśnicze

budynek muzealny

spełnia

6.

Przyczepka (ze zbiornikiem wodnym,
2 sztuki gaśnic proszkowych,
tłumica, koc, łopata, wiadro)
Utworzenie pasa
przeciwpożarowego
Zabezpieczenia antywłamaniowe

budynek gospodarczy; ma służyć do
zabezpieczenia przeciwpożarowego
na terenie
kompleks leśny, oddzielający tereny
Muzeum od pozostałego lasu

spełnia

4.

Monitoring sygnałów z SSWiN

5.

Monitoring obrazu z kamer

budynek muzealny i punkt
informacyjny, budynki gospodarcze,
parking, punkt informacyjny,
budynek z zewnątrz, teren przed
pomnikiem, sale wystawiennicze
z Muzeum Treblinka do Agencji
Ochrony
pracownicy muzeum

spełnia

3.

System Sygnalizacji Włamania i
Napadu
Monitoring wizyjny (system kamer)

6.

Kraty w oknach i w drzwiach

budynek muzealny (parter)

spełniają

7.

Zamki i kłódki z atestem
bezpieczeństwa

budynek muzeum

spełniają

7.
II.
1.

spełnia

spełnia
spełnia
spełnia

6. Plan ochrony - czy jest aktualny
Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – zatwierdzony i
aktualny (dn. 30.03.2018 r.) - wymaga aktualizacji nazwy instytucji.
Plan ochrony – zatwierdzony i aktualny (dn. 15.02.2018 r.), wymaga aktualizacji nazwy instytucji.
Plan ochrony zabytku ruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – zatwierdzony i
aktualny (czerwiec 2018 r.) - wymaga aktualizacji nazwy instytucji.
7.

2

Prowadzone specjalistyczne kontrole dotyczące zabezpieczania muzeum i magazynów zbiorów

lp.

rodzaj kontroli

zalecenia

1.

Analiza stanu zabezpieczeń
zbiorów, wewnętrzna, roczna
(protokół z dn. 27.12.2018 r.)

1. Zaleca się rozważyć zatrudnienie
ochrony fizycznej po godzinach pracy
muzeum.
2. Rozważa się zatrudnienie osoby do
stałego monitorowania kamer.
3. Zaleca się sprawdzić, czy SSWiN
kwalifikowałoby się do podłączenia

realizacja zaleceń

Zalecenia będą realizowane w
2019 r.

systemu ppoż z centrum
monitorowania alarmów ze Strażą
Pożarną.

III EWIDENCJONOWANIE, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA I BADANIA NAUKOWE
1. Ilość wpisów do ksiąg inwentarzowych w okresie sprawozdawczym- 0
2. Ilość kart ewidencyjnych założonych dla pozyskanych zbiorów w okresie sprawozdawczym-0
3. Ilość kart naukowych, magazynowych, rzeczowych-0
4. Ilość wprowadzonych rekordów komputerowych i w jakim programie-0
5. Stan opracowania wszystkich zbiorów (procentowo)-0
6. Ilość wykonanych fotografii i dokumentacji rysunkowej-0
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) Ostania inwentaryzacja muzealiów - dn. 18.07.2017 r.
10. Ruch muzealiów: wypożyczenia własnych muzealiów poza instytucję oraz wypożyczenia muzealiów do instytucji od
innych podmiotów – Brak
11. Biblioteka:
a)

stan księgozbioru
stan księgozbioru – ilość woluminów
na koniec poprzedniego okresu
na koniec danego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego

----------------------------b)

715

pozyskane woluminy
ogółem
w tym:
zakupy
28

c)

d)

dary
2

26

najciekawsze pozyskane woluminy
lp.
pozyskane woluminy

planowane na
% wykonania dany okres
zakupy
sprawozdawczy
zakupy
Zgodnie z planem
1,33 %
finansowym
przeznaczono
5 000 zł na zakup
książek do
biblioteki

sposób pozyskania
(wpisać: zakup/ dar)

Koszt zakupu
/ źródło
pochodzenia
środków
Wykonanie:
66,55 zł
dotacja
podmiotowa

Koszt zakupu
/ źródło
pochodzenia
środków
(jeśli dotyczy)
31,65 zł
dotacja
podmiotowa

1.

M. Wójcik- Treblinka 43. Bunt w
fabryce śmierci, 2018

2.

M. Ciesielska – Lekarze Getta
Warszawskiego, 2018

dar

Bez kosztów

3.

J. Ambrosiewicz- Jacobs,
L. Hońdo- Why Should. We
Teach the Holocaust?, 2005

dar

Bez kosztów

zakup

ilość korzystających z biblioteki

poprzedni okres sprawozdawczy

dany okres sprawozdawczy
% zmiana w
stosunku do roku
poprzedniego

ilość
korzystających na
miejscu

% zmiana w
stosunku do roku
poprzedniego

ilość wypożyczeń

ilość
korzystających na
miejscu

ilość wypożyczeń

3

% zmiana w stosunku do roku
poprzedniego
Nie było zmiany, ponieważ
Muzeum Treblinka jest
samodzielną jednostką od
01.07. 2018 r.

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

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

60

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

52

Nie było zmiany,
ponieważ
Muzeum
Treblinka jest
samodzielną
jednostką od
01.07.2018 r.

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 29-31 października 2018 r. były prowadzone badania nieinwazyjne na terenie dawnej stacji kolejowej
Treblinka za pomocą wykrywacza metali, badania sondażowe (wykopaliskowe) na terenie Miejsca Straceń w okolicy
Obozu Pracy - Treblinka I. W tym czasie były też prowadzone na terenie byłego Obozu Zagłady nieinwazyjne badania
magnetometryczne. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie topografii stacji Treblinka, wskazanie masowych
mogił na terenie Obozu Pracy oraz ustalenie miejsca, w którym znajdował się lazaret w Obozie Zagłady.
IV WYSTAWIENNICTWO
1.

Wystawy stałe (wystawy zrealizowane w roku sprawozdawczym)

a)

Wystawy zrealizowane
Lp. tytuł

termin realizacji
(tj. czas
przygotowania
wystawy do jej
otwarcia)
------------------

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

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

OGÓŁEM

Wystawy stałe kontynuowane

Lp.

b)

tytuł

1.

Okupacja niemiecka i
funkcjonowanie Obozu
Zagłady oraz 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”

2.

„Szukając Treblinki. Badania i
wykopaliska”

wystawy planowane niezrealizowane
Lp. tytuł

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

termin realizacji
(tj. czas
przygotowania
wystawy do jej
otwarcia)

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

Frekwencja
(w 2017)

koszty realizacji
plan i wykonanie
/ źródło
pochodzenia
środków

od 2010kontynuacja
Budynek
Muzeum
Treblinka

od 02.08.2015r.
kontynuacja

Budynek
Muzeum
Treblinka

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

16 737

Koszty
poniesione w
2010 r.

16 737

Finansowana
przez autora
wystawy Caroline
Sturdy-Colls w
2015 r.

przyczyna niezrealizowania wystawy
/ zaoszczędzone środki – jeśli
dotyczy

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

2.

Wystawy czasowe wg własnego scenariusza (wystawy zrealizowane w roku sprawozdawczym)

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 / filia)
-----------------

przyczyna niezrealizowania
wystawy / zaoszczędzone środki –
jeśli dotyczy

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

3.

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

a)

wystawy zrealizowane
Lp.
tytuł

1.

2.

3.

„Moi żydowscy
rodzicie, moi
polscy rodzice”
„Szmul
Zygielbojm.
Milczeć nie mogę
i żyć nie mogę”

„Treblinka. Piekło
na ziemi”

OGÓŁEM:

okres
prezentacji

19.0431.07. 2018
r.

od kogo
wypożyczona

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

Stowarzyszenie
„Dzieci
Holocaustu”

Budynek
Muzeum
Treblinka

02.08.10.09.
2018 r.

ŻIH

Budynek
Muzeum
Treblinka

13.0931.12.
2018 r.

Młodzież
niemiecka (Burg
Roland
Gymnasium,
Ganztagsschule
„Adolf Host”,
Domgymnasium
w Merseburgu,
Gymnasium
Wettin)

Budynek
Muzeum
Treblinka

Bez kosztów
890

900

750

2 540

Wystawy czasowe obce (wg scenariusza obcego) prezentowane w Muzeum – kontynuowane
Lp.
tytuł
okres
od kogo
miejsce
prezentacji
wypożyczona
prezentacji
(wpisać:
siedziba
główna /
oddział / filia )
„Kiedy słucham
Od 02.08.
Budynek
1.
opowiadań z
2017 r.ŻIH
Muzeum
Treblinki, coś
kontynuacja
Treblinka
5

koszty
wypożyczenia/
źródło
pochodzenia
środków

Bez kosztów
Finansowana
przez ŻIH w
Warszawie
Plan: 1000 zł
Wykonanie:
639,50 zł
dotacja
podmiotowa

Planowane:
1000 zł
Wykonanie:
639,50 zł

frekwencja

16 737

koszty
wypożyczenia/
źródło
pochodzenia
środków
Bez kosztów
Finansowana
przez ŻIH w

zaczyna dławić i
dusić moje serce”
(wystawa
prezentująca
dokumenty z
Archiwum
Ringelbluma)

Warszawie w
2017 r.

OGÓŁEM:

b)wystawy planowane niezrealizowane
Lp. tytuł

16 737

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
siedzibie
Muzeum

w tym:
zbiorowo

indywidualnie

---------

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

poza
siedzibą
Muzeum
--------

w danym okresie sprawozdawczym
w
siedzibie
Muzeum
w tym:

poza
siedzibą
Muzeum

zbiorowo

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

indywidualnie

26 574

-------

34 613

8 039
34 613

OGÓŁEM

OGÓŁEM

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

----------

---------

rodzaj
(wpisać: katalog
zbiorów/ katalog
wystawy, album,
przewodnik, folder,
informator do
wystawy, inne)
--------------------

---------

informatory do
wystaw

nakład

---------

foldery

---------

przewodniki

krótki opis zrealizowanych tytułów
Lp.
tytuł

--------

katalogi zbiorów

--------

katalogi wystaw,
albumy

informatory do
wystaw

--------

foldery

2.

przewodniki

katalogi zbiorów

katalogi wystaw,
albumy

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

---------

koszty realizacji plan i
wykonanie/ źródło
pochodzenia środków

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

------------------------------------3.

6

planowane a niezrealizowane wydawnictwa
Lp.
tytuł

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

przyczyna niezrealizowania /
zaoszczędzone środki – jeśli
dotyczy

Bez kosztów

przewodnik, folder,
informator do wystawy, inne)
----------------------------

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

---------------------------------------4.

publikacje pracowników muzeum
Lp.

tytuł

1.

w:

publikacja
własne/obca

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

obca

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

„Feliks Kaliński – Moja
walka o niepodległość”Redakcja naukowa i wstęp
E. Kopówka

VI EDUKACJA, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA
1.

Lekcje muzealne

a)

liczba podejmowanych tematów
liczba podejmowanych tematów
w danym okresie
sprawozdawczym
w poprzednim okresie
sprawozdawczym
-------------------------------------

b)

7

planowane

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

zrealizowane

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

podejmowane tematy/ ilość lekcji/ frekwencja
Lp.
tytuł
ilość
przeprowadzonych w
okresie
sprawozdawczym
lekcji
1.
„Życie i twórczość Janusza
1
Korczaka” (dn. 12.09.2018r.
- Gymnasium Querfurt w
Saksonii
–
AnhaltA. Remiszewska)
2.
„Sprawiedliwi
wśród
1
narodów świata z okolic
Treblinki”
(dn.
12.09.2018 r. - Gymnasium
Querfurt w Saksonii –
Anhalt- A. Remiszewska)
3.
„Treblinka jako ostatni obóz
1
Akcji
Reinhard”
(dn.
02.10.2018 r. - Szkoła
Podstawowa w Kobylinie –
Borzymach, M. Samuel)
4.
„Historia zagłady Żydów1
Dlaczego naród żydowski
został skazany na zagładę”
(dn.10.10.2018
r.
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w
Bartoszycach- M. Samuel)
5.
„Historia obozu pracy i
1
obozu zagłady w Treblince”
(dn. 17.10.2018 r. Zespół
Szkół Gastronomiczno Hotelarskich
WarszawaA. Remiszewska).
6.
„Janusz
Korczak”
(dn.
1
19.10.2018 r. - Szkoła
Podstawowa z oddziałem
Integracyjnym w Warszawie,
M. Samuel)
7.
„Prawo
okupacyjne
w
1
Polsce oraz propaganda
wojenna” (dn. 24.10.2018r.,
- Szkoła Podstawowa nr 114

8

Bez kosztów

frekwencja
(liczba uczestników
na lekcjach dot.
danego tematu)

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

24

Bez kosztów

24

Bez kosztów

30

Bez kosztów

20

Bez kosztów

60

Bez kosztów

35

Bez kosztów

40

Bez kosztów

w Warszawie , M. Samuel)
„Obóz zagłady Treblinka II
jako
ostateczny
cel
deportacji ludności cywilnej
warszawskiego getta” (dn.
15.11.2018 r. - XCIX Liceum
Ogólnokształcące
z
Oddziałem Dwujęzycznym
im
Z.
Herberta
w
Warszawie, M. Samuel)
Ogółem:
8.

c)

1

35

Bez kosztów

8

268

Bez kosztów

planowane a niezrealizowane tematy lekcji muzealnych
Lp.
tytuł

przyczyna niezrealizowania / zaoszczędzone
środki – jeśli dotyczy

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

2.

Warsztaty

a)

liczba podejmowanych tematów

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

liczba podejmowanych tematów
w danym okresie
sprawozdawczym

b)

w poprzednim okresie
sprawozdawczym

planowane

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

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

c)

zrealizowane

podejmowane tematy/ ilość zajęć warsztatowych/ frekwencja
Lp.
tytuł
ilość
przeprowadzonych w
okresie
sprawozdawczym
warsztatów
1.
Opór i heroizm pracowników
1
służby zdrowia w okresie
Holocaustu
(dn. 04.10. 2018 r.)
W
ramach
warsztatów
odbyło
się
zwiedzanie
byłego Obozu Zagłady w
Treblince
Ogółem:

1

planowane a niezrealizowane tematy warsztatów
Lp.
tytuł

koszty realizacji plan i wykonanie/
źródło pochodzenia środków
- jeśli dotyczy
Bez kosztów
Główny organizator
Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie

1

frekwencja
(liczba uczestników
na warsztatów dot.
danego tematu)

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

40

Bez kosztów
Główny organizator
Okręgowa Izba
Lekarska
w Warszawie

40

Bez kosztów
Główny organizator
Okręgowa Izba
Lekarska
w Warszawie

przyczyna niezrealizowania / zaoszczędzone
środki – jeśli dotyczy
-------------------------------------------

-----------------------------------------------
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3.

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.

2.

3.

4.

5.

6.

Spotkanie
z
Joanną
Sobolewską-Pyz,
pomysłodawczynią wystawy
„Moi żydowscy rodzicie, moi
polscy
rodzice”
oraz
Holgerem
Polittem,
dyrektorem
polskiego
przedstawicielstwa Fundacji
im.
Róży
Luksemburg
(dn.11.07.2018 r.)
Spotkanie z skazanymi z ZK
w Siedlcach w ramach
programu
resocjalizacji
Rzeczpospolita,
ojczyzna
wielu kultur i narodów,
(dn.29.09.2018
r.,
dr E. Kopówka )
Uroczystości upamiętniające
„75
rocznicę
powstania
więźniów
w
Treblince”
(dn. 02.08.2018 r. )
Uroczystości patriotyczno religijne na terenie Obozu
Pracy (dn. 01.09. 2018 r.)

Spotkanie
młodzieży
z
Polski i Izraela „Jesteśmy
razem” (dn. 17.10.2018 r.)

„Żydzi w Siedlcach” w
Szkole Podstawowej nr 7
w Siedlcach
(dn.
23.11.
2018
rdr E. Kopówka)

spotkanie

Bez kosztów

spotkanie

7

Główny organizator
Zakład Karny
w Siedlcach
Bez kosztów

impreza
plenerowa

300

Impreza plenerowa

300

Główny organizator ŻIH
Plan: 500 zł
Wykonanie: 414,92 zł
dotacja podmiotowa
Organizatorzy:
Muzeum Treblinka i
Parafia
Rzymskokatolicka w
Prostyni
Plan: 2 500 zł
Wykonanie:2 359,94zł
dotacja podmiotowa
Główny organizator
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki
Plan: 500 zł
Wykonanie: 400 zł
dotacja podmiotowa
Bez kosztów

800
Impreza
plenerowa

prelekcja

Ogółem:

b)

planowane a niezrealizowane
Lp.
tytuł

60

50

1 517

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

Plan 3 500 zł
Wykonanie: 3 174,86 zł

przyczyna niezrealizowania /
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

1.

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.

2.

9

krótki opis współpracy
(w wypadku sponsorów dopisać informację nt.
wysokości środków jakie udało się pozyskać i na
jaki cel)
Wzajemna wymiana doświadczeń poprzez
uczestnictwo w konferencjach, forach
dyskusyjnych.
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:
Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka,
Związek Romów Polskich w
Szczecinku,
Fundacja „Pamięć Treblinki”, 41. Drużyna
harcerska „ Kamyk” z Kosowa Lackiego, 14.
Dryżyna harcerska „Sokoły” z Prostyni, Hufiec
ZHP Sokołów im. Janusza Korczaka.

Współpraca w realizacji programów edukacyjnych,
spotkań promocyjnych związanych z wydawaniem
publikacji, udział w uroczystościach
organizowanych przez Muzeum.

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”,
„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 w Treblince. W
Yad Vashem w Izraelu, Muzeum Holocaustu w
ramach współpracy realizowany są spotkania,
USA, Akcja Znaku Pokuty w Niemczech,
prelekcje 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, szkoły z Saksonii –
Anhalt.
sponsorzy:
1.WORKSHOP TREBLINKA LEHRERFORT 1. darowizna: 1 041,50 zł
(31.08.2018 r.)
2.Hartmunt Ziesing
2. darowizna: 180 zł
3.Hanna Lubaszka
3. darowizna: 100 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:
z dniem 1 lipca 2018r zgodnie z uchwałą 58/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego została utworzona nowa
samorządowa instytucja kultury pn.: „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (19411944)”. Na stanowisko dyrektora Muzeum powołano dr Edwarda Kopówkę.

•

15 lipca wizyta w Muzeum delegacji niemieckiej i delegacji z Urzędu Marszałkowskiego (oprowadzał: dr E. Kopówka)

•

30 lipca wizyta studyjna pracowników Muzeum Historycznego miasta Krakowa (oprowadzali: dr E. Kopówka,
A. Remiszewska).

•

4-7 września udział i wygłoszenie referatu pt. „Muzeum w Treblince” na „Forum pamięci. 9 seminarium polskich
muzeów martyrologicznych” w Muzeum Stutthof w Sztutowie (dr E. Kopówka).

•

10-21 września wizyty edukacyjne młodzieży z Saksonii – Anhalt: Gymnasium Querfurt, Sekundarschule Querfurt
Gymnasium Burg, Gymnasium Merseburg. Celem przyjazdów było poznanie miejsca pamięci, oddanie hołdu
zamordowanym w obozach, oraz zdobycie wiedzy historycznej o Obozie Zgłady i Obozie Pracy. (dr E. Kopówka, A.
Remiszewska, M. Szcześniak).
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•

12 września udział w szkoleniu „Instytucje kultury- gospodarka finansowa i rachunkowość po zmianach ustawy o

•

14 września - wizyta edukacyjna młodzieży licealnej z Gdańska i Elbląga organizowana przez biuro Edukacji IPN

•

14 września udział w szkoleniu „Problematyczne aspekty zatrudnienia i wynagradzania w instytucjach kultury z

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (A. Kur).
Oddział w Gdańsku (oprowadzała: W. Kwieciszewska).
uwzględnieniem orzecznictwa dot. umów cywilnoprawnych oraz zmian w dokumentacji pracowniczej” w MODUS
Centrum Wiedzy w Warszawie (A. Remiszewska).
•

14 września udział w szkoleniu „VAT w instytucjach kultury w 2018 r. z uwzględnieniem mechanizmu podzielnej
płatności od 1.07.2018 r.” w MODUS Centrum Wiedzy w Warszawie (A.Kur).

•

20 września udział w konferencji pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości” w Kosowie Lacki (dr E. Kopówka).

•

28 września udział w inauguracji roku akademickiego 2018/1019 oraz wręczanie nagrody Rektora III stopnia dla dr E.
Kopówki za udział w pracach Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i osiągnięcia naukowe w
latach 2016-2017.

•

14 października udział w „75. Rocznicy powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w
Sobiborze” (dr E. Kopówka).

•

7-9 listopada udział w konferencji pt. „Archeologia w miejscach pamięci – prace archeologiczne a nielegalne
poszukiwania” w Muzeum Stutthof w Sztutowie (A. Kozioł, B. Kowalski).

•

14 listopada udział w konferencji naukowej pt. „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-2018) Polska –
Siedlce – Uczelnia” oraz wygłoszenie referatu pt. „Społeczność żydowska w okresie międzywojennym i jej losy w
latach okupacji (1939-1944)” (dr E. Kopówka).

•

7 grudzień udział w uroczystym podpisaniu umowy o współprowadzeniu Muzeum Treblinka przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
(dr E. Kopówka).

•

29 listopada wizyta przedstawicieli IBB Internationales Bildungs und Begegungswer e. V w Dortmundzie
(dr E. Kopówka, A. Remiszewska).

•

10-14 grudnia – wizyta w Archiwum Państwowym w Lublinie, w celu przeprowadzenia kwerendy dot. synagogi w
Kosowie Lacki (M. Samuel).

•

Zaprojektowanie nowej strony internetowej Muzeum Treblinka – www.muzeumtreblinka.eu.

•

Stronę internetową Muzeum odwiedziło 26 930.

VIII WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE *)
Prosimy o wskazanie i opisanie (do 3000 znaków) do trzech najważniejszych w ocenie instytucji wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce w
danym okresie sprawozdawczym.

Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę powstania więźniów w Treblince (dn. 02.08.2018 r.)
Uroczystości miały na celu przypomnienie rocznicy powstania w Obozie Zagłady i oddania hołdu 900 tys. zamordowanym w
Treblince.
Uroczystości patriotyczno–religijne na terenie Karnego Obozu Pracy (dn. 01.09. 2018 r.) Uroczystość składała się z Drogi
Krzyżowej, która rozpoczęła się od Żwirowni - miejsca pracy więźniów. Następnie w Miejscu Straceń została odprawiona Msza
Święta w intencji pomordowanych. Zgromadzeni podczas uroczystości uczcili pamięć i oddali hołd pomordowanym przez
wspólną modlitwę, wartę honorową i złożenie wieńców.
Spotkanie młodzieży z Polski i Izraela „Jesteśmy razem” (dn. 17.10. 2018 r.) Celem było uczczenie pamięci i oddanie hołdu
pomordowanym w Obozie Zagłady w Treblince. Uroczystość połączona była z panelami edukacyjnymi, dzięki którym
uczestnicy poznali historię obozu w Treblince. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych
oraz młodzież.
IX 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)

1.

planowany
Upamiętnienie
stacji
kolejowej
Treblinka,
miejsca,
gdzie
rozpoczynał się proces zagłady
ludności żydowskiej. Wyznaczenie
granic
działki.
Wykonanie
żwirowego nasypu i umieszczenie
tablic informacyjnych
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Remont
- planowany
- nieplanowany

koszty realizacji plan i
wykonanie/ źródło pochodzenia
środków
- jeśli dotyczy
Plan: 30 000 zł
Wykonanie: 17 569,62 zł
dotacja podmiotowa

(listopad-grudzień)

X ZAKUPY
Lp.

treść

1.

Wyposażenie pomieszczeń biurowych (biurka, szafki itp.)

2.

Zakup sprzętu komputerowego oraz programów specjalistycznych

3.

Kosiarka bębnowa

4.

5.

-Wykonanie Hotspotu na parkingu
-Wykonanie sieci LAN i telefonicznej wraz konfiguracją
-Modernizacja monitoringu
-Wykonanie centrali telefonicznej z konfiguracją
Zakup oleju opałowego

6.

Strona internetowa

7.

Pilarka

8.

Karcher

9.

Pług do równania drogi

10.

Siewnik do piasku

11.
Spawarka

XI 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
2)

koszty realizacji plan i
wykonanie/ źródło pochodzenia
środków
- jeśli dotyczy
Plan: 50 000 zł
Wykonanie: 43 164,07 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 50 000 zł
Wykonanie: 46 437,42 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 25 000 zł
Wykonanie: 23 985,00 zł
Środki własne
Plan: 40 000 zł
Wykonanie: 39 644,99 zł
Środki własne / dotacja
podmiotowa
Plan: 20 000 zł
Wykonanie 17 786,40 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 20 000 zł
Wykonanie: 19 555,77 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 2 600 zł
Wykonanie:2 589 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 7000 zł
Wykonanie: 6 200 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 6 000 zł
Wykonanie: 5 535,00 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 5 000 zł
Wykonanie: 4 500 zł
dotacja podmiotowa
Plan: 700 zł
Wykonanie: 620,01 zł
dotacja podmiotowa

na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

w okresie sprawozdawczym

ilość osób
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ilość etatów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ilość osób
2
2
11
---------------

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

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

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

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

Szkolenia BHP i ppoż
Lp. temat szkolenia
1.
Wstępne i okresowe badania z zakresu bhp i szkolenie ppoż

ilość etatów
2
2
10½
------------------

3

3

1

1

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

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

liczba uczestników
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Instrukcja wypełniania: W PKT. I i II PROSZĘ WYPEŁNIĆ W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI
Wólka Okrąglik, dn. 24.01. 2019 r.
Dyrektor
Muzeum Treblinka
dr Edward Kopówka
Opracowała: Anna Remiszewska
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