


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN powstało dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu instytucji 

i  osób: założycieli, darczyńców i przyjaciół, historyków i kuratorów, architektów i budowniczych, 

plastyków i informatyków. Owoce ich starań: przepiękny gmach i najnowocześniejsza wystawa 

historyczna w Europie pokazują̨ jednoczącą siłę̨ idei, które leżą̨ u podstaw muzeum. 

Wierzę, że idee te będą̨ nadal przyciągały wielu ludzi dobrej woli. Jest jeszcze wiele do zrobienia.

DARIUSZ STOLA
DYREKTOR
MUZEUM POLIN



Budynek Muzeum POLIN to prawdziwa perła architektury - wizytówka nowoczesnej 
Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości.

Uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł architektury współczesnej w Polsce.

Wielokrotnie nagradzany w polskich i zagranicznych konkursach architektonicznych, 
w tym: „Nagroda Roku SARP”, „Finlandia Prize for Architecture”.

IKONA 
NOWOCZESNEJ 
ARCHITEKTURY 



WYSTAWA 
STAŁA



Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza 
do współczesności. Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania: jak Żydzi pojawili 
się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem 
największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza 
się tu życie żydowskie?

Wystawa składa się z ośmiu galerii, które na powierzchni ponad 4000 m2 opowiadają
o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, z których czerpią Polska i świat.

WYSTAWA 
STAŁA



MUZEUM ŻYCIA



Muzeum POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne, a także platforma 

dialogu społecznego.

Muzeum organizuje liczne wystawy, koncerty, warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych,  
a także spektakle teatralne i seanse filmowe. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem 
naukowców i osobistości życia społecznego oraz spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi. 

MUZEUM
ŻYCIA



EUROPEJSKIE 
MUZEUM ROKU 2016



Muzeum POLIN zostało wyróżnione prestiżową nagrodą European Museum of the 
Year Award 2016 (Europejskie Muzeum Roku 2016).

Muzeum otrzymało nagrodę w uznaniu starań, by zapewnić zwiedzającym unikatową 
atmosferę, pełną wyobraźni interpretację i prezentację tysiącletniej, wspólnej historii 
Żydów i Polaków, a także za kreatywne podejście do edukacji i odpowiedzialność 
społeczną.

To pierwsze takie wyróżnienie dla polskiej placówki muzealnej w blisko czterdziestoletniej 
historii konkursu.
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MUZEUM 
ROKU 2016



ZAPLANUJ WIZYTĘ



GODZINY OTWARCIA MUZEUM:

Poniedziałek, czwartek, piątek: 10:00 - 18:00

Środa, sobota, niedziela: 10:00 - 20:00

Wtorek: muzeum nieczynne

GODZINY WEJŚĆ NA WYSTAWĘ:

10:00 – pierwsze wejście  grupy

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

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

wtorek – muzeum nieczynne

ZAPLANUJ 
WIZYTĘ



ZAPLANUJ 
WIZYTĘ

WYSTAWĘ STAŁĄ MOŻNA ZWIEDZAĆ SAMODZIELNIE LUB Z PRZEWODNIKIEM:

ZWIEDZANIE SAMODZIELNE

Bilety na wystawę stałą lub wystawę czasową można kupić poprzez stronę 
internetową bilety.polin.pl oraz w kasie muzeum.

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

• Grupa może liczyć do 25 osób.

• Grupa szkolna może liczyć do 33 osób (wraz z opiekunami) – 1 opiekunowi na 10 uczniów 
przysługuje bezpłatny bilet.

• Grupy z większą liczbą osób będą dzielone na podgrupy – każda z grup będzie potrzebować 
oddzielnego przewodnika.

• Grupy wchodzą na wystawę co pół godziny.

http://www.bilety.polin.pl/


1. ODKRYJ HISTORIĘ POLSKICH ŻYDÓW (2h - ZWIEDZANIE CAŁEJ WYSTAWY 
STAŁEJ) W 8 galeriach prezentowana jest 1000-letnia historia polskich Żydów od 
średniowiecza do czasów współczesnych.

2. OPOWIEŚĆ O ŻYDACH POLSKICH W XX WIEKU (1,5h – 3 OSTATNIE 
GALERIE) Zwiedzanie galerii poświęconych okresowi międzywojennemu, II wojnie 
światowej, Zagładzie i okresowi powojennemu + możliwość zobaczenia synagogi.

3. ZAGŁADA-PAMIĘĆ (2h, GALERIE 7-8) Spacer tematyczny z przewodnikiem po 
dwóch galeriach wystawy stałej: Zagłada i Powojnie. Opowiemy o czasach Holokaustu 
i odradzaniu się po wojnie życia żydowskiego. Spróbujemy odnieść się do dyskusji 
prowadzonej na Zachodzie od lat sześćdziesiątych XX wieku na temat Zagłady, w tym 
także do prób jej negowania. Porozmawiamy również o politycznych grach toczących 
się wokół upamiętnienia tragedii Żydów w czasach PRL i o współczesnych aspektach 
dyskusji o Zagładzie.

4. ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE (2h, GALERIE 1-6) Spacer „Święta” poświęcony jest 
najważniejszym momentom z kalendarza żydowskiego. W trakcie spaceru dowiemy 
się, dlaczego nie wolno pracować w szabat, z jakiej okazji jada się uszy Hamana i co 
łączy Pesach z Wielkanocą. Odnajdziemy ciekawe obiekty związane z żydowskimi 
rytuałami. Poznamy dawne i współczesne zwyczaje świąteczne.

5. ŻYCIE (2h, GALERIE 1-6) W trakcie spaceru przybliżymy zwiedzającym obrzędy 
związane z cyklem życia wynikające z zasad judaizmu. Odwołując się do przestrzeni 
wystawy, przewodnik opowie o kolejnych etapach życia żydowskiej kobiety i 
żydowskiego mężczyzny. Zwiedzający dowiedzą się, w jakich okolicznościach dziecko 
otrzymuje imię, co to są bat i bar micwa, dlaczego ślub żydowski odbywa się pod 
chupą, jak wyglądają kolejne etapy pogrzebu. Spacer Od narodzin do śmierci będzie 
wyjątkową wyprawą w świat żydowskich rytuałów.

ZAPLANUJ 
WIZYTĘ
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ZAPLANUJ 
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ZWIEDZANIE 
INTERAKTYWNE
DLA SZKÓŁ

ZWIEDZANIE INTERAKTYWNE DLA SZKÓŁ Z PRZEWODNIKIEM

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy 4-6): NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA - zwiedzanie połączone

z rozwiązywaniem zadań na specjalnie zaprojektowanych kartach pracy; uczniowie poznają świat 

żydowskich tradycji: cykl życia, święta, zasady koszernej kuchni. Zwiedzanie obejmuje wystawę stałą, 

galerie: Las, Pierwsze spotkania, Paradisus Iudeaorum, Miasteczko, Wyzwania nowoczesności, Na 

żydowskiej ulicy

GIMNAZJUM: PODRÓŻ PRZEZ POLIN - zwiedzanie wystawy stałej połączone z rozwiązywaniem 

zadań w galerii Miasteczko (1648-1772). Program obejmuje zwiedzanie całej wystawy stałej w tym 

zwiedzanie interaktywne galerii Miasteczko

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: OD ŚREDNIOWIECZA DO POWOJNIA - zwiedzanie wystawy stałej 

połączone z rozwiązywaniem zadań w galerii Miasteczko (1648-1772) i Na żydowskiej ulicy (1914-1939). 

Program obejmuje zwiedzanie całej wystawy stałej z przewodnikiem w tym zwiedzanie interaktywne 

galerii Miasteczko i Na żydowskiej ulicy



Grupa do 9 osób:

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

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

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

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

Grupa od 10 osób:

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

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

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

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

PROGRAM MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ

Dzieci od 7 roku życia i młodzież ucząca się do 26 roku: 1zł/os

Opłata za przewodnika:

Po polsku: 200zł /od grupy

W języku obcym: 300zł / od grupy

Polska grupa szkolna: 120zł /od grupy

• Płatności dokonuje się online przez system PayU na 2 tygodnie przed wizytą.

• Rezerwację można anulować lub zmienić najpóźniej 5 dni przed datą zwiedzania -
zwracamy wtedy wszystkie koszty. Późniejsza anulacja będzie wiązała się z poniesieniem 
przez Państwa kosztów przewodnika.

• Istnieje możliwość dokupienia biletów na miejscu pod warunkiem, że ostateczna liczba 
osób w grupie nie przekroczy 25 oraz nie trzeba będzie angażować następnego 
przewodnika. 

• Niewykorzystane bilety można zwrócić w kasie w dniu zwiedzania – zwrot pieniędzy  
będzie zrobiony na konto, z którego dokonano płatności (dotyczy tylko zwiedzania 
z przewodnikiem).
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CENTRUM 
INFORMACYJNE



CENTRUM 
INFORMACYJNE

Centrum Informacyjne oferuje swoim gościom:

• kontakt ze specjalistami z zakresu: genealogii, historiografii regionalnej, 
bibliotekarstwa, konserwatorstwa, digitalizacji, a także wielu innych dziedzin 
historii.

• dostęp do specjalistycznego księgozbioru dotyczącego historii, kultury, dziedzictwa 
i religii Żydów w Polsce.

• bezpłatny dostęp do baz danych gromadzących zasoby z zakresu żydowskiej 
historii i genealogii.

• zbiór map II Rzeczypospolitej i historycznych planów miast.

• możliwość zapoznania się z tematycznymi prezentacjami o historii i kulturze 
polskich Żydów przy pomocy „Makrofilmu” – instalacji artystycznej wykorzystującej 
zdjęcia i dokumenty archiwalne.

• katalog nazw miejscowości z terenów II Rzeczypospolitej w języku jidysz i polskim.

• kolekcję przedwojennych zdjęć prezentujących żydowskie życie codzienne            
w wybranych miastach II Rzeczypospolitej.

Kontakt: resourcecenter@polin.pl

mailto:resourcecenter@polin.pl


OFERTA
DLA SZKÓŁ



SZKOŁY

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiają 1000-letnią historię Żydów polskich  
jako integralną część historii Polski. Warsztaty, spacery, konkursy i spotkania ze świadkami historii uczą 
tolerancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kulturowej.

Warsztaty dla uczniów odbywają się w Centrum Edukacyjnym Muzeum POLIN w Warszawie oraz na 

wystawie stałej „1000 lat historii Żydów polskich”. 

Wszystkie zajęcia są: dopasowane do poszczególnych poziomów nauczania (szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), zgodne z podstawą programową takich przedmiotów jak język 

polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie etc. Pełna oferta dostępna na: 

www.polin.pl/pl/program/strefa-dla-nauczyciela

Rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie nauczyciele, adres e-mail: rezerwacje@polin.pl

http://www.polin.pl/pl/program/strefa-dla-nauczyciela
mailto:rezerwacje@polin.pl


SZKOŁY

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:
• odrodzenie państwa polskiego (II Rzeczpospolita)
• uczennica/ uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich 

kulturę i tradycje

PRZYKŁADOWE WARSZTATY DLA KLAS 4-6

„Żydowskie dzieci w międzywojennej Polsce”
Kultura, szkoła, gazeta dziecięca

Jak żyły dzieci żydowskie przed II wojną światową? Czy chodziły do szkoły? W jakim

języku mówiły? Co robiły w wolnym czasie? Czy uprawiały sport? Zobaczymy jak wyglądał

ten dawny świat: przy jakich ławkach siedziały dzieci w szkole, jakie tańce były wtedy

modne, jak brzmiały podwórkowe wyliczanki i co pisały dzieci w tworzonej przez siebie

gazecie – „Małym przeglądzie”. W czasie zajęć uczennice i uczniowie będą mogli

buszować po wystawie, rozwiązując zadania, przeczytają fragmenty gazety z epoki,

obejrzą krótki film, na którym starsze osoby opowiadają o czasach swojego dzieciństwa

przed II wojną światową.

PUNKTY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

• odrodzenie państwa polskiego (II Rzeczpospolita)

• uczennica / uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące 

w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje

JĘZYK POLSKI:

• uczeń / uczennica konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi 

doświadczeniami 

• uczeń / uczennica uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi 

innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je



SZKOŁY

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE

PRZYKŁADOWE WARSZTATY DLA SZKÓŁ GIMNAZJÓW

„ Stańmy na warszawskiej ulicy”
O życiu żydowskim w II Rzeczypospolitej

Zapraszamy na zajęcia, podczas których porozmawiamy o Żydach w międzywojennej

Polsce. Będą wśród nich: pisarz Bruno Szulc, założycielka Domu Sierot Stefania

Wilczyńska, pisarz Józef Kloc, poseł na sejm rabin Meier Szapiro, założycielka żydowskich

szkół dla dziewcząt Sara Szenirer. Spróbujemy zrozumieć, jaka była ich tożsamość, ich

życiowe, polityczne i religijne wybory.

PUNKTY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

JĘZYK POLSKI:
• uczeń / uczennica przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury 

i uzasadnia ją
• uczennica /  uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, 

narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje 

swoją świadomość
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
• uczeń / uczennica odwołując się do historycznych postaci wykazuje znaczenie 

postaw i cnót obywatelskich
• uczennica / uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki 

wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja



SZKOŁY

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE

PRZYKŁADOWE WARSZTATY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZIALNYCH

„ Jak pięknie się różnić?”
Warsztat o różnorodności

Czy różnorodność jest bogactwem czy zagrożeniem? Jakie trudności mogą

napotkać grupy, w których osoby znacznie się od siebie różnią? W czasie warsztatu

uczniowie i uczennice będą uczestniczyli w ćwiczeniach, które pozwolą im lepiej

poznać się nawzajem i odkryć panującą w ich grupie różnorodność. Będą się uczyli

metod komunikacji opartej na porozumieniu i akceptacji.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
• tożsamość i wielowymiarowość człowieka
• komunikacja interpersonalna, asertywność, empatia

JĘZYK POLSKI:
• uczeń / uczennica odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego

ZAJĘCIA ARYSTYCZNE:
• uczennica / uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu 

plastycznego i innych dziedzin sztuki



REZERWACJE



Rezerwacji można dokonać minimum na 14 lub więcej dni przed planowanym 
terminem zwiedzania, w zależności od dostępności przewodnika.

Rezerwacji można dokonać mailowo: grupy@polin.pl lub wykupić ją online 
przez naszą stronę internetową bilety.polin.pl

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

REZERWACJE

mailto:grupy@polin.pl
mailto:bilety.polin.pl



