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PRZYWRACAĆ I CHRONIĆ  
PAMIĘĆ HISTORII ŻYDÓW  
POLSKICH, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ 
DO WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA 
I SZACUNKU WŚRÓD POLAKÓW 
I ŻYDÓW, SPOŁECZEŃSTW  
EUROPY I ŚWIATA.

TO RECALL AND PRESERVE  
THE MEMORY OF THE HISTORY  
OF POLISH JEWS, CONTRIBUTING 
TO THE MUTUAL UNDERSTANDING 
AND RESPECT AMONGST  
POLES AND JEWS AS WELL  
AS OTHER SOCIETIES OF EUROPE  
AND THE WORLD.
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MILION GOŚCI NA WYSTAWIE STAŁEJ?  
TO DOPIERO POCZĄTEK... 
 
W październiku 2017 r., w mniej niż trzy lata 
po uroczystym otwarciu wystawy stałej, 
zwiedził ją milionowy gość – małżeństwo ze 
Szczecina. Powitaliśmy ich gromką owacją 
oraz prezentem – biletem na wycieczkę 
lotniczą do Izraela, ufundowanym przez 
Polskie Linie Lotnicze LOT. W ciągu roku 
2017 wystawę zobaczyło ponad 390 
tysięcy osób, czyli o 19% więcej niż w roku 
poprzednim. Szczególnie szybko rosły liczby 
gości z Izraela, w tym ludzi młodych. 

Tak wysoka frekwencja jest dla całego 
zespołu muzeum powodem do 
szczególnej satysfakcji, bowiem główny 
cel naszej strategii na lata 2016-2019 to 
„przyciągnąć wielu”, czyli systematyczny 
wzrost frekwencji. Dodam, że oprócz 
wspomnianego miliona wizyt na wystawie 
stałej, od 2014 r. zanotowaliśmy w muzeum 
ponad 2,4 mln wizyt uczestników 
warsztatów, wykładów i wydarzeń 
kulturalnych; w samym 2017 r. było ich 
ponad pół miliona. Wszystko to świadczy 
o niesłabnącym zainteresowaniu polsko-
żydowską historią i dobrej reputacji, którą 
nasze muzeum cieszy się w kraju i na 
świecie. Dlatego nie spoczywamy na laurach, 
ale systematycznie pracujemy nad dalszym 
wzrostem liczby naszych gości.

Drugim celem strategicznym jest utrzymanie 
różnorodnego i wartościowego programu. 
Wzrost liczby uczestników naszych działań 
nie tylko nie odbił się negatywnie na jakości 
wydarzeń, lecz szedł w parze z jej wzrostem. 
Chyba najlepszym tego przykładem  
jest rozwój sceny muzycznej POLIN, 
która w krótkim czasie stała się jedną 
z ciekawszych scen w kraju. Wielkim 
sukcesem okazała się też wystawa  
czasowa Krew.Łączy i dzieli, która nie  
tylko przyciągnęła 44 tysięcy zwiedzających,  
ale zyskała też szereg entuzjastycznych 
recenzji w czołowych polskich mediach. 

MILION VISITORS AT THE CORE 
EXHIBITION? WE HAVE ONLY JUST BEGUN… 
 
In 2017, less than three years since the core 
exhibition had officially opened, a millionth 
visitor arrived at the Museum—a married 
couple from Szczecin. We welcomed them 
with warm ovation and a gift—air tickets  
to Israel, funded by LOT Polish Airlines.  
In the course of 2017, over 390,000 people 
toured the core exhibition, i.e. 19% more than 
in the previous year. The number of visitors 
from Israel, young people especially, has 
been growing at a particularly fast pace. 

Such high volume of visitors is a source  
of great joy to the entire Museum team—the 
main goal of our strategy for the years 2016-
2019 is “to attract many”, namely a steady 
increase in the number of guests. Let me 
add that, aside from the aforementioned  
one million visitors at the core exhibition,  
we recorded over 2.4 million participants  
of workshops, lectures and cultural events 
at the Museum. In 2017 alone, we organized 
over half a million of such events. All these 
testify to the unfailing interest in the Polish-
Jewish history, and to the good standing 
of our Museum in the country as well as 
abroad. Therefore, we continue to work 
systematically towards further increase  
in the number of guests. 

Another strategic goal of ours is to  
maintain a varied and top-quality program. 
An increase in the number of participants  
in our events does not exert a negative 
effect on the quality of our offer; on the 
contrary, the quality keeps improving as well. 
Perhaps the best example is the emergence 
of POLIN music scene, which rapidly grew 
to become one of the most exciting music 
venues in the country. The temporary 
exhibition Blood: Uniting and Dividing also 
proved to be a great success—not only  
did it attract 44,000 visitors, but also 
garnered enthusiastic reviews in the leading 
Polish media.
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PROF. DARIUSZ STOLA 
Dyrektor Muzeum POLIN  
/ Director of POLIN Museum

Wielką wagę niezmiennie nadajemy 
edukacji. Niepokojący wzrost aktywności 
szowinistycznej prawicy, widoczna 
zwłaszcza w internecie brutalizacja 
języka i manipulacja informacją, dobitnie 
pokazują potrzebę edukacji, historycznej 
i obywatelskiej. Realizujemy ją w budynku 
muzeum, w miejscowościach gdzie 
docierała wystawa Muzeum na kółkach, 
czy społeczno-edukacyjna Akcja Żonkile, 
jak i w internecie, za pomocą którego 
docieramy do setek tysięcy osób. Najwyższą 
jakość tych działań potwierdziła w tym 
roku nagroda Unii Europejskie Europa 
Nostra, przyznana za program edukacyjny 
Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.  
Program ten zyskał także bardzo wysokie 
oceny uczestników, partnerów i rządu 
Norwegii, dzięki czemu podpisana 
w grudniu 2017 r. międzypaństwowa umowa 
o następnej transzy funduszy norweskich 
i EOG przewiduje znaczny grant dla Muzeum 
POLIN na kontynuację tego programu 
w latach 2018-2024.

Stając wobec wielkich i niełatwych wyzwań 
współczesności widzimy wyraźnie jakie 
wielkie znaczenie ma nasza praca. Możemy 
ją prowadzić dzięki wsparciu Założycieli 
i Darczyńców, a także dzięki wolontariuszom, 
przyjaciołom i sympatykom, którzy na 
różne sposoby okazują Muzeum POLIN swą 
życzliwość. Dziękujemy im serdecznie.

We never cease to stress the importance of 
education. The alarming rise of the chauvinist 
right, brutalization of the language—evident 
especially on the Internet—and manipulating 
information are all irrefutable proofs that 
historical and civic education is imperative. 
We educate within the Museum walls, in the 
towns visited by our Museum on Wheels, 
and in those that joined in the Daffodils 
Campaign. We also reach hundreds of 
thousands of people via the Internet with 
the aim of spreading knowledge and 
awareness. The European Union Europa 
Nostra Prize granted to us this year for the 
Jewish Cultural Heritage educational project 
confirms the top quality of our endeavors. 
The project was rated as excellent by the 
participants, partners and the Norwegian 
government; owing to this, in December 
2017 we signed an international agreement 
which secured another tranche of the 
Norwegian and EEA funds and a substantial 
grant for POLIN Museum to continue the 
project in the years 2018-2024.

Facing major challenges of today’s world 
we are deeply convinced that our activities 
are of great importance. We can continue to 
work thanks to the support of our Founding 
Fathers and Donors, but also thanks to 
volunteers, friends and allies who express 
their goodwill towards POLIN Museum in 
all sorts of ways. We wish to extend our 
heartfelt thanks to all of them. 
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RÓBMY SWOJE!

Pisząc te słowa wstępu powinienem się 
odnieść do roku 2017, bo o tym mówi 
raport muzeum. Piszę je jednak w marcu 
2018 roku i nie mogę pominąć klimatu 
panującego dziś. Nie będę owijał w bawełnę: 
jest nieprzyjemnie! Nastroje ksenofobiczne, 
wręcz antysemickie, wzmogły się 
w otaczającym nas społeczeństwie.  
Przyjaźń i zaufanie oraz znakomity stan 
umysłów i świadomości, które towarzyszyły 
nam od otwarcia całości muzeum 
w październiku 2014 roku, w znacznej 
części społeczeństwa uległy niekorzystnej 
zmianie. W  z n a c z n e j – jak znacznej? 
Może tylko tej, która poczuła wiatr 
w żaglach i publicznie używa mowy, na 
którą przez ostatnie ćwierćwiecze nie było 
przyzwolenia? Wniosek? RÓBMY SWOJE! 
Na pożytek bieżący i przyszłych. Róbmy 
swoje jak w roku 2017, tylko jeszcze lepiej 
i bardziej przekonująco!

LET US DO OUR JOB!

I should really be referring to the year 2017, 
in line with the report’s content. However, 
I am writing this in March 2018 and I simply 
cannot ignore the present-day climate.  
I am not going to beat about the bush:  
the reality is harsh! Xenophobic – if not 
overtly antisemitic – moods have resurfaced 
all around us. Amity, trust and the exquisite 
state of mind that we enjoyed since the 
grand opening of the Museum in October 
2014 have evaporated for a significant 
section of our society. How significant? 
Perhaps just those who have gained 
a second wind and publically use a language 
which was deemed unthinkable over the 
past quarter of a century? My conclusion  
is - LET US DO OUR JOB! For the sake of 
here and now, and for future generations.  
Let us do our job, as we did in 2017, only 
better still, and in a more convincing fashion!

MARIAN TURSKI 
Przewodniczący  
Rady Muzeum POLIN  
/ Chairman of the POLIN  
Museum Council

Chciałbym przy okazji podziękować   
w s z y s t k i m członkom Rady Muzeum, 
której miałem zaszczyt przewodniczyć,  
za unikalne, mądre, pożyteczne i dyskretne 
rady, komentarze, sugestie i dezyderaty 
wnoszone podczas zebrań rady (ale także 
między zebraniami). Pomagały on mnie i – 
wierzę – również dyrekcji muzeum w 2017 
roku. I oby było tak w przyszłości. 

I take this opportunity to thank all the 
members of the POLIN Museum Council 
which I have been honored to chair.  
I thank them for the unique, wise, useful 
and discreet pieces of advice, remarks, 
suggestions and postulates put forward 
during the Council meetings (as well as in 
between the meetings). I found them most 
helpful in the year 2017, as—I believe—did 
the POLIN Museum management. Let us 
hope it shall remain that way in the future. 
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Jestem  
w muzeum,  
bo...

/ We want to get acquainted with one of the cultures of Łódź <3

Konrad, Łódź, Polska, 23/07/2017 
/ Konrad, Łódź, Poland, 23 July 2017

I HAVE COME TO THE MUSEUM BECAUSE…

/ Jews lived in this land throughout the ages, rendering it richer by their sheer presence, by their art and culture. Jews are part of our joint Polish history;  
they serve as a proof to the fact that a common property and respect for the Other are our hope.

Piotr, Nysa, Polska, 20/02/2017 
/ Piotr, Nysa, Poland, 20 February 2017
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Musimy uczyć się przeszłości, aby budować przyszłość. STOP przemocy! Uczmy się!

Amy, USA, 12/8/2017 
/ Amy, USA, 12 August 2017

Wspaniałe doświadczenie! Naprawdę mi się podobało. Przyjechałam do Warszawy drugi raz specjalnie po to, aby zwiedzić to muzeum. Jest najlepsze z wszystkich, jakie widziałam. Gratulacje!

Vickly, Ateny,  18/12/2017 
/ Miriam, Athens, 18 December 2017

Mój tato jest ocalałym z Łodzi. 

G Zweig, Kanada, 26/12/2017

/ G Zweig, Canada, 26 December 2017

/ The Museum is too important for our Polish history to pass it by indifferently.

Paulina, Lozanna, 24/07/2017 
/ Paulina, Lausanne, 24 July 2017
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POLIN  
2017  
w skrócie 
POLIN 2017 IN BRIEF

4 PAŹDZIERNIKA 
WYSTAWĘ STAŁĄ OBEJRZAŁ 

MILIONOWY ZWIEDZAJĄCY 
OD CZASU JEJ OTWARCIA 
/ On 4 October POLIN Museum welcomed its millionth visitor since the opening of 
the core exhibition in 2014.

ODNOTOWALIŚMY PONAD  

519 TYS. WIZYT ,  
W TYM 390 TYS. NA WYSTAWIE STAŁEJ
/ We have recorded over 519,000 visits,  
including 390,000 at the core exhibition

POLIN JEST  
W  TOP 3 ATRAKCJI WARSZAWY 
WEDŁUG TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH 
(badania Stołecznego Biura Turystyki)

/ POLIN is among the TOP 3 Warsaw attractions according to tourists from abroad 
(data from the Warsaw Tourist Bureau)
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PONAD 100 TYS.  
ROZDANYCH ŻONKILI 
/ over 100,000 paper daffodils 
distributed  

1700 WARSZTATÓW I OPROWADZAŃ PO WYSTAWIE
DLA  42 TYS. UCZNIÓW

/ 1700 workshops and guided tours of the core exhibition for over 42,000 pupils from all over Poland

NAGRODA UNII EUROPEJSKIEJ  
DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO EUROPA NOSTRA  
DLA MUZEUM POLIN ZA PROGRAM  
ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE 
/ The Europa Nostra European Union Award for the Cultural Heritage granted to POLIN Museum for the Jewish Cultural Heritage program 

AKCJA ŻONKILE:  
akcja społeczno-edukacyjna upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim  
/ Daffodils: social-educational campaign commemorating the Warsaw Ghetto Uprising

PONAD 1000 WOLONTARIUSZY 
/ over 1,000 volunteers 

72% WARSZAWIAKÓW 
ZNA AKCJĘ 
/ 72% of Warsaw residents are familiar 
with the campaign

WYSTAWA MOBILNA  
MUZEUM NA KÓŁKACH  
ODWIEDZIŁA  
17 MIEJSCOWOŚCI 
/ Museum on Wheels mobile 
exhibition visited 17 towns

19 TYS. OSÓB  
SKORZYSTAŁO Z OFERTY RODZINNEJ  
U KRÓLA MACIUSIA
/ 19,000 people benefited from the King Matt’s 
offer for families 

25560 PUBLIKACJI O MUZEUM 
W MEDIACH TRADYCYJNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH
/ 25,560 publications on POLIN 
Museum in both traditional and 
electronic media

1053 NOWE PUBLIKACJE  
W ZBIORACH BIBLIOTEKI 
MUZEUM  
/ 1,053 new publications in the 
POLIN Museum Library collection 

369 NOWYCH OBIEKTÓW W KOLEKCJI 
/ 369 new objects in the POLIN collection 

59 TYS. POLUBIEŃ PROFILU  
MUZEUM POLIN NA FACEBOOKU 
/ 59,000 likes on the POLIN Museum 
profile on Facebook
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Polska
Izrael
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Szwecja
Holandia
Rosja
Grecja
Finlandia
Portugalia
Belgia
Australia
Japonia
Chiny
Kanada
Litwa
Norwegia
Ukraina
Dania
Szwajcaria
Czechy
Irlandia
Rumunia
Brazylia
Węgry
Indie
Austria
Białoruś
Turcja
Meksyk
Słowacja
Argentyna
Nowa Zelandia  
Korea Południowa  
Singapur
Chorwacja  
Serbia

Poland
Israel
USA
Great Britain
Germany
France
Italy
Spain
Sweden
The Netherlands
Russia
Greece
Finland
Portugal
Belgium
Australia
Japan
China
Canada
Lithuania
Norway
Ukraine
Denmark
Switzerland
Czech Republic
Ireland
Romania
Brasil
Hungary
India
Austria
Belarus
Turkey
Mexico
Slovakia
Argentina
New Zealand
South Korea
Singapore
Croatia
Serbia

Estonia
Islandia
Republika Południowej Afryki  
Słowenia
Luksemburg  
Tajlandia  
Bułgaria  
Kolumbia  
Malezja 
Wietnam  
Chile
Gruzja
Filipiny
Iran
Panama
Malta
Arabia Saudyjska
Peru
Indonezja
Wenezuela
Łotwa
Cypr
Macedonia
Republika Zielonego Przylądka
Urugwaj
Irak
Albania
Pakistan
Azerbejdżan  
Syria
Ekwador
Bośnia i Hercegowina
Maroko
Egipt
Barbados
Korea Północna
Kenia
Kazachstan
Jordania
Mołdawia
Nepal

Estonia
Iceland
Republic of South Africa
Slovenia
Luxembourg
Thailand
Bulgaria
Columbia
Malesia
Vietnam
Chile
Georgia
Philippines
Iran
Panama
Malta
Saudi Arabia
Peru
Indonesia
Venezuela
Latvia
Cyprus
Macedonia
Cape Verde
Uruguay
Iraq
Albania
Pakistan
Azerbaijan
Syria
Ecuador
Bosnia and Herzegovina
Morocco
Egypt
Barbados
North Korea
Kenya
Kazakhstan
Jordan
Moldova
Nepal 



30 krajów, z których pochodziło najwięcej zwiedzających  
/ 30 countries from which the highest number of visitors came

Nigeria
Tunezja
Zambia
Sri Lanka
Jamajka
Afganistan
Boliwia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liban
Monako
San Marino 
Armenia
Kirgistan
Niger
Czarnogóra
Dominikana
Ghana
Kostaryka
Salwador
Watykan
Andora
Gwatemala
Jemen
Kuwejt
Mongolia
Tadżykistan
Timor Wschodni
Uganda
Uzbekistan
Algieria
Angola
Dominika
Etiopia
Gabon
Honduras
Katar
Liechtenstein
Namibia
Turkmenistan
Fidżi
Gambia

Nigeria
Tunisia
Zambia
Sri Lanka
Jamaica
Afghanistan
Bolivia
United Arab Emirates
Lebanon
Monaco
San Marino
Armenia
Kirghizstan
Niger
Montenegro
Dominican Republic
Ghana
Costa Rica
Salvador
Vatican
Andorra
Guatemala
Yemen
Kuwait
Mongolia
Tajikistan 
East Timor 
Uganda
Uzbekistan
Algeria 
Angola
Dominica
Ethiopia
Gabon 
Honduras
Qatar
Liechtenstein
Namibia
Turkmenistan
Fiji
Gambia 

Haiti
Kamerun
Kuba
Liberia
Mauritius
Nikaragua
Paragwaj
Saint Kitts i Nevis
Sudan
Wybrzeże Kości Słoniowej
Bahrajn
Bangladesz 
Belize
Grenada
Oman
Somalia

Haiti
Cameroon
Cuba
Liberia 
Mauritius
Nicaragua
Paraguay
Saint Kitts and Nevis
Sudan
Ivory Coast 
Bahrain 
Bangladesh
Belize
Grenada
Oman
Somalia

KRAJE, Z KTÓRYCH POCHODZILI ZWIEDZAJĄCY WYSTAWĘ STAŁĄ W 2017 R.  
(WEDŁUG LICZBY ZWIEDZAJĄCYCH) / COUNTRIES OF ORIGIN OF VISITORS  
TO THE CORE EXHIBITION IN 2017 (ACC. TO THE NUMBER OF VISITORS)
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We often refer to the POLIN Museum 
core exhibition as a journey through one 
thousand years of history. We invite as 
many visitors as possible to join us on this 
journey – this is one of our main strategic 
goals. Last year, 390,000 people got 
acquainted with the history of Polish Jews 
from the Middle Ages until modern times, 
i.e. over 60,000 more than the previous 
year.

Visitors touring the exhibition are 
immersed in the narrative by means of 
historic objects, paintings, interactive 
installations, reconstructions and models, 
video screenings, sounds and texts. The 
exposition tells a story of Polish Jews – their 
culture and heritage, their social, religious 
and political diversity. Visitors learn about 
how it happened that Jews arrived in the 
land on the Vistula River, how Poland 
became the center of the Jewish diaspora, 
how it ceased to be such center after the 
Holocaust, and how Jewish life is being 
revived today. 

From amongst hundreds of thousands 
of visitors, children and youth are of 
particular importance to us. Through young 
people’s participation in museum lessons 

Wystawę stałą Muzeum POLIN nazywamy 
często podróżą przez tysiąc lat historii. Do 
udziału w tej podróży chcemy zaprosić 
jak najwięcej zwiedzających – to jeden 
z głównych celów strategicznych muzeum. 
W ubiegłym roku dzieje polskich Żydów 
od średniowiecza do czasów obecnych 
poznawało na wystawie 390 tysięcy osób 
z całego świata, czyli aż o ponad 60 tysięcy 
więcej niż w roku poprzednim.

Ekspozycja pozwala zwiedzającym 
zanurzyć się w historii opowiadanej 
przez malowidła, instalacje interaktywne, 
rekonstrukcje i makiety, projekcje 
wideo, dźwięki, teksty oraz zabytkowe 
przedmioty. Jest opowieścią o historii 
Żydów polskich, ich kulturze i dziedzictwie, 
różnorodności społecznej, religijnej 
i politycznej. Zwiedzający dowiadują się, 
jak Żydzi pojawili się nad Wisłą, w jaki 
sposób Polska stała się centrum żydowskiej 
diaspory i domem największej społeczności 
żydowskiej na świecie, jak przestała nim być 
w czasie Zagłady, a także jak odradza się 
współczesne życie żydowskie. 

Wśród setek tysięcy gości muzeum 
cieszą nas szczególnie odwiedziny dzieci 
i młodzieży. Młodzi ludzie uczestniczą 

 PONAD / OVER 

390 TYS. 
ODWIEDZAJĄCYCH W 2017 R. 

(o 19%  więcej niż w 2016 r.) 
/ Over 390,000 visitors in 2017  

(19 % more than in 2016).

96%  
OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH  

WYSTAWĘ STAŁĄ OCENIA  
JĄ JAKO WYJĄTKOWĄ  
LUB BARDZO DOBRĄ 

(Źródło: Ewaluacja wystawy stałej  
Muzeum POLIN, IPC, 2017) 

/ 96% of visitors to the core exhibition 
evaluate it as unique or very good  
(Source: Evaluation of the POLIN  

Museum core exhibition, IPC, 2017)

Wystawa  
stała 
CORE EXHIBITION

60%  
OSÓB PRZYSZŁO ZOBACZYĆ 
WYSTAWĘ, BO USŁYSZAŁO  

O NIEJ OD RODZINY LUB  
PRZYJACIÓŁ

(Źródło: Ewaluacja wystawy stałej  
Muzeum POLIN, IPC, 2017) 

/ 60% of visitors came to view the 
exhibition after recommendation from 

family or friends (Source: Evaluation  
of the POLIN Museum core exhibition, 

IPC, 2017)
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Kopia niezwykłego sklepienia drewnianej synagogi z Gwoźdźca jest nieustająco jednym z najpopularniejszych 
obiektów na wystawie stałej. / Reconstruction of a unique vault of the wooden synagogue in Gwoździec remains one 
of the most popular objects in the core exhibition.



22

Raport roczny POLIN 2017 / 2017 POLIN Museum Annual Report

Na wystawie historię Polskich Żydów 
poznaje się dzięki zabytkowym przedmiotom, 
instalacjom interaktywnym, makietom, 
multimediom i tekstom. / The exhibition 
presents the history of Polish Jews told by 
historic objects, interactive installations, 
models, multimedia and text.

and workshops touring the exhibition 
serves as a tool of not only historical but 
also civic and cross-cultural education. In 
2017, 863 school groups – i.e. over 22,000 
pupils – participated in guided tours of 
the exhibition. The “Museum for 1 zloty” 
program run by the Ministry of Culture 
and National Heritage, implemented at 
our Museum in May 2016, has undoubtedly 
contributed to the high volume of young 
visitors.  

The process of design and production 
of the core exhibition was financed and 
supervised by the Association of the Jewish 
Historical Institute of Poland.

w muzealnych spotkaniach i warsztatach, 
a zwiedzanie wystawy służy nie 
tylko edukacji historycznej, ale także 
obywatelskiej i międzykulturowej. W 2017 r. 
wystawę stałą zwiedziło z przewodnikiem 
1700 grup szkolnych, czyli ponad 42 
tys. uczniów. Pomógł w tym program 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Muzeum za złotówkę 
realizowany przez nas od maja 2016 roku. 

 

Za sfinansowanie i realizację procesu 
projektowania i produkcji wystawy stałej 
odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce.
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Interaktywna makieta Krakowa i Kazimierza 
w galerii przedstawiającej rozkwit życia 
żydowskiego w Polsce. / Interactive model of 
Krakow and Kazimierz in the gallery devoted 
to the blossoming  of Jewish life in Poland. 

Multimedialna ulica prezentuje historię okresu 
międzywojennego: burzliwych dyskusji żydowskich 
partii politycznych o kształcie niepodległej Polski, ale 
także rozkwitu życia kulturalnego. / The multimedia 
street presents the history of the interwar period: heated 
discussions within Jewish political parties on the shape of 
independent Poland as well as blooming of cultural life.

Stacja kolejowa opowiada o zmianach, 
jakie w życie Żydów wprowadziła 
rewolucja przemysłowa i związana z nią 
migracja ze wsi do miast. / Railway station 
indicates significant changes in the life 
of Polish Jews triggered by the industrial 
revolution and migration from villages to 
towns which followed.
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Wystawy  
czasowe 
TEMPORARY EXHIBITIONS

In 2017, we organized two temporary 
exhibitions, very different in content and 
character. Both exhibitions were met with 
keen interest of our audience.

The first exhibition, Jukebox, Jewkbox! 
A Jewish Century on Shellac and Vinyl, 
was devoted to the Jewish presence in 
the twentieth-century music and popular 
culture. The original version of the exhibition 
was produced by the Jüdisches Museum 
in Hohenems, Austria. POLIN Museum 
developed an exposition expanded with the 
Polish chapter which included numerous 
pieces by Polish-Jewish authors of popular 
music, both in the interwar period and after 
the war, as well as objects loaned from 
Polish collectors. Visitors had an opportunity 
to admire first gramophones and records, 
and to listen to recordings by Jewish 
musicians—from the cantors singing to punk 
rock. The exhibition was viewed by over 
22,000 visitors. 

W 2017 roku przygotowaliśmy dwie 
wystawy czasowe – całkowicie różniące się 
tematem i charakterem. Obie spotkały się 
z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Jako pierwsza w muzeum gościła wystawa 
Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku 
i winylu, której tematem przewodnim była 
żydowska obecność w muzyce i kulturze 
popularnej XX wieku. Pierwotną wersję tej 
wystawy przygotowało Jüdisches Museum 
z Hohenems w Austrii. Muzeum POLIN 
pokazało zmodyfikowaną i rozbudowaną 
o wątek polski wystawę, uwzględniającą 
liczne utwory polsko-żydowskich twórców 
muzyki popularnej, zarówno z okresu 
międzywojennego, jak i powojennego, 
a także zbiory polskich kolekcjonerów. 
Zwiedzający mieli okazję do obejrzenia 
pierwszych gramofonów, płyt oraz do 
wysłuchania nagrań żydowskich twórców – 
od śpiewu kantorów po zespoły punkowe. 

SZAFA GRAJĄCA! Żydowskie Stulecie na szelaku i winylu 
3/02 – 29/05/2017  
Kuratorka: dr Tamara Sztyma

JUKEBOX, JEWKBOX! A Jewish Century on Shellac and Vinyl   
3 February – 29 May 2017  
Curator: Dr Tamara Sztyma

WYSTAWĘ OBEJRZAŁO  
PONAD 

22 TYS.  
ZWIEDZAJĄCYCH  

/ The exhibition was viewed by over 
22,000 visitors
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The exhibition was accompanied by a rich 
program of events: meetings, concerts, 
and a two-day Record Store Day—a true 
celebration of the vinyl culture. The 
catalogue provided more information 
on the Polish popular culture in the past 
century [Tamara Sztyma (ed.): Jukebox, 
Jewkbox! A Jewish Century on Shellac and 
Vinyl. Stories from Poland, POLIN Museum, 
Warsaw, 2017].

Wystawę dopełniał bogaty program imprez 
towarzyszących: spotkań, koncertów, 
a nawet dwudniowy Record Store Day – 
święto kultury winylowej. Więcej o polskiej 
kulturze popularnej minionego stulecia 
można się było dowiedzieć z katalogu 
wystawy. (Tamara Sztyma (red.), Szafa 
grająca! Żydowskie stulecie na szelaku 
i winylu. Historie z Polski (Jukebox, 
Jewkbox! A Jewish Century on Shellac and 
Vinyl. Stories from Poland), Muzeum POLIN, 
Warszawa 2017).

Współorganizatorem wystawy było:  
Jüdisches Museum Hohenems.

Partnerem strategiczny: „Co Jest Grane 24"

Partner: Stowarzyszenie Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. 

/ Jüdisches Museum Hohenems was  
the Co-organizer of the exhibition. 

Strategic Partner: Co Jest Grane 24

Partner: Association of the Jewish Historical 
Institute of Poland
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Tytułowa szafa grająca pokazywała młodszym 
zwiedzającym, w jaki sposób pobierano ulubione 
piosenki na kilka dekad przed powstaniem 
internetowych serwisów z muzyką. / The jukebox 
from the exhibition title showed our young visitors 
how people used to download their favorite music 
several decades prior to the emergence of music 
portals on the Internet. 

O historii muzyki popularnej mówiły na wystawie 
nie tylko utwory, ale i stare gramofony. Przy 
jednym z nich znalazła się figurka psa słuchającego 
nagrania - logotyp popularnej marki płytowej.  
/ The history of popular music was told not only by 
the means of songs but also by old gramophones. 
Next to one of them, there was a figurine of a dog 
listening to music – logo of one of the most popular 
record brands.
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The second exhibition Blood: Uniting and 
Dividing was devoted to the issue of blood 
in all its complexity: as a bodily fluid, as 
a religious symbol, vital to both Judaism 
and Christianity, and finally as a means of 
defining one’s identity, albeit controversial 
and discriminatory.  
The exposition presented the role of 
blood from the first mention in the Bible 
to questions on the significance of blood 
ties in the contemporary, multicultural 
society. It presented Jewish rituals related 
to blood and analyzed sensitive issues of 
racial theories and identity. It also offered 
the latest outcomes of medical and genetic 
research. The original concept of the 
exhibition developed at Jewish Museum 
London formed the basis of a much 
expanded and modified version. The 
exposition was enriched with new threads 
(e.g. Ludwik Hirszfeld’s research on blood 
groups) and with new original objects 
from museum collections from all across 
the globe as well as unique contemporary 
artworks.  

The exhibition was an inspiration and 
a point of reference for a rich program 
of accompanying events which included 
debates, lectures on genealogy, 
antisemitism, eugenics, rituals and shifting 
the boundaries in medicine. There were 

Druga wystawa Krew. Łączy i dzieli 
ukazywała krew w całej złożoności jej 
symboliki: jako płyn ustrojowy, jako symbol 
religijny, ważny zarówno dla judaizmu, jak 
i chrześcijaństwa, a także jako niekiedy 
kontrowersyjny i dyskryminujący sposób 
określania tożsamości. Ekspozycja 
prezentowała rolę krwi od pierwszych 
wzmianek w Biblii po pytania m.in. 
o znaczenie więzów krwi we współczesnym, 
wielokulturowym społeczeństwie. 
Przedstawiała żydowskie rytuały związane 
z krwią, wnikała w drażliwie kwestie 
teorii rasowych i badała sprawy związane 
z tożsamością. Analizowała również 
krytycznie najnowsze zdobycze medycyny 
i genetyki. Koncepcja wystawy pierwotnie 
prezentowanej w Jewish Museum 
w Londynie stała się kanwą dla znacznie 
rozbudowanej i zmodyfikowanej polskiej 
wersji. Pojawiły się nowe wątki (np. badań 
nad grupami krwi Ludwika Hirszfelda) 
i nowe oryginalne obiekty z kolekcji wielu 
światowych muzeów, a także wyjątkowe 
dzieła sztuki współczesnej. Do końca 2017 
roku wystawę zwiedziło ponad 33 tys. osób, 
a do jej zakończenia – ponad 44 tysiące. 

Wystawa stała się inspiracją i punktem 
odniesienia do rozbudowanego programu 
wydarzeń, w którym znalazły się 
m.in. dyskusje i wykłady o genealogii, 

KREW. Łączy i dzieli. 
12/10/2017 – 29/01/2018  
Kuratorka: dr Małgorzata Stolarska-Fronia 
Współpraca: Natalia Andrzejewska, kuratorka prezentacji dzieł sztuki współczesnej

BLOOD: Uniting and Dividing   
12 October 2017 – 29 January 2018 
Curator: Dr Małgorzata Stolarska-Fronia 
Cooperation: Natalia Andrzejewska, curator of contemporary art

WYSTAWĘ DO KOŃCA 2017 R. 
OBEJRZAŁO 

 33 TYS. 
OSÓB,  

A DO KOŃCA JEJ TRWANIA  

44 TYS. 
OSÓB.  

/ Until the end of 2017,  
the exhibition was viewed by 

over 33,000 visitors, and until  
its closure – by over 44,000.
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film screenings, lectures on kosher cuisine, 
workshops with artists and concerts. The 
exhibition was accompanied by a catalogue 
which featured eight essays devoted to the 
topics raised in the exposition [Małgorzata 
Stolarska-Fronia (ed.), Blood: Uniting and 
Dividing, POLIN Museum, Warsaw 2017].

antysemityzmie, eugenice, rytuałach 
i przesuwaniu granic medycyny. Nie 
zabrakło też filmów, zajęć o koszernej 
kuchni, warsztatów z artystami i koncertów. 
Wystawie towarzyszył katalog zawierający 
osiem esejów rozwijających niektóre 
z zagadnień poruszonych na ekspozycji. 
(Małgorzata Stolarska-Fronia (red.), Krew. 
Łączy i dzieli (Blood. Uniting and Dividing), 
Muzeum POLIN, Warszawa 2017).

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
dziękuje Panu Grzegorzowi Jankilevitschowi 
i Jankilevitsch Foundation za darowiznę 
umożliwiającą organizację wystawy wraz 
z programem towarzyszącym.

Mecenas wystawy: Wydawnictwo Zwierciadło.

Współorganizator wystawy: Stowarzyszenie 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Wsparcie: David Berg Foundation, Sills Family 
Foundation. 

/ POLIN Museum of the History of Polish Jews 
would like to thank Mr. Grzegorz Jankilevitsch 
and the Jankilevitsch Foundation for 
a donation which made it possible to organize 
the exhibition along with its accompanying 
program.

Patron of the Exhibition: Wydawnictwo 
Zwierciadło

Exhibition Co-organizer: Association of the 
Jewish Historical Institute of Poland

Support: David Berg Foundation, Sills Family 
Foundation.
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Dzieła sztuki - historyczne i współczesne 
- podkreślały emocjonalny charakter, 
jaki dawniej i dziś towarzyszy kwestiom 
związanym z krwią. / Artworks – both historic 
and contemporary – highlighted emotional 
reactions that issues related to blood used to 
evoke and still do today.  

Uwagę zwiedzających przykuwały zabytkowe 
przedmioty wykorzystywane podczas 
żydowskich rytuałów związanych z krwią - 
takich, jak ubój koszerny, czy obrzezanie.  
/ Visitors admired historic objects used during 
Jewish rituals related to blood, such as ritual 
slaughter or circumcision.
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W scenografii wystawy dominowała czerwień - kolor, który 
wszyscy odbieramy jako ostrzegawczy. I słusznie - bo z krwią 
wiąże się wiele tematów kontrowersyjnych i okrytych tabu: 
przynależność i wykluczenie, tożsamość i stygmatyzacja, 
praktyki religijne i medyczne... / The exhibition’s stage design 
was dominated by the color red which is generally perceived as 
a warning. And rightly so – blood is linked to many controversial 
and taboo subjects: belonging and exclusion, identity and 
stigmatization, religious and medical practice..
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Obraz wyhaftowany przez Piotra Uklańskiego 
Bez tytułu (Permanent Star).  
Fot. Jankilevitsch Collection archive  
/ Embroided artwork by Piotr Uklański 
Untitled (Permanent Star). Photo: Jankilevitsch 
Collection archive, credit: Jankilevitsch 
Collection archive

Na wystawie Krew. Łączy i dzieli oglądaliśmy 
prace trzech artystek współczesnych 
przygotowane specjalnie na tę ekspozycję. 
Na zdjęciu praca Elizy Proszczuk Bez tytułu - 
sukienka uszyta z błon jagnięcych.  
/ The Blood exhibition features artworks by 
three contemporary female artists prepared 
specially for this occasion. In the photo:  
Eliza Proszczuk Untitled – a dress sewn from 
animal membranes.
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Wystawy  
mobilne 
MOBILE EXHIBITIONS

POLIN Museum not only produces 
exhibitions to be displayed in its premises, 
but also comes out to its audience by 
presenting expositions beyond the Museum 
walls.  

Museum on Wheels is an educational 
exhibition on the history and culture of 
Polish Jews which travels all across Poland. 
Last year, it visited over a dozen towns: 
Będzin, Bobowa, Chmielnik, Choroszcz, 
Dąbrowa Tarnowska, Dukla, Gniezno, 
Gorlice, Hajnówka, Łowicz, Nieborów, Nowy 
Sącz, Opole Lubelskie, Oświęcim, Parczew, 
Tarnobrzeg and Zakrzew, attracting over 
30 thousands visitors. While en route, we 
realized over fifty accompanying events—
workshops, tours and lectures. In April, we 
organized a conference which focused on 
the activities of the mobile exhibition in the 
years 2016-2017. 

A board exhibition They Risked Their 
Lives: Poles Who Saved Jews During the 
Holocaust, presented in several language 
versions, visited 10 more localities in various 
corners of the globe, including the Konrad 
Adenauer Foundation in Berlin, Polish 
Consulate in New York, the Georgetown 
University in Washington, the Backyard 
Opera Gallery in Sydney or the Museum of 
Jewish Refugees in Shanghai.  

Muzeum POLIN przygotowuje swoje 
ekspozycje nie tylko dla osób, które 
odwiedzają nasz budynek, ale wychodzi 
z wystawami na zewnątrz, prezentując je 
poza siedzibą.

Muzeum na kółkach to edukacyjna, 
podróżująca po całej Polsce wystawa 
poświęcona historii i kulturze Żydów 
polskich. W tym roku odwiedziła kilkanaście 
miejscowości: Będzin, Bobową, Chmielnik, 
Choroszcz, Dąbrowę Tarnowską, Duklę, 
Gniezno, Gorlice, Hajnówkę, Łowicz, 
Nieborów, Nowy Sącz, Opole Lubelskie, 
Oświęcim, Parczew, Tarnobrzeg, Zakrzew, 
w których zwiedziło ją łącznie 30 tys. 
osób. W trakcie trasy zrealizowaliśmy 
ponad 50 działań towarzyszących 
- warsztatów, wycieczek i prelekcji. 
W kwietniu zorganizowaliśmy konferencję 
podsumowującą działania tej wystawy 
objazdowej w latach 2016-2017.

Wystawa planszowa Z narażeniem 
życia. Polacy ratujący Żydów podczas 
Zagłady, prezentowana w wielu wersjach 
językowych, w ubiegłym roku odwiedziła 
kolejnych 10 miejsc w kilku krajach na 
całym świecie, w tym Fundację Konrada 
Adenauera w Berlinie, Konsulat RP 
w Nowym Jorku, Georgetown University 
w Waszyngtonie, Backyard Opera Gallery 
w Sydney czy Muzeum Uchodźców 
Żydowskich w Szanghaju.

Realizacja projektu Muzeum na kółkach była 
w 2017 roku możliwa dzięki wsparciu Fundacji 
KORET na cześć Tada Taube i współpracy 
ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. / The 2017 edition 
of Museum on Wheels was made possible 
thanks to donation of Koret Foundation in 
honor of Tad Taube and cooperation with the 
Association of the Jewish Historical Institute 
of Poland.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich 
i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.  
/ Supported from the Norway and EEA Grants 
by Iceland, Liechtenstein and Norway.

30 TYS.  
OSÓB OBEJRZAŁO WYSTAWĘ 

MUZEUM NA KÓŁKACH 
/ 30,000 people viewed Museum 

on Wheels mobile exhibition
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In September and October 2017, an outdoor 
exposition titled They Filled No Space: 
Reviving the Memory of Polish Jews in Public 
Spaces was on display in Oslo. It presented 
the history of Polish Jews through the use 
of murals referring to Jewish themes, found 
in Polish cities.

We wrześniu i październiku 2017 roku 
w Oslo odbył się wernisaż i ekspozycja 
plenerowej wystawy Pełno ich nigdzie. 
Przywracanie pamięci o polskich Żydach 
w przestrzeni miejskiej, która przedstawia 
historię polskich Żydów za pośrednictwem 
zdjęć murali z polskich miast odnoszących 
się do tematyki żydowskiej.

Norwescy uczniowie oglądają wystawę 
Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci 
o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej.  
/ Norwegian pupils looking at the 
exhibition They Filled No Space: Reviving the 
Memory of Polish Jews in Public Spaces 
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Scena  
muzyczna  
Znakiem rozpoznawczym sceny muzycznej 
muzeum są projekty inspirowane historią 
i kulturą Żydów polskich, tworzone na 
zamówienie przez najciekawszych polskich 
i zagranicznych artystów. W POLIN można 
usłyszeć muzykę klasyczną, współczesną, 
elektroniczną, jazzową, tradycyjną 
i awangardową, która skłania do szukania 
odpowiedzi na pytania: czym jest muzyka 
żydowska? Jaka była kiedyś, a jaka jest dziś? 
Jakich inspiracji dostarcza żydowska kultura 
muzyczna?

Sezon rozpoczęliśmy 6 stycznia od 
koncertu zorganizowanego wspólnie 
z Polską Akcją Humanitarną, z którego 
dochód został przeznaczony na pomoc 
ofiarom wojny w Syrii. Wzięli w nim udział 
znakomici muzycy, m.in. Aga Zaryan, 
Muniek Staszczyk, Kasia Kowalska, Robert 
Brylewski, Maniucha Bikont i Wacław 
Zimpel.

2017 to także kolejny rok naszej współpracy 
z orkiestrą Sinfonia Varsovia. 21 stycznia 
odbył się koncert Philip Glass@80 
z okazji 80. urodzin Philipa Glassa – 
jednego z największych kompozytorów 
amerykańskich żydowskiego pochodzenia. 
Sinfonię poprowadził wówczas Marek Moś, 
a solistą koncertu był Piotr „Pianohooligan” 
Orzechowski. 21 kwietnia orkiestra zagrała 
pod batutą Jerzego Maksymiuka koncert 
upamiętniający 74. rocznicę wybuchu 

Projects inspired by the history and culture 
of Polish Jews, commissioned from the 
most cutting-edge artists from Poland and 
abroad, are the hallmark of POLIN Museum 
music scene. Visitors can listen to classical 
and contemporary music, to electronica, 
jazz, traditional and avant-garde music 
which encourages them to seek answers to 
questions: What is Jewish music? What was 
it like before, and what is it like now? What 
inspirations does the Jewish music culture 
offer us? 

We commenced the new season on 6 
January with a concert organized together 
with the Polish Humanitarian Action, with 
the aim of helping victims of the war in 
Syria. Many eminent artists featured on 
stage that evening, among them Aga 
Zaryan, Muniek Staszczyk, Kasia Kowalska, 
Robert Brylewski, Maniucha Bikont and 
Wacław Zimpel.

The year 2017 saw a continuation of our 
cooperation with the orchestra Sinfonia 
Varsovia. On 21 January, a concert Philip 
Glass@80 marking the 80th birthday of 
Glass, one of the best composers of Jewish 
origin in the United States, was held. 
The orchestra was conducted by Marek 
Moś, with the solo performance by Piotr 
‘Pianohooligan’ Orzechowski. On 21 April, to 
mark the 74th anniversary of the outbreak 
of the Warsaw Ghetto Uprising, Sinfonia 

MUSIC SCENE

W 2017 R.  
W KONCERTACH  
MUZEUM POLIN  
WZIĘŁO UDZIAŁ  

PONAD  

6000 OSÓB.
/ In 2017, over 6,000 people  
attended concerts at POLIN  

Museum.
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powstania w getcie warszawskim, a 20 
listopada towarzyszyła chórowi Alla 
Polacca w koncercie Młodość ma głos.

Latem mieszkańców Muranowa zaprosiliśmy 
na cykl koncertów Kołysanka dla Muranowa, 
organizowanych w ramach projektu Łąka 
Leśmiana. Jego finałem był koncert, 
podczas którego zespół Pustki z gościnnym 
udziałem Katarzyny Nosowskiej i Bisza 
zagrał utwory do słów poezji Bolesława 
Leśmiana oraz Antoniego Słonimskiego.

Muzyka w POLIN to nie tylko koncerty. 
Nasi goście mieli możliwość uczestniczenia 
w oprowadzeniach po wystawie czasowej 
Szafa grająca!, które prowadzili znakomici 
muzycy: Mikołaj Trzaska, Karolina 
Cicha, Ola Bilińska i Jarosław Bester, 
debacie muzycznej z udziałem Roberta 
Brylewskiego oraz największym święcie 
kultury winylowej Record Store Day.

Varsovia performed under the baton of 
Jerzy Maksymiuk, and on 20 November it 
accompanied the Alla Polacca choir during 
the concert The Youth Has a Voice.  

In the summer, we invited residents of 
Muranów to the series of concerts titled 
Lullaby for Muranów, organized within the 
Leśmian’s Meadow project. For the series’ 
finale, the group Pustki featuring Katarzyna 
Nosowska and Bisz gave a concert of 
music composed to the lyrics of poems by 
Bolesław Leśmian and Antoni Słonimski.

Music at POLIN Museum is more than just 
concerts. Our audience had an opportunity 
to tour the Jukebox. Jewkbox! exhibition 
guided by musicians such as Mikołaj 
Trzaska, Karolina Cicha, Ola Bilińska and 
Jarosław Bester. They could also listen to 
a debate on music with the participation 
of Robert Brylewski and attend the most 
important event in the world of vinyl 
culture: Record Store Day Warsaw.

6 stycznia we współpracy z Polską Akcją 
Humanitarną zorganizowaliśmy wyjątkowy 
koncert charytatywny, z którego całkowity 
dochód został przeznaczony na pomoc 
ofiarom wojny w Syrii. Wystąpili m.in. Kasia 
Kowalska, Aga Zaryan, Muniek Staszczyk, 
Marcelina, Darek Malejonek, Kelvin Grant, 
Robert Brylewski i Wacław Zimpel. 
/ On 6 January, together with the Polish 
Humanitarian Action, we organized 
a unique charity gig - the entire income 
was chanelled to the victims of war in Syria.
The artists included: Aga Zaryan, Muniek 
Staszczyk, Kasia Kowalska, Marcelina, 
Darek Majelonek, Kelvin Grant, Robert 
Brylewski, and Wacław Zimpel.
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26/02/2017 / 26 February 2017
Królowie poskramiaczy dzikich zwierząt – muzyka z teatrów i kabaretów międzywojnia. 
Koncert Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej z towarzyszeniem wokalistów: Karoliny 
Cichej, Joanny Halszki Sokołowskiej i Jana Emila Młynarskiego / The Kings of Wild Animals’ 
Tamers – music of the interwar theatres and cabarets. Concert of the Warsaw Entertainment 
Orchestra featuring vocalists: Karolina Cicha, Joanna Halszka Sokołowska and Jan Emil 
Młynarski.

22-23/04/2017 / 22-23 April 2017 
Koncerty i warsztaty muzyczne w ramach Record Store Day / Concerts and music 
workshops held as part of the Record Store Day

16/05/2017 / 16 May 2017 
Drite Shtilkayt – koncert w 74. rocznicę wysadzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem  
/ Drite Shtilkeyt – concert on the 74th anniversary of blowing up the Great Synagogue on 
Tłomackie Street. 

28/05/2017 / 28 May 2017
W krainie bajek – koncert zespołu Jerz Igor wraz z towarzyszącymi muzykami / In the Fairy 
Tale Land – Concert of Jerz Igor and friends

06/08/2017 / 06 August 2017 
Michał Górczyński na Łące Leśmiana / Michał Górczyński on Leśmian’s Meadow

07/08/2017 / 07 August 2017 
Kołysanka dla Muranowa: Hubert Zemler – muzyka na instrumenty perkusyjne  
/ Lullaby for Muranów: Hubert Zemler – music for percussion

21/08/2017 / 21 August 2017 
Kołysanka dla Muranowa: Morpheus Saxophone Quartet – Philip Glass „Saxophone Quartet”, 
Dariusz Przybylski „Morpheus” / Lullaby for Muranów: Morpheus Saxophone Quartet:  
Philip Glass „Saxophone Quartet”, Dariusz Przybylski “Morpheus”

11/09/2017 / 11 September 2017 
Kołysanka dla Muranowa: Ania Karpowicz (flet) / Marek Bracha (pianino) – Wajnberg/
Szpilman/Tansman/Copland / Lullaby for Muranów: Ania Karpowicz (flute) / Marek Bracha 
(piano) -  Wajnberg/Szpilman/Tansman/Copland 

POZOSTAŁE KONCERTY NA SCENIE MUZYCZNEJ MUZEUM POLIN W 2017 R.: 
/ OTHER CONCERTS ON THE POLIN MUSEUM MUSIC SCENE IN 2017:



17/09/2017  / 17 September 2017 
Besarabia śpiewa – Chorny/Ghergus Duo z Kiszyniowa – muzyka Żydów z Besarabii 
w wykonaniu Efima Chorny’ego i Susanny Ghergus z gościnnym udziałem skrzypaczki 
Vanessy Vromans / Bessarabia Singing – Chorny / Ghergus Duo from Kishniev – music 
of Bessarabian Jews performed by Efim Chorny and Susanna Ghergus featuring guest 
performance by violinist Vanessa Vromans

25/09/2017 / 25 September 2017 
Kołysanka dla Muranowa: Marcin Olak (gitara) / Patryk Zakrocki (skrzypce) – Srebrzynek i ja 
/ Lullaby for Muranów: Marcin Olak (guitar) / Patryk Zakrocki (violin) – Srebrzynek and me

03/10/2017 / 03 October 2017 
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal – 
Radzyński/Chopin/Czajkowski / "Amadeus" Chamber Orchestra of the Polish Radio under 
the baton of Agnieszka Duczmal - Radzyński/Chopin/Czajkowski

29/10/2017 / 29 October 2017
Bester Quartet: Księgi aniołów wg Zorna – koncert w ramach festiwalu Muzyka Wiary 
Muzyka Pokoju. Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II / Bester Quartet "The Books 
of Angels by John Zorn" – concert as part of the Music of Faith, Music of Peace Festival.  
Organizer: The Centre for the Thought of JPII

15/11/2017 / 15 November 2017 
Młoda Polska Filharmonia – koncert orkiestry młodzieżowej prowadzonej przez Adama 
Klocka / Young Polish Philharmonics – concert of youth orchestra led by Adam Klocek 

06/12/2017 / 06 December 2017 
Leszek Możdżer i Holland Baroque – premiera płyty Earth Particles / Leszek Możdżer and 
Holland Baroque – premiere of the album „Earth Particles”

14-15/12/2017 / 14-15 December 2017 
Festiwal Kwadrofonik: Rewolucja – koncerty zespołu Kwadrofonik wraz z zaproszonymi 
gośćmi. / Kwadrofonik Festival: Revolution – concert of the Kwadrofonik group with guests.
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W ramach obchodów 74. rocznicy w getcie warszawskim 21 kwietnia odbył się koncert orkiestry 
Sinfonia Varsovia. W programie koncertu znalazły się utwory Mieczysława Weinberga, Władysława 
Szpilmana, Richarda Addinsella oraz premierowe wykonanie kompozycji Jerzego Maksymiuka, który 
tego wieczoru poprowadził orkiestrę. / On 21  April, a concert by the Sinfonia Varsovia orchestra was 
held as part of the commemoration of the 74th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising.  
The program included pieces by Mieczysław Weinberg, Władysław Szpilman, Richard Addinsell as 
well as a premiere of the piece by Jerzy Maksymiuk who conducted the orchestra that evening.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. / The program was made possible thanks to the support of the 
Association of the Jewish Historical Institute of Poland.

Koncert Gramy dla Syrii! – na scenie Kelvin Grant 
i Kasia Kowalska / „We are playing for Syria!” 
concert – with Kelvin Grant and Kasia Kowalska
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Warszawska edycja największego święta kultury winylowej Record Store Day odbyła się  
22 i 23 kwietnia w Muzeum POLIN. Wydarzenie towarzyszyło wystawie Szafa grająca! 
Żydowskie stulecie na szelaku i winylu.  / The Warsaw edition of Record Store Day,  
a celebration of the vinyl culture, was held on 22 and 23 April at POLIN Museum. The event 
accompanied the exhibition Jukebox. Jewkbox! A Jewish Century on Shellac and Vinyl.

Podczas koncertu Królowie poskramiaczy dzikich zwierząt Warszawska Orkiestra 
Rozrywkowa przedstawiła muzykę przedwojennych kabaretów i teatrów muzycznych. 
Pod wodzą klarnecisty i improwizatora Pawła Szamburskiego wystąpili m.in.: Jerzy 
Rogiewicz, Kacper Szroeder, Radek Polakowski, Marcin Masecki, Piotr Domagalski, 
Karolina Cicha, Jan Młynarski i Joanna Halszka Sokołowska.  / During the The Kings of 
Wild Animals’ Tamers the Warsaw Entertainment Orchestra performed the music of pre-
war cabarets and musical theatres. Paweł Szamburski, the clarinetist and improviser, led 
the orchestra consisting of: Jerzy Rogiewicz, Kacper Szroeder, Radek Polakowski, Marcin 
Masecki, Piotr Domagalski, Karolina Cicha, Jan Młynarski and Joanna Halszka Sokołowska.
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W ramach cyklu Kołysanka dla Muranowa 
Morpheus Saxophone Quartet wykonał 
utwory Philipa Glassa Saxophone Quartet 
i Dariusza Przybylskiego Morpheus.  
/ The Morpheus Saxophone Quartet 
performed ‘Saxophone Quartet’ by Philip Glass 
and ‘Morpheus’ by Dariusz Przybylski  
as part of the Lullaby for Muranów series. 
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Filmy
FILMS

Projekcje filmów są ważnym elementem 
programu kulturalnego Muzeum POLIN. 
Filmy są dopełnieniem i przyczynkiem do 
dyskusji podczas wystaw czasowych – 
w trakcie trwania wystawy Szafa grająca! 
Żydowskie stulecie na szelaku i winylu 
można było zobaczyć np. Śpiewaka 
jazzbandu w reż. Alana Croslanda czy 
Gainsbourga w reż. Joanna Sfara. Wystawie 
Krew. Łączy i dzieli towarzyszyły m.in. pokaz 
filmu Ziarno prawdy i spotkanie z jego 
reżyserem Borysem Lankoszem.  

W ramach Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu pokazaliśmy 
Niebo w Auschwitz, w którym jego twórcy 
Aaron i Ester Cohen śledzą losy trzynastu 
Ocalałych z Zagłady, mieszkających przed 
wojną w Czechosłowacji.

Muzeum POLIN tradycyjnie już włączało 
się w duże imprezy filmowe. W ramach 
Filmowej Stolicy Lata zorganizowaliśmy 
plenerowe pokazy obrazów wybranych 
w plebiscycie przez internautów.

Jak co roku współpracowaliśmy 
z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym 
Żydowskie Motywy, w ramach którego  
24 maja zorganizowaliśmy uroczyste jego 
otwarcie i pokaz filmu Korczak w reż. 
Andrzeja Wajdy oraz prezentację filmów 
wideo artystów-rezydentów Muzeum 
POLIN.

Z kolei w listopadzie pokazaliśmy 
kilkanaście filmów fabularnych 
i dokumentalnych dzięki współpracy 
z Warszawskim Festiwalem Filmów 
o Tematyce Żydowskiej organizowanym 
przez Fundację Kamera Dawida. 

Film screenings are a vital element of 
the program of cultural events at POLIN 
Museum. Films serve as a complementation 
and a trigger for debates around temporary 
exhibitions—visitors had an opportunity  
to watch The Jazz Singer by Alan Crosland 
or Gainsbourg by Joann Sfar while the 
Jukebox. Jewkbox! exhibition was open for 
viewing. The screening of The Grain of Truth 
by Borys Lankosz, followed by a meeting 
with the director, accompanied the Blood 
exhibition. 

The visitors could also watch Heaven  
in Auschwitz, screened on the International 
Holocaust Remembrance Day. Aaron  
and Ester Cohen, the film authors, follow  
in the footsteps of thirteen Jews, Holocaust 
survivors, living in Czechoslovakia before 
the war. 

POLIN Museum has a history of joining  
in big film events. As part of the Summer 
Film Capital, we organized outdoor 
screenings of the films selected by the 
Internet users in a special survey.

As in the past years, last year we 
cooperated with the Jewish Motifs 
International Film Festival—on 24 May,  
we organized an official opening of the 
Festival with the screening of Korczak  
by Andrzej Wajda, as well as a screening  
of video films shot by artists in residence  
at POLIN Museum. 

In November, in cooperation with the 
Warsaw Jewish Film Festival organized 
by the Kamera Dawida Foundation, we 
screened over a dozen films, both feature 
and documentary. 
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Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce 
Żydowskiej jak co roku gościł w audytorium 
Muzeum POLIN. / Each year, films from the 
Warsaw Jewish Film Festival are screened at the 
POLIN Museum’s auditorium. 
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Akcja  
Żonkile
THE DAFFODILS CAMPAIGN

Akcja Żonkile, upamiętniająca rocznicę 
powstania w getcie warszawskim odbyła się 
już po raz piąty. 19 kwietnia 2017 r. ponad 
1 000 wolontariuszy rozdało na ulicach 
Warszawy 100 tysięcy papierowych żonkili.

O rocznicy powstania i bohaterach getta 
warszawskiego mogło się w ten sposób 
dowiedzieć dwa razy więcej osób, niż 
w latach ubiegłych. Żonkile nosili także 
politycy i dziennikarze, sprawiając, że hasło 
„Łączy nas pamięć” wybrzmiało niezwykle 
mocno.

It was already the 5th edition of the 
social-educational campaign aimed to 
commemorate the heroes of the Warsaw 
Ghetto Uprising. On 19 April, over 1,000 
volunteers distributed over 100,000 paper 
daffodils in the streets of Warsaw. 

Thus, twice as many people in comparison 
to previous years had an opportunity to 
learn of the anniversary of the Uprising and 
of its heroes. Politicians and news anchors 
also wore daffodils on that day—thanks to 
them, the slogan ‘Remembering Together’ 
came across loud and clear. 

Wolontariusze rozdający w Warszawie ulotki 
i żonkile – symbole pamięci o powstaniu 
w getcie warszawskim. W tle okolicznościowy 
mural zaprojektowany przez Andrzeja 
Wieteszkę.  / Volunteers in Warsaw 
distributing leaflets and paper daffodils—
symbols of remembrance of the Warsaw 
Ghetto Uprising. At the background, mural 
designed by Andrzej Wieteszka especially for 
the occasion.
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Z roku na rok coraz więcej warszawiaków 
angażuje się w akcję Żonkile oraz uczestniczy 
w oficjalnych uroczystościach. / Each year 
a growing number of Warsaw residents 
get engaged in the Daffodils Campaign and 
participate in the official ceremonies.

Żonkile były też widoczne poza Warszawą 
– w upamiętnienie powstania w getcie 
włączyło się ok. 1000 szkół i bibliotek 
w całej Polsce, a także za granicą. 
O powstańcach wspominano również m.in. 
w USA i Izraelu, gdzie żółte kwiaty nosili 
m.in. uczniowie liceów, których dyrektorzy 
gościli kilka dni wcześniej z wizytą studyjną 
w Muzeum POLIN.

Po pięciu latach prowadzenia akcji zna ją 
aż 72 proc. warszawiaków. Z pewnością do 
spopularyzowania tego przedsięwzięcia 
przyczyniła się kampania informacyjno-
promocyjna w mediach i przestrzeni 
publicznej z udziałem pięciorga nowych 
ambasadorów – reżyser Agnieszki Holland, 
modelki Anji Rubik oraz aktorów Agaty 
Kuleszy, Małgorzaty Kożuchowskiej 
i Macieja Musiała. Żonkile pojawiły się 
m.in. na bilbordach na stacjach metra, 
w telewizyjnym spocie, czy na muralu 
w centrum Warszawy. Pisało o nich i mówiło 
wielu dziennikarzy.

The Daffodils were also visible outside of 
Warsaw; approximately 1,000 schools and 
libraries across Poland and abroad joined in 
the commemoration of the Warsaw Ghetto 
Uprising. The heroes of the Uprising were 
commemorated, among other places, in 
the United States and in Israel where high 
school students—from schools whose 
directors visited POLIN Museum several 
days earlier on a study visit—all wore paper 
daffodils.          

Five years on since the launch of the 
campaign, 72% of Warsaw residents are 
familiar with it. The information-promotional 
campaign in the media and in the public 
space with the participation of five new 
ambassadors: film director Agnieszka 
Holland, model Anja Rubik and actors Agata 
Kulesza, Małgorzata Kożuchowska and Maciej 
Musiał surely contributed to its popularity. 
The Daffodils were present on billboards,  
in the underground stations, on TV or in the 
form of a mural in the center of Warsaw. 
Many journalists reported on the campaign.
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W oficjalnych uroczystościach 74. rocznicy 
powstania odbywających się przed pomnikiem 
Bohaterów Getta w Warszawie uczestniczyli 
przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych i władze miasta. / The formal 
ceremony on the occasion of 74th anniversary 
of the Uprising held in front of the Monument 
to the Ghetto Heroes was attended by 
representatives of the highest state authorities 
and the city administration.

W akcji Żonkile w 2017 roku wzięło udział 
ponad 1000 wolontariuszy. To dzięki ich 
zaangażowaniu w upamiętnienie powstańców 
z getta akcję zna już 72 proc. warszawiaków. 
/ In 2017, over 1,000 people participated in 
the Daffodils Campaign. It is thanks to their 
engagement in commemorating the insurgents 
from the Ghetto 72% of Warsaw residents 
knows of the Campaign.
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EDUCATION FOR YOUTH AND ADULTS

W przysłowiu „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie…” jest wiele racji. 
Dlatego w programie Muzeum POLIN 
kluczowe miejsce zajmują zajęcia dla 
uczniów i nauczycieli, którzy kształtują 
wiedzę i postawy dzieci i młodzieży. 
Przedstawiamy im historię Żydów polskich, 
jako integralną część historii Polski, 
uczymy otwartości na świat i akceptacji 
różnorodności kulturowej. 

W 2017 r. przeprowadziliśmy 876 warsztatów 
edukacyjnych dla szkół, w których 
uczestniczyło ponad 20 tys. uczniów 
z całej Polski. Jednocześnie wystawę stałą 
zwiedziły z przewodnikiem 863 grupy 
szkolne, czyli ponad 22 tys. uczniów. 

Przygotowaliśmy ofertę zróżnicowaną 
pod względem tematów: od warsztatów 
o hebrajskim alfabecie i żydowskich 
legendach po zajęcia o różnorodności 
życia żydowskiego w dwudziestoleciu 

The proverb „As the twig is bent, so the 
tree is inclined” could not be more true. 
For this reason, workshops for pupils and 
teachers – the professional group that 
shapes attitudes and knowledge of children 
and youth -  are key element of the POLIN 
Museum program. We present them with 
the history of Polish Jews as an integral part 
of Polish history. We teach them how to be 
open to the world and to cultural diversity. 

In 2017, we ran 876 educational workshops 
for schools, attended by over 20,000 pupils 
from all across Poland. In the course of the 
year, 863 school groups – i.e. over 22,000 
pupils – participated in guided tours of the 
core exhibition. 

We developed a widely varied offer, not 
only with regard to the topics raised: from 
workshops on the Hebrew alphabet and 
Jewish legends, through classes on diversity 
of Jewish life in the interwar period or on 

Edukacja dla  
młodzieży 
szkolnej  
i dorosłych 

W MUZEALNYCH  
PROJEKTACH EDUKACYJNYCH 

UCZESTNICZYŁO PONAD 

1200 
 NAUCZYCIELI

/ Over 1200 teachers participated  
in educational projects organised  

by the museum. 

Projekt Edukacja dla różnorodności: działania 
dla uczniów i nauczycieli został zrealizowany 
przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce we współpracy 
z Muzeum POLIN dzięki wsparciu Fundacji 
Kronenberga przy Citi Handlowy. / Education 
for Diversity: activities for students and teachers 
project was realized by the Association of 
the Jewish Historical Institute of Poland in 
cooperation with POLIN Museum and thanks  
to the support of the Kronenberg Foundation 
at the Citi Handlowy. 

Realizacja projektu Edukacja młodzieży ze 
szkół gimnazjalnych z Bełżyc była możliwa 
dzięki wsparciu Nimroda S. i Odette Ariav 
‘Cygielman’ i współpracy ze Stowarzyszeniem 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 
/ The Educating High-school Youth from 
Bełżyce program was made possible thanks 
to the support of Nimrod S. and Odette 
Ariav ‘Cygielman’ and cooperation with the 
Association of the Jewish Historical Institute 
of Poland.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich 
i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
/ Supported from the Norway and EEA Grants 
by Iceland, Liechtenstein and Norway. 

47  
NAUCZYCIELI I METODYKÓW  

DZIAŁAJĄCYCH JAKO  
AMBASADORZY  
MUZEUM POLIN 

/ 47 teachers and educators acted as 
POLIN Museum ambassadors.
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międzywojennym lub o wydarzeniach Marca 
’68. Oferta edukacyjna muzeum to także 
bogactwo form: od spotkań ze świadkami 
historii – członkami stowarzyszeń ocalałych 
z Zagłady i Sprawiedliwych po warsztaty 
prowadzone w sali multimedialnej 
z wykorzystaniem internetowych zasobów 
USC Shoah Foundation.

Pamiętamy o osobach mających 
specjalne potrzeby edukacyjne. W 2017 
roku przygotowaliśmy ofertę zajęć 
edukacyjnych dla grup dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami, z której 
korzystały głównie szkoły specjalne oraz  
81 zajęć dla grup defaworyzowanych. 
Zrealizowaliśmy także program 
towarzyszący wystawom czasowym 
i wystawie stałej dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Bardzo 
ważna jest dla nas współpraca z Teatrem 21  
– zespołem aktorów z zespołem Downa 
i autyzmem, z którym zrealizowaliśmy 

the events of March 1968. The Museum 
educational offer is varied formally as 
well: we organize meetings with witnesses 
to history – members of survivors’ or 
Righteous’ associations – and workshops 
with access to multimedia and to the USC 
Shoah Foundation online resources.   

We do remember of those with special 
educational needs. In 2017, we developed 
an offer of educational classes for groups 
of children and youth with disabilities which 
was used mainly by special needs schools, 
and 81 classes for disadvantaged groups. 
We also realized programs accompanying 
temporary exhibitions and the core 
exhibition, and addressed to people with 
disabilities. We value very highly our 
cooperation with Theatre 21 - a group of 
actors suffering from the Down Syndrome 
or the autistic spectrum. Together, we ran 
a series of family workshops focused on 
discrimination of people with disabilities 

W Centrum Edukacyjnym organizowane są 
zajęcia dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. 
/ The Educational Center organizes classes for 
children and youth of all ages. 
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cykl warsztatów rodzinnych związanych 
z dyskryminacją niepełnosprawnych 
w służbie zdrowia, inscenizację spektaklu 
Tisza be-Aw oraz spektakl dla rodzin 
z okazji Chanuki.

Realizując misję edukacyjną muzeum 
nie poprzestajemy na dzieciach. Wśród 
dorosłych niezwykle ważną grupą są dla 
nas nauczyciele. To od ich przygotowania 
zależy przekaz, który trafi do tysięcy 
dzieci. W 2017 roku w szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach dla nauczycieli 
uczestniczyło ok. 1200 edukatorów 
z całej Polski. Były to kursy o historii 
i kulturze polskich Żydów na przestrzeni 
1000 lat, wizyty studyjne w muzeum, 
ale także bardziej specjalistyczne kursy 
Postawy wobec przemocy oraz Media, 
propaganda, dezinformacja – wokół Marca 
’68. Okazją do wymiany doświadczeń 
w nauczaniu najtrudniejszych tematów 
była ogólnopolska konferencja pt. Uczyć 
o ludobójstwie, zorganizowana we 
współpracy z Ambasadą USA w Warszawie, 
Jewish Foundation for the Righteous, 
Stowarzyszeniem SOS oraz Warszawskim 
Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń. 

Nauczyciele nie są jednak jedyną grupą 
zawodową, do której kierujemy naszą 
ofertę edukacyjną. W 2017 r. odbyła się też 
seria warsztatów antydyskryminacyjnych 
dla funkcjonariuszy policji. Temat 
różnorodności kulturowej, religijnej 
i etnicznej często pojawiał się także 
w ogólnodostępnej ofercie dla dorosłych. 
Cykl O różnicy i różnorodności służył 
refleksji na temat funkcjonowania 
w społeczeństwach pełnych różnic, zaś 
cykl Postawy wobec przemocy pomagał 
uczestnikom w wypracowaniu postaw 
i reakcji w konfrontacji ze stereotypami, 
uprzedzeniami lub dyskryminacją – na żywo 
i w internecie. 

within the health service. We also staged 
the Tisha be’Av performance together, 
and a play for families on the occasion of 
Hanukkah.    

While realizing Museum’s educational 
mission, we do not focus exclusively on 
children. Among the adults, teachers 
are perhaps the most vital group for us. 
Whatever is transmitted to thousands of 
children depends on the level of education 
and awareness of their teachers. In 
2017, ca 1,200 educators from all across 
Poland participated in training sessions, 
workshops and conferences for teachers. 
We organized courses on the history and 
culture of Polish Jews over the past 1,000 
years, study visits to the Museum, as well as 
more specialized courses such as Attitudes 
Towards Violence and Media, Propaganda, 
Disinformation: On March ‘68. A nationwide 
conference Teaching on Genocide provided 
an opportunity to exchange experiences  
in teaching the most difficult subjects.  
It was organized in cooperation with the 
US Embassy in Warsaw, Jewish Foundation 
for the Righteous, the SOS Association and 
the Warsaw Centre for Social-Educational 
Innovations and Training.  

Teachers are not the only professional 
group that we address our educational 
offer to. In 2017, we ran a series of anti-
discriminatory workshops for policemen 
and policewomen. The issues of cultural, 
religious and ethnic diversity were often 
raised in our general offer for adults. The 
series On Difference and Diversity served 
as a reflection on functioning in a diverse 
society, while the series Attitudes Towards 
Violence helped its participants develop 
attitudes and reactions when confronted with 
stereotypes, prejudices and discrimination – 
both live and on the Internet. 
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Oprowadzania i warsztaty na wystawie 
stałej to świetna okazja do edukacji dla  
dzieci i rodzin. / Guided tours and 
workshops at the core exhibition provide 
an excellent opportunity to educate 
families with children. 

Spotkanie młodzieży z Janem Karpińskim, 
świadkiem historii. / Youth meeting Jan 
Karpiński, a witness to history.
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EDUCATIONAL PLATFORMS AND INTERNET PORTALS 

Portal Wirtualny Sztetl www.sztetl.org.pl  
należy do największych w Polsce 
portali historycznych. Jest też jednym 
z największych serwisów poświęconych 
historii lokalnych żydowskich społeczności 
w Polsce. We wrześniu zakończyliśmy 
proces jego technologicznej modernizacji.  
Otwarciu nowej wersji portalu 18 września 
2017, w żydowski Nowy Rok, towarzyszył 
tekst napisany w jidysz, upamiętniający 
Jurka, anonimowego chłopca żydowskiego. 

W ramach prac rewitalizacyjnych powstały 
m.in. nowe zakładki: Genealogia i Historia 
mówiona, udostępniające kolekcję cyfrową 
muzeum oraz dane archiwalne. Statystyki 
portalu mówią same za siebie: 1,3 mln sesji, 
niemal milion użytkowników i 4,2 mln odsłon. 
Przygotowujemy również tematyczny 
serwis internetowy – kompendium wiedzy  
o wydarzeniach Marca ’68, który udostępni-
liśmy w ramach portalu Wirtualny Sztetl na 
przełomie stycznia i lutego 2018 roku.

The Virtual Shtetl portal www.sztetl.org.pl  
is one of the largest portals devoted to 
history in Poland, and one of the largest 
portals devoted to the history of local 
Jewish communities in Poland.  
In September, the portal’s modernisation 
process was completed—the launch of the 
new version took place on 18 September,  
on the Jewish New Year. It featured a story 
of Jurek, an anonymous Jewish boy, written 
in Yiddish. 

As part of the revitalisation work, we 
introduced new tabs such as Genealogy 
or Oral History, which make the Museum 
digital collection and archival data available 
to the public. The portal’s statistics say it 
all: 1.3 million sessions, almost one million 
visitors, and 4.2 million page views. We also 
developed a new section—a compendium 
of knowledge on March ’68 events which 
was made available to the public on the 
50th anniversary of the events.

Platformy 
edukacyjne 
i portale  
internetowe

WIRTUALNY SZTETL  
W 2017 R.:

1,3 MLN SESJI

1 MLN  
UŻYTKOWNIKÓW

4,2 MLN 
ODSŁON

 
/ VIRTUAL SHTETL IN 2017:

1,300,000 SESSIONS
1,000,000 USERS

4,200,000 PAGE VIEWS

Rewitalizacja i rozwój portalu są możliwe 
dzięki wsparciu Tomka Ulatowskiego i Ygala 
Ozechova oraz Stowarzyszenia Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce. / Revitalization 
and development of the portal are possible 
thanks to the support of Tomek Ulatowski and 
Ygal Ozechov as well as the Association of the 
Jewish Historical Institute of Poland.
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W maju 2017 roku na portalu Wirtualny 
Sztetl www.sztetl.org.pl udostępniliśmy 
wystawę wirtualną Podróż na północ. 
Od sztetli do fiordów. Stworzona 
w partnerstwie z Muzeum Żydowskim 
w Oslo ekspozycja przybliża historię 
emigracji Żydów z terenów dawnej 
Rzeczypospolitej do Norwegii.

In May 2017, a virtual exhibition titled 
A Journey to the North. From Shtetls to 
Fjords was posted on the portal. Realized 
in partnership with the Jewish Museum 
in Oslo, the exposition tells the story 
of emigration of Jews from the former 
Commonwealth to Norway. 

Portal Wirtualny Sztetl po modernizacji 
zawiera m.in. zasoby genealogiczne 
i kolekcję cyfrową Muzeum POLIN. / After 
modernisation, the Virtual Shtetl portal 
includes, e.g., genealogical sources and the 
POLIN Museum digital collection.



56

Raport roczny POLIN 2017 / 2017 POLIN Museum Annual Report

Portal Polscy Sprawiedliwi  
www.sprawiedliwi.org.pl to największy 
projekt internetowy poświęcony Polakom 
ratującym Żydów w czasie Zagłady. W 2017 
roku opublikowaliśmy w nim 70 aktualności 
i artykułów w językach polskim i angielskim, 
60 artykułów w działach Historie 
pomocy, Twoja opowieść, a także cykle 
tematyczne: Sprawiedliwi na świecie oraz 
Rada Pomocy Żydom „Żegota”. Materiały 
te cieszą się dużym zainteresowaniem: 
w minionym roku odnotowaliśmy niemal 
180 tys. użytkowników i 460 tys. odsłon. 
Zrealizowaliśmy również edukacyjną 
kampanię internetową w formie czterech 
wideoklipów opublikowanych w mediach 
społecznościowych i na portalu YouTube 
(70 tys. wyświetleń). 

Na portalu Polscy Sprawiedliwi 
udostępniliśmy również wystawę wirtualną 
Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz 
godności i praw człowieka przygotowaną 
w partnerstwie z Domem Spotkań z Historią 
(DSH). Wystawa prezentuje 28 postaci 
i organizacji, które w różnych czasach 
i miejscach na świecie, w obliczu wojen 
i terroru, przeciwstawiały się złu w obronie 
życia i godności innych ludzi. 

W tym roku ukończyliśmy również duży 
projekt digitalizacji zasobów archiwalnych, 
o czym więcej w dziale Działalność naukowa.

The Polish Righteous portal  
www.sprawiedliwi.pl is the largest online 
project dedicated to Poles who saved Jews 
from the Holocaust. In 2017, we published 
seventy news items and articles in Polish 
and English, sixty articles in the section 
Stories of Rescue, Your Story and topical 
sections: Righteous in the World and 
Żegota Council to Aid Jews. The published 
materials proved very popular: in the past 
year, we recorded almost 180,000 users and 
460,000 visits. We also launched an online 
educational campaign in the form of four 
clips published on the social media and on 
YouTube (70,000 sessions).      

The Polish Righteous portal also launched 
a virtual exhibition titled Righteous Without 
Borders: Acting for the Sake of Dignity and 
Human Rights, produced in cooperation 
with the History Meeting House. The 
exhibition presents twenty-eight people 
and organisations who opposed the evil—at 
various moments in history and at various 
locations, in the face of wars and terror—
and defended the life and dignity of others. 

This year, we completed a large project 
of digitization of archival materials. More 
information on the project to be found in 
the ‘Academic Activities’ section.                                                                                                    

PORTAL  
POLSCY SPRAWIEDLIWI  

W 2017 R:

180 TYS. 
UŻYTKOWNIKÓW

460 TYS. 
ODSŁON.

 
/ Polish Righteous portal in 2017:

180,000 USERS
460,000 PAGE VIEWS
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Dwoje bohaterów wystawy wirtualnej Sprawiedliwi bez granic. Działania na rzecz godności 
i praw człowieka. Antonia Locatelli (po lewej), włoska misjonarka w Rwandzie w czasie 
konfliktu etnicznego między Tutsi a Hutu, niosła pomoc cierpiącym i prześladowanym.  
Ks. Jan Zieja (poniżej), prekursor ekumenizmu, zaangażowany w działalność konspiracyjną 
w czasie II wojny światowej i opozycyjną po wojnie. Na wszystkich etapach życia występował 
w imieniu najsłabszych i krzywdzonych i stawał w obronie prawdy.  
Oboje za swoją postawę zostali uhonorowani w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. 
 / Two protagonists of the virtual exhibition Righteous Without Borders: Acting for the Sake  
of Dignity and Human Rights.

Antonia Locatelli (left), Italian missionary in Rwanda at the time of the ethnic conflict between 
the Tutsi and the Hutu, provided aid to those suffering and persecuted. Rev. Jan Zieja (below), 
prime mover of ecumenism, was engaged in conspiratorial activity during WW2 and in the 
opposition in postwar years. Throughout his life, he was a spokesman for the weak and the 
wronged; he always defended the truth. For their actions, both were honoured at the Garden of 
the Righteous in Warsaw.
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ACADEMIC ACTIVITY

Muzeum POLIN poza upowszechnianiem 
wiedzy na temat historii i kultury 
Żydów polskich zajmuje się również jej 
dokumentowaniem i udostępnianiem 
naukowcom z Polski i zagranicy, wspiera 
badania naukowe, spotkania i dyskusje 
uczonych z różnych dziedzin. 

W 2017 roku kontynuowaliśmy projekt 
Global Education Outreach Program 
(GEOP), którego celem jest promowanie 
studiów nad historią i kulturą Żydów 
polskich przez wspieranie badań 
i wymiany naukowej, m.in. z ośrodkami 
w Polsce, Europie, Ameryce Północnej, 
Izraelu, Rosji i Australii. W 2017 roku 
program objął: pobyty badawcze 
GEOP organizowane we współpracy 
z Żydowskim Instytutem Historycznym, 
seminarium doktorskie będące wspólnym 
przedsięwzięciem Muzeum POLIN 
i ośrodków studiów żydowskich w Polsce, 
m.in. Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy wreszcie 
międzynarodowe warsztaty naukowe 
z zakresu historii, kultury i dziedzictwa 
polskich Żydów oraz zagadnień związanych 
z muzealnictwem, pamięcią i tożsamością 
kulturową. W marcu 2017 roku odbyła się 

Aside from spreading the knowledge on the 
history and culture of Polish Jews, POLIN 
Museum also engages in documenting 
this knowledge and making it available 
to scholars from Poland and abroad. It 
supports academic research, meetings and 
debates attended by scholars from various 
fields.

In 2017, we continued with the Global 
Education Outreach Program (GEOP) 
project, aimed at promoting studies on 
the history and culture of Polish Jews 
through supporting research and academic 
exchange with academic centers in 
Poland, Europe, North America, Israel, 
Russia and Australia. In 2017, the program 
included: GEOP research visits organized 
in cooperation with the Jewish Historical 
Institute, doctoral seminar co-organized by 
POLIN Museum and Jewish Studies centers 
in Poland (i.a. the University of Warsaw, 
Jagiellonian University) and international 
academic workshop on history, culture and 
heritage of Polish Jews and issues related 
to museum studies, memory and cultural 
identity. In March 2017, an international 
conference Museums and Their Publics at 
Sites of Conflicted History took place at the 

Działalność 
naukowa

Global Education Outreach Program (GEOP) 
jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji 
Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, 
The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz 
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce. / GEOP is realized thanks to the 
support of the Taube Foundation for Jewish 
Life and Culture, The William K. Bowes, Jr. 
Foundation and the Association of the Jewish 
Historical Institute of Poland.
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Prof. Mosze Idel, wybitny znawca mistycyzmu 
żydowskiego, wyjaśnił słuchaczom wykładu, 
czym jest kabała.  / Prof. Moshe Idel, eminent 
expert on Jewish mysticism, explained the 
meaning of Kabbalah to the lecture’s audience.

międzynarodowa konferencja Museums and 
Their Publics at Sites of Conflicted History 
z udziałem 220 uczestników z ponad 25 
krajów. 

Jednym z działań badawczych muzeum 
jest projekt CoHERE – Critical Heritages: 
Performing and Representing Identities 
in Europe, realizowany pod kierunkiem 
prof. Chrisa Whiteheada z Uniwersytetu 
w Newcastle, w ramach unijnego programu 
Horyzont 2020. Ważnym obszarem 
działalności wspierającej badaczy jest 
poszerzanie zasobów źródeł dostępnych 
w formie cyfrowej. Służył temu m.in. projekt 
Odkrywanie przeszłości – digitalizacja 
wybranych zasobów polskich archiwów 
państwowych dotyczących społeczności 
żydowskiej. W ramach tego przedsięwzięcia 
zdigitalizowaliśmy 74 tys. dokumentów 
zgromadzonych w kilku archiwach 
państwowych - dokumenty paszportowe 

Museum, attended by 220 participants from 
more than 25 countries. 

One of the research activities of the 
Museum is the project CoHERE – Critical 
Heritages: Performing and Representing 
Identities in Europe, led by Prof. Chris 
Whitehead of the Newcastle University 
as part of the Horizon 2020 EU program. 
Developing collections of digital resources 
is also a vital area of Museum’s academic 
activity, including the project Revealing the 
Past: Digitization of the Selected Sources 
from Polish State Archives Pertaining the 
Jewish Community. We digitized 74,000 
documents from several state archives as 
part of this project – passport documents 
of Polish Jews from the years 1918-1939, 
photographs and maps of pre-war Jewish 
centers and three-dimensional objects related 
to the cultural heritage of Polish Jews. 
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Global Education Outreach Program (GEOP) 
służy promocji studiów nad historią i kulturą 
Żydów polskich, ułatwiając młodym badaczom 
nawiązanie kontaktów z wybitnymi uczonymi 
z Polski i zagranicy. / Global Education 
Outreach Program (GEOP) promotes studies on 
the history and culture of Polish Jews enabling 
young academics to make contact with 
distinguished scholars from Poland and abroad.
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dotyczące polskich Żydów z lat 1918-1939, 
zdjęcia i mapy przedwojennych ośrodków 
żydowskich oraz trójwymiarowe obiekty 
związane z dziedzictwem kulturowym 
Żydów polskich. 

W ramach projektu Pamięć w kamieniu 
dokumentujemy nagrobki na cmentarzach 
żydowskich. Macewy są fotografowane, 
odczytywane, a napisy tłumaczone na 
język polski. W 2017 roku wykonaliśmy 
w ten sposób spisy na cmentarzach 
w Poddębicach, Mikołowie oraz 
w Opolu, pozyskaliśmy również licencje 
do korzystania ze spisów cmentarzy 
w Dzierżoniowie, Krakowie i Lublinie.

Dane z powyższych projektów 
opublikowaliśmy na portalu Wirtualny Sztetl.

As part of the Memory in Stone 
project we document tombstones at 
Jewish cemeteries. The matzevot are 
photographed and deciphered; the 
inscriptions are translated into Polish.  
In 2017, we made registers like that at the 
cemeteries in Poddębice, Mikołów and 
Opole; we also obtained licences to use 
the registers of cemeteries in Dzierżoniów, 
Kraków and Lublin. 

Data from the above-mentioned projects 
was published on the Virtual Shtetl. 

Spotkanie z Ireną Klepfisz – uznaną 
amerykańską poetką piszącą w jidysz, 
aktywistką feministyczną i akademiczką.  
/ Meeting with Irena Klepfisz, a well-known 
American poet writing in Yiddish, feminist 
activist and scholar.
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W 2017 r. niemal 2,5 tys. osób  uczestniczyło 
w wykładach w cyklu Życie przecięte. Żydzi 
w Polsce 1944-1968 oraz Dzieje Żydów: Stare 
i nowe pytania.  / In 2017, nearly 2,500 people 
attended lectures in the series A Life Severed: 
Jews in Poland 1944-1968 and History of the Jews: 
Old and New Questions.

LECTURES AND MEETINGS ON JEWISH HISTORY

Wybitni badacze współpracujący z POLIN 
i uczestniczący w muzealnych projektach 
naukowych to często także znakomici 
wykładowcy. Zaprosiliśmy kilkoro z nich, by 
podzielili się swoją wiedzą i przemyśleniami 
z szerszą publicznością. Przez cały rok 
odbywały się wykłady w dwóch cyklach. 

Pierwsza seria odbywała się pod hasłem 
Dzieje Żydów: Stare i nowe pytania. Wśród 
znakomitych prelekcji usłyszeliśmy 
m.in. prof. Moshe Idela z intrygującym 
wykładem pt. Co to jest kabała? oraz prof. 
Judaha Cohena z wykładem pt. Co to jest 
muzyka żydowska? Prof. Antoni Sułek 
opowiadał o Ratowaniu lokalnej pamięci 
Zagłady Żydów, natomiast Federico Gobbo 
przybliżył historię twórcy esperanto 
i inicjatora ruchu esperanckiego Ludwika 
Zamenhofa w wystąpieniu pt. Czy możemy 
mówić jednym językiem?

Drugi cykl pt. Życie przecięte. Żydzi 
w Polsce 1944-1968 jest poświęcony historii 
powojennej. Publiczność miała okazję 
wysłuchać wykładów m.in. Aliny Skibińskiej, 

Eminent scholars who cooperate with 
POLIN Museum and participate in Museum’s 
research projects are often excellent 
speakers. We invited several of them to 
share their knowledge and reflections with 
wider audiences. Two series of lectures 
were run by the Museum throughout the 
year.

The first series was titled History of the 
Jews: Old and New Questions. Among the 
invited speakers were: Professor Moshe 
Idel with his lecture What is Kabbalah? 
and Professor Judah Cohen who delivered 
a lecture What is Jewish Music? Professor 
Antoni Sułek talked about Preserving Local 
Memory of the Jewish Genocide, while 
Federico Gobbo presented the figure of 
Ludwik Zamenhof, the father of Esperanto 
and prime mover behind the Esperanto 
movement in a lecture Can We All Speak 
One Language?

The second series, A Life Severed: Jews in 
Poland 1944-1968, was devoted to postwar 
history. The audience had an opportunity 

Wykłady  
o dziejach 
Żydów
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Prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN, 
podczas wykładu Ilu Żydów było w powojennej 
Polsce? / Prof. Dariusz Stola, Director of POLIN 
Museum, delivering a lecture titled How many 
Jews were there in postwar Poland? 

dr. Augusta Grabskiego, prof. Marcina 
Zaremby, prof. Dariusza Stoli,  
dr hab. Joanny Nalewajko-Kulikov, czy  
prof. Grzegorza Berendta. Ich prelekcje  
były jednym z pierwszych elementów 
programu obchodów 50. rocznicy wydarzeń 
marcowych.

Dla osób zainteresowanych odkrywaniem 
historii własnej rodziny muzeum 
przygotowało cykl warsztatów Historia 
od kuchni, w którym wzięło udział niemal 
trzysta osób. 

to listen to lectures by, among others, Alina 
Skibińska, Dr August Grabski, Prof. Marcin 
Zaremba, Prof. Dariusz Stola, Dr Joanna 
Nalewajko-Kulikov, or Prof. Grzegorz 
Berendt. Their lectures were harbingers of 
the program of commemorating the 50th 
anniversary of March events.

A series of workshops History from the 
Inside was addressed to people interested 
in discovering histories of their own 
families; almost 300 people participated in 
the workshops. 
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FAMILIES WITH CHILDREN AT POLIN MUSEUM

Program dla rodzin z dziećmi do 10 roku 
życia prowadzony jest głównie w miejscu 
edukacji rodzinnej U króla Maciusia, które 
pozwala najmłodszym poznać historię 
i kulturę polskich Żydów za pomocą 
narzędzi i języka dostosowanego do 
ich wieku. Chodzi o połączenie nauki 
z kreatywną zabawą oraz rodzinną 
atmosferą. W 2017 roku z oferty dla rodzin 
skorzystało blisko 13 tys. osób. Program 
dla rodzin obejmował: codzienną wspólną 
zabawę, weekendowe warsztaty rodzinne 
dla opiekunów z dziećmi w wieku 4–10 
lat, cykle spotkań dla rodziców z dziećmi 
do 3 lat, urodziny, warsztaty dla dzieci 
z niepełnosprawnością, spacery rodzinne 
po wystawie stałej, czy ścieżki tematyczne 
zwiedzania i warsztaty dla rodzin wokół 
wystaw czasowych.

Warsztaty rodzinne organizujemy w dwóch 
cyklach – warsztaty twórcze oraz cykl 
o kulturze i tradycji żydowskiej. Dzieci 
podczas warsztatów poznają cykl roku 
żydowskiego, celebrują wspólnie święta, 
odkrywają tradycje żydowskiego domu. 
W 2017 roku odbyło się 60 warsztatów 

Program addressed to families with 
children of up to 10 years of age is realized 
mainly by the King Matt’s educational area 
which allows our youngest visitors to get 
acquainted with the history and culture of 
Polish Jews by means of tools appropriate 
to their age. The act of learning is combined 
with creative play and family atmosphere. In 
2017, nearly 13,000 people took advantage 
of our offer for families. The program 
included: daily playtime, family workshops 
for guardians with children aged 4-10 at 
weekends, series of meetings for parents 
with children of up to 3 years of age, 
workshops for children with disabilities, 
family tours of the core exhibition, thematic 
walks of the core exhibition and workshops 
for families accompanying temporary 
exhibitions. 

Family workshops are organized in two 
series—creative workshops and a series 
on Jewish culture and tradition. In the 
course of the workshops children get 
acquainted with the Jewish year cycle—
they celebrate Jewish holidays together 
and discover the traditions of a Jewish 

Do POLIN  
z rodziną  
i dziećmi

DZIĘKI WSPÓŁPRACY  
Z  PRZEDSZKOLAMI 

W 150  
WARSZTATACH DLA DZIECI 

W WIEKU OD 3 DO 6 LAT 
WZIĘŁO UDZIAŁ  

PONAD   

3,5 TYS. 
OSÓB. 

/ Thanks to our cooperation with  
nurseries, 3,500 children participated 

in 150 workshops addressed  
to children aged 3-6. 

W ramach warsztatów rodzinnych zaglądamy 
również na wystawę stałą. / Family workshops 
are often held at the Muzeum's core exhibition.
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Spotkanie w miejscu edukacji rodzinnej  
z Aloną Frankel, izraelską pisarką i ilustratorką 
książek dla dzieci i młodzieży. / Meeting with 
Alona Frankel, Israeli writer and illustrator 
of books for children and youth, held at King 
Matt’s family educational area.

rodzinnych, w których udział wzięło ponad 
3 tys. osób, w tym także dzieci z rodzinnych 
domów dziecka. Z okazji świat żydowskich 
- Purim, Pesach, Szawout, Rosz Ha-Szana, 
Sukkot, Chanuka - opracowaliśmy specjalną 
ofertę wokół wystawy stałej skierowaną do 
rodzin z dziećmi. W ciągu całego 2017 roku 
odbyło się siedem spacerów świątecznych, 
w których uczestniczyły 123 osoby. W 2017 
zorganizowaliśmy także otwarte wydarzenia 
specjalne gromadzące liczną, kilkutysięczną 
publiczność, takie jak: Muzyczny Dzień 
Dziecka Szafa grająca! czy Światła Chanuki. 

 
 

Dzięki dotacji z MKiDN przystąpiliśmy do 
programu Muzeum za złotówkę oferując 
bilet za 1 zł dla dzieci w wieku powyżej 
7 lat oraz młodzieży uczącej się w wieku 
do 26 lat, zwiedzających wystawę stałą 
indywidualnie i grupowo.

home. In 2017, 60 family workshops were 
held, attended by 3,000 people, including 
children from family-run children homes. 
On the occasions of Jewish holidays—
Purim, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, 
Sukkot, Hanukkah—we developed a special 
offer focused on the core exhibition 
and addressed to families with children. 
Throughout the year, we organized 7 
holiday walks attended by 123 people. 
In 2017, we also organized open outdoor 
events which attracted a large audience of 
several thousand guests, such as: Jukebox. 
Jewkbox! Musical Children’s Day or the 
Hanukkah Lights. 

Thanks to financial support from the 
Ministry of Culture and National Heritage, 
we joined the ‘Museum for 1 Zloty’ program 
which allowed us to offer tickets for 1 zloty 
to children of 7 years and up, and for youth 
in education of up to 26 years of age, both 
as individual and group visitors. 

Działalność programowa w miejscu edukacji 
rodzinnej „U króla Maciusia” była w 2017 roku 
realizowana dzięki wsparciu Fundacji Rodziny 
Parasol, Boeing oraz Stowarzyszenia Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce. / In 2017, the 
program activity of the King Matt’s family 
education area was realized thanks to the 
support of the Parasol Family Foundation Trust, 
Boeing company and the Association of the 
Jewish Historical Institute of Poland.
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Czy bańki mydlane potrafią tańczyć? Podczas 
Muzycznego Dnia Dziecka w parku wokół 
muzeum na dzieci czekały różne atrakcje.  
/ Can soap bubbles dance? Various 
attractions awaited our young guests during 
the Musical Children’s Day in the park 
surrounding the Museum.
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Spektakl muzyczny Światła Chanuki – wspólna 
podróż od mroku i chaosu do światła 
i radosnego świętowania.  / The Hanukkah 
Lights performance – a joint trip from darkness 
and chaos to light and joyful celebration.

Podczas warsztatu dla rodzin z dziećmi 
tworzyliśmy świecące fluo-chanukije.  
/ During workshop for families with 
children we produced a luminescent 
hanukkiyah.
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Wystawie Szafa grająca! Żydowskie stulecie 
na szelaku i winylu towarzyszył plenerowy 
Muzyczny Dzień Dziecka. / The exhibition 
Jukebox. Jewkbox! A Jewish Century on Shellac 
and Vinyl was accompanied by a Musical 
Children’s Day. 
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MUSEUM FOR THE LOCAL COMMUNITY

Muranów to dzielnica Warszawy 
przesiąknięta żydowską historią. Jej 
poprzednikiem była Dzielnica Północna, 
w większości zamieszkana przez Żydów, to 
tutaj podczas II wojny światowej stworzono 
getto, a dziś wznosi się Muzeum POLIN. 
Jak do tej historii odnoszą się współcześni 
mieszkańcy Muranowa? Jaka jest ich 
tożsamość? Żeby odpowiedzieć na te 
pytania zorganizowaliśmy w 2017 roku 
cykl spotkań i konsultacji z mieszkańcami 
Muranowa, administratorami budynków 
muranowskich i lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi. Cykl ten zwieńczyliśmy 
w marcu wydarzeniem otwartym – 
inauguracją inicjatywy sąsiedzkiej 
Przepis na Muranów. Wydarzenie to 
zainicjowało działalność partnerstwa 
lokalnego, skupiającego lokalne instytucje, 
organizacje i aktywistów. W ramach działań 
skierowanych do mieszkańców oraz we 
współpracy z partnerstwem zrealizowaliśmy 
m.in. piknik sąsiedzki Odkrywamy Muranów, 
Dni Andersa, ogłosiliśmy też konkurs 
na inicjatywy sąsiedzkie Nasz Muranów, 
w wyniku którego przeprowadzono pięć 

Muranów is a quarter of Warsaw brimming 
with Jewish history. Prior to WW2, it was 
called the Northern Quarter - the area 
where Jews constituted a majority. It 
was here that the ghetto was established 
during the war; today, it is a home to POLIN 
Museum. How do present-day Muranów 
residents relate to this history? What is 
their identity like? In order to seek answers 
to these questions, in 2017 we organized 
a series of meetings and consultations 
with residents of Muranów, with buildings’ 
administrators and with local NGOs. In 
March, the series culminated in an open 
event—launch of a neighbourly initiative 
Recipe for Muranów. The event initiated 
a local partnership focused on local 
institutions, organizations and activists. 
As part of our activities directed at the 
residents and in cooperation with the 
partnership, we organized a picnic for 
neighbors: Discovering Muranów, Anders’ 
Days. We also initiated a competition 
on neighborly initiatives as part of Our 
Muranów, as a result of which five projects 
submitted by the residents of Muranów 

Muzeum dla 
społeczności 
lokalnej
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Letnie potańcówki pod gołym niebem 
przy muzyce żydowskich kompozytorów 
i wykonawców to propozycja Muzeum POLIN 
bardzo popularna wśród mieszkańców 
Muranowa. / Summer outdoor dance parties 
to the music by Jewish composers and 
performers is POLIN Museum’s initiative 
which was met with warm reception on the 
part of Muranów residents.  

projektów zgłoszonych przez mieszkańców 
Muranowa i lokalne organizacje. Pod koniec 
2017 roku rozpoczęliśmy projekt Wędrujący 
Uniwersytet Muranowski, który zakłada 
cykliczne sąsiedzkie spotkania w różnych 
lokalizacjach,  poświęcone historii osiedla.

Mieszkańcy Muranowa byli również 
głównymi odbiorcami instalacji plenerowej 
Łąka Leśmiana przygotowanej z okazji 140. 
rocznicy urodzin i  80. rocznicy śmierci 
poety Bolesława Leśmiana. Przy muzeum 
stworzyliśmy miejsce, gdzie w sierpniu 
i wrześniu 2017 r. można było odpocząć, 
posłuchać poezji, muzyki, wziąć udział 
w warsztatach językowych, artystycznych 
czy zajęciach jogi. 

and by local organizations were realized. 
Towards the end of 2017, we launched 
a project called the Wandering Muranów 
University; it entails cyclical neighborly 
meetings at various locations dedicated to 
the history of the quarter. 

Residents of Muranów were also the main 
target of an outdoor installation called 
Leśmian’s Meadow, produced on the 
occasion of the 140th birthday and 80th 
anniversary of passing of poet Bolesław 
Leśmian. Next to the Museum, in August 
and September, we created an area 
where one could rest, listen to poetry, 
music, participate in linguistic or artistic 
workshops, and in yoga classes.
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W warsztatach kulinarnych wprowadzających 
w sekrety kuchni żydowskiej wzięło udział 
niemal 200 osób. / Almost 200 people 
participated in a culinary workshops which 
revealed the secrets of Jewish cuisine.  

W XIX wieku okolica placu Grzybowskiego 
była jednym z centrów życia żydowskiego 
w Warszawie. Dziś to popularne miejsce 
spotkań, którego żydowską historię 
podkreśla prowadzone przez Muzeum 
POLIN centrum informacji o żydowskiej 
Warszawie - Menora InfoPunkt oraz 
działająca w tym samym miejscu 
klubokawiarnia Charlotte Menora, oferująca 
m.in. dania kuchni żydowskiej. Z sali 
spotkań w Menorze InfoPunkcie korzystają 
organizacje zajmujące się ochroną 
dziedzictwa żydowskiego, edukacją 
o prawach mniejszości, przeciwdziałaniem 
rasizmowi i ksenofobii. W roku 2017 
skorzystało z niej 36 organizacji 
pozarządowych i ponad 3,5 tys. osób.

Ogromną popularnością cieszą się 
warsztaty kulinarne, wprowadzające 
w sekrety kuchni żydowskiej, prowadzone 
przez znakomitych szefów kuchni – m.in. 
Bartka Kieżuna, Aleksandra Barona, Sabinę 
Francuz czy prawdziwą jidysze mame – 
Marię Tkaczyk. Jesienią zrealizowaliśmy 
projekt Baron&Gefilteria – powrót 
zapomnianego jedzenia, w ramach którego 
na zaproszenie Menory InfoPunktu do 
Polski przybyli eksperci z Nowego Jorku 
– Elizabeth Alpern i Jeffrey Yoskowitz 
(twórcy duetu The Gefilteria), odtwarzający 
smaki kuchni Żydów z Europy Środkowej. 
Wspólnie z Malką Kafką i Aleksandrem 
Baronem wzięli udział w debacie 
poświęconej znaczeniu jedzenia w kulturze 
żydowskiej, poprowadzili warsztaty 
kulinarne oraz przygotowali kolację 
dla ponad 100 osób w znajdującej się 
w muzeum restauracji Besamim. 

In the 19th century, the area of Grzybowski 
Square was one of the centers of Jewish 
life in Warsaw. Today, it is a popular 
meeting place, its Jewish history signaled 
by the Charlotte Menora café-club offering 
i.a. Jewish cuisine - combined with the 
Menorah InfoPoint, an information center on 
Jewish Warsaw run by POLIN Museum. The 
conference room at the InfoPoint is used 
by organizations engaged in preservation 
of Jewish heritage, education on the rights 
of minorities, acting against racism and 
xenophobia. In 2017, 36 NGOs and over 
3,500 people used the space for meetings.   

Culinary workshops introducing participants 
to the secrets of Jewish cuisine are 
extremely popular as well; they are run by 
well-known chefs such as Bartek Kieżun, 
Aleksander Baron, Sabina Francuz or 
the real Yidishe mame – Maria Tkaczyk. 
In the autumn, we realized a project 
Baron&Gefilteria: Return of Forgotten Food – 
Elizabeth Alpern and Jeffrey Yoskowitz (the 
Gefilteria duo), New York based experts on 
flavors of the cuisine of Jews from Central 
Europe, arrived in Poland on invitation 
from the Menora InfoPoint. Together with 
Malka Kafka and Aleksander Baron they 
participated in a debate on the significance 
of food in Jewish culture, ran a culinary 
workshop and served dinner for over 100 
people in the Besamim Restaurant at POLIN 
Museum. 

Menora  
THE MENORA 

Z SALI SPOTKAŃ  
W MENORZE INFOPUNKCIE

SKORZYSTAŁO 
 

36  
ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH 
 

I PONAD  

3,5 TYS. 
OSÓB. 

 
/ 36 NGOs and over 3,500 people 

used Menora InfoPunkt space  
for meetings.



7373
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W debacie Żydowskie jedzenie – zapomnienie  
czy powrót? wzięli udział Jeffrey Yoskowitz  
i Liz Alpern z duetu The Gefilteria, Malka Kafka 
i Aleksander Baron. Spotkanie prowadziła  
Aga Kozak. / The debate Jewish Food – fading 
into oblivion or enjoying a revival? was attended 
by Elizabeth Alpern and Jeffrey Yoskowitz  
(the Gefilteria duo), Malka Kafka and 
Aleksander Baron, and chaired by Aga Kozak. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki 
wsparciu North American Council for 
the Legacy of Polish Jews i współpracy 
ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. / The program was 
made possible thanks to the support of the 
North American Council for the Legacy 
of Polish Jews and cooperation with the 
Association of the Jewish Historical Institute 
of Poland. 
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Podczas kolacji Baron&Gefilteria: Powrót zapomnianego 
jedzenia, która odbyła się 27 października w restauracji 
w Muzeum POLIN, szefowie kuchni z Nowego Jorku 
i Warszawy połączyli swoje siły i przywrócili do życia 
smaki i zapachy dań kuchni aszkenazyjskiej. / During the 
Baron&Gefilteria: Return of Forgotten Food dinner which was 
held on 27 October at the POLIN Museum restaurant, 
chefs from New York and Warsaw joined forces and 
revived the tastes and flavors of the Ashkenazi cuisine.  

O mariażu jedzenia i wina opowiadają Jeffrey 
Yoskowitz (The Gefilteria) i Katarzyna 
Federowicz (restauracja Solec 44).  / Various 
combinations of wine and food were discussed 
by Jeffrey Yoskowitz (The Gefilteria) and 
Katarzyna Federowicz (44 Solec restaurant). 
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Kolekcja Muzeum POLIN oraz zasoby 
muzealnej biblioteki powiększają się  
z roku na rok za sprawą zakupów i licznych 
darowizn. W 2017 roku zbiory obiektów 
i publikacji poszerzyły się o ponad 1400 
pozycji! Do najcenniejszych nabytków 
należą m.in. rzeźby i rysunki Teodora 
Boka, fotografie artystyczne Krzysztofa 
Gierałtowskiego, porcelana, płyty winylowe 
i wyroby rzemiosła artystycznego. 
Korzystających z muzealnej biblioteki 
ucieszą z pewnością księgi pamięci gmin 
żydowskich przetłumaczone na język 
angielski, gazety: Kurier Warszawski, 
Fołks-Sztyme oraz ważne zagraniczne 
publikacje naukowe m.in.: Katalin Deme, 
Judische Museum in Ostmitteleuropa: 
Kontinuitaten – Bruche – Neunanfange, Prag, 
Budapest, Bratislava (1993-2012); Hans 
Christian Dahlmann, Antisemitismus in Polen 
1968. Interaktionen zwischen Partei und 
Gesellschaft.  

Nie zaniedbujemy także zbiorów 
cyfrowych: w zasobach muzeum przybyło 
107 tys. plików, w tym 105 tys. skanów 
dokumentacji dotyczącej historii Żydów 
polskich pochodzących z zasobów 

The POLIN Museum collection and the 
collection of the Museum library are growing 
each year as a result of purchases and 
numerous donations. In 2017, the collection 
of objects and publications increased 
by over 1,400 items! Amongst the most 
precious acquisitions are, i.a., sculptures  
and drawings by Teodor Bok, art 
photography by Krzysztof Gierałtowski, 
porcelain, vinyl records, and arts and 
crafts objects. The librarians are most 
pleased with the Memorial Books of Jewish 
communities translated into English, 
periodicals (e.g. Kurier Warszawski, Folks-
Shtime) and important foreign publications 
such as: Katalin Deme, Judische Museum 
in Ostmitteleuropa: Kontinuitaten – Bruche 
– Neunanfange, Prag, Budapest, Bratislava 
(1993-2012); Hans Christian Dahlmann, 
Antisemitismus in Polen 1968. Interaktionen 
zwischen Partei und Gesellschaft.  

We are also expanding our digital collection, 
which was enlarged by 107,000 files, 
including 105,000 scans of documentation 
concerning the history of Polish Jews and 
coming from the resources of state archives. 
The genealogical profile is being developed, 

Zbiory  
materialne  
i cyfrowe 
MATERIAL AND DIGITAL COLLECTION 33 OBIEKTY 

(M.IN. RZEŹBY, RYSUNKI,  
FOTOGRAFIE) ZAKUPIONE ZA 

OK. 42 TYS. ZŁOTYCH  
/ 33 objects (i.a. sculptures, drawings, 

photographs) purchased for approx. 
42,000 PLN

 336 OBIEKTÓW  
PODAROWANYCH MUZEUM  

/ 336 objects donated to the Museum

 207 PUBLIKACJI  
KUPIONYCH DO BIBLIOTEKI  

ZA PONAD 18 TYS. ZŁOTYCH   
/ 207 publications purchased for the 

library for the sum of 18,000 PLN 

 846 DARÓW  
PRZEKAZANYCH BIBLIOTECE 

/ 846 donations to the library
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z lat 90 XX wieku. odnajdujemy inspiracje 
sztuką prymitywną, klasyką nowoczesnej 
awangardy i sztuką codzienności. Jego 
konstrukcje drewniane , jak widoczna na 
zdjęciu Kula, sprawiają wrażenie surowych, 
pełne są szczegółów, drobnych form 
rzeźbiarskich i w wielu przypadkach są 
złagodzone żartem albo poetycką groteską. 
/ In Teodor Bok’s sculptures from the 1980s 
one senses inspiration by primitive art, 
modern avant-garde and everyday art. His 
wooden constructions may seem raw, but 
are full of detail, fine sculptural forms, often 
softened by a jest or poetic grotesque. 

archiwów państwowych, które są na 
bieżąco opracowywane pod kątem 
genealogicznym, a następnie udostępniane 
na portalu Wirtualny Sztetl. Priorytetem 
muzeum są też projekty z wykorzystaniem 
wywiadu biograficznego historii 
mówionej, w ramach których pozyskujemy 
również dokumentację fotograficzną 
z archiwów domowych rozmówców 
lub z instytucji zewnętrznych. Zebrane 
zasoby (101 wywiadów, ok. 1 tys. fotografii) 
opracowujemy w repozytorium cyfrowym, 
a w przyszłości udostępnimy je do działań 
popularyzujących wiedzę o Żydach polskich.

described and made available at the Virtual 
Shtetl portal. Projects that are focused on 
oral history biographical interviews and 
photographic documentation obtained 
from family archives of the interviewees 
or from external institutions are also vital 
for the Museum. The materials collected 
(101 interviews, ca 1,000 photos) are being 
developed at the digital repository; in future, 
they will be made available in order to help 
popularize the knowledge on Polish Jews. 

Zakup obiektów był możliwy dzięki wsparciu 
Fundacji KORET, Lynne E. Goldberg 
i Davida M. Grossa, Ronalda S. Laudera 
oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. / Purchasing of 
original objects was possible thanks to the 
support of the KORET Foundation, Lynne 
E. Goldberg & David M. Gross, Ronald S. 
Lauder and the Association of the Jewish 
Historical Institute of Poland.
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W zeszłym roku rozpoczęliśmy społeczną 
akcję zbierania pamiątek historycznych 
i opowieści świadków wydarzeń Marca ‘68.  
Zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy do 
podzielenia się z nami swoją historią, 
wspomnieniami, przedmiotami. Ta 
akcja spotkała się z bardzo życzliwym 
odbiorem – zebraliśmy listy, fotografie, 
dokumenty wyjazdowe (takie jak spisy 
mienia czy dokumenty podróży), pamiętniki 
związane z wyjazdem, utratą pracy czy 
przedmioty wywożone przez emigrantów. 
Wśród zebranych pamiątek znajdują się 
przedmioty dokumentujące antysemicką 
nagonkę, protesty studenckie oraz 
materiały związane z życiem emigrantów 
po Marcu. 

Last year we began a social campaign 
of collecting keepsakes and accounts of 
witnesses to the March ’68 events. We have 
been encouraging people to share their 
stories, recollections and objects with us. 
The campaign was met with very positive 
reception—we obtained letters, photos, 
documents collected for departure (lists of 
belongings, travel documents), diaries which 
included accounts on departure, loss of jobs, 
or items taken by the emigrants. Amongst 
the keepsakes there are also objects 
documenting antisemitic hate campaign, 
student protests as well as materials 
connected to emigrants’ life after March.

Kalendarz kieszonkowy Ruchu na rok 1969 
należący do emigranta marcowego. Papier, 
druk, okładka z tworzywa sztucznego. Dar 
Stefana Ulmana / 1969 “Ruch” pocket diary, 
property of a March emigrant. Paper, print, 
plastic cover. Donation from Stefan Ulman.
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Siedmioramienny świecznik, zakupiony dzięki grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut 
Historyczny, jest symbolicznym odwołaniem do menory - złotego świecznika, który 
stał w Pierwszym Przybytku, a potem w Świątyni Jerozolimskiej. Po zburzeniu Świątyni 
w synagogach – zgodnie z przepisem talmudycznym, zakazującym odtwarzania sprzętów 
świątynnych – nie wolne było stawiać już menor. Jej namiastką i przypomnieniem stała się 
menora chanukowa oraz liczne świeczniki zapalane w szabas i w dni świąteczne, których 
światło przypominało boskie światło czuwania nad narodem wybranym, aby postępował 
zgodnie z Prawem ofiarowanym przez Pana. / Seven-branched candle holder, purchased 
thanks to the grant from the Association of the Jewish Historical Institute, is a symbolic 
reference to the Menorah—golden candelabrum which was kept in the Tabernacle and 
then at the Jerusalem Temple. After the Temple destruction, menorot were banned from 
synagogues, in line with the Talmudic instruction not to reconstruct the Temple objects. 
The Hanukkiyah – a menorah used during the holiday of Hanukkah – along with various 
candle holders used on Shabbat or Holy Days were a reminder of the original Menorah. 
Their light was reminiscent of the divine light of vigil over the Chosen People, aimed to 
remind them to follow the Law which was given by the Lord. 
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DŻDŻOWNICA 
/ EARTHWORM
Teodor Bok
2004 r.
Piórko/tusz/karton
Zakup i dar żony i córki artysty - Izabeli 
i Agnieszki Bok

O życiu i twórczości Teodora Boka (1947-
2007) nakręcono filmy, napisano wiele 
artykułów, jednak jego dorobek wciąż nie 
jest w Polsce dostatecznie znany. Dzięki 
zakupowi i jednoczesnej darowiźnie kolekcji 
(23 rzeźb i rysunków) od rodziny artysty 
mamy wreszcie szansę zobaczyć w kraju 
dzieła tego oryginalnego twórcy. 

/ Teodor Bok
2004 
Quill/ink/cardboard
Purchase and donation from the artist's wife 
and daughter - Izabela and Agnieszka Bok

The life and art of Teodor Bok (1947-2007) 
was a subject of films and numerous 
publications, and yet his works are still 
not widely known in Poland. Thanks to the 
purchase and simultaneous donation of 
a collection (23 sculptures and drawings) 
from the artist’s family, people in Poland 
are finally offered an opportunity to admire 
artworks by this original artist.

KLARA I LUDWIK ZAMENHOFOWIE 
W GABINECIE 
/ KLARA AND LUDWIK ZAMENHOF 
AT THE STUDIO
ok. 1888 r.  
Fotografia

/ ok. 1888,  
fotografia

Ludwik Zamenhof poślubił Klarę Silbernik 
w 1887 roku. Dzieliła z mężem pasję 
i zaangażowanie w ruch esperancki. 
Dzięki pomocy finansowej ojca Klary, 
Zamenhof mógł otworzyć gabinet lekarski 
w Warszawie. Na zdjęciu widzimy Ludwika 
badającego pacjentkę i pozującą w tle Klarę.

/ ca 1888 
Photograph
Donation from Bohdan Wasilewski

Ludwik Zamenhof married Klara Silbernik 
in 1887. The wife shared her husband's 
passion and engagement in the Esperanto 
movement. Thanks to Klara's father's 
financial help, Zamenhof was able to open a 
surgery in Warsaw. In the photo, Ludwik is 
tending to a patient while Klara is posing at 
the background.

INDEKS RYWKI ZYBENBERG 
Z WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ 
/ STUDENT BOOK OF RYWKA 
ZYBENBERG FROM THE FREE POLISH 
UNIVERSITY
1928 r. 
Papier/druk
Dar Krystyny Siwek-Wilczyńskiej

Rywka Zybenberg studiowała na Wydziale 
Pedagogicznym w Studium Pracy Społeczno-
Oświatowej. Wśród jej wykładowców był 
m.in. Janusz Korczak. W zbiorach muzeum 
znajdują się także dokumenty Rywki z 1933 
r., z czasów jej studiów we Francji.

/ 1928  
Paper/print
Donation from Krystyna Siwek-Wilczyńska

Rywka Zybenberg studied at the 
Department of Pedagogy, the College of 
Social-Educational Work. Janusz Korczak 
was one of her teachers there. The POLIN 
Museum collection also holds Rywka’s 
documents from 1933, the period when she 
studied in France.  

CENTRALNA BAZA JUDAIKÓW
/ CENTRAL JUDAICA DATABASE
Przez cały rok była aktualizowana i uzupełniana Centralna 
Baza Judaików (judaika.polin.pl). Wprowadziliśmy 21 nowych 
rekordów, a 40 obiektów opracowaliśmy na nowo. Obecne 
pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami Centralnej 
Bazy Judaików na potrzeby publikacji zbiorów związanych 
z programem Obcy w domu. Wokół Marca ‘68. 

The Central Judaica Database (judaika.polin.pl) was updated 
and expanded throughout the year; we entered 21 new records 
and 40 objects were described anew. Currently, we are working 
on new functionalities of the Database in order to publish the 
collection amassed as part of the program Estranged: March ’68 
and Its Aftermath. 
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GŁOWA MŁODEGO ŻYDA 
/ HEAD OF A YOUNG JEW
Józef Fajngold
1959 r. 
Blacha miedziana repusowana
Dar Alexandra Włodawera 

Józef Fajngold (1910-1998), znany rzeźbiarz 
i złotnik kontynuował żydowską tradycję 
kucia w metalu. Znajomość rzemiosła 
i artystyczne wykształcenie zawdzięczał 
kursom w warszawskim Muzeum 
Rzemiosł i Sztuki Stosowanej oraz studiom 
w Akademii Sztuk Pięknych. Wzorem byli 
dla niego starsi artyści: Marek Szwarc, Józef 
Śliwniak, Icchak Vincent Brauner. 

/ Józef Fajngold
1959 
Repoussed copper sheet
Donation from Alexander Włodawer

Józef Fajngold (1910-1998), famous sculptor 
and goldsmith who continued the Jewish 
tradition of forging metal. He owed his 
knowledge of arts and crafts to studies at 
the Museum of Crafts and Applied Arts in 
Warsaw, and at the Academy of Fine Art. He 
was inspired by older artists: Marek Szwarc, 
Józef Śliwniak, Icchak Vincent Brauner. 

KAZIMIERZANKA 
/ KAZIMIERZANKA
Natan Korzeń 
ok. 1931 r.  
Olej/płótno
Dar Liliany Alexander, kuzynki artysty 

Natan Korzeń (1895-1941) pochodził 
z Płocka, a studiował w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Wystawiał m.in. 
na wystawach w Żydowskim Towarzystwie 
Krzewienia Sztuk Pięknych, w Instytucie 
Propagandy Sztuki  i prywatnym 
Salonie Czesława Garlińskiego. Wiele 
jego najpiękniejszych płócien, pejzaży 
i portretów (w tym Kazimierzanka) powstało 
w Kazimierzu nad Wisłą. 

/ Natan Korzeń 
1931 
Oil/canvas
Donation from Liliana Alexander, artist’s 
cousin.

Natan Korzeń (1895-1941) came from Płock 
and studied at the School of Fine Arts in 
Warsaw. He exhibited at, among other 
places, the Jewish Society for Promoting 
Fine Arts, the Institute of Art Propaganda 
and a private Exhibition Room of Czesław 
Garliński. Many of his most beautiful 
paintings, landscape paintings and portraits 
(including Kazimierzanka) were produced in 
Kazimierz on the Vistula River.

ŻYDOM I PSOM 
/ TO JEWS AND DOGS
Krzysztof Bednarski
1968 r. 
Papier/tusz, gwasz
Dar artysty 

Krzysztof M. Bednarski (ur. 1953) – ceniony 
rzeźbiarz, ofiarował do zbiorów POLIN swój 
rysunek, rzadki w polskiej sztuce dokument 
związany z wydarzeniami Marca ‘68. 
Praca powstała przed rozpoczęciem przez 
niego profesjonalnej edukacji artystycznej. 
Bednarski zestawia w dramatyczną metaforę 
sylwetkę potrąconego przez auto zwierzęcia 
z symbolem narodu napiętnowanego 
tragicznym losem. 

/ Krzysztof Bednarski
1968  
Paper/ink, gouache
Donation from the artist

Krzysztof M. Bednarski (b. 1953)—an 
esteemed sculptor donated his drawing 
to the POLIN Museum collection. It is an 
artwork which is at the same time a rare 
document on the March ’68 events. 
Produced before the artist entered the 
Fine Art Academy, the drawing juxtaposes 
a dramatic silhouette of a dog hit by a car 
with a symbol of the nation condemned to 
a tragic fate. 

SREBRNY KUBEK PESACHOWY  
/ SILVER KIDDUSH CUP
Data produkcji nieznana
Zakup dzięki grantowi Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny 

Cenne obiekty związane z tradycją religijną 
judaizmu – świeczniki, naczynie do 
umywania rąk i srebrny kubek pesachowy – 
uzupełnią narrację wystawy stałej i przybliżą 
życie religijne Żydów oraz pogłębią przekaz 
wystawy dotyczący świąt i tradycji.

/ Purchase thanks to a grant from the 
Association of the Jewish Historical 
Institute. 
Precious objects related to the religious 
practices of Judaism – candle holders, 
a dish for washing hands and a silver cup 
for Pesach – complement the narrative of 
the core exhibition, demonstrate the ways 
of Jewish religious life and deepen the 
exhibition’s message on Jewish holidays and 
traditions. 
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Kolekcja POLIN powstała i rozwija się 
w większości dzięki darowiznom, głównie 
pamiątkom osobistym, książkom, prasie 
i archiwaliom. Dlatego ważnym dniem był 
7 września 2017: Dzień darczyńców – osób, 
dzięki którym wzbogaciły się nasze zbiory. 
Tematem przewodnim uroczystości była 
rola przedmiotu jako nośnika pamięci 
o wydarzeniach historycznych oraz pamięci 
jednostkowej i rodzinnej. Pokazaliśmy 
cztery filmy prezentujące wypowiedzi 
emigrantów marcowych, po czym odbyła 
się dyskusja z udziałem opiekunów zbiorów, 
kuratorki przygotowywanej wystawy 
czasowej Obcy w domu. Wokół Marca '68 
oraz Piotra Pazińskiego, pisarza, redaktora 
naczelnego pisma „Midrasz”. Następnie 
głos zabrali darczyńcy, którzy podzielili się 
swoimi historiami, refleksjami i emocjami.

 
 
W 2017 roku swoje pamiątki oraz książki do 
zbiorów Muzeum POLIN przekazali:

The POLIN Museum collection was created 
and is being further developed in large 
part thanks to donations—mainly personal 
keepsakes, books, press and archival 
material. That is why September 7 was 
such an important date for the Museum 
– the Donors’ Day, a celebration of those 
who have enriched our collection. The 
festivities’ leitmotif was the role of an 
object as a carrier of memory on historical 
events, as well as individual and family 
history. Screening of four films featuring 
statements of March emigrants was 
followed by a discussion with participation 
of collection curators, the curators of the 
temporary exhibition Estranged: March ’68 
and Its Aftermath and Piotr Paziński, writer 
and editor-in-chief of the Midrasz monthly. 
Next, the floor was given to the donors 
who shared their stories, reflections and 
emotions. 

In 2017, the POLIN Museum collection was 
enriched by the donations from:  

Frida Abrahamian
Marian Alster
Ewa Andrzejewska 
Joanna Baczała
Paweł Berens
Piotr Berens
Joanna Berens-Tomczyńska  
Andrzej Bieńkowski
Marcin Boczek
Izabela Bok
Jakub Bończa Kujałowicz
Vladimir Brandwajn
Philip Brill
Halina Brown
Tadeusz Burchacki
Franciszek J. Cemka
Andrzej Chrzanowski
Przemysław Ciszewski

Jacek Cybis
Artur Cyruk
Łukasz Czuryłło
Bela Da Silva Brill
Paweł Dąbrowski
Maria Drechsler-Granzow
Małgorzata Duda-Klag
Barbara Dzierba
Zosia Dzierżawska
Jadwiga Famielec
Zygmunt Feierberg
Anna Frajlich-Zając
Alona Frankel
Jakub Frejtag
Jerzy Gajewski
Lily Ganan
Andrzej Gawłowski
Stefan Gąsiorowski

Janina Goldhar
Claudia Greif
Janusz Grinberg
William Gross
Mikołaj Grynberg
Andrzej Grzybkowski
Dalia Guttman
Ewa Gwóźdź
Anna Halińska
Róża Hausmann 
Ewa Jaczewska 
Piotr Jakoweńko
Anna Jakubowska 
Perła Kacman
Ryszard Kaja 
Joanna Karpowicz 
Bogdan Kasprzyk 
Anna Kiełczewska
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Zuzanna Kołodziejska-
Smagała
Sławomir Komosa 
Maria Konwicka 
Włodzimierz Koper-
Koperkiewicz
Cezary Korenc
Justyna Kowalska-Leder
Maciej Kozłowski 
Henriette Kretz
Aleksandra Król 
Katarzyna Kuczyńska-
Koschany 
Ewa Kuryluk 
Stefan Kuttle
Tomasz Leśniak 
Gilad Levine-Goldberg
Peggy Levitt
Amita Liora
Daniel Logemann
Irena Ławrowska
Edward Łukaszczyk
Kazimierz Magiera 
Aleksandra Malinowska
Bogumiła Marczak
Małgorzata Melchior 
Hanna Mistowska-Rajber
Jan Mistowski
Laura Nath de Arias 
Marion Nestle
Zenon Obydziński
Waldemar Oder
Agnieszka Olek
Elżbieta Orhon-Lerczak
Krystyna Pajes
Robert Piotrowski
Krzysztof Prochaska
Małgorzata Przewalska
Wiktor Raldow
Aleksander Ratz
Damian Rączka
Amalia Reisenthel

Henryk Robak
Krystyna Roszkowska
Mikhail Rybakov
Małgorzata Rybus
Zofia Maria Rzędowska
Jean-Pierr Sabsoub
Wawrzyniec Sadkowski
Sonia Samet Bovin
Amnon Samid
Gideon Samid
Mieczysław Samsonowicz
Samuel Sandler
Stefan Schaefer
Walter Schiffer
Aleena Shapiro
Maxim D. Shrayer
Zygmunt Sieradzki
Peter Simonstein Cullman
Krystyna Siwek-Wilczyńska
Rafał Skarżycki
Felicja Skala
Marek Sobczak
Dariusz Sobczyk
Wojciech Stefaniak
Krystyna i Jerzy Stiller
Andrzej Sobkiewicz
Herman Storick
Antonina Szadkowska
Deborah Szajnberg
Janina Szczepańska
Józef Sznajer
Rajzla Sztabowicz
Krzysztof Szwarc
Krzysztof Szwed 
Marcjanna Szyda
Marek Szypulski
Jerzy Śniecikowski
Miriam Tisher
Makoto Toyoshima
Przemysław „Trust” Truściński
Dariusz Tupek

Anna de Tusch-Lec
Lucyna Tychowa
Wiesław Uchański
Stefan Ulman
Maria van Beurden Cahn 
Luuk van Middelaar 
Aurelia i Beniamin Vogel
Rimma Volynska-Bogert
Taras Voznyak
Iwona Wantuła
Katarzyna Walentynowicz
Bohdan Wasilewski
Andrzej Waszkiewicz 
Menachem-Ron Weksler 
Erhard Roy Wiehn 
Dominika i Nadar Winograd 
Alexander Włodawer
Tadeusz Wyrzykowski 
Zofia Yad Zajczykowa-Rosner 
Barbara Zaborowska 
Alina Zdunek
Zofia Zajczyk 
Wojciech Ziółkowski 
Rafał Żytyniec
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W Muzeum POLIN jesteśmy przekonani, 
że nie ma skuteczniejszego narzędzia do 
edukacji międzykulturowej i przełamywania 
stereotypów, niż bezpośrednie, bliskie 
spotkania ludzi z różnych krajów. 

Szkoła Letnia POLIN Meeting Point to 
program przeznaczony dla studentów 
z Polski, Izraela i Niemiec. W ubiegłym 
roku dołączyła do nich także młodzież 
z Ukrainy. W sierpniu 47 uczestników 
pracowało w Warszawie, Łodzi i Zduńskiej 
Woli nad zagadnieniami wielokulturowości 
i jej lokalnego wymiaru. Badali historię 
Zduńskiej Woli, która do II wojny światowej 
rozwijała się jako ośrodek polsko-
żydowsko-niemiecki i analizowali, czy 
pamięć o wielokulturowej przeszłości miast 
jest pielęgnowana i jaką rolę odgrywa 
w budowaniu współczesnej tożsamości 
lokalnej? 

Partnerami programu w Polsce byli: 
Centrum Badania i Nauczania Dziejów 
i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja 
Anielewicza Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytut Judaistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Zakład Studiów 
Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

The POLIN Museum team is deeply 
convinced that direct, close encounters 
among people from various countries are 
the most effective tool of inter-cultural 
education and combating stereotypes.   

The POLIN Meeting Point Summer School 
is a program addressed to students from 
Poland, Israel and Germany. Last year, 
students from Ukraine also joined in.  
In August, forty-seven participants worked 
on the issues of multiculturalism and its 
local dimension in Warsaw, Łódź and 
Zduńska Wola. They researched the history 
of Zduńska Woka which up till the Second 
World War developed as a Polish-Jewish-
German center, analyzed whether the 
memory of the town’s multicultural past 
is being preserved and what is its role in 
building the contemporary local identity.

The partners of POLIN Meeting Point 
program were: the Mordechaj Anielewicz 
Centre for the Study and Teaching of the 
History and Culture of Polish Jews at the 
University of Warsaw, the Institute of Judaic 
Studies at the Jagiellonian University, and 
the Department of Jewish Studies at the 
University of Wrocław.

Projekty  
między- 
narodowe 
INTERNATIONAL PROJECTS

Uczestnicy Polsko-Izraelskiej Wymiany 
Młodzieży (PIYE 2017) podczas spaceru po 
warszawskim cmentarzu żydowskim. 
 / Participants of the PIYE 2017 program 
visiting the Jewish cemetery in Warsaw.

Program POLIN Meeting Point był realizowany 
w ramach Funduszu Edukacyjnego Fundacji 
Rodziny Nissenbaumów. / POLIN Meeting 
Point program was realised as part of the 
Nissenbaum Family Foundation’s Education 
Fund. 

Współpraca pomiędzy Muzeum POLIN  
a Izraelem w dziedzinie edukacji, w tym 
szkolenie hebrajskojęzycznych przewodników, 
była realizowana dzięki wsparciu  
Nimroda S. i Odette Ariav ‘Cygielman’.  
/ The program of educational cooperation 
between POLIN Museum and Israel, including 
training for Hebrew-speaking guides, was made 
possible thanks to the support of Nimrod S. 
and Odette Ariav ‘Cygielman’.
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Studenci letniej szkoły POLIN Meeting 
Point 2017 na warsztatach przygotowanych 
przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
w Łodzi. / Students of the POLIN Meeting 
Point Summer School 2017 during workshop 
organized by the Marek Edelman Center for 
Dialogue in Łódź.

Program PIYE (Polish Israeli Youth 
Exchange) jest adresowany do studentów 
z Polski i Izraela. W 2017 r. w dziesięcio- 
dniowym programie uczestniczyło 14 osób.  
Zwieńczeniem ich prac były filmy 
i scenariusz spaceru. W październiku 
grupa polska rozpoczęła semestr nauki na 
Uniwersytecie w Tel Awiwie. 
 
 
 
 
 
Po raz kolejny mieliśmy możliwość 
współpracy z Marszem Żywych (MOTL). 
W lutym  zorganizowaliśmy dwa seminaria 
dla liderów i edukatorów marszu, zaś 
w kwietniu gościliśmy w muzeum 99 
grup uczestników MOTL. Wystawę stałą 
odwiedziło wówczas ponad 2700 osób 
uczestniczących w marszu.

The PIYE Program (Polish Israeli Youth 
Exchange) is addressed to students from 
Poland and Israel. In 2017, the ten-day 
program was attended by fourteen people. 
In the first half of September in Warsaw, the 
participants worked on projects concerning 
research into family histories, culminating in 
films and an itinerary for a walk. In October, 
the Polish group began a term of studying 
at the Tel-Aviv University.  
 
 
 
Last year, the Museum had an opportunity 
to cooperate with the March of the Living 
(MOTL). In February, we organized two 
seminars for the leaders and educators of 
the March; in April, we hosted a group of 
nearly 100 participants of the MOTL. The 
core exhibition was visited by over 2,700 
people who participated in the March.

PIYE jest wspólną inicjatywą Muzeum 
POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. Wspierają je Ygal 
Ozechov i Tomek Ulatowski. / PIYE is 
a joint initiative of POLIN Museum and the 
Association of the Jewish Historical Institute 
of Poland. It is supported by Ygal Ozechov  
and Tomek Ulatowski.



Nagroda  
POLIN
THE POLIN AWARD
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Od 2015 r. Nagroda POLIN jest przyznawana 
przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 
osobom, organizacjom lub instytucjom 
aktywnie działającym na rzecz ochrony 
pamięci o historii polskich Żydów.

Laureatką trzeciej edycji nagrody została 
Joanna Podolska, dyrektorka Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 
Wspólnie z zespołem centrum Joanna 
Podolska organizuje wiele wydarzeń 
kulturalnych, popularyzatorskich 
i edukacyjnych, a także wspiera działalność 
wydawniczą dotyczącą łódzkich Żydów 
i łódzkiego getta. Zwyciężczyni otrzymała 
statuetkę - rzeźbę autorstwa Barbary 
Falender oraz nagrodę finansową 
w wysokości 10 tys. złotych.

Kapituła konkursu wyróżniła również 
Dariusza Paczkowskiego, autora wielu 
graffiti, działacza społecznego i animatora 
kultury, który od 30 lat tworzy szablony 
i murale, organizuje happeningi i warsztaty, 
zwracając uwagę na problem ksenofobii, 
dyskryminacji ze względu na płeć czy 
łamanie praw człowieka. Wyróżnienie 
otrzymał także Ireneusz Socha, który 
od blisko 40 lat działa na rzecz ocalenia 
śladów kultury i obecności Żydów 
w Dębicy. Tamtejsze pamiątki żydowskie, 
w tym cmentarz i teren getta, ocalały lub 
zostały uporządkowane właśnie dzięki 
jego inicjatywie. Obaj wyróżnieni otrzymali 

Since 2015, the POLIN Award is granted 
by POLIN Museum of the History of Polish 
Jews in cooperation with the Association 
of the Jewish Historical Institute of Poland 
to individuals, organization and institutions 
actively engaged in the preservation of 
memory of the history of Polish Jews.

Joanna Podolska, Director of the Marek 
Edelman Center for Dialogue in Łódź, 
was the laureate of the Award’s third 
edition. Together with the Center’s team, 
she organizes many cultural events which 
popularize the history of Łódź Jewry 
and the Łódź Ghetto; she also supports 
publications on the subject. The laureate 
was presented with a statuette – sculpture 
by Barbara Falender, and the financial prize 
of 10,000 zlotys. 

The Award jury granted honorable mention 
to Dariusz Paczkowski, a graffiti artist 
and social and cultural activist who has 
been producing templates and murals, 
organizing happenings and workshops 
aimed at combating xenophobia, gender 
discrimination or violation of human rights. 
Another honorable mention was granted 
to Ireneusz Socha who has been engaged 
in preserving traces of Jewish presence 
and culture in Dębica. The Jewish heritage, 
including the cemetery and the area of the 
former ghetto, survived or were renovated 
thanks to his initiative. The honorable 
mentions were accompanied by financial 
prizes of 5,000 zlotys each.

Poprzez Nagrodę 
POLIN chcemy 
wyrazić naszą 
wdzięczność 
i uznanie dla osób 
i organizacji, które 
w całej Polsce 
działają na rzecz 
zachowania 
dziedzictwa polskich 
Żydów. To ich praca 
buduje wzajemne 
zrozumienie 
i szacunek między 
Polakami a Żydami.
prof. Dariusz Stola,  
dyrektor Muzeum POLIN

 
The POLIN Award is our way of 
expressing gratitude and appreciation 
to the individuals and organizations 
from all across Poland who engage in 
preservation of the heritage of Polish 
Jews. It is through their efforts that 
mutual understanding and respect 
between Poles and Jews is being built. 

Prof. Dariusz Stola,  
Director of POLIN Museum
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Nagrody finansowe zostały ufundowane 
przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, 
Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN. 
Organizacja Gali Nagrody POLIN możliwa była 
dzięki wsparciu Jankielevitsch Foundation. 
/ Tomek Ulatowski and Ygal Ozechov, 
Distinguished Benefactors of POLIN Museum, 
sponsored the award prizes. The gala was 
generously supported by the Jankilevitsch 
Foundation.

nagrody pieniężne w wysokości 5 tysięcy 
złotych.

Nagrodę specjalną otrzymało 
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” 
w Polsce. Skupia ono osoby, które jako 
dzieci przebywały w gettach, obozach 
koncentracyjnych, obozach zagłady lub 
zmuszone były do ukrywania swojej 
tożsamości. Organizacja buduje wspólnotę 
osób ocalonych z Zagłady, udziela im 
wsparcia, dba o pamięć o doświadczeniu 
Holocaustu, ale także o życiu społeczności 
żydowskiej w przedwojennej Polsce.

Nagrody finansowe zostały ufundowane 
przez Tomka Ulatowskiego i Ygala 
Ozechova, Znamienitych Darczyńców 
Muzeum POLIN. Organizacja Gali  
Nagrody POLIN możliwa była dzięki 
wsparciu Jankilevitsch Foundation. 
Uroczystość uświetnił koncert Kayah 
i Marcina Wyrostka z zespołem.

The Special Award was granted to the 
Association “Children of the Holocaust” 
in Poland, an organization of people 
who spent their childhood in ghettos, 
concentration or extermination camps,  
or were forced to change their identities. 
The Association offers support to 
a community of Holocaust survivors, it 
preserves the memory of the Holocaust as 
well as of the Jewish life in pre-war Poland. 

Financial prizes were funded by Tomek 
Ulatowski and Ygal Ozechov, POLIN 
Museum Distinguished Benefactors. The 
organization of the POLIN Award formal 
gala was made possible by the support 
of Jankilevitsch Foundation. The Gala 
ended with a concert by Kayah and Marcin 
Wyrostek with accompanying musicians.  

Laureatka Nagrody POLIN 2017 Joanna 
Podolska z rzeźbą autorstwa Barbary Falender. 
/ Joanna Podolska, laureate of the POLIN 
Award, with the sculpture by Barbara Falender.
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Laudację na cześć laureatki wygłosił Marian 
Turski, przewodniczący kapituły konkursu.  
/ Marian Turski, the head of the Award Jury, 
delivers a laudation for the laureate.

Joanna Sobolewska-Pyz, przewodnicząca 
Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu" 
wyróżnionego  Nagrodą Specjalną i Joanna 
Podolska, laureatka Nagrody POLIN 2017. 
/ Joanna Sobolewska-Pyz, chairwoman of 
the Association “Children of the Holocaust” 
in Poland granted the Special Award and  
Joanna Podolska, laureate of 2017 POLIN 
Award.
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Dariusz Paczkowski odbiera wyróżnienie 
w konkursie Nagroda POLIN 2017 z rąk 
darczyńców Nagrody - Tomka Ulatowskiego 
i Ygala Ozechova - oraz dyrektora Muzeum 
POLIN, prof. Dariusza Stoli / Dariusz 
Paczkowski is handed an Honorable Mention 
at 2017 POLIN Award by the Award’s sponsors 
– Tomek Ulatowski and Ygal Ozechov, and 
by Prof. Dariusz Stola, Director of POLIN 
Museum.

Galę POLIN 2017 uświetnił koncert Kayah 
i Marcina Wyrostka z zespołem. 
 / Concert of Kayah and Marcin Wyrostek 
with the band at the end of the Gala.
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Darczyńcy skupieni wokół Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce 
– inicjatora i jednego z trzech założycieli 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN – aktywnie wspierają działalność 
programową muzeum. Ich zaangażowanie 
umożliwia realizację wielu wyjątkowych 
projektów edukacyjnych, kulturalnych, 
wystawienniczych i naukowych. 

Rada Darczyńców - złożona z dziewięciorga 
Znamienitych Darczyńców Muzeum 
POLIN - w lipcu 2017 r. podczas swego 
dorocznego posiedzenia zdecydowała 
o rozpoczęciu wieloletniej kampanii na rzecz 
utworzenia kapitału żelaznego. Celem tego 
strategicznego przedsięwzięcia jest zebranie 
50 milionów dolarów na zabezpieczenie 
działalności oraz stabilnego rozwoju 
Muzeum. Środki te będą pozyskiwane m.in. 
w drodze zapisów spadkowych oraz named 
funds. Pierwszym darczyńcą kampanii 
został Tad Taube, który przekazał Muzeum 
POLIN 3 miliony dolarów w swoim zapisie 
spadkowym. Dzięki jego wsparciu muzeum 
będzie mogło wzmocnić działalność 
naukową na polu międzynarodowym 
oraz rozwijać kolekcję obiektów, projekty 
artystyczne i wystawiennicze.  

Stowarzyszenie ŻIH zorganizowało w 2017 
roku trzy wydarzenia fundraisingowe w USA, 
podczas których prof. Barbara Kirshenblatt- 
-Gimblett, wieloletnia dyrektor programowa 
wystawy stałej, zaprezentowała muzeum 
i opowiedziała o procesie jego powstawania 
oraz o aktualnej działalności programowej.
Dziękujemy Michelle Ores i Charlesowi 
Schorinowi, Jerry Wartskiemu i Evie Hussain 
oraz Rabinowi Steve Weilowi za ich 
gościnność, życzliwość i wsparcie.

Donors affiliated with the Association  
of the Jewish Historical Institute of Poland 
– the initiator and one of the three founders 
of POLIN Museum of the History of Polish 
Jews – actively support the program 
activities run by the Museum.  
Their engagement makes it possible for  
us to realize many unique educational, 
cultural, academic and exhibition projects. 

During their third annual meeting in July 
2017, the Donors Council consisting of nine 
POLIN Museum's Distinguished Benefactors 
decided on the launch of a long-term 
campaign to establish an endowment. 
The Endowment Campaign is a strategic 
endeavor aimed at raising 50 million dollars 
to ensure the long-term sustainability  
of the Museum and it’s programming.  
The key tools in building the endowment 
fund will fund will be planned giving 
and named funds. The first donor of the 
campaign was Tad Taube who donated 
3 million dollars as a bequest to POLIN 
Museum. Thanks to this support  Museum 
will be able to enhance its academic 
engagement internationally and to develop 
the collection of objects as well as its 
artistic and exhibition projects.

In 2017, the Association of the Jewish 
Historical Institute of Poland organized 
three fundraising events in the United 
States, during which Prof. Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett, Chief Curator of the 
core exhibition, presented POLIN Museum 
and talked about its establishment and its 
current program activities. We extend our 
thanks to Michelle Ores and Charles Schorin,  
to Jerry Wartski and Eva Hussain, and 
to Rabbi Steve Weil for their hospitality, 
benevolence and support.

Darczyńcy
DONORS

Prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum 
POLIN i Piotr Wiślicki, Przewodniczący 
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce na tle ściany honorującej Darczyńców 
Muzeum. / Prof. Dariusz Stola, Director of 
POLIN Museum, and Piotr Wiślicki, President 
of the Association of the Jewish Historical 
Institute of Poland, against the donors wall.  



91

Ambasada Stanów Zjednoczonych  
w Warszawie
Anonimowy darczyńca
Nimrod S. i Odette Ariav ‘Cygielman’
David Berg Foundation
Boeing
Corinne Evens i Europejski Komitet 
Wspierania Muzeum POLIN
FERRERO
Foundation for the Preservation of the 
History of Jewish People in the Pale  
of Settlement
Fundacja Konrada Adenauera
Fundacja Koret
Fundacja PGNiG SA im. Ignacego 
Łukasiewicza
Fundacja Rodziny Nissenbaumów
Fundacja Rodziny Parasol
Fundacja Taubego na rzecz Życia i Kultury 
Żydowskiej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
David Goldman i Debbie Bisno oraz 
Fellowship at Auschwitz for the Study  
of Professional Ethics
Paul Goldner i Sandy Soifer
David M. Gross i Lynne Goldberg
Grupa ROBYG
Debra Holinstat
Jankilevitsch Foundation

U.S. Embassy Warsaw 

Anonymous donor
Nimrod S. & Odette Ariav ‘Cygielman’
David Berg Foundation
Boeing
Corinne Evens & European Committee  
for the Support of POLIN Museum
FERRERO
Foundation for the Preservation of the  
History of Jewish People in the Pale of 
Settlement 
Konrad-Adenauer-Stiftung
Koret Foundation
Fundacja PGNiG SA im. Ignacego 
Łukasiewicza
The Nissenbaum Family Foundation
Parasol Family Foundation Trust
Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Foundation for Polish-German Cooperation
David Goldman & Debbie Bisno with  
the Fellowship at Auschwitz for the Study 
of Professional Ethics
Paul Goldner & Sandy Soifer
David M. Gross & Lynne Goldberg
ROBYG Group
Debra Holinstat
Jankilevitsch Foundation

W lipcu 2017 roku odbyło się trzecie doroczne 
posiedzenie Rady Darczyńców. Celem działalności 
rady jest doradzanie Zarządowi Stowarzyszenia ŻIH 
w sprawach dotyczących strategii pozyskiwania 
funduszy na rzecz muzeum. Radę Darczyńców 
założyło dziewięcioro Znamienitych Darczyńców 
Muzeum POLIN: Tad Taube, Zygmunt Rolat, Wiktor 
Markowicz, Anita Friedman, Corinne Evens, Irene 
Kronhill Pletka, Ygal Ozechov, Tomek Ulatowski 
oraz Gideon Nissenbaum. / In July 2017, the third 
annual meeting of the Donors Council took place. 
The Council’s aim is to advise the Association’s 
Management Board on strategies for raising funds 
for POLIN Museum. It was founded by nine POLIN 
Museum’s Distinguished Benefactors: Tad Taube, 
Sigmund Rolat, Victor Markowicz, Anita Friedman, 
Corinne Evens, Irene Kronhill Pletka, Ygal Ozechov, 
Tomek Ulatowski and Gideon Nissenbaum.  W 2017 roku Muzeum POLIN wsparli: In 2017 POLIN Museum was supported by:

W przypadku pytań dotyczących 
kapitału żelaznego prosimy 
o kontakt z Martą Wróbel, dyrektor 
ds. rozwoju: mwrobel@szih.org.pl

Should you have any questions 
regarding the Endowment 
Campaign, please contact Marta 
Wróbel, Director for Development,  
at: mwrobel@szih.org.pl
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Jyl Jurman
Wiktor i Monika Markowicz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Joseph Moinian 
Neubauer Family Foundation
Marek i Agnieszka Nowakowscy
ONICO
Carmit i Ygal Ozechov
Irene Kronhill Pletka
Andrzej i Małgorzata Rojek
Zygmunt Rolat
Sills Family Foundation
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ (EVZ Foundation)
Stanley i Julia Skalka
T-Mobile
Tomek Ulatowski
Totalizator Sportowy,  
właściciel marki LOTTO
Jerry Wartski z rodziną
William K. Bowes, Jr. Foundation

Jyl Jurman
Victor & Monica Markowicz
Ministry of Science and Higher Education
Joseph Moinian
Neubauer Family Foundation
Marek & Agnieszka Nowakowski
ONICO
Carmit & Ygal Ozechov
Irene Kronhill Pletka
Andrzej & Małgorzata Rojek
Sigmund Rolat
Sills Family Foundation
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ (EVZ Foundation)
Stanley & Julia Skalka
T-Mobile
Tomek Ulatowski
Totalizator Sportowy,  
owner of the LOTTO brand
Jerry Wartski with family
William K. Bowes, Jr. Foundation

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2017 roku 
przez Muzeum POLIN we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce dzięki wsparciu 
Darczyńców:

Projects realized in 2017 by POLIN Museum 
in cooperation with the Association of the 
Jewish Historical Institute of Poland, thanks 
to the support of Donors:

Baron & Gefilteria – powrót zapomnianego jedzenia   
/ Baron & Gefilteria – Return of Forgotten Food  
 
Centrum Informacyjne Muzeum POLIN / POLIN Museum Resource Center 
 
Edukacja dla różnorodności: działania dla uczniów i nauczycieli – projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie ŻIH we współpracy z Muzeum POLIN, dzięki wsparciu Fundacji 
Kronenberga przy Citi Handlowy / Education for Diversity: activities for students and 
teachers – program realized by the Association of the JHI of Poland in cooperation with 
POLIN Museum, thanks to support of the Kronenberg Foundation at Citi Handlowy 
 
Gala Nagrody POLIN 2017 / POLIN Award Gala 2017 
 
Global Education Outreach Program (GEOP)  / Global Education Outreach Program (GEOP)  
 
Koncert z okazji 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim  
/ Concert on the occasion of the 74th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising 
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Miejsce edukacji rodzinnej U króla Maciusia / King Matt’s Family Education Area 
 
Muzeum na kółkach – mobilna wystawa edukacyjna  
/ Museum on Wheels – travelling educational exhibition 
 
Opracowanie pakietu edukacyjnego dla północnoamerykańskich edukatorów 
przyjeżdżających z grupami do Muzeum POLIN  / Developing educational materials for 
educators from North America who come with groups to POLIN Museum   
 
POLIN Meeting Point – Summer Education School – Fundusz Edukacyjny Rodziny 
Nissenbaumów  / POLIN Meeting Point – Summer Education School – The Nissenbaum 
Family Educational Fund  
 
Prace koncepcyjne nad galerią Polscy Żydzi na świecie / Expanded Geography: concept 
design of the gallery 
 
Projekt edukacyjny dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z Bełżyc / Educational project for 
high-school youth from Bełżyce 

Projekt edukacyjny „Greenberg Family International Internship Program 2017” / Greenberg 
Family International Internship Program 2017 educational project 
 
Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży (PIYE) / Polish-Israeli Youth Exchange (PIYE) 
 
Rewitalizacja i rozwój portalu Wirtualny Sztetl  
/ Modernisation and revitalisation of the Virtual Shtetl portal 
 
Współpraca pomiędzy Muzeum POLIN a Izraelem w zakresie edukacji, w tym szkolenie 
hebrajskojęzycznych przewodników / Cooperation between POLIN Museum and Israel  
in the area of education, including training of Hebrew-speaking guides 
 
Wydanie i promocja książki Pamiętnik Rywki / Rivka’s Diary – book’s publication and promotion 

Wystawa czasowa Krew: Łączy i dzieli wraz z programem wydarzeń towarzyszących   
/ Blood: Uniting and Dividing temporary exhibition with an accompanying program

 
Wystawa czasowa Obcy w domu. Wokół Marca ‘68 wraz z programem wydarzeń 
towarzyszących / Estranged: March ’68 and Its Aftermath temporary exhibition  
with an accompanying program

Wystawa czasowa Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu  
/ Jukebox, Jewkbox! A Jewish Century on Shellac and Vinyl temporary exhibition 
 
Zakup obiektów oryginalnych do kolekcji Muzeum POLIN  
/ Purchase of original objects for the POLIN Museum collection
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Nagrody
AWARDS

Wśród wielu nagród i wyróżnień 
otrzymanych przez Muzeum POLIN 
w 2017 roku szczególne miejsce zajmuje 
laur za wybitne osiągnięcia w sferze 
ochrony europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. Nagrodę Unii Europejskiej 
dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa 
Nostra 2017 w kategorii Edukacja, 
szkolenia i podnoszenie świadomości 
zdobył programu edukacyjny Żydowskie 
dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy 
pierwszą polską instytucją nagrodzoną 
w tej kategorii. W tym roku, składające 
się z niezależnych ekspertów jury 
przeanalizowało w sumie 202 aplikacje, 
złożone przez organizacje i instytucje 
kultury z 39 krajów z całej Europy. 

„Gratuluję wszystkim zwycięzcom. 
Ich osiągnięcia pokazują nam po raz 
kolejny skalę zaangażowania wielu 
Europejczyków w ochronę dziedzictwa 
kulturowego. (…) Szczególnie teraz, gdy 
Europa staje w obliczu wielu społecznych 
wyzwań, kultura odgrywa kluczową 
rolę w podnoszeniu świadomości 
naszej wspólnej historii i wartości oraz 
pielęgnowaniu tolerancji, wzajemnego 
zrozumienia i integracji społecznej”  – 
mówił unijny komisarz ds. edukacji, kultury, 
młodzieży i sportu Tibor Navracsics, gdy 
ogłoszono wyniki konkursu. 

Among numerous awards granted to POLIN 
Museum in 2017, the prize for outstanding 
achievements in the preservation of 
European cultural heritage is particularly 
precious to us. The 2017 European Union 
Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra 
in the ‘Education, training and raising 
awareness’ category was awarded to 
the Jewish Cultural Heritage educational 
project. We are the first Polish institution 
to be granted award in this category. This 
year, an independent jury analyzed the 
total of 202 applications submitted by 
organizations and cultural institutions from 
thirty-nine European countries.

“I congratulate all the winners. Their 
achievements yet again demonstrate the 
level of engagement of a vast number of 
Europeans in the preservation of cultural 
heritage. […] Especially now, when Europe 
is facing many social challenges, culture 
plays a crucial role in raising awareness of 
the shared history and values, as well as in 
promoting tolerance, mutual understanding 
and social integration,” said Tibor 
Navracsics, the European Commissioner 
for Education, Culture, Youth and Sport, 
after the competition results had been 
announced.  

Członkowie jury 
byli pod wielkim 
wrażeniem, zarówno 
rozmachu pod 
względem ilości, 
jakości, różnorodności, 
a także zasięgu 
wszystkich wydarzeń 
zorganizowanych 
w muzeum - wystaw, 
warsztatów, dyskusji, 
spotkań
Goranka Horjan, 
członkini jury Nagrody Europa Nostra,   
dyrektor Muzeum Etnograficznego 
w Zagrzebiu o Muzeum POLIN

The Jury members were greatly 
impressed by the quantity, quality, 
diversity and scope of all the events 
organized by the Museum – exhibitions, 
workshops, debates, meetings.

Goranka Horjan 
The Europa Nostra Prize Jury member, 
Director of the Ethnographic Museum  
in Zagreb, on POLIN Museum
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Uroczystość wręczenia Nagrody Unii Europejskiej dla Dziedzictwa 
Kulturowego / Europa Nostra 2017 / Formal presentation of the 
2017 European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra
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W 11. edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba Muzeum POLIN 
otrzymało dwie nagrody i jedno wyróżnienie: III miejsce za Akcję Żonkile w kategorii 
Najlepszy projekt edukacyjny zorganizowany w 2016, III miejsce za nową odsłonę portalu 
Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci w kategorii Najlepszy muzealny projekt otwarty 
organizowany w  2016 oraz wyróżnienie za wystawę Frank Stella i synagogi dawnej Polski 
w kategorii Najciekawsza wystawa zorganizowana w 2016. / POLIN Museum was granted 
two awards and one honorable mention in the 11th edition of the Wierzba - Museum 
Events in Mazovia competition. The Daffodils social-educational campaign was presented 
with the 3rd prize in the category ‘Best educational project realized in 2017’; the new 
version of the Polish Righteous – Recalling Forgotten History portal was presented with 
the 3rd prize in the category ‘Best Open Museum Project Organized in 2016’. Finally, the 
Frank Stella and Synagogues of Historic Poland exhibition received an honorable mention in 
the category ‘Most Interesting Exhibition Organized in 2016’.  

Nagroda dla najlepszej kampanii społecznej 
2016 roku za Akcję Żonkile. / Nagroda dla 
najlepszej kampanii społecznej 2016 roku za 
Akcję Żonkile.

POZOSTAŁE NAGRODY PRZYZNANE MUZEUM POLIN W 2017 ROKU: 
/ OTHER AWARDS GRANTED TO POLIN MUSEUM IN 2017:
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Frank 
Stella

i synagogi dawnej Polski
and Synagogues of Historic Poland

Frank Stella
i synagogi daw

nej Polski
and Synagogues of H

istoric Poland

W konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2016 Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
otrzymaliśmy dwa wyróżnienia za książki Małe POLIN. Przewodnik po wystawie stałej Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN oraz Frank Stella i synagogi dawnej Polski. / POLIN Museum was 
granted two honorable mentions in the Most Beautiful Books of 2016 competition run by the 
Polish Society of Book Publishers: one for Małe POLIN. Przewodnik po Wystawie Stałej Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN [Little POLIN. Guide to the Core Exhibition of POLIN Museum of the 
History of Polish Jews] and for the catalogue Frank Stella and Synagogues of Historic Poland.  

W organizowanej przez MKiDN 37. edycji konkursu na Wydarzenie 
Muzealne Roku otrzymaliśmy pierwszą w swej historii Nagrodę 
Sybilli. Wystawa Frank Stella i synagogi dawnej Polski zwyciężyła 
w kategorii Wystawy Sztuki w znakomitym gronie galerii i muzeów 
poświęconych sztuce. / In the 37th edition of the Museum Event  
of the Year contest organized by the Ministry of Culture and 
National Heritage we were presented with the first ever Sybilla 
Award. The exhibition Frank Stella and Synagogues of Historic Poland 
won in the category ‘Art Exhibitions’, selected from amongst  
a distinguished body of galleries and museums dedicated to art.

Wystawa mobilna Muzeum na kółkach była finalistą w kategorii Edukacja/Multimedia 
w ogólnopolskim plebiscycie na wydarzenie historyczne roku 2016 organizowanym 
przez Muzeum Historii Polski. / The Museum on Wheels mobile exhibition was 
shortlisted in the Historical Event of the Year 2016 nationwide contest organized  
by the Museum of the History of Poland.
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 Obecność/Brak/Ślady. 
Doświadczenie żydowskie po 1989 roku
Redakcja: Ewa Chomicka,  
Agnieszka Dwernicka
Publikacja podsumowująca drugą edycję 
rezydencji artystycznych w Muzeum 
POLIN z lat 2016-2017, podczas której wraz 
z zaproszonymi artystami zajmowaliśmy się  
tematyką doświadczenia żydowskiego 
po 1989 roku. Zawiera tekst kuratorski, 
eseje ekspertów, którzy towarzyszyli 
artystom w ich działaniach twórczych 
(Marcin Napiórkowski, Jan Sowa, Roma 

 Presence/ Absence/ Traces. 
Jewish Experience post-1989 
Eds: Ewa Chomicka,  
Agnieszka Dwernicka
Publication summing up the second edition 
of artistic residences at POLIN Museum 
(2016-2017) during which together with the 
invited artists we investigated the Jewish 
experience after 1989. The book contains 
a curatorial text, essays penned by experts 
who accompanied artists in their creative 
endeavours (Marcin Napiórkowski, Jan 
Sowa, Roma Sendyka, Tamara Sztyma, 

Doświadczenie  
ż ydowskie  po 19 8 9 roku

The Jewish  
E xperience Post-1989

P r e s e n c e/
A b s e n c e/
T r a c e s

O b e c n o ś ć/
B r a k/
Ś l a d y

V I I
/

2 0 1 6
—
I I I
\

2 0 1 7

Działalność wydawniczą muzeum prowadzi 
od 2008 roku. Promując wiedzę o Żydach 
w Polsce, ich historii, kulturze i dziedzictwie 
w kraju i za granicą, chcemy propagować 
otwartość i wrażliwość na odmienne 
kultury, religie i doświadczenia społeczne.

Muzealne publikacje adresujemy 
do szerokiego kręgu odbiorców, 
zarówno uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, studentów 
kierunków humanistycznych, jak 
i nauczycieli, wykładowców, pracowników 
naukowych, a także do wszystkich 
zainteresowanych historią i kulturą 
Żydów polskich. Wśród wydawanych pod 
patronatem Muzeum publikacji znajdują 
się książki naukowe, popularnonaukowe 
i edukacyjne, m.in. biografie, relacje 
ocalałych o ocalonych, przewodniki, atlasy 
historyczne i katalogi wystaw.

Publikacje wydane nakładem Muzeum 
POLIN w 2017 roku (z pominięciem 
katalogów wystaw omówionych w dziale 
„Wystawy czasowe”)

POLIN Museum has been running 
a publishing department since 2008.  
By spreading knowledge on Jews in Poland, 
their history, culture and heritage both 
in the country and abroad, we wish to 
promote openness and sensitivity towards 
different cultures, religions and social 
experiences.

Museum publications are addressed 
to wide audiences—from primary and 
high school pupils, through university 
students of humanities, teachers, lecturers, 
scholars as well as all those interested 
in the history and culture of Polish Jews.
Amongst the books published under the 
Museum auspices are academic, popular 
and educational books, e.g. biographies, 
accounts of survivors on survivors, 
guidebooks, historical atlases and exhibition 
catalogues. 

Titles published by POLIN Museum in 2017 
(excluding exhibition catalogues discussed 
in the section “Temporary exhibitions”)

Publikacje
PUBLICATIONS
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Sendyka, Tamara Sztyma, Tomasz Szerszeń) 
oraz komentarz socjologa sztuki Pawła 
Możdżyńskiego. 

 Medium, Patrycja Orzechowska
Podczas pobytu twórczego w Muzeum 
POLIN w 2017 roku Patrycja Orzechowska 
stworzyła unikatową publikację, która 
zawiera obrazy darów z kolekcji instytucji, 
naświetlone bezpośrednio na materiale 
światłoczułym. Jej praca jest nie tylko 
szczególnym wglądem w osobiste, 
wielopokoleniowe historie ukryte w tych 
przedmiotach, ale także niepozbawioną 
potencjału krytycznego analizą pamięci 
społecznej. Publikacja ma formę artbooka.

 
 Katalog dzieł artystów polskich 

i żydowskich z Polski w zbiorach muzeów 
Izraela. Malarstwo, rzeźba, rysunek 
Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska
Katalog obejmuje 2367 dzieł autorstwa 
198 artystów. Zamieszczone w nim prace 
z muzeów Izraela stanowią bogate 
dziedzictwo sztuki i duchowości Żydów 
polskich, które należy także do kultury 
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz tradycji międzynarodowych centrów 
artystycznych, zwłaszcza Paryża. 

 Bramy nieba. Synagogi murowane 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
Jerzy Malinowski,  
Barbara Brus-Malinowska
Tom monumentalnego dzieła Marii 
i Kazimierza Piechotków poświęcony jest 
bożnicom murowanym na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej. Przekazywana do rąk 
czytelnika książka nie jest powtórzeniem 
pierwszego wydania, które ukazało się 
w języku polskim w Wydawnictwie Krupski 
i Spółka w 1999 r. Obecna publikacja jest 
znacznie obszerniejsza i w dużej części 
napisana na nowo. Po raz pierwszy ukazuje się  
również w wersji angielskiej.

Tomasz Szerszeń) as well as a commentary 
by Paweł Możdżyński, art sociologist. 

 
 Medium, Patrycja Orzechowska

During the artistic residence at POLIN 
Museum in 2017, Patrycja Orzechowska 
produced a unique publication which 
contains images of donations from the 
Museum collection, exposed directly on 
a photosensitive material. Her work is 
not a mere insight into personal, multi-
generational histories hidden in these 
objects; above all it offers a critical analysis 
of social memory. The publication is in the 
form of an art book.  

 Catalogue of Works by Polish and 
Jewish Artists from Poland in the Museum 
Collections in Israel. Painting, Sculpture, 
Drawing 
Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska
The catalogue contains 2,367 artworks 
by 198 artists. These artworks, held at the 
museums in Israel, are a rich heritage of 
art and spirituality of Polish Jews which 
belongs to the Polish and Central-East 
European culture as well as the tradition of 
international centers, especially Paris.

 
 Gates of Heaven. Masonry 

Synagogues in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth 
Maria and Kazimierz Piechotka
This monumental volume by Maria and 
Kazimierz Piechotka is devoted to masonry 
synagogues in the territories of the former 
Commonwealth. The publication is not 
a reprint of the first edition, published in 
Polish by the Krupski i Spółka publishing 
house in 1999. The current edition has been 
expanded and large sections were written 
anew. It is also the first English language 
edition of the work.  

cover_001_pattern.indd   1 31.12.2015   00:52

Sztuka żydowska  
w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej

5

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

K
atalog dzieł artystów

 polskich  
i żydow

skich z Polski  
w

 m
uzeach Izraela

Katalog dzieł artystów  
polskich i żydowskich z Polski  
w muzeach Izraela

Jerzy Malinowski, BarBara Brus-Malinowska

Sztuka żydowska  
w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej

tom 5A, seria:
Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
pod redakcją: 
Jerzego Malinowskiego redaktor naczelny
Renaty Piątkowskiej
Małgorzaty Stolarskiej-Fronia

ISSN 2449–7932
ISBN 978-83-942344-7-8
ISBN 978-83-949149-2-9

Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w zbiorach 
muzeów Izraela. Malarstwo, rzeźba, rysunek powstawał od 1987 roku. 
Autorzy wielokrotnie przebywali w Izraelu, prowadząc kwerendy 
w izraelskich muzeach. 

Największy zbiór dzieł artystów z Polski posiada Muzeum Sztuki  
w Ein Harod. Wiele wybitnych prac znajduje się w Muzeum Izraela 
w Jerozolimie i w Muzeum Sztuki w Tel Awiwie. Obrazy Maurycego 
Gottlieba przechowywane są w Instytucie Naukowym Weizmanna 
w Rehowot. W muzeum Lohamei Haghetaot (Domu Bojowników 
Getta) koło Hajfy, Muzeum Sztuki Jad Waszem w Jerozolimie oraz 
w Kolekcji Oskara Gheza na Uniwersytecie w Hajfie zgromadzone 
są prace artystów, którzy zginęli lub byli prześladowani w czasach 
Zagłady, podczas II wojny światowej. 

Łącznie katalog obejmuje 2367 dzieł autorstwa 198 artystów. 

Zamieszczone w nim dzieła z muzeów Izraela stanowią bogate 
dziedzictwo sztuki i duchowości Żydów Polskich, które należy także 
do kultury Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz tradycji 
międzynarodowych centrów artystycznych, zwłaszcza Paryża. 

Bramy Nieba
Bó˝nice murowane na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej

Polski Instytut Studiów nad Sztukà Âwiata
Muzeum Historii ˚ydów Polskich POLIN

MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE

———

Sztuka ˝ydowska 
w Polsce i Europie 

Ârodkowo-Wschodniej

———

Sztuka ˝ydowska 
w Polsce i Europie 

Ârodkowo-Wschodniej

Paƒstwo Maria i Kazimierz (zm. w 2010) Piechotkowie 
to najwybitniejsi specjaliÊci w zakresie architektury
˝ydowskiej w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej.
Przedmiotem ich zainteresowania sta∏a si´ architektura
bó˝nic i urbanistyka dzielnic ˝ydowskich do XIX wieku,
traktowana na szerokim tle porównawczym i w powiàzaniu
z historià polityczno-spo∏ecznà oraz dziejami kultury.  
Z wykszta∏cenia architekci, w∏o˝yli wielki wysi∏ek 
w rekonstrukcj´ wyglàdu bó˝nic. Na podstawie starych
fotografii, ukazujàcych niekiedy tylko fragmenty, a tak˝e
planów miast odtworzyli plany, przekroje, wn´trza, bimy,
elementy architektoniczne i konstrukcyjne nieistniejàcych
dziÊ budowli. Ich zas∏ugà jest ocalenie od zapomnienia
dawnej sztuki Êrodowisk ˝ydowskich, które w wyniku
wojny uleg∏y zag∏adzie.

PROF. DR HAB. JERZY MALINOWSKI

Praca Marii i Kazimierza Piechotków dla wszystkich
badaczy kultury ˝ydowskiej, a tak˝e polskiej, ma podstawowe
znaczenie. Pozwoli∏a ocaliç od niepami´ci wiele zabytków
architektury dawnej Rzeczypospolitej, które ju˝ zagin´∏y.
Praca ta jest jednym z najpi´kniejszych Êwiadectw roli, 
jakà odegra∏a Polska w dziejach diaspory ˝ydowskiej.

PROF. DR HAB. JÓZEF GIEROWSKI

WartoÊç naukowà ksià˝ki stanowi wyk∏ad dziejów 
architektury synagogalnej w Polsce i zwiàzanej z nià 
urbanistyki, a tak˝e uzupe∏niony rysunkami znakomity
zbiór ilustracji zebrany z licznych êróde∏. Autorzy ukazali
ewolucj´ architektury synagog na tle historii ˚ydów 
w Polsce, tak˝e w powiàzaniu z architekturà nie˝ydowskà,
co stanowi cenny przyczynek do historii kultury w Polsce.

PROF. DR HAB. JERZY TOMASZEWSKI   

tom 2 A, seria:
Sztuka ˝ydowska w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej

pod redakcjà:
Jerzego Malinowskiego redaktor naczelny
Renaty Piàtkowskiej
Ma∏gorzaty Stolarskiej-Fronia

ISSN 2449–7932
ISBN 978-83-942344-2-3 
ISBN 978-83-949149-4-3 
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Zespół  
muzeum  
i wolontariusze
MUSEUM TEAM AND VOLUNTEERS

Zespół pracowników i współpracowników 
codziennie dbających o funkcjonowanie 
Muzeum i satysfakcję zwiedzających liczy 
blisko 160 osób – historyków, edukatorów, 
specjalistów od marketingu, technologii 
internetowych, administracji i finansów. 

Działania Muzeum ofiarnie wspomagają 
wolontariusze zrzeszeni w muzealnym 
Centrum Wolontariatu. Od początku 
2017 roku POLIN współpracuje na stałe 
z grupą ponad 100 osób. Wolontariusze 
zaangażowani są głównie w wydarzenia 
programowe, ale część z nich wspiera 
także poszczególne działy w ich bieżącej 
działalności. W 2017 roku Akcję Żonkile 
wsparło łącznie ok. 1000 wolontariuszy. 
Dzięki ochotnikom-przyjaciołom muzeum 
sukcesem zakończyły się także m.in: Noc 
Muzeów, Dzień Dziecka, Piknik Sąsiedzki 
czy cykl letnich spacerów. 

The team of employees and regular 
collaborators who run the Museum daily 
operations and make sure that our visitors 
are content totals nearly 160 people—
historians, educators, as well as specialists in 
marketing, IT, administration and finances.

The team is supported by volunteers 
affiliated with the Museum’s Volunteer 
Center. Since the beginning of 2017, POLIN 
Museum is cooperating on a regular basis 
with a group of over 100 people. Volunteers 
are mainly engaged in our program activities, 
but some also offer regular support at 
various Museum departments. In 2017, 
approximately 1,000 volunteers engaged 
in the Daffodils Campaign. Thanks to our 
volunteer-friends, events such as the Night 
of the Museums, Children’s Day, Picnic for 
the Neighbors or a series of summer walks 
all turned out to be a great success. 

Zaangażowanie i pasja zespołu POLIN 
przyczyniają się do pozytywnych ocen  
uczestników muzealnych wydarzeń. 
 / Engagement and passion of the POLIN team 
result in positive feedback provided by the 
participants of events held at the Museum.

Three Councils act as advisory bodies to 
the Director of POLIN Museum, helping the 
Museum realize its mission. The Community 
Council, established on the initiative of 
the Association of the Jewish Historical 
Institute, comprises representatives of Jewish 
organizations or organizations engaged in 
educating on Jewish history. It serves as 

Przy dyrektorze Muzeum POLIN działają 
trzy kolegia – ciała doradcze pomagające 
w realizacji misji muzeum. Kolegium 
społeczne, powołane z inicjatywy 
Stowarzyszenia ŻIH, składa się 
z przedstawicieli organizacji żydowskich 
lub zajmujących się edukacją o żydowskiej 
historii. Jest ono forum dyskusji na 
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DYREKCJA MUZEUM POLIN

Dariusz Stola 
Dyrektor muzeum 

Jolanta Gumula 
Zastępca dyrektora ds. programowych

Dorota Keller-Zalewska 
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Zygmunt Stępiński 
Zastępca dyrektora ds. komunikacji  
i obsługi klienta

RADA MUZEUM POLIN  
W LATACH 2013 - 2017:

prof. Władysław Bartoszewski  
(zm. 24 kwietnia 2015 r.)

Waldemar Dąbrowski 

Corinne Evens

Rafał Grupiński

Wiktor Markowicz 

Małgorzata Niezabitowska

prof. Andrzej Paczkowski 

Shana Penn

Zygmunt Rolat

prof. Adam Rotfeld

prof. Henryk Samsonowicz 

prof. Bożena Szaynok

prof. Janusz Tazbir (zm. 3 maja 2016 r.)

Marian Turski - Przewodniczący

Piotr Wiślicki

Renata Wiśniewska

POLIN MUSEUM MANAGEMENT

Dariusz Stola 
Director of POLIN Museum

Jolanta Gumula 
Deputy Director for Programming

Dorota Keller-Zalewska 
Deputy Director for Organization

Zygmunt Stępiński 
Deputy Director for Communications, 
Education and Marketing

POLIN MUSEUM COUNCIL  
IN THE YEARS 2013 - 2017:

prof. Władysław Bartoszewski 
(d. 24 April 2015)

Waldemar Dąbrowski 

Corinne Evens

Rafał Grupiński

Victor Markowicz 

Małgorzata Niezabitowska

prof. Andrzej Paczkowski 

Shana Penn

Sigmund Rolat

prof. Adam Rotfeld

prof. Henryk Samsonowicz 

prof. Bożena Szaynok

prof. Janusz Tazbir (d. 3 May 2016)

Marian Turski - Chairman

Piotr Wiślicki

Renata Wiśniewska

a forum for discussion on Museum’s plans and 
activities, as well as other initiatives aimed 
at preserving and promoting the heritage 
of Polish Jewry. The Council of Historians 
comprises eminent experts in Polish-
Jewish history who pronounce opinions on 
suggested changes to the core exhibition 
and assess scholarly quality and credibility of 
the Museum program. Finally, the Council for 
Development, which consists of experienced 
business counselors, advises the Director on 
the issues of raising and managing funds.

temat planów i działań muzeum, oraz 
innych inicjatyw na rzecz zachowania 
i propagowania dziedzictwa polskich Żydów. 
Kolegium historyczne, skupiające szereg 
wybitnych specjalistów zajmujących polsko-
żydowską historią, opiniuje proponowane 
zmiany na wystawie stałej, ocenia naukową 
jakość i wiarygodność programu muzeum. 
Natomiast Kolegium do spraw rozwoju, 
złożone z doświadczonych przedstawicieli 
biznesu, doradza dyrektorowi w sprawach 
pozyskiwania środków i zarządzania. 
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Inicjatywa utworzenia muzeum narodziła się  
w 1993 r. w Stowarzyszeniu Żydowski 
Instytut Historyczny i stopniowo zyskała 
uznanie w Polsce i na świecie. Prace nad 
koncepcją kontynuowano jako inicjatywę 
społeczną aż do roku 2005, kiedy 
powołano Muzeum Historii Żydów Polskich, 
pierwszy w Polsce przykład partnerstwa 
publiczno-prywatnego w sektorze kultury. 
Założycielami muzeum są Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto 
Stołeczne Warszawa, które pokryły koszt 
budowy i wyposażenia muzeum, łącznie 
ok. 180 mln złotych, oraz Stowarzyszenie 
Żydowski Instytut Historyczny, które 
sfinansowało utworzenie wystawy głównej 
dzięki wsparciu prywatnych darczyńców 
i instytucji z całego świata. Na rozwój 
projektu muzeum w latach 1993–2005 oraz 
na projektowanie i produkcję wystawy 
stałej Stowarzyszenie pozyskało ponad 145 
mln złotych. Przygotowało również projekt 
wystawy i nadzorowało proces jej produkcji. 

Wszyscy trzej założyciele wspierają bieżącą 
działalność muzeum. Muzeum POLIN nie 
mogłoby powstać bez szczodrego wsparcia 
i zaangażowania naszych darczyńców 
i przyjaciół. Tym, którzy przyłączyli się do 
realizacji naszego wspólnego marzenia, 
serdecznie dziękujemy. Tworzymy to 
muzeum razem! 

The idea to create the Museum emerged 
in 1993 at the Association of the Jewish 
Historical Institute, and soon gained 
recognition in Poland and abroad. Works 
on the Museum concept had continued 
as a social initiative until 2005, the year 
the Museum of the History of Polish 
Jews was established as a public-private 
partnership—the first such partnership in 
the area of culture in Poland. The Museum 
was founded by the Ministry of Culture and 
National Heritage and the City of Warsaw 
which provided funds to construct and 
equip the Museum building—the total sum 
of approximately 180 million PLN, and by 
the Association of the Jewish Historical 
Institute which financed production of the 
core exhibition thanks to the support of 
private donors and institutions from all 
across the globe. The Association raised 
over 145 million PLN which covered the 
cost of works on the Museum project in the 
years 1993-2005 and the cost of designing 
and producing the core exhibition. The 
Association also developed the exhibition 
project and supervised the process of its 
production. All three Founding Fathers 
continue to support the Museum’s current 
activities. POLIN Museum would never be 
possible without the generous support  
and engagement of our donors and friends.  
We wish to extend heartfelt thanks to 
all those who contributed to making our 
shared dream come true. We are making 
this Museum together!

Muzeum  
partnerstwa
MUSEUM OF PARTNERSHIP
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Muzeum POLIN jest wspólną instytucją kultury założoną przez: 
 / POLIN Museum is a joint institution of culture founded by:  



polinmuseum

www.polin.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich
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Bądźmy  
w kontakcie!
LET US STAY IN TOUCH!

O najważniejszych aktualnościach z życia 
muzeum informuje także newsletter:  
polin.pl/pl/newsletter

The latest news on POLIN Museum  
can be also found in our newsletter:  
www.polin.pl/pl/newsletter
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