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 Godziny otwarcia muzeum: 

* poniedziałek, czwartek, piątek: 10:00 – 18:00 

* środa, sobota, niedziela.: 10:00-20:00 

* wtorek – muzeum nieczynne 

 

 Godziny wejść na wystawę:  

* 10:00 – pierwsze wejście  grupy (codziennie, oprócz wt.) 

* 16:00 – ostatnie wejście grupy (pn., czw., pt.) 

* 18:00 – ostatnie wejście grupy (śr., sb., nd.) 

* wtorek – muzeum nieczynne 

 

 

WYSTAWĘ STAŁĄ MOŻNA ZWIEDZAĆ SAMODZIELNIE LUB Z PRZEWODNIKIEM 

 

ZWIEDZANIE SAMODZIELNE 

 

Bilety na wystawę stałą lub wystawę czasową można kupić poprzez stronę internetową 

bilety.polin.pl oraz w kasie muzeum. 

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 

 

 Grupa może liczyć do 25 osób 

 Grupa szkolna może liczyć do 25/33 osób (wraz z opiekunami) – 1 opiekunowi na 10 uczniów 

przysługuje bezpłatny bilet. 

 Grupy z większą liczbą osób będą dzielone na podgrupy – każda z grup będzie potrzebować 

oddzielnego przewodnika. 

 Grupy wchodzą na wystawę co pół godziny. 

 

PROGRAM 
MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ 

http://bilety.polin.pl/


 

6 PROPOZYCJI ŚCIEŻEK ZWIEDZANIA WYSTAWY STAŁEJ Z PRZEWODNIKIEM 

 

* Odkryj historię polskich Żydów (2h - zwiedzanie całej wystawy stałej) – max 33 osoby 

Spacer szczególnie polecamy grupom, które odwiedzają nasze Muzeum po raz pierwszy. 

Obejmuje on zwiedzanie całej wystawy stałej. Przewodnik ułatwi zwiedzającym podróż przez 

historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców. Rozpocznie się ona u początków 

państwa polskiego, a zakończy w czasach współczesnych. 

 

*Opowieść o Żydach polskich w XX wieku (1,5h – 3 ostatnie galerie)- max 33osoby 

Zwiedzanie z przewodnikiem części wystawy stałej poświęconej życiu polskich Żydów w XX 

wieku. Podróż rozpoczniemy w dwudziestoleciu międzywojennym, na gwarnej żydowskiej ulicy 

dużego polskiego miasta. Następnie, w labiryncie getta, opowiemy o losach Żydów pod 

niemiecką okupacją, a stamtąd przeniesiemy się w powojenny świat, w którym ocalali Żydzi 

starają się odbudować swoje życie. 

 

Od Zamenhofa 19 do Anielewicza 6.Podróż w czasie po Muranowie – spacer z przewodnikiem (3 

godz., 2 godz. na wystawie + 1 godz. spaceru po Muranowie) – max 33 osoby 

Podczas oprowadzania przybliżymy tysiącletnią historię polskich Żydów od średniowiecza do dzisiaj, 

zaprezentowaną w 8 galeriach wystawy stałej. Po zwiedzaniu wystawy udamy się na spacer wokół 

Muzeum. W bezpośrednim otoczeniu Muzeum Polin przybliżymy historię dawnej dzielnicy 

żydowskiej, pokazując ukryte ślady jej istnienia, oraz życie przedwojennych mieszkańców. 

W czasie spaceru dowiemy się, jak wyglądała najsłynniejsza ulica na przedwojennym Muranowie oraz 

jak zmieniła się ta część Warszawy zaraz po wojnie. Omówimy koncepcję budowy osiedla – pomnika 

oraz  murale upamiętniające mieszkańców przedwojennego Muranowa.  

 

*Zagłada-pamięć (1,5h, galerie 7-8) – max 25 osób 

Spacer z przewodnikiem przez część wystawy stałej poświęconej Zagładzie i upamiętnieniu jej ofiar w 

okresie powojennym. Zwiedzanie wystawy może być połączone z wyjściem z Muzeum i 

odwiedzeniem znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu miejsc pamięci (między innymi 

Pomnika Bohaterów Getta, bunkra dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej, etc.). 

 

*Święta żydowskie (2h, galerie 1-6) – max 25 osób 

Spacer szczególnie polecamy grupom, które odwiedzały już wcześniej wystawę stałą naszego 
Muzeum. Oglądanie jej wybranych elementów umożliwia poznanie żydowskiego roku obrzędowego. 
Podczas spaceru zwiedzający dowiedzą się, jak religijni Żydzi świętują szabat oraz inne święta 
żydowskie. Będą mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale i wziąć do ręki przedmioty związane z żydowską 
tradycją. 

 
 

*Życie (1,5h, galerie 1-6) – max 25 osób 

Spacer szczególnie polecany tym grupom, które odwiedzały już wcześniej wystawę stałą naszego 

Muzeum. Oglądanie jej wybranych elementów umożliwia poznanie żydowskiego cyklu życia. 

Podczas spaceru zwiedzający poznają żydowskie obrzędy towarzyszące narodzinom, wejściu w 

dorosłość, założeniu rodziny i śmierci. Będą mieli okazję nie tylko zobaczyć, ale i wziąć do ręki 

przedmioty związane z żydowską tradycją. 

 



 

ZWIEDZANIE Z KARTAMI PRACY DLA SZKÓŁ Z PRZEWODNIKIEM (max 25 osób) 
 
 
 

 szkoła podstawowa (klasy 1-5): NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA (1,5h) – Nie eksponując wątków 
historycznych, wprowadza dzieci w religię i tradycje żydowskie. Uczniowie poznają je rozwiązując 
zadania. Mają też możliwość wzięcia do ręki i wypróbowania przedmiotów wykorzystywanych 
podczas żydowskich obrzędów religijnych. 
Wycieczka nie obejmuje części wystawy poświęconej  Zagładzie Żydów w czasie II wojny 
światowej i okresowi powojennemu. 

 
 

 Szkoła podstawowa (klasy 4-8) i gimnazjum: PODRÓŻ PRZEZ POLIN (2h)- W trakcie podróży 
z przewodniczką lub przewodnikiem przez 1000-letnią historię Polskich Żydów, młodzież poznaje 
jej wybrane aspekty rozwiązując samodzielnie zadania. Podczas spaceru wykorzystywane są 
przedmioty związane z tradycją żydowską. 
 

 

 szkoła ponadpodstawowa: OD ŚREDNIOWIECZA DO POWOJNIA (2h)- Wycieczka obejmuje 
zwiedzanie całej wystawy stałej. W trakcie podróży z przewodnikiem przez 1000-letnią historię 
polskich Żydów, młodzież poznaje jej wybrane aspekty rozwiązując zadania. Podczas spaceru 
wykorzystywane są przedmioty związane z żydowską tradycją. 

 

 

  

  

 Oprowadzanie po Muzeum odbywa się w języku polskim lub angielskim. Oprowadzanie w innym 

języku (hebrajski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański) uzależnione jest od dostępności 

przewodnika. 

 

 Do oprowadzania po muzeum upoważnieni są wyłącznie przewodnicy posiadający stosowny 

certyfikat wystawiony przez muzeum POLIN.  

 

 Możliwe jest wynajęcie własnego certyfikowanego przewodnika dla grupy – aktualna lista 

przewodników jest dostępna na stronie 

http://www.polin.pl/pl/system/files/attachments/przewodnicy_certyfikowani_02_2016.pdf 

 

 Grupy powyżej 9 osób z własnym, certyfikowanym przewodnikiem prosimy zgłaszać na adres 

grupy@polin.pl. 

Muzeum udostępnia grupom z własnym przewodnikiem  tourguidy (po uprzedniej rezerwacji 

zwiedzania) za opłatą 50 zł za zestaw (między 10 a 25 sztuk). Przewodnik może wejść z grupą na 

wystawę z własnymi urządzeniami tourguide. 

 

 

 

CENNIK 

 

 

http://www.polin.pl/pl/system/files/attachments/przewodnicy_certyfikowani_02_2016.pdf
mailto:grupy@polin.pl


 

CENNIK 
 

 

Grupa do 9 osób: 

* Bilet normalny (wystawa stała): 25zł/os. 

* Bilet ulgowy (wystawa stała): 15zł /os. 

* Bilet normalny (wystawa stała+ czasowa): 30zł /os. 

* Bilet ulgowy (wystawa stała+ czasowa): 20zł /os. 

 

 Grupa od 10 osób: 

* Bilet normalny grupowy (wystawa stała): 15zł /os. 

* Bilet ulgowy grupowy (wystawa stała): 10zł /os. 

* Bilet normalny grupowy (wystawa stała+ czasowa): 20zł /os. 

* Bilet ulgowy grupowy (wystawa stała+ czasowa): 15zł /os 

 

PROGRAM MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ: Dzieci od 7 roku życia i młodzież ucząca się do 26 roku: 1 zł/os. 

 (Cena obowiązuje dla grup zwiedzających po 1 czerwca 2016) 

 

 

Opłata za przewodnika:  

*Po polsku: 200zł /od grupy 

*W języku obcym: 300zł  /od grupy 

*Polska grupa szkolna: 120zł /od grupy 

 

Spacer „Od Zamenhofa 19 do Anielewicza 6. Podróż w czasie po Muranowie” 
*Po polsku: 300 zł/ od grupy 

*W języku obcym : 450 zł / od grupy 

 

 

 

PŁATNOŚCI / ANULACJE / ZWROTY 
 

 

 Płatności dokonuje się online przez system płatności elektronicznych PayU na 2 tygodnie przed 

wizytą. 

 

 Rezerwację można anulować lub zmienić najpóźniej 5 dni przed datę zwiedzania - zwracamy wtedy 

wszystkie koszty. Późniejsza anulacja będzie wiązała się z poniesieniem przez Państwa kosztów 

przewodnika. 

 

 Istnieje możliwość dokupienia biletów na miejscu pod warunkiem, że ostateczna liczba osób w grupie 

nie przekroczy 25/33 oraz nie trzeba będzie angażować następnego przewodnika. 

 

 Niewykorzystane bilety można zwrócić w kasie w dniu zwiedzania – zwrot pieniędzy będzie zrobiony 

na konto z którego dokonano płatności (dotyczy tylko zwiedzania z przewodnikiem) 

 

 



 

DODATKOWE  INFORMACJE 
 

 

W dniu zwiedzania prosimy: 

 

* przybyć 15 min wcześniej (bramki bezpieczeństwa, szatnia, odbiór tourguidów) 

* zgłosić grupę do punktu informacji w holu głównym     

* podzielić grupę (jeśli to konieczne) 

* odebrać tourguidy na końcu szatni i czekać tam na przewodnika 

 

 

 

Jeśli grupa się spóźni: 

 

* Zwiedzanie jest skracane o czas spóźnienia grupy. 

*Jeśli grupa się spóźni (zwiedzanie 2-godzinne) powyżej 60 min – samodzielne zwiedzanie wystawy 

po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

* Jeśli grupa się spóźni (zwiedzanie 1,5-godzinne) powyżej 30 min – samodzielne zwiedzanie 

wystawy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

 

 

KONTAKT 
 

 

 

Rezerwacji można dokonać minimum na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem 

zwiedzania w zależności od dostępności przewodnika. 

 

 

Rezerwacji można dokonać mailowo: grupy@polin.pl bądź wykupić ją online 

przez naszą stronę internetową www.bilety.polin.pl  

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 22 471 03 01  wew. 4 

 

 

mailto:grupy@polin.pl
http://www.bilety.polin.pl/

