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warsztat y 

(oferta bezpłatna)

gdzie ?

Miejsce zbiórki grupy: 
hol główny Muzeum POLIN. 
Warsztaty odbywają się w Centrum 
Edukacyjnym i na wystawie stałej.

kiedy ?

Warsztaty prowadzone są w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki w godzinach 
10:15-12:15 oraz 12:45-14:45. 

cza s trwania

2 godziny (120 minut)

Każda grupa jest zobowiązana, by przyjść 
do muzeum 15 minut przed rozpoczęciem 
zajęć. Uprzejmie prosimy o punktualne 
przybycie. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 
15 minut, edukator/edukatorka ma prawo 
odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić. 

maksymalna liczba osób w grupie

30

rezerwac je

22 471 03 01
rezerwacje@polin.pl

Rezerwacji należy dokonywać 
co najmniej dwa tygodnie przed 
planowanymi warsztatami.
W szczególnych sytuacjach losowych 
zastrzegamy sobie prawo odwołania 
zajęć lub zmiany ich tematu. 

zwiedzanie w ystaw y stałe j

(oferta płatna)

gdzie ?

Miejsce zbiórki grupy: 
hol główny Muzeum POLIN.

kiedy ?

Zwiedzanie jest możliwe w poniedziałki, 
czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00
(ostatnie wejście na wystawę o 16:00) 
oraz w środy, soboty i niedziele w 
godzinach 10:00–20:00 (ostatnie 
wejście na wystawę o 18:00)

cza s trwania

2 godziny (120 minut)

Każda grupa jest zobowiązana, 
by przyjść do muzeum 15 minut przed 
rozpoczęciem zwiedzania. Jeśli grupa 
spóźni się więcej niż 15 minut, przewodnik/
przewodniczka ma prawo zmienić 
trasę zwiedzania lub je odwołać.

maksymalna liczba osób w grupie

30

rezerwac je

22 471 03 01 
grupy@polin.pl
www.bilety.polin.pl

Rezerwacji należy dokonywać 
co najmniej dwa tygodnie przed 
planowanym zwiedzaniem.

ceny biletów

(dotyczą wszystkich ścieżek zwiedzania)

Bilet dla grup szkolnych: 10 zł od osoby.
Koszt przewodnika/przewodniczki w języku 
polskim: dodatkowo 120 zł od grupy.
Opiekunowie (jedna osoba 
na 10 uczniów) wchodzą za darmo.
W czwartki wstęp na wystawę 
jest bezpłatny. 
Brak opłacenia rezerwacji 
w ciągu 48 godzin powoduje jej 
automatyczne anulowanie. 

Szczegółowe informacje:
22 471 03 01
www.polin.pl 

informacje organizacyjne

mailto:rezerwacje@polin.pl
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Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu trzecią już edycję oferty 
edukacyjnej dla polskich szkół stworzoną przez zespół 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jesteśmy 
przekonani, że będzie stanowiła przydatne uzupełnienie 
zajęć, które prowadzą Państwo w szkole, a wizyta 
w naszym muzeum pozostanie Państwa uczniom na 
długo w pamięci i zachęci ich do zgłębiania historii 
polsko-żydowskiej, i historii w ogóle.

Broszura, którą trzymają Państwo w ręku, jest 
efektem nie tylko pracy edukatorów Muzeum POLIN, 
ale też ewaluacji poprzedniej oferty, w której część 
z Państwa brała udział. Jesteśmy wdzięczni za Państwa 
spostrzeżenia, uwagi i podpowiedzi, które pomagają 
nam w ulepszaniu zajęć – tak, aby jak najlepiej 
odpowiadały potrzebom uczniów. 

Podobnie jak w poprzednich naszych ofertach i w tej 
znajdą Państwo zajęcia adresowane do wszystkich 
poziomów i typów szkół. Nowością są różne propozycje 
doskonalenia zawodowego skierowane do Państwa 
– nauczycieli i nauczycielek. Mamy nadzieję, że one 
również spotkają się z zainteresowaniem i że będziemy 
mogli Państwa u nas gościć jak najczęściej. 

Wszystkim Państwu życzę owocnego nowego roku 
szkolnego i licznych powodów do zawodowej satysfakcji.

Z wyrazami szacunku,

prof. Dariusz Stola
Dyrektor Muzeum POLIN
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Edukacja historyczna stanowi bardzo ważny aspekt 
kształcenia, wychowania i przygotowania młodego 
człowieka do świadomego funkcjonowania w otacza-
jącym go świecie. Dlatego tak ważne jest, by młody 
człowiek poznawał historię swego kraju, jej złożoność 
i wielowymiarowość, a tym samym poznawał historię 
społeczeństwa, które ten kraj tworzyło. Z pewnością 
edukacja ta może i powinna przekraczać progi szkolne 
i wchodzić do takich miejsc, które w inny sposób ją 
realizują. Takim miejscem jest Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, którego celem jest zapoznawanie
z niemal 1000-letniej obecnością Żydów na ziemiach 
polskich i edukowanie o niej. Poszczególne galerie 
w niezwykle obrazowy, ale, co bardzo ważne, chronolo-
giczny sposób unaoczniają historię współbytowania, jak 
napisał Antoni Słonimski, dwóch narodów złączonych 
stuleci cierpieniem. Aranżacja każdej galerii tworzącej 
wystawę stałą wsparta wiedzą przewodników stwarza 
niezwykle cenną lekcję historii o zwykłym, codziennym 
życiu społeczności żydowskiej zamieszkującej ziemie 
polskie. Bardzo cenne w ofercie edukacyjnej Muzeum 

jest jej dostosowanie do potrzeb i percepcji określo-
nej grupy odbiorców. Oferta edukacyjna uwzględnia 
wiadomości i metodykę pracy z najmłodszymi odbior-
cami, młodzieżą szkolną, studentami i nauczycielami. 
To świadczy o tym, że zaproponowane przez Muzeum 
zajęcia mają na celu dotarcie do jak najszerszego grona 
odbiorców, a tym samym realizację potrzeb poznaw-
czych każdej grupy wiekowej. Oferta edukacyjna 
uwzględnia także różne metody pracy, począwszy 
od różnorodnych form aktywności artystycznej dla naj-
młodszych, poprzez zajęcia warsztatowe dla starszych 
odbiorców, skończywszy na wystawach, seminariach, 
spotkaniach i konferencjach dla najstarszych. Bogactwo 
oferty edukacyjnej Muzeum POLIN świadczy o tym, 
że każdy, kto chce inaczej uczyć się o 1000-letniej obec-
ności Żydów na ziemiach polskich, poznawać żydowską 
tradycję i kulturę, znajdzie w tym miejscu coś dla siebie.

Bożenna Sucharska, nauczycielka języka polskiego oraz wiedzy 
o kulturze, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

opinie nauczycieli
Wielokrotnie przychodziłam z moimi uczniami do 
Muzeum jeszcze przed otwarciem wystawy stałej: z gim-
nazjalistami – na warsztaty, z licealistami – na wystawy 
Listy do tych, co daleko oraz Warszawa, Warsze... 
i zajęcia im towarzyszące. Byliśmy na spotkaniach z Uri 
Orlevem, Batszebą Dagan, Regine Frydman. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach o Sprawiedliwych, o emi-
grantach do Ameryki, obyczajach Chanuki. Licealiści 
poznawali w przestrzeni wystawy stałej życie codzienne 
w Miasteczku i… w cieniu Zagłady. Po otwarciu wystawy 
stałej oferta edukacyjna Muzeum POLIN jest jeszcze 
bogatsza i ciekawsza – ze stołami multimedialnymi, 
monitorami dotykowymi, filmami, mapami i rycinami 
średniowiecznych grodów, rekonstrukcją sklepienia 
synagogi, makietą Krakowa i Kazimierza, planszami 
i dokumentami prezentującymi wielowarstwowe infor-
macje o żydowskiej i polskiej kulturze oraz przeszłości. 
Znajdują tu oryginalne materiały do zajęć nauczyciele 
historii i polskiego, plastyki i WOS-u, katecheci i filozofo-
wie, matematycy i lingwiści, bibliotekarze i pedagodzy, 
nauczyciele ze szkół ekonomicznych i handlowych, poli-
graficznych i plastycznych.

Spacer po wystawie stałej – sam lub w połączeniu 
z warsztatami – może być prawdziwą przygodą poznaw-
czą efektywnie wzbogacającą tradycyjne nauczanie. 
Dzięki rozbudowanej internetowej platformie eduka-
cyjnej dostępne są lekcje na żywo, gotowe materiały 
i scenariusze dla nauczycieli, bogata biblioteka, wirtu-
alna kolekcja muzealna. Dla poszukujących nauczycieli 
– kopalnia wiedzy i pomysłów. Szkoły i nauczyciele, 
którym zależy na nowoczesnej i rzetelnej edukacji, mają 
w tej instytucji nieocenionego sprzymierzeńca. Do zoba-
czenia w Muzeum POLIN – muzeum odważnych pytań 
i mądrych odpowiedzi!

Barbara Subko, polonistka z Liceum Francuskiego 
im. René Goscinny’ego w Warszawie 

W szerokiej ofercie edukacyjnej Muzeum POLIN 
każdy nauczyciel znajdzie propozycję zajęć dostoso-
waną do wieku i potrzeb jego uczniów. Nauczyciele nie 
muszą obawiać się o realizację podstawy programowej, 
gdyż treści zajęć są spójne z programami nauczania. 
Wizyta w Muzeum POLIN to nauka przez doświad-
czenie, samodzielne poszukiwanie wiedzy. Twórcom 
wystawy stałej zależało na pokazaniu, że placówka 
jest miejscem, w którym celebruje się życie. Historia 
Żydów pokazana jest jako nieodłączną część historii 
Polski, która stale się dzieje. Pokazanie, że wydarzenia 
historyczne mają odniesienie do teraźniejszości to sens 
i misja placówki. Moi uczniowie uczestniczyli w warsz-
tatach „Wyzwania nowoczesności” i zwiedzili część 
wystawy poświęconej XIX wiekowi. 

Zgodnie stwierdzili, że wizyta skłoniła ich do refleksji 
nad własnym światopoglądem i tożsamością. Docenili 
możliwość wyrażania własnych opinii. Inna grupa 
uczniów uczestniczyła w zajęciach na temat Zagłady. 
Tu poznawali historię poprzez pryzmat doświadczeń 
jednostki. Oprócz odpowiedzi na pytania dlaczego, 
co i kiedy mieli szansę doświadczyć rzeczywistości 
postrzeganej przez zwykłego człowieka, poznania 
zdarzeń nieuchwytnych. Jako nauczycielka najbardziej 
cenię to, że zarówno wystawa stała, jak i warsztaty 
nastawione są na poznanie i rozwój postaw społecz-
nych. Młodzi ludzie uczą się krytycznego myślenia 
i odróżniania faktów od opinii. 

Katarzyna Łaziuk, nauczycielka języka angielskiego 
w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
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Oddajemy w Państwa ręce nowy katalog, w którym 
opisujemy możliwości, jakie dla edukacji stwarza 
Muzeum i jego wystawa stała. Zapraszamy do udziału 
w warszta tach, zwiedzaniu i akcjach społecznych 
oraz do korzystania z bazy materiałów dydaktycznych 
dostępnych na www.polin.pl/edu. Wszystkie zajęcia są 
prowadzone przy pomocy najnowszych metod i środków 
dydaktycznych oraz pomagają w realizacji programu 
dydaktycznego i wychowawczego, który obowiązuje 
we wszystkich polskich szkołach. 

W ofercie Muzeum skierowanej do szkół są warsztaty 
łączące elementy historyczne, kulturowe i edukację 
antydyskryminacyjną. Do końca kwietnia 2016 roku 
dzięki wsparciu z udzielonemu z funduszy norweskich 
i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię będą 
one bezpłatne. O zasadach odpłatności w okresie 
maj-czerwiec poinformujemy z odpowiednim 
wyprzedzeniem na stronie www.polin.pl/edu.

Prawie wszystkie warsztaty zaczynają się i kończą 
w salach Centrum Edukacyjnego. W środkowej części 
zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują w grupach 
w wybranych galeriach wystawy stałej. Chcemy 
stworzyć sytuację edukacyjną, w której dzieci i młodzież 
uczą się poprzez doświadczenie i działanie. Przestrzeń 
wystawy jest najważniejszym elementem takiego 
doświadczenia.

Część zajęć nie wymaga jednak korzystania 
z wystawy stałej. W salach edukacyjnych odbywają się 
warsztaty antydyskryminacyjne (uczniowie uczestni-
czą w ćwiczeniach symulacyjnych i dyskusjach) oraz 
zajęcia „Dziecko w czasie Zagłady” dla klas 4–6 szkół 
podstawowych.

Wystawa stała to podróż przez 1000 lat historii 
polskich Żydów – od średniowiecza do współczes-
ności. Jedną z możliwości jej obejrzenia jest wybór 
zwiedzania interaktywnego – w trakcie oprowadzania 
uczniowie i uczennice rozwiązują zadania na specjalnie 
przygotowanych kartach pracy pod okiem edukatora. 
Zwiedzanie jest wtedy dla grupy bardziej osobiste 
i angażujące. Inna możliwość to obejrzenie wystawy 
razem z przewodnikiem.

Muzeum POLIN jest dostępne dla osób z niepełno-
sprawnościami (rodzaj zajęć jest ustalany indywidual-
nie). Na specjalne zamówienie niektóre zajęcia mogą być 
prowadzone w językach obcych lub poza budynkiem 
Muzeum, na przykład w szkołach przyszpitalnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem i udziału 
w naszym programie edukacyjnym!

Zespół Centrum Edukacyjnego 
Muzeum POLIN

czym jest oferta edukacyjna muzeum?
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rol a muzeów w X Xi wieku

Współczesne muzea stały się centrami kultury i edukacji, 
w których poprzez doświadczanie można konstruować 
swoje własne rozumienie przeszłości. Odwiedzający są 
partnerami dialogu. Są zachęcani do aktywności − do 
tego, by wpływać na charakter i kształt Muzeum, ekspo-
zycji, oferty edukacyjnej i kulturalnej. Osoby, z którymi 
chcemy wchodzić w dialog w Centrum Edukacji Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, to dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym, a także ich opiekunowie i opiekunki, 
nauczycielki i nauczyciele. Dlatego wyznaczając sobie 
cele, bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby 
i oczekiwania tych grup.

oczekiwania uczniów i uczennic

Z naszych doświadczeń wynika, że uczennice i uczniowie 
potrzebują przede wszystkim przyjaznej i bezpiecznej 
atmosfery, która motywuje ich do uczestniczenia w zaję-
ciach. Bardzo ważna jest też forma zajęć – chcą, by była 
atrakcyjna, różnorodna, zaskakująca. Oczekują, że 
edukacja będzie odkrywaniem czegoś poprzez działania 
angażujące zmysły i wykorzystujące najnowsze techno-
logie. Uczniowie i uczennice często zadają sobie pytanie: 
„Po co nam to?”. Jeśli znajdą na to pytanie odpowiedź, 
mogą się w większym stopniu włączyć w działanie. Chcą 
rozumieć sens tego, co robią. Według nas, kluczem do 
tego, by odpowiedzieć na te potrzeby, jest stworzenie 
dobrych relacji między grupą dzieci czy młodzieży 
a osobami prowadzącymi zajęcia. Dlatego dbamy o to, 

by te relacje były oparte na szacunku i podmiotowym 
traktowaniu, a edukatorzy i edukatorki rozumieli sposób 
funkcjonowania procesów grupowych i mieli duże umie-
jętności komunikacyjne. Rolą edukatora/edukatorki jest 
stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczniowie 
i uczennice będą chcieli, chciały rozmawiać. Drugą 
kluczową kwestią jest dobranie odpowiednich metod 
edukacji muzealnej – aktywnych, nowoczesnych, ale 
też dostosowanych do celów kształcenia i wieku osób 
uczestniczących. Mamy tu najlepszych sprzymierzeń-
ców: narzędzia edukacyjne, którymi są wystawa stała 
i wystawy czasowe. Wykorzystujemy również środki 
dydaktyczne dostępne w salach edukacyjnych.

współpr aca z naucz ycielk ami i naucz ycie l ami

Nauczyciele i nauczycielki są ważnymi partnerami  
i partnerkami, z którymi współpracujemy przy two-
rzeniu programu edukacyjnego muzeum. Chcemy, 
by prowadzone w Muzeum zajęcia wspomagały system 
edukacji i korespondowały z nim. Tworząc program, 
bierzemy pod uwagę podstawę programową kształcenia 
ogólnego: zajęcia mają być rozwinięciem i uszczegóło-
wieniem zajęć szkolnych, ale nie mają ich zastępować. 
Do nauczycielek i nauczycieli kierujemy specjalne 
programy, m.in.: seminaria i kursy, które pozwalają 
na zapoznanie się z tysiącletnią historią polskich Żydów, 
specjalne oprowadzania po wystawie stałej, publikacje 
i materiały edukacyjne dostępne na naszej stronie inter-
netowej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową 
ofertą naszych działań na stronie www.polin.pl/edu. 

o centrum edukacyjnym 
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„Ludzie różnią się między sobą” – takie założenie 
przyświeca edukacji w Muzeum POLIN. Świat pełen 
jest różnorodności: kultur i stylów życia, języków, religii 
i narodowości. Edukacja międzykulturowa uczy czer-
pania z tej różnorodności, rozumienia jej, otwierania się 
na nią. Wielość kultur to nie zagrożenie, ale bogactwo, 
którego posiadaczem może być każdy i każda. Bliskość 
z drugim człowiekiem nie musi się opierać na szukaniu 
podobieństw, uwspólnianiu. Mogę być blisko także 
z kimś, kto różni się ode mnie. Jego/jej inność nie jest 
jednak absolutna – z każdym człowiekiem mogę znaleźć 
coś, co mnie od niego różni, ale też i to, co nas łączy.

Podczas warsztatów w Centrum Edukacyjnym 
pokazujemy uczniom i uczennicom, jak wygląda świat 
widziany z takiej właśnie perspektywy. Chcemy im 
pokazać Polskę wielokulturową − jej różnorodność 
można dostrzec w każdej szkolnej klasie, w każdej grupie 
młodzieży, w każdej społeczności. W tym kontekście 
przedstawiamy różnorodność Polski historycznej, którą 
współtworzyli przedstawiciele i przedstawicielki wielu 
narodów, kultur i grup wyznaniowych. Historię i kulturę 
polskich Żydów i Żydówek rozumiemy jako część pol-
skiego dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie jako 
element mozaiki kultur i religii współczesnego świata. 

Otwieranie się na różnorodność, postawa tolerancji 
i akceptacji według Jolanty Ambrosewicz-Jacobs 
„oznacza poznawanie nowych sposobów myślenia 
i odczuwania, nowych zachowań. Jest to proces 
trudny i indywidualny. Aby rozwijać postawy tolerancji, 
potrzebujemy pomocy”1.

1  J. Ambrosewicz-Jacobs, Tolerancja. Jak uczyć siebie 
i innych, Biblioteka Willi Decjusza, Kraków 2003, s. 20.

Chcemy, aby warsztaty edukacyjne w Muzeum 
zapewniały dzieciom i młodzieży tę pomoc. Poznając inne 
kultury, lepiej poznają także samych siebie. W szerszej 
perspektywie poznawanie różnorodności świata pozwala 
na lepsze zrozumienie procesów kierujących rozwojem 
jednostek i całych społeczeństw. 

Poszanowanie przejawów różnorodności jest reali-
zowane w całej naszej działalności edukacyjnej. Przede 
wszystkim jest z tym związana tematyka naszych zajęć, 
ale również ich forma. Przykładowo, często podczas 
zajęć wykorzystujemy pracę w małych grupach – 
metodę, która pozwala na najpełniejsze edukacyjne 
wykorzystanie różnorodności obecnej w każdej, nawet 
najmniejszej grupie. Staramy się również, żeby na każ-
dych zajęciach znalazły się ćwiczenia dostosowane do 
osób o różnej wrażliwości i różnych potrzebach (wzro-
kowcy, słuchowcy, kinestetycy). Na niektórych warszta-
tach stosujemy też ćwiczenia symulacyjne. 

Innym przejawem edukacji dla różnorodności jest to, 
że edukatorzy i edukatorki nigdy nie narzucają osobom 
uczestniczącym w warsztacie swojego zdania, a dys-
kusje nie mają z góry założonej tezy, do której chcemy 
doprowadzić uczennice i uczniów. Dajemy im wolną 
przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń. Dbamy jed-
nocześnie, by traktowali z szacunkiem poglądy i emocje 
innych osób. W tym sensie staramy się, by każdy warsz-
tat, niezależnie od tematyki, był przesiąknięty duchem 
pedagogiki korczakowskiej – poszanowania dziecka 
i młodego człowieka oraz traktowania go po partnersku.

cele eduk atorek i edu k atorów

Jeśli kształt edukacji muzealnej rodzi się w dialogu, 
to musi to być dialog trzech partnerów/partnerek: grupy 
uczniów i uczennic, nauczycielek i nauczycieli, ale też 
edukatorów i edukatorek. Jak wynika z misji muzeum, 
chcemy przybliżać dzieciom i młodzieży tysiącletnie 
dziedzictwo polskich Żydów i w ten sposób przywracać 
pamięć o nim. Historię Żydów traktujemy tu jako ele-
ment historii Polski. W kraju, w którym kilkadziesiąt lat 
temu 10% ludności stanowili Żydzi, dzisiaj dla młodego 
pokolenia są oni postaciami abstrakcyjnymi, nieznanymi. 
Chcemy to zmienić. Żydzi stanowią ważny i nieodłączny 
element nie tylko „dużej” historii Polski, ale przede 
wszystkim polskiej historii lokalnej. Chcemy przywracać 
pamięć o społeczności żydowskiej i poprzez to również 
pamięć o Polsce wielokulturowej, wielonarodowej, 

wielowyznaniowej. Chcemy też pokazywać, jak wygląda 
społeczność żydowska dzisiaj – w Polsce i na świecie. 
Nie tylko społeczność żydowska jest jednak przedmio-
tem naszych zainteresowań. Ucząc o Zagładzie, wspomi-
namy o losie innych prześladowanych osób i grup, takich 
jak Romowie i Sinti czy osoby z niepełnosprawnościami. 
W ramach edukacji obywatelskiej poruszamy tematy 
ważne społecznie, takie jak wykluczenie, akceptacja dla 
różnorodności, prawa mniejszości, prawa dziecka. 

edukacja międzykulturowa 
– różnorodność jako wartość
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Holokaust, Shoah, Zagłada − to nazwy, którymi okre-
ślamy przeprowadzoną przez niemieckich nazistów i ich 
pomocników eksterminację prawie sześciu milionów 
europejskich Żydów i Żydówek, w tym blisko trzech 
milionów Żydów i Żydówek polskich. Ten bezpreceden-
sowy mord został dokonany podczas II wojny światowej, 
w znacznej części na okupowanych ziemiach polskich. 
Ofiarami niemieckiego ludobójstwa byli także Słowianie 
i Słowianki (w tym Polacy i Polki), Sinti, Romowie 
i Romki, a także osoby uznane przez totalitarne państwo 
niemieckie za niegodne życia (osoby z niepełnospraw-
nościami fizycznymi lub intelektualnymi, homoseksuali-
ści, świadkowie Jehowy). To, co wydarzyło się w sercu 
cywilizowanej Europy ponad 70 lat temu, zmusza do 
refleksji nad kondycją człowieka, społeczeństwa, pań-
stwa i władzy. Wielką rolę w tej dziedzinie ma do ode-
grania edukacja: ta powszechna, realizowana w szkołach, 
i ta nieformalna, prowadzona przez instytucje takie jak 
muzea czy różnego rodzaju organizacje społeczne.

Muzeum POLIN – z uwagi na swój charakter i przesła-
nie – jest instytucją, w której edukowanie społeczeństwa 
na temat Zagłady zajmuje ważne miejsce. Jakie są cele 
tej edukacji? Jakimi metodami chcemy je osiągnąć?

Chcemy, by edukacja o Zagładzie:
 ➔  dała uczniom i uczennicom rzetelną 

wiedzę historyczną,
 ➔  przyczyniła się do zachowania pamięci 

o polskich Żydach i Żydówkach,
 ➔  zachęcała uczennice i uczniów do osobistej refleksji 

nad kwestiami moralnymi związanymi z Zagładą 
oraz nad ich konsekwencjami dla współczesności.

Reguły, którymi się kierujemy, ucząc o Zagładzie:
 ➔  Nie istnieje jeden, dobry dla wszystkich, sposób 

nauczania o Zagładzie – metody powinny być   
dostosowane do potrzeb i wieku uczniów i uczennic.

 ➔  Traktujemy historię jako niejednoznaczną, złożoną, 
wieloaspektową. Dążymy do kształtowania 
u uczennic i uczniów krytycznego, samodzielnego 
myślenia i świadomej, poszukującej postawy. 

 ➔  Chcemy, żeby nasze zajęcia budziły w nich potrzebę 
refleksji i skłaniały do zadawania dalszych pytań.

 ➔  Zależy nam, by budzić empatię dla ofiar, ale nie 
chcemy powodować utożsamiania z ofiarami (nie 
używamy w związku z tym metody dramy).

 ➔  Uważamy, że w nauczaniu o Zagładzie 
ważne jest zarówno dostarczenie uczniom 
i uczennicom rzetelnej historycznej wiedzy, jak 
i pobudzenie ich do refleksji na temat postaw, 
które przyjmowali ludzie w czasie wojny. 
Dopiero poruszenie obu tych kwestii pozwala na 
pełne zrozumienie zagadnienia. Ważne jest, by 
nauczanie o Zagładzie łączyło sferę intelektualną 
i emocjonalną życia młodego człowieka.

 ➔  Nie epatujemy przemocą (ani w obrazie, ani 
w tekście), gdyż według nas pokazywanie przemocy 
nie tylko nie budzi empatii dla ofiar, ale wzmacnia 
obojętność młodzieży, która w nowoczesnych 
mediach stale styka się z przemocą.

 ➔  Uczennice i uczniowie biorący udział w zajęciach 
edukacyjnych poświęconych Zagładzie realizują 
zapisy podstawy programowej nauczania 
przedmiotów społeczno-humanistycznych (języka 
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy 

edukacja o zagładzie 
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o kulturze, etyki). Nasze działania edukacyjne nie 
mają jednak na celu zastąpienia szkoły w nauczaniu 
tych przedmiotów, ale pogłębienie, wzbogacenie, 
problematyzację niektórych wątków nauczanych 
treści. Chcemy wspierać nauczycieli i nauczycielki 
w prowadzonym przez nich procesie dydaktycznym.

Metody, którymi posługujemy się, ucząc o Zagładzie:
 ➔ analiza i twórcze przetworzenie literatury 

dziecięcej na temat wojny (metoda 
pracy z najmłodszymi uczniami),

 ➔ zwiedzanie galerii Zagłada na wystawie 
stałej i wykonywanie zadań na ekspozycji – 
doświadczenie przestrzeni muzealnej 
zaaranżowanej w taki sposób, by symbolicznie 
pokazywała przestrzeń warszawskiego getta,

 ➔ analiza i interpretacja filmów z relacjami Ocalałych, 
świadków Zagłady (zaczerpniętych z Archiwum 
Historii Wizualnej USC Shoah Foundation),

 ➔ rozmowy z członkiniami i członkami Stowarzyszenia 
Dzieci Holocaustu w Polsce podczas specjalnie 
organizowanych spotkań dla młodzieży,

 ➔ analiza i interpretacja pisemnych relacji świadków,
 ➔ analiza i interpretacja literatury, dzieł sztuki 

dotyczących Zagłady.

warsztaty dla klas 1–3 

szkół podstawowycH
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s łowa kluczowe

legendy
żydowscy kupcy  
średniowieczna polska
języki żydowskie

słowa kluczowe

miasto średniowieczne
dobroczynność 
hebrajskie monety

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Pierwsze spotkania

tajemnica starej monety
O pieniądzach, dobroczynności i Żydach w średniowieczu

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja społeczna:
 ➔ uczennica/uczeń wie, że warto 
pomagać potrzebującym

 ➔ uczeń/uczennica wie, że ludzie żyją 
w różnych warunkach i dlatego 
nie należy chwalić się bogactwem 
ani nie należy dokuczać 
dzieciom, które wychowują się 
w trudniejszych warunkach

edukacja plastyczna:
 ➔ uczeń/uczennica wypowiada 
się w wybranych technikach 
plastycznych na płaszczyźnie 
i w przestrzeni; posługuje się takimi 
środkami wyrazu plastycznego, 
jak: kształt, barwa, faktura

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczennica/uczeń uczestniczy 
w rozmowie na tematy związane 
z życiem rodzinnym i szkolnym, 
także inspirowane literaturą

 ➔ uczeń/uczennica słucha 
w skupieniu czytanych utworów 
(np. baśni, opowiadań)

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica uczestniczy 
w zabawie teatralnej, 
ilustruje mimiką, gestem, 
ruchem zachowania bohatera 
literackiego lub wymyślonego

 ➔ uczennica/uczeń obdarza uwagą 
dzieci i dorosłych, słucha ich 
wypowiedzi i chce zrozumieć, 
co przekazują; komunikuje w jasny 
sposób swoje spostrzeżenia, 
potrzeby, odczucia

edukacja muzyczna:
 ➔ uczeń/uczennica powtarza 
prostą melodię, wykonuje 
śpiewanki i rymowanki

edukacja plastyczna:
 ➔ uczennica/uczeń wypowiada 
się w wybranych technikach 
plastycznych na płaszczyźnie 
i w przestrzeni

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galerie: Las i Pierwsze spotkania

wędrując do polin
O tym, jak Żydzi dotarli do Polski i tu zamieszkali

Co wiedzą dzieci o pierwszych polskich monetach? Wytwarzali je żydowscy 
kupcy. Na wystawie dzieci będą mogły wykonać elektroniczną monetę 
z własnym imieniem zapisanym hebrajskim alfabetem! Porozmawiamy też 
o dobroczynności, która dla Żydów i Żydówek była ważnym przykazaniem 
religijnym. Dzieci poznają związaną z tym legendę o Szymonie zwanym 
Skąpcem. Na koniec uczennice i uczniowie wykonają własne puszki na 
cedakę – czyli pojemniki na datki dla potrzebujących.

Dlaczego Żydzi przywędrowali do Polski? Skąd przybyli? Kim byli? 
Przeniesiemy się do galerii Las poświęconej średniowieczu, wcielimy w rolę 
wędrownych kupców podróżujących po Europie. Poznamy też legendę 
o Polin, ziemi odpoczynku. Zobaczymy, co znaczy Polin w jidysz i po 
hebrajsku i różnicę między tymi językami – pisząc litery, słuchając brzmienia 
słów, a nawet śpiewając wspólnie pieśni. Stworzymy instalację plastyczną – 
drzewo z legendarnego lasu.
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mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Miasteczko

słowa kluczowe

dom żydowski
synagoga
targ
szabat

Dawno temu w miasteczku mieszkała mała Ryfka, żydowska dziewczynka. 
W czasie warsztatów dzieci przeniosą się do XVIII wieku, poznają historię jej 
rodziny. W galerii Miasteczko odwiedzą jej dom, w którym babcia Sara przy-
gotowuje potrawy na szabat; synagogę, gdzie tata Ryfki jest odźwiernym 
i targ, na którym pracuje jej mama, Fajgełe. Odegrają scenki, wcielając się 
w postaci z przeszłości. 

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica uczestniczy 
w zabawie teatralnej, 
ilustruje mimiką, gestem, 
ruchem zachowania bohatera 
literackiego lub wymyślonego

 ➔ uczennica/uczeń rozumie 
umowne znaczenie rekwizytu 
i umie posłużyć się nim 
w odgrywanej scence

 ➔ uczeń/uczennica uważnie 
słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji

edukacja społeczna:
 ➔ uczennica/uczeń współpracuje 
z innymi w zabawie, w nauce 
szkolnej; przestrzega 
reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej

dawno temu w miasteczku…
O religii i życiu codziennym Żydów w XVIII wieku

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica interesuje 
się książką i czytaniem

 ➔ uczennica/uczeń ma potrzebę 
kontaktu z literaturą i sztuką dla 
dzieci, czyta wybrane przez siebie 
i wskazane przez nauczyciela 
książki, wypowiada się na ich temat

edukacja plastyczna:
 ➔ uczeń/uczennica wypowiada 
się w wybranych technikach 
plastycznych na płaszczyźnie 
i w przestrzeni; posługuje się takimi 
środkami wyrazu plastycznego, 
jak: kształt, barwa, faktura

s łowa kluczowe

książka
pierwsze drukarnie
jidysz

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Paradisus Iuadeorum

Podczas warsztatów dzieci zanurzą się w świecie książek: tych współ-
czesnych, ale też tych dawnych, z XVI wieku. Na wystawie stałej odkryją, 
że pierwsze polskie drukarnie zakładali Żydzi i że drukowali w nich książki 
w różnych językach i za pomocą różnych alfabetów. Uczniowie i uczennice 
dowiedzą się, jak działa prasa drukarska i sami będą mogli za jej pomocą 
wydrukować okładki starych ksiąg. Zobaczą też gabinet uczonego z szes-
nastowiecznego Krakowa. Na koniec samodzielnie zaprojektują okładki 
książek, używając symboli ważnych dla kultury żydowskiej. 

w świecie książek
O starych księgach i żydowskich drukarniach
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mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała,  
galeria Na żydowskiej ulicy

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja społeczna:
 ➔ uczennica/uczeń współpracuje 
z innymi w zabawie

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica uczestniczy 
w rozmowie na tematy związane 
z życiem rodzinnym i szkolnym

 ➔ uczennica/uczeń czyta i rozumie 
proste, krótkie teksty

edukacja plastyczna:
 ➔ uczeń/uczennica wypowiada 
się w wybranych technikach 
plastycznych na płaszczyźnie 
i w przestrzeni; posługuje się takimi 
środkami wyrazu plastycznego, 
jak: kształt, barwa, faktura

słowa kluczowe

życie codzienne 
w międzywojennej polsce
różnorodność Żydów
dziecięce zabawy

gry i zabawy żydowskie
O zabawach dzieci żydowskich w międzywojennej Polsce

Jak gra się w cymbergaja, sznurki i drejdla? I czemu słychać język jidysz 
w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana, Szlomo 
i Michał mieszka w jednej kamienicy, należą do Bractwa Podwórkowej 
Przyjaźni. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice też mogą zostać 
członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. 

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Miasteczko

s łowa kluczowe

synagoga
bajki singera
słuchowisko
prace plastyczne

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica interesuje 
się książką i czytaniem; słucha 
w skupieniu czytanych utworów

 ➔ uczennica/uczeń rozumie sens 
kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne i napisy

edukacja plastyczna:
 ➔ uczeń/uczennica podejmuje 
działalność twórczą, posługując 
się takimi środkami wyrazu 
plastycznego jak: kształt, 
barwa, faktura w kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni

edukacja społeczna:
 ➔ uczennica/uczeń współpracuje 
z innymi w zabawie; przestrzega 
reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej

Co robi wiewiórka w synagodze? O tym dzieci dowiedzą się, odwiedzając 
osiemnastowieczne miasteczko odtworzone w Muzeum. Poznają funkcje 
jakie pełnił w nim targ, karczma, kościół i synagoga. Wiewiórka i inne 
zwierzęta pojawią się też w bajce Singera, którą uczniowie i uczennice 
poznają w czasie zajęć. Wspólnie nagrają treść bajki, tworząc radiowe 
słuchowisko. Na koniec wykonają prace plastyczne i zrobią kolorowe 
przypinki ze znakami zodiaku. 

co robi wiewiórka w synagodze?
O żydowskich bajkach i synagodze z Gwoźdźca
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica rozumie sens 
kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne i napisy

 ➔ przepisuje, pisze z pamięci; dba 
o estetykę i poprawność graficzną 
pisma (przestrzega zasad kaligrafii)

 ➔ uważnie słucha wypowiedzi 
i korzysta z przekazywanych 
informacji

 ➔ uczeń/uczennica czyta i rozumie 
teksty informacyjne dostępne 
na I etapie edukacyjnym 
i wyciąga z nich wnioski

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

słowa kluczowe

jidysz
hebrajski
alfabet
czasopisma w polsce 
międzywojennej

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice rozszyfrują takie
znaki: עברית יידיש. Przekonają się, że niektórych słów zapożyczonych 
z jidysz używają na co dzień, np. „Lubisz bajgle? Masz fajne ciuchy! 
Ale tu bałagan!”. Poznawanie słów i liter może być zabawą, zwłaszcza jeśli 
używamy do tego piosenek, filmów animowanych i kolorowych stempli. 
Nasi najmłodsi goście nauczą się pisać swoje imiona alfabetem hebrajskim. 
Zobaczą na wystawie stałej czasopisma w jidysz i hebrajskim wydawane 
w międzywojennej Polsce. 

abc, alef bet, alef bejs…
O językach żydowskich: jidysz i hebrajskim, i o alfabecie

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

s łowa kluczowe

bajki singera
teatr kukiełkowy
polska ulica międzywojenna

punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica interesuje 
się książką i czytaniem; słucha 
w skupieniu czytanych utworów 
(np. baśni, opowiadań, wierszy)

 ➔ uczennica/uczeń uczestniczy 
w zabawie teatralnej, 
ilustruje mimiką, gestem, 
ruchem zachowania bohatera 
literackiego lub wymyślonego

 ➔ uczeń/uczennica rozumie 
umowne znaczenie rekwizytu 
i umie posłużyć się nim 
w odgrywanej scence

edukacja plastyczna:
 ➔ uczennica/uczeń wykonuje 
proste rekwizyty (lalkę, 
pacynkę) i wykorzystuje je 
w małych formach teatralnych 

uliczny teatrzyk 
O bajkach Singera i teatrze ulicznym 
w międzywojennej Polsce

Uczestnicy warsztatów wysłuchają bajki Singera, zaprojektują kukiełki na 
wzór jej bohaterów, a na koniec wystawią spektakl. Wszystko odbędzie się 
w przestrzeni wystawy stałej, na ulicy międzywojennej Warszawy.
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

edukacja polonistyczna:
 ➔ uczeń/uczennica uczestniczy 
w rozmowach: zadaje 
pytania, udziela odpowiedzi 
i prezentuje własne zdanie

edukacja społeczna:
 ➔ uczennica/uczeń potrafi 
odróżnić co jest dobre, a co złe 
w kontaktach z rówieśnikami 
i dorosłymi; wie, że warto być 
odważnym/odważną, mądrym/
mądrą i pomagać potrzebującym

 ➔ uczennica/uczeń odróżnia dobro od 
zła, stara się być sprawiedliwym/
sprawiedliwą i prawdomównym/
prawdomówną; nie krzywdzi 
słabszych i pomaga potrzebującym

 ➔ uczeń/uczennica jest tolerancyjny/
tolerancyjna wobec osób 
innej narodowości, tradycji 
kulturowej itp.; wie, że wszyscy 
ludzie mają równe prawa

s łowa kluczowe

prawa dziecka
demokracja dziecięca
pedagogika janusza korczaka 
i stefanii wilczyńskiej

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

Stefania Wilczyńska i Janusz Korczak założyli w Warszawie Dom Sierot – 
niezwykłe miejsce, w którym najważniejsze były dzieci i ich potrzeby. 
Bo „dziecko to jutro” – powiedział Janusz Korczak. Od tego, jakie będą 
dzieci, zależy przyszłość. A czego dzieci potrzebują? „Dzieci chcą się śmiać, 
biegać, swawolić”. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice poznają 
historie kilkorga wychowanków Domu Sierot. Zakosztują atmosfery korcza-
kowskiego Domu, czytając różne opowieści, oglądając fragmenty wystawy 
stałej o okresie międzywojennym i uczestnicząc w symulacji posiedzenia 
dziecięcego samorządu. Warsztat uwrażliwia na prawa i potrzeby dzieci.

„dziecko to jutro!”
O wychowankach Domu Sierot Janusza Korczaka 
i Stefanii Wilczyńskiej

warsztaty dla klas 4-6 

szkół podstawowycH



warsztat Y dl a kl a s 4 – 6 szkół podstawow Ych warsztat Y dl a kl a s 4 – 6 szkół podstawow Ych

30 31

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia 
znaczenie wynalazku pisma 
dla wspólnoty ludzkiej

 ➔ wskazuje na mapie Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów

 ➔ podaje przykłady różnych 
źródeł historycznych i wyjaśnia, 
dlaczego należy je chronić

 ➔ opisuje kulturę i tradycję wybranej 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej żyjącej w Polsce 

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń uczestnicząc 
w rozmowie, słucha z uwagą 
wypowiedzi innych, mówi 
na temat; prezentuje własne 
zdanie i uzasadnia je

plastyka:
 ➔ uczeń/uczennica podejmuje 
działalność twórczą, posługując się 
podstawowymi środkami wyrazu 
plastycznego w kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni

słowa kluczowe

książka
pierwsze drukarnie
jidysz
prace plastyczne

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Paradisus Iuadeorum

marzenie o bibliotece
Pierwsze drukarnie i stare księgi

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń opisuje miasto 
średniowieczne, używając 
pojęć: kupiec, rzemieślnik, 
cech, burmistrz, samorząd 
miejski, rynek, mury miejskie

 ➔ uczeń/uczennica opisuje różne 
grupy społeczne, wskazując 
ich role w społeczeństwie

plastyka:
 ➔ uczeń/uczennica podejmuje 
działalność twórczą, posługując się 
podstawowymi środkami wyrazu 
plastycznego w kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica objaśnia 
morał bajki oraz samodzielnie 
formułuje przesłanie baśni

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Pierwsze spotkania

s łowa kluczowe

miasto średniowieczne
dobroczynność
hebrajskie monety

Na polskim banknocie dziesięciozłotowym widać Mieszka I, a z drugiej 
strony – starą monetę z hebrajskimi napisami. Skąd się wzięły te napisy 
na najstarszych polskich pieniądzach? Uczniowie i uczennice odkryją to na 
wystawie, gdzie zobaczą prawdziwą monetę z XIII wieku i poznają historię 
żydowskich mincerzy. Zadomowią się w średniowiecznym mieście, gdzie 
oprócz kupców żydowskich mieszkali też rzemieślnicy, rycerze, kobiety 
różnych stanów. Stara legenda o Szymonie zwanym Skąpcem przybliży 
dzieciom temat dobroczynności, która jest ważnym elementem życia we 
wspólnocie żydowskiej. Na koniec w sali edukacyjnej uczennice i ucznio-
wie wykonają własne puszki na cedakę – czyli pojemniki na datki dla 
potrzebujących.

tajemnica starej monety
O pieniądzach, dobroczynności i Żydach w średniowieczu

Na wystawie stałej uczniowie i uczennice poznają historie ksiąg z dawnych 
czasów, które były rzadkością i wielkim bogactwem. Zobaczą, jak działała 
prasa drukarska w XVI wieku i samodzielnie wykonają odbitki okładek 
książek z epoki. Przeczytają komiks o Dawidzie Darszanie – żydowskim 
uczonym z Krakowa, który zgromadził ponad 400 ksiąg i marzył o tym, 
by wszyscy Żydzi mogli korzystać z bibliotek. Na koniec wykonają projekty 
ozdobnego inicjału, ucząc się kaligrafii i podstaw liternictwa. 
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica konfrontuje 
sytuację bohaterów i bohaterek 
z własnymi doświadczeniami

 ➔ uczennica/uczeń wyraża 
swój stosunek do postaci

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia, 
co oznacza powiedzenie: „świat 
stał się mniejszy” i wskazuje 
przyczyny tego zjawiska;

 ➔ uczeń/uczennica opisuje różne 
grupy społeczne, wskazując 
ich role w społeczeństwie

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Wyzwania nowoczesności

słowa kluczowe

podróże
rozwój kolei
industrializacja
emigracja

XIX wiek to czas podróży i zmian – przeprowadzki ze wsi do miasta 
lub emigracji w poszukiwaniu lepszego, bezpiecznego życia. Podczas 
warsztatów uczniowie i uczennice poznają losy różnych Żydów i Żydówek 
z tamtych czasów – robotników walczących o swoje prawa, chasydów, 
bogatych przedsiębiorców, komiwojażerów. 

w cztery strony świata – podróże 
statkiem i koleją
O losach Żydów w XIX wieku

punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica rozpoznaje 
znaczenie niewerbalnych środków 
komunikowania się (gest, wyraz 
twarzy, mimika, postawa ciała)

 ➔ uczennica/uczeń wyodrębnia 
elementy składające się na 
widowisko teatralne (gra aktorska, 
reżyseria, ujęcie, gra aktorska)

historia i społeczeństwo:
 ➔ Rzeczpospolita w XVII w.

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ istota koleżeństwa i przyjaźni, 
wzajemny szacunek, udzielanie 
sobie pomocy, współpraca, empatia

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Miasteczko

s łowa kluczowe

dom żydowski
synagoga
targ
szabat

W czasie warsztatów uczniowie i uczennice poznają historię pewnej żydow-
skiej rodziny. Na wystawie stałej – w odtworzonym XVIII-wiecznym mia-
steczku – zobaczą, jak był urządzony tradycyjny żydowski dom. Dowiedzą 
się też, jak wyglądały dawne synagogi, do których Żydzi przychodzili się 
modlić. Na targu, gdzie kiedyś handlowali żydowscy kupcy, poznają zasady 
koszerności. W przestrzeni odtworzonego miasteczka uczennice i uczniowie 
odegrają krótkie scenki, wcielając się w postaci z przeszłości.

dawno temu w miasteczku…
O religii i życiu codziennym Żydów w XVIII wieku
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ przekaz wartości i tradycji 
w rodzinie, wspólne świętowanie, 
spędzanie wolnego czasu

 ➔ istota koleżeństwa i przyjaźni, 
wzajemny szacunek, udzielanie 
sobie pomocy, współpraca, empatia

etyka:
 ➔ uczestnictwo w grupie, 
porozumiewanie się z innymi

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń konfrontuje 
sytuację bohaterów z własnymi 
doświadczeniami

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

słowa kluczowe

życie codzienne 
w międzywojennej polsce
różnorodność Żydów
dziecięce zabawy

Jak gra się w cymbergaja, sznurki i drejdla? I czemu słychać język jidysz 
w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana, Szlomo 
i Michał mieszka w jednej kamienicy, należą do Bractwa Podwórkowej 
Przyjaźni. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice też mogą zostać 
członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. 

gry i zabawy żydowskie
O zabawach dzieci żydowskich w międzywojennej Polsce

punk t y z podstaw y
progr amowe j

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

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

s łowa kluczowe

kultura żydowska 
w międzywojennej polsce
szkoły żydowskie
sport

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. 

Żydowskie dzieci 
w międzywojennej polsce
Kultura, szkoła, gazeta dziecięca
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s łowa kluczowe

święta żydowskie
kalendarz
judaizm
dom żydowski
tradycje

słowa kluczowe

jidysz
hebrajski
alfabet
czasopisma w polsce
międzywojennej

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń odbiera 
teksty kultury na poziomie 
dosłownym i przenośnym

 ➔ uczeń/uczennica identyfikuje 
wypowiedź jako tekst informacyjny, 
literacki, reklamowy

 ➔ uczennica/uczeń nazywa 
swoje reakcje czytelnicze 
(np. wrażenia i emocje)

 ➔ uczeń/uczennica operuje 
słownictwem z określonych 
kręgów tematycznych

etyka:
 ➔ uczestnictwo w grupie, 
porozumiewanie się z innymi

abc, alef bet, alef bejs…
O językach żydowskich: jidysz i hebrajskim, i o alfabecie

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice rozszyfrują takie
znaki: עברית יידיש. Przekonają się, że niektórych słów zapożyczonych 
z jidysz używają na co dzień, np. „Lubisz bajgle? Masz fajne ciuchy! 
Ale tu bałagan!”. Poznawanie słów i liter może być zabawą, zwłaszcza jeśli 
używamy do tego piosenek, filmów animowanych i kolorowych stempli. 
Nasi najmłodsi goście nauczą się pisać swoje imiona alfabetem hebrajskim. 
Zobaczą na wystawie stałej czasopisma w jidysz i hebrajskim wydawane 
w międzywojennej Polsce. 

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia 
znaczenie rodziny w życiu 
oraz wskazuje przykłady praw 
i obowiązków przysługujących 
poszczególnym członkom rodziny

 ➔ uczennica/uczeń wyraża opinię 
na temat kultywowania tradycji

 ➔ uczennica/uczeń wymienia 
mniejszości narodowe 
i etniczne żyjące w Polsce 
i na wybranych przykładach 
opisuje ich kulturę i tradycje

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ przekaz wartości i tradycji 
w rodzinie, wspólne świętowanie, 
spędzanie wolnego czasu

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne, opcjonalnie fragment 
wystawy stałej, galeria Miasteczko

o świętach żydowskich
Poznaj wybrane święto (zależnie od pory roku)

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice poznają przypadające w danym 
czasie święto. Jeśli to będzie jesień, będą mogli zadąć w szofar (barani róg) 
i zbudować szałas na święto Sukot; zimą dowiedzą się, ile świeczek zapala 
się na Chanukę i jak gra się w drejdla (bączka chanukowego). Podczas 
warsztatów wiosennych pohałasują drewnianymi kołatkami i zabawią się 
w purimowe przedstawienie o królowej Esterze. 
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mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała,
galeria Na żydowskiej ulicy

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń tłumaczy, 
odwołując się do przykładów, 
na czym polega postępowanie 
sprawiedliwe

 ➔ uczennica/uczeń podaje 
przykłady konfliktów między 
ludźmi i proponuje sposoby 
ich rozwiązywania

 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia, 
w czym wyraża się demokratyczny 
charakter państwa polskiego;

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica konfrontuje 
sytuację bohaterów z własnymi 
doświadczeniami

Stefania Wilczyńska i Janusz Korczak założyli w Warszawie Dom Sierot – 
niezwykłe miejsce, w którym najważniejsze były dzieci i ich potrzeby. 
Bo „dziecko to jutro” – powiedział Janusz Korczak. Od tego, jakie będą 
dzieci, zależy przyszłość. A czego dzieci potrzebują? „Dzieci chcą się śmiać, 
biegać, swawolić”. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice poznają 
historie kilkorga wychowanków Domu Sierot. Zakosztują atmosfery korcza-
kowskiego Domu, czytając różne opowieści, oglądając fragmenty wystawy 
stałej o okresie międzywojennym i uczestnicząc w symulacji posiedzenia 
dziecięcego samorządu. Warsztat uwrażliwia na prawa i potrzeby dzieci.

„dziecko to jutro!”
O wychowankach Domu Sierot Janusza Korczaka 
i Stefanii Wilczyńskiej

s łowa kluczowe

dziecko żydowskie w czasie 
wojny
ukrywanie się
getto
literatura dziecięca

słowa kluczowe

prawa dziecka
demokracja dziecięca
pedagogika janusza korczaka 
i stefanii wilczyńskiej

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń 
charakteryzuje życie ludności 
na okupowanych terytoriach 
Polski, z uwzględnieniem 
losów ludności żydowskiej

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica określa 
temat i główną myśl tekstu

 ➔ uczennica/uczeń nazywa 
swoje reakcje czytelnicze 
(np. wrażenia, emocje)

plastyka:
 ➔ uczeń/uczennica podejmuje 
działalność twórczą, posługując 
się podstawowymi środkami 
wyrazu plastycznego

Mała Chana ukrywała się w Warszawie w kamienicy przy ulicy Żelaznej. 
Wiedziała, że musi być bardzo cicho, a do okna może się zbliżać tylko na 
czworakach. Mały Rafał został zamknięty w getcie razem z dziadkiem. Całymi 
dniami czytał książki i snuł plany, że jak będzie dorosły, zostanie wynalazcą. 
Marzeniem Ruth w okupowanym Wiedniu było zobaczenie Królewny Śnieżki, 
którą wyświetlano w pobliskim kinie – tylko, że tam Żydom był wstęp wzbro-
niony… Prawdziwe historie pozwolą uczestnikom i uczestniczkom warsztatu 
zrozumieć, przed jakimi problemami stawały żydowskie dzieci w czasie 
II wojny światowej. Uczniowie i uczennice poznają historie Chany, Rafała 
i Ruth, a potem w grupach stworzą plakaty, na których pokażą, jak ich zda-
niem wyglądała dziecka rzeczywistość tamtych czasów w oczach dziecka.

dziecko w czasie zagłady
Historie dzieci żydowskich, którym udało się przeżyć wojnę
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica omawia 
wybrane prawa dziecka 
i podaje, gdzie można się 
zwrócić, gdy są one łamane

 ➔ uczennica/uczeń podaje 
przykłady praw obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej

 ➔ uczeń/uczennica tłumaczy, 
odwołując się do przykładów, 
na czym polega postępowanie 
sprawiedliwe

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ instytucje działające 
na rzecz dziecka

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała,  
galeria Na żydowskiej ulicy

s łowa kluczowe

prawa dziecka
dziecko w szkole
wolność
odpowiedzialność
pedagogika korczakowska

W Polsce obowiązuje Konwencja o Prawach Dziecka, ale w praktyce nie-
wiele dzieci wie, jakie przysługują im prawa. Nasze warsztaty, staramy 
się prowadzić w duchu pedagogiki Janusza Korczaka. To on napisał, 
że „dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki 
i rady”. Uczestnicząc w różnych zabawach, oglądając filmy i zwiedzając 
fragment wystawy stałej, uczniowie i uczennice będą mogli w nowy sposób 
przyjrzeć się swoim doświadczeniom w szkole i w domu. Chcemy, żeby 
w czasie warsztatu zrozumieli, jakie mają prawa i co mogą zrobić, jeśli ktoś 
te prawa łamie. Chcemy też, żeby wiedzieli, że granicą ich wolności jest 
wolność drugiego człowieka. 

rzecz o prawach dziecka
Prawa dziecka w szkole i w rodzinie

warsztaty dla gimnazjów
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica porównuje 
warunki życia społeczeństwa 
w trzech zaborach w drugiej 
połowie XIX wieku, uwzględniając 
możliwości prowadzenia 
działalności społecznej 
i rozwoju narodowego

 ➔ uczeń/uczennica podaje przykłady 
pozytywnych i negatywnych 
skutków procesu uprzemysłowienia

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica rozpoznaje role 
społeczne, w których występuje 
oraz związane z nimi oczekiwania

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń dostrzega 
zróżnicowanie postaw 
społecznych, obyczajowych, 
narodowych, religijnych, etycznych, 
kulturowych i w ich kontekście 
kształtuje swoją tożsamość

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Wyzwania nowoczesności

słowa kluczowe

rewolucja przemysłowa
nowoczesność
przemiany tożsamości
polska pod zaborami

XIX wiek to czas zmian – przemysłowych, społecznych, światopoglądowych. 
Zwiedzając wystawę stałą i tworząc postaci bohaterów z epoki, uczniowie 
i uczennice poznają losy społeczności żydowskiej w Polsce pod zaborami. 
Dowiedzą się, jakie problemy, dylematy i wyzwania stały wtedy przed 
Żydami i Żydówkami.

pociąg do nowoczesności
O losach Żydów w XIX wieku

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczennica/uczeń wyjaśnia, 
uwzględniając wielonarodowe 
tradycje Polski, jaki wpływ na 
kształtowanie narodu mają wspólne 
dzieje, kultura, język i tradycja

historia:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
funkcje gospodarcze, polityczne 
i kulturowe miast w średniowieczu

 ➔ uczennica/uczeń wymienia 
instytucje ustrojowe demokracji 
szlacheckiej i charakteryzuje 
ich kompetencje

 ➔ uczeń/uczennica ocenia 
charakter zmian systemu 
polityczno-ustrojowego 
Rzeczypospolitej w XVII wieku

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galerie: Pierwsze spotkania i Paradisus Iuadeorum

s łowa kluczowe

średniowiecze
wczesna nowożytność
synagoga
gmina żydowska
uczeni

O tych czasach opowiedzą żydowscy mieszkańcy krakowskiego 
Kazimierza, którzy wybudowali aż sześć różnych synagog. Niektórzy 
z nich, jak Mojżesz Isserles, to znani uczeni, o których do dziś krążą 
legendy. Ich historie przybliżą życie codzienne w tamtych czasach: 
wykonywane zawody, sposób funkcjonowania gmin, rozwój pierwszych 
drukarni. Osoby uczestniczące w warsztatach zwiedzą dwie galerie 
wystawy stałej, obejrzą makietę Krakowa i Kazimierza, szesnastowieczną 
drukarnię i bibliotekę.

czas pierwszej rzeczpospolitej
O rozwoju społeczności żydowskiej do XVII wieku
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mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wykazuje, 
odwołując się do Holokaustu oraz 
innych zbrodni przeciw ludzkości, 
do jakich konsekwencji prowadzić 
może skrajny nacjonalizm 

 ➔ uczennica/uczeń wyjaśnia, jak 
tworzą się podziały w grupie 
i społeczeństwie (np. na „swoich” 
i „obcych”), i podaje możliwe 
sposoby przeciwstawiania się 
przejawom nietolerancji

 ➔ uczeń/uczennica uzasadnia 
potrzebę przestrzegania 
zasad etycznych w życiu 
publicznym i podaje przykłady 
skutków ich łamania

etyka:
 ➔ uświadamianie ważnych 
problemów moralnych 
i sposobów ich rozwiązywania

słowa kluczowe

zagłada
izolacja
wykluczenie
przeciwstawianie się 
wykluczeniu

Kto zostaje poza nawiasem społeczeństwa, ten ma powód obawiać się 
o swój los… Doświadczyli tego Żydzi i Żydówki w czasie II wojny światowej, 
kiedy ich izolacja w gettach umożliwiła Niemcom Zagładę milionów kobiet, 
mężczyzn i dzieci. Podczas warsztatu uczennice i uczniowie poznają 
tę wojenną historię i dowiedzą się, jak działa mechanizm wykluczania. 
Na koniec porozmawiają o tym, czy społecznemu wykluczeniu można się 
przeciwstawić. 

poza nawiasem
O izolacji Żydów podczas okupacji

punk t y z podstaw y
progr amowe j

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

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała,
galeria Na żydowskiej ulicy

s łowa kluczowe

tożsamość żydowska
kultura w dwudziestoleciu 
międzywojennym
różnorodność

Zapraszamy na zajęcia, podczas których porozmawiamy o Żydach 
w międzywojennej Polsce. Będą wśród nich: pisarz Bruno Szulc, 
założycielka Domu Sierot Stefania Wilczyńska, piłkarz 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. 

stańmy na warszawskiej ulicy
O życiu żydowskim w II Rzeczypospolitej
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wykazuje, 
odwołując się do Holokaustu oraz 
innych zbrodni przeciw ludzkości, 
do jakich konsekwencji prowadzić 
może skrajny nacjonalizm

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń wyszukuje 
w wypowiedzi potrzebne 
informacje oraz cytuje 
odpowiednie fragmenty tekstu

etyka:
 ➔ samowychowanie jako 
droga rozwoju

 ➔ człowiek wobec cierpienia i śmierci

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

słowa kluczowe

powstanie w getcie 
warszawskim
walka Żydów i Żydówek
historia mówiona

Muzeum POLIN zostało wybudowane na Muranowie. Dziś to spokojna dziel-
nica w samym sercu miasta. Jest tu dużo przestrzeni i terenów zielonych. 
Jednak to właśnie tu po Powstaniu w Getcie były tylko zgliszcza i gruzy… 
Czy potrafimy sobie wyobrazić tamten czas? Żydów i Żydówki strzelających 
do niemieckich żołnierzy, rzucających granatami? W czasie warsztatów 
uczennice i uczniowie usłyszą opowieści o tych wydarzeniach od osób, 
które w nich uczestniczyły, które z bronią w ręku walczyły w Powstaniu 
w Getcie Warszawskim. Dzięki ich relacjom, zachowanym w Archiwum 
Historii Wizualnej, młodzież dowie się, jak było możliwe zorganizowanie 
zbrojnego oporu w zamkniętym, odizolowanym od świata getcie. Zobaczą 
też fragment wystawy stałej poświęcony powstaniu.

Żydowska wojna warszawy
O bojownikach i bojowniczkach Powstania 
w Getcie Warszawskim

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wykazuje, 
odwołując się do Holokaustu oraz 
innych zbrodni przeciw ludzkości, 
do jakich konsekwencji prowadzić 
może skrajny nacjonalizm 

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń odbiera 
komunikaty pisane, mówione, 
w tym nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych

 ➔ uczennica/uczeń uczestniczy 
w dyskusji, uzasadnia własne 
zdanie, przyjmuje poglądy 
innych lub polemizuje z nimi

etyka:
 ➔ człowiek wobec wartości; człowiek 
wobec cierpienia i śmierci

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

s łowa kluczowe

zagłada
historia kolbuszowej
upamiętnienie ofiar

Jak jej było na imię? Tej żydowskiej dziewczynce, o której babcia opo-
wiadała, że przed wojną chodziła z nią do szkoły w Kolbuszowej? Babcia 
pamięta kolor jej włosów i to, że dobrze się uczyła. Ale jak miała na imię? 
Czy przeżył ktokolwiek, kto to pamięta…? W czasie warsztatu uczniowie 
i uczennice poznają żydowskich mieszkańców przedwojennej Kolbuszowej. 
Dowiedzą się, kto uratował się z Zagłady i jakie były dalsze losy Ocalałych. 
Dzieje Kolbuszowej potraktujemy jako przykład historii tych wielu polsko-
-żydowskich miast, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. 
Uczniowie i uczennice będą pracować na wystawie stałej, analizować filmy 
i teksty wspomnieniowe. 

jak jej było na imię…?
Dzieje mieszkańców pewnego miasteczka

źród
ło: zbiory U

nited States H
olocaust M
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useum
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
jedną z tych grup [mniejszości 
wyznaniowych] – jej historię, 
kulturę, obecną sytuację

historia:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
podstawowe symbole 
i główne zasady judaizmu

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica dostrzega 
zróżnicowanie postaw 
społecznych, obyczajowych, 
narodowych, religijnych, etycznych, 
kulturowych i w ich kontekście 
kształtuje swoją tożsamość

 ➔ uczennica/uczeń odbiera 
komunikaty pisane, mówione, 
w tym nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Miasteczko

słowa kluczowe

synagoga
dom żydowski
Żydzi i Żydówki w polsce
różne nurty judaizmu

Kim są Żydzi? Co to jest synagoga? Czy wszystkie warzywa są koszerne? 
Czy kobieta może nosić jarmułkę? Podczas tych warsztatów uczniowie 
i uczennice poznają najważniejsze fakty dotyczące judaizmu, obejrzą frag-
ment wystawy z barwną synagogą i rekonstrukcją domu żydowskiego. 
Dowiedzą się też o współczesnym życiu żydowskim w Polsce. 

spotkania z kulturą żydowską
O judaizmie i współczesnym życiu żydowskim w Polsce

mie jsce warsztatów

sala projekcyjna na 1. piętrze

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wykazuje, 
odwołując się do Holokaustu oraz 
innych zbrodni przeciw ludzkości, 
do jakich konsekwencji prowadzić 
może skrajny nacjonalizm

 ➔ uczennica/uczeń odwołując 
się do historycznych postaci, 
wykazuje znaczenie postaw 
i cnót obywatelskich

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica dostrzega 
zróżnicowanie postaw 
społecznych, obyczajowych, 
narodowych, religijnych, etycznych, 
kulturowych i w ich kontekście 
kształtuje swoją tożsamość

etyka:
 ➔ rola i znaczenie sumienia w ocenie 
moralnej i dla wewnętrznego 
rozwoju człowieka

s łowa kluczowe

spotkanie ze świadkami 
historii
dzieci Holocaustu
społeczne skutki ii wojny 
światowej

W czasie spotkania goście ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce 
opowiadają swoją historię; w drugiej części młodzież ma możliwość 
dyskutowania, zadawania pytań i wyrażenia swoich opinii. Z naszych 
obserwacji wynika, że żadne inne doświadczenie nie ma takiej siły 
oddziaływania na uczennice i uczniów, jak bezpośrednie spotkanie 
ze świadkiem historii, który opowiada o swoich przeżyciach.

spotkania z członkami 
stowarzyszenia dzieci Holocaustu
w polsce
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica odbiera 
komunikaty pisane, mówione, 
w tym nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych

 ➔ uczennica/uczeń operuje 
słownictwem z określonych 
kręgów tematycznych

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia, 
uwzględniając wielonarodowe 
tradycje Polski, jaki wpływ na 
kształtowanie narodu mają wspólne 
dzieje, kultura, język i tradycja

 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
jedną z mniejszości narodowych 
żyjących obecnie w Polsce 
(jej historię, kulturę)

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

słowa kluczowe

jidysz
hebrajski
alfabet
literatura
czasopisma w polsce 
międzywojennej

abc: alef bet, alef bejs
O językach żydowskich: jidysz i hebrajskim, i o alfabecie

Na ulicach miast i miasteczek dawnej Polski rozbrzmiewało wiele języków: 
wśród nich jidysz i hebrajski. W czasie zajęć uczniowie i uczennice będą 
mogli zakosztować tej różnorodności: usłyszeć, jak brzmią te języki, poćwi-
czyć czytanie i pisanie prostych słów po hebrajsku i w jidysz. Być może 
odkryją, że niektóre z nich są im znane, a nawet, że używają ich na co dzień, 
np. „bałagan”, „bajgle”, „ciuchy”. Na wystawie będą pracować w grupach, 
odkrywając barwną kulturę lat międzywojennych: czasopisma w jidysz 
i hebrajskim, sylwetki pisarzy, poetów, twórców filmowych związanych 
z językami żydowskimi.

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
podstawowe symbole 
i główne zasady judaizmu

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wyjaśnia zasadę 
poszanowania praw mniejszości 
w państwie demokratycznym

plastyka:
 ➔ uczennica/uczeń podejmuje 
działalność twórczą, posługując 
się środkami wyrazu sztuk 
plastycznych, innych dziedzin sztuki

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica operuje 
słownictwem z określonych 
kręgów tematycznych 
(społeczeństwo i kultura)

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne, opcjonalnie wystawa stała, 
galeria Miasteczko

s łowa kluczowe

święta żydowskie
kalendarz
judaizm
dom żydowski
tradycje

Nadchodzi wieczór, płoną świece, a rodzina i przyjaciele gromadzą się przy 
stole… Odmawiane są błogosławieństwa, opowiadane tradycyjne historie, 
goście próbują przygotowanych specjalnie na tę okazję potraw… Nadchodzi 
wieczór: nadchodzi święto! Jom Kipur, Chanuka, Purim, Pesach… te nazwy 
mogą brzmieć zagadkowo dla uczniów i uczennic, o ile nie zetknęli się 
wcześniej z tradycjami świąt żydowskich. W czasie zajęć zaprosimy ich do 
odkrywania tego barwnego świata i do zadomowienia się w nim na chwilę. 
Młodzież pozna jedno przypadające w danym czasie święto, dowie się, 
dlaczego i w jaki sposób się je obchodzi. W ten sposób dziedzictwo polskich 
Żydów, Żydówek i współczesny świat żydowski staną się im bliższe. 

nadchodzi wieczór, nadchodzi święto
O wybranym święcie żydowskim
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczennica/uczeń wyjaśnia, jak 
tworzą się podziały w grupie 
i społeczeństwie (np. na „swoich” 
i „obcych”), i podaje możliwe 
sposoby przeciwstawiania się 
przejawom nietolerancji

 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
życie szkolnej społeczności; 
wyjaśnia, na czym polega 
przestrzeganie praw ucznia

 ➔ uczennica/uczeń podaje przykłady 
uprawnień i obowiązków 
wynikających z posiadania 
polskiego obywatelstwa

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica stosuje zasady 
etyki językowej, ma świadomość 
konsekwencji używania formuł 
niestosownych i obraźliwych

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

słowa kluczowe

warsztat antydyskryminacyjny
równość
tolerancja
szkoła

Szkołę tworzą ludzie. To relacje między nimi mają kluczowe znaczenie dla 
atmosfery, jaka w niej panuje. Czy te relacje opierają się na akceptacji czy na 
przemocy? Czy uczniowie i uczennice mają prawo do kształtowania własnej 
tożsamości – religijnej, narodowej, kulturowej, seksualnej? W czasie warsz-
tatu osoby uczestniczące będą się zastanawiać, jak współtworzyć w szkole 
atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia. Poznają przykłady 
zdań zawierających mowę nienawiści i przeanalizują skutki, do jakich pro-
wadzi jej stosowanie. Warsztaty poruszają problematykę dyskryminacji 
i zachęcają uczniów i uczennice do wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki 
sposób się komunikują.

bliżej siebie. o równości w szkole
O tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczennica/uczeń omawia 
i stosuje zasady komunikowania 
się i współpracy w grupie

 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
grupę rówieśniczą jako małą grupę

etyka:
 ➔ normy i wartości demokratyczne 
leżące u podstaw aktywności 
społecznej na poziomie małej 
grupy, szkoły, społeczności lokalnej

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń uczestniczy 
w dyskusji, uzasadnia własne 
zdanie, przyjmuje poglądy 
innych lub polemizuje z nimi

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

s łowa kluczowe

warsztat antydyskryminacyjny
edukacja obywatelska
różnorodność w grupie
akceptacja dla inności

Czy różnorodność jest bogactwem czy zagrożeniem? Jakie trudności mogą 
napotkać grupy, w których osoby znacznie się od siebie różnią? W czasie 
warsztatów 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. 

jak pięknie się różnić?
Warsztat o różnorodności
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica wymienia 
mniejszości narodowe i etniczne 
oraz grupy migrantów (w tym 
uchodźców) żyjące obecnie 
w Polsce i przestawia przysługujące 
im prawa; charakteryzuje 
jedną z tych grup (jej historię, 
kulturę, obecną sytuację)

 ➔ uczennica/uczeń wyjaśnia, 
czym są prawa człowieka 
i uzasadnia ich znaczenie 
we współczesnej demokracji

 ➔ uczeń/uczennica rozważa, 
odwołując się do historycznych 
i współczesnych przykładów, 
w jaki sposób stereotypy 
i uprzedzenia utrudniają dziś 
relacje między narodami

 ➔ uczennica/uczeń omawia 
problemy i perspektywy 
życiowe młodych Polaków

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

s łowa kluczowe

warsztat antydyskryminacyjny
wielokulturowość
metoda dramy
kultura żydowska

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie 
i uczennice oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty 
należące do religijnego dziecka żydowskiego i tworzą opowieść na temat 
jego właściciela/właścicielki. Przy okazji poznają podstawowe elementy 
kultury żydowskiej i kwestie związane z wyborem żydowskiej tożsamości. 
Na koniec odegrają scenki, wcielając się w role osób występujących w tej 
historii. Warsztat prowadzony jest za pomocą metody dramy. 

wspólny dom. o polsce wielu kultur
Warsztat z elementami dramy

warsztaty dla szkół 

ponadgimnazjalnycH
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
strukturę społeczną, 
narodowościową i wyznaniową 
odrodzonego państwa polskiego, 
dostrzegając przyczyny konfliktów 
społecznych i narodowościowych

 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
główne osiągnięcia kultury 
i nauki II Rzeczypospolitej

 ➔ uczennica/uczeń wskazuje czynniki 
utrudniające proces integracji 
odrodzonego państwa polskiego

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń analizuje 
wielokulturowość społeczeństwa 
II Rzeczypospolitej

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

Zapraszamy na zajęcia, podczas których porozmawiamy o Żydach 
w międzywojennej Polsce. Będą wśród nich: pisarz Bruno Szulc, 
założycielka Domu Sierot Stefania Wilczyńska, piłkarz 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.

stańmy na warszawskiej ulicy
O życiu żydowskim w II Rzeczypospolitej

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica opisuje 
miasto przemysłowe; wyjaśnia 
znaczenie kwestii robotniczej

 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
XIX-wieczną fascynację postępem

język polski:
 ➔ uczeń/uczennica dostrzega 
w świecie konflikty wartości oraz 
rozumie źródła tych konfliktów

wiedza o kulturze:
 ➔ odnosi elementy kultury 
(zachowania, zwyczaje, 
praktyki, przedmioty materialne, 
dzieła sztuki) do kategorii: 
czas, przestrzeń, ciało, grupa 
społeczna (rodzina, rówieśnicy, 
społeczność lokalna, naród)

słowa kluczowe

tożsamość żydowska
kultura w dwudziestoleciu 
międzywojennym
różnorodność

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Wyzwania nowoczesności

s łowa kluczowe

rewolucja przemysłowa
nowoczesność
przemiany tożsamości
polska pod zaborami

Żydzi w polsce pod zaborami
O losach Żydów w XIX wieku

XIX wiek to czas zmian – przemysłowych, społecznych, światopoglądowych. 
Zwiedzając wystawę stałą i tworząc postaci bohaterów z epoki, uczniowie 
i uczennice poznają losy społeczności żydowskiej w Polsce pod zaborami. 
Dowiedzą się, jakie problemy, dylematy i wyzwania stały wtedy przed 
Żydami i Żydówkami.
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń odczytuje sens 
całego tekstu oraz wydzielonych 
przez siebie fragmentów; 
potrafi objaśnić ich sens oraz 
funkcję na tle całości

historia:
 ➔ uczeń/uczennica przedstawia 
przyczyny i skutki Holokaustu 
oraz opisuje przykłady oporu 
ludności żydowskiej

 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
bezpośrednie skutki II wojny 
światowej, wyróżniając 
następstwa polityczne, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe

etyka:
 ➔ człowiek jako osoba i jego 
działanie; etyczna analiza 
aktywności ludzkiej; motywy 
podejmowanych decyzji

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

słowa kluczowe

zagłada
getto warszawskie
historia rodziny

„Miłość przekreśla wszelkie reguły” – czytamy na kartach Talmudu. 
Historia warszawskiej rodziny Halperson jest dowodem na prawdziwość 
tej sentencji. Halpersonowie, zamknięci w warszawskim getcie, piszą listy 
do Janiny, która przebywa w Szwecji. Jak opisują swoje życie w getcie? 
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają fragmenty tej niezwykłej 
korespondencji. Praca z tekstem i zdjęciami, a także zwiedzanie części 
wystawy stałej zbliży ich do bohaterów i bohaterek tej opowieści. Historia 
getta warszawskiego to historia setek tysięcy pojedynczych istnień 
i osobnych, niepowtarzalnych życiorysów.

listy z getta
Historia rodziny Halperson

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica przedstawia 
przyczyny i skutki Holokaustu 
oraz opisuje przykłady oporu 
ludności żydowskiej

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
postawy społeczne wobec 
totalitarnej władzy, uwzględniając 
różnorodne formy oporu, 
oraz koncepcje współpracy 
lub przystosowania

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica rozpoznaje 
przejawy rasizmu, szowinizmu, 
antysemityzmu i ksenofobii

etyka:
 ➔ dobro moralne i wartości moralne. 
Hierarchia wartości. Wartości 
autoteliczne i instrumentalne. 
Konflikt wartości. Wartości 
wybierane i realizowane

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

s łowa kluczowe

zagłada
stosunki polsko-żydowskie 
w czasie wojny
getto warszawskie

po dwóch stronach muru 
Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji

„Jesteśmy zamknięci za podwójnym murem: za murem z cegieł nasze 
ciała, za murem ciszy nasze dusze” – pisał w 25 czerwca 1942 roku Chaim 
Kaplan. Po dwóch stronach muru getta żyją w czasie wojny dwie społecz-
ności: żydowska, zamknięta za murem i polska – w okupowanym mieście. 
Zwiedzając fragment wystawy stałej i opracowując zadania w grupach, 
uczniowie i uczennice poznają realia życia codziennego w getcie warszaw-
skim. Oglądając filmy z relacjami Ocalałych, zobaczą z różnych perspektyw 
stosunki polsko-żydowskie w tamtym czasie.

źród
ło: zbiory Żydow

skiego Instytutu H
istorycznego
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica przedstawia 
przyczyny i skutki Holokaustu oraz 
opisuje przykłady oporu ludności

 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
bezpośrednie skutki II wojny 
światowej, wyróżniając 
następstwa polityczne, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
postawy społeczne wobec 
totalitarnej władzy, uwzględniając 
różnorodne formy oporu, 
oraz koncepcje współpracy 
lub przystosowania

etyka:
 ➔ etyczna analiza aktywności ludzkiej; 
motywy podejmowanych decyzji

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

słowa kluczowe

powstanie w getcie 
warszawskim
walka Żydów i Żydówek
historia mówiona

Żydowska wojna warszawy
O bojownikach i bojowniczkach Powstania 
w Getcie Warszawskim

Muzeum POLIN zostało wybudowane na Muranowie. Dziś to spokojna dziel-
nica w samym sercu miasta. Jest tu dużo przestrzeni i terenów zielonych. 
Jednak to właśnie tu po Powstaniu w Getcie były tylko zgliszcza i gruzy… 
Czy potrafimy sobie wyobrazić tamten czas? Żydów i Żydówki strzelających 
do niemieckich żołnierzy, rzucających granatami? W czasie warsztatów 
uczennice i uczniowie usłyszą opowieści o tych wydarzeniach od osób, 
które w nich uczestniczyły, które z bronią w ręku walczyły w Powstaniu 
w Getcie Warszawskim. Dzięki ich relacjom, zachowanym w Archiwum 
Historii Wizualnej, młodzież dowie się, jak było możliwe zorganizowanie 
zbrojnego oporu w zamkniętym, odizolowanym od świata getcie. Zobaczą 
też fragment wystawy stałej poświęcony powstaniu.

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica przedstawia 
przyczyny i skutki Holokaustu 
oraz opisuje przykłady oporu 
ludności żydowskiej

 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
bezpośrednie skutki II wojny 
światowej, wyróżniając 
następstwa polityczne, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe

 ➔ uczeń/uczennica analizuje 
zmiany terytorialne, straty 
ludnościowe, kulturowe 
i materialne Polski będące 
następstwem II wojny światowej

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń odczytuje sens 
całego tekstu oraz wydzielonych 
przez siebie fragmentów; 
potrafi objaśnić ich sens oraz 
funkcję na tle całości

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

s łowa kluczowe

zagłada
historia kolbuszowej
upamiętnienie ofiar

jak jej było na imię…?
Dzieje mieszkańców pewnego miasteczka

Jak jej było na imię? Tej żydowskiej dziewczynce, o której babcia opo-
wiadała, że przed wojną chodziła z nią do szkoły w Kolbuszowej? Babcia 
pamięta kolor jej włosów i to, że dobrze się uczyła. Ale jak miała na imię? 
Czy przeżył ktokolwiek, kto to pamięta…? W czasie warsztatu uczniowie 
i uczennice poznają żydowskich mieszkańców przedwojennej Kolbuszowej. 
Dowiedzą się, kto uratował się z Zagłady i jakie były dalsze losy Ocalałych. 
Dzieje Kolbuszowej potraktujemy jako przykład historii tych wielu polsko-
-żydowskich miast, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. 
Uczniowie i uczennice będą pracować na wystawie stałej, analizować filmy 
i teksty wspomnieniowe. 
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
bezpośrednie skutki II wojny 
światowej, wyróżniając 
następstwa polityczne, społeczne, 
gospodarcze i kulturowe

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczennica/uczeń rozpoznaje 
przejawy rasizmu, szowinizmu, 
antysemityzmu i ksenofobii; 
uzasadnia potrzebę 
przeciwstawiania się im

etyka:
 ➔ zdolność rozpoznawania 
wartości; świadomość moralna

mie jsce warsztatów

sala projekcyjna na 1. piętrze

W czasie spotkania goście ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce 
opowiadają swoją historię; w drugiej części młodzież ma możliwość 
dyskutowania, zadawania pytań i wyrażenia swoich opinii. Z naszych 
obserwacji wynika, że żadne inne doświadczenie nie ma takiej siły 
oddziaływania na uczennice i uczniów, jak bezpośrednie spotkanie 
ze świadkiem historii, który opowiada o swoich przeżyciach.

słowa kluczowe

spotkanie ze świadkami 
historii
dzieci Holocaustu
społeczne skutki ii wojny 
światowej

spotkania z członkami 
stowarzyszenia dzieci Holocaustu 
w polsce

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczennica/uczeń przedstawia 
przyczyny i skutki Holokaustu 
oraz opisuje przykłady oporu 
ludności żydowskiej

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
postawy społeczne wobec 
totalitarnej władzy, uwzględniając 
różnorodne formy oporu, 
oraz koncepcje współpracy 
lub przystosowania

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń dostrzega 
w świecie konflikty wartości oraz 
rozumie źródła tych konfliktów

 ➔ uczeń/uczennica odczytuje sens 
całego tekstu oraz wydzielonych 
przez siebie fragmentów; 
potrafi objaśnić ich sens oraz 
funkcję na tle całości

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Zagłada

Estera Borensztajn to żydowska dziewczynka, która wyskoczyła z pociągu 
do Treblinki i była ukrywana na wsi przez Polki i Polaków. Oprócz ludzi, 
którzy jej pomagali, Estera spotkała też innych, których nie obchodził jej 
los. Niektórzy chcieli ją wydać w ręce Niemców. Chcemy, by historia Estery 
uświadomiła uczniom i uczennicom, jak złożone były wybory życiowe 
mieszkańców okupowanej Polski. W trakcie warsztatów będzie czas na dys-
kusję i dzielenie się refleksjami. Osoby uczestniczące obejrzą też fragmenty 
wystawy stałej o ukrywaniu się Żydów w czasie wojny.

s łowa kluczowe

zagłada
ukrywanie się
relacje polsko-żydowskie
dylematy moralne

wrogość, obojętność, pomoc
Postawy społeczeństwa wobec Zagłady polskich Żydów
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o kulturze:
 ➔ uczennica/uczeń odnosi elementy 
kultury (zachowania, zwyczaje, 
praktyki, przedmioty materialne, 
dzieła sztuki) do kategorii: 
czas, przestrzeń, ciało, grupa 
społeczna (rodzina, rówieśnicy, 
społeczność lokalna, naród)

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica analizuje, 
na wybranych przykładach, 
współczesne społeczeństwa 
wielokulturowe

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ tolerancja wobec odmienności 
kulturowych, etnicznych, religijnych

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń operuje 
słownictwem z określonych kręgów 
tematycznych (np. temat kultury, 
w tym przypadku żydowskiej)

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Miasteczko

słowa kluczowe

synagoga
dom żydowski
Żydzi i Żydówki w polsce
różne nurty judaizmu

Kim są Żydzi? Co to jest synagoga? Czy wszystkie warzywa są koszerne? 
Czy kobieta może nosić jarmułkę? Podczas tego warsztatu uczniowie 
i uczennice poznają najważniejsze fakty dotyczące judaizmu, obejrzą 
fragment wystawy z barwną synagogą i rekonstrukcją domu żydowskiego. 
Dowiedzą się też o współczesnym życiu żydowskim w Polsce. 

spotkania z kulturą żydowską
O judaizmie i współczesnym życiu żydowskim w Polsce

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczeń/uczennica analizuje 
zmiany terytorialne, straty 
ludnościowe, kulturowe 
i materialne Polski będące 
następstwem II wojny światowej

 ➔ uczennica/uczeń opisuje 
zmiany kulturowe i społeczne 
po II wojnie światowej

 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
realia życia społecznego PRL-u

 ➔ uczennica/uczeń analizuje 
przyczyny i skutki 
kryzysu 1968 roku

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Powojnie

s łowa kluczowe

okres powojenny
młodzież żydowska w prl
emigranci marca ’68
bunty studenckie

młodzi gniewni
Dzieje pokolenia Marca ‘68

Dzieci ludzi ocalałych z Zagłady wychowują się w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Co wiedzą o swoich korzeniach? Opowieści o ich życiu codzien-
nym – filmy, pamiętniki, fragmenty wystawy stałej – pozwolą uczniom 
i uczennicom poczuć szczególną atmosferę tamtych czasów. W marcu 1968 
roku młodzież żydowska uczestniczyła w buncie przeciwko władzy komu-
nistycznej. Zaczęły się brutalne represje. Większość z nich opuściła Polskę 
z biletem w jedną stronę.

źród
ło: zbiory pani M

arty Petrusew
icz
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abc: alef bet, alef bejs
O językach żydowskich: jidysz i hebrajskim, i o alfabecie

punk t y z podstaw y
progr amowe j

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń dostrzega 
związek języka z wartościami

historia:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
główne osiągnięcia kultury 
i nauki II Rzeczypospolitej

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
grupy językowe w Europie 
i proces ich powstawania

wiedza o kulturze:
 ➔ uczennica/uczeń wypowiada 
się na temat wytworów kultury 
i ludzkich praktyk w kulturze

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne i wystawa stała, 
galeria Na żydowskiej ulicy

słowa kluczowe

jidysz
hebrajski
alfabet
literatura i czasopisma 
w polsce międzywojennej

Na ulicach miast i miasteczek dawnej Polski rozbrzmiewało wiele języków: 
wśród nich jidysz i hebrajski. W czasie zajęć uczniowie i uczennice będą 
mogli zakosztować tej różnorodności: usłyszeć, jak brzmią te języki, poćwi-
czyć czytanie i pisanie prostych słów po hebrajsku i w jidysz. Być może 
odkryją, że niektóre z nich są im znane, a nawet, że używają ich na co dzień, 
np. „bałagan”, „bajgle”, „ciuchy”. Na wystawie będą pracować w grupach, 
odkrywając barwną kulturę lat międzywojennych: czasopisma w jidysz 
i hebrajskim, sylwetki pisarzy, poetów, twórców filmów związanych z języ-
kami żydowskimi.

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o kulturze:
 ➔ uczeń/uczennica wypowiada się na 
temat wytworów kultury i ludzkich 
praktyk w kulturze (zachowań, 
obyczajów, przedmiotów 
materialnych, dzieł sztuki)

 ➔ uczennica/uczeń odnosi elementy 
kultury (zachowania, zwyczaje, 
praktyki, przedmioty materialne, 
dzieła sztuki) do kategorii: 
czas, przestrzeń, ciało, grupa 
społeczna (rodzina, rówieśnicy, 
społeczność lokalna, naród)

zajęcia artystyczne:
 ➔ uczeń/uczennica podejmuje 
działalność twórczą, posługując 
się środkami wyrazu plastycznego, 
innych dziedzin sztuki

etyka:
 ➔ rozwój duchowy 
człowieka jako osoby

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne, opcjonalnie wystawa stała, 
galeria Miasteczko

s łowa kluczowe

święta żydowskie
kalendarz
judaizm
dom żydowski
tradycje

Nadchodzi wieczór, płoną świece, a rodzina i przyjaciele gromadzą się przy 
stole… Odmawiane są błogosławieństwa, opowiadane tradycyjne historie, 
goście próbują przygotowanych specjalnie na tę okazję potraw… Nadchodzi 
wieczór: nadchodzi święto! Jom Kipur, Chanuka, Purim, Pesach… te nazwy 
mogą brzmieć zagadkowo dla uczniów i uczennic, o ile nie zetknęli się 
wcześniej z tradycjami świąt żydowskich. W czasie zajęć zaprosimy ich do 
odkrywania tego barwnego świata i do zadomowienia się w nim na chwilę. 
Młodzież pozna jedno przypadające w danym czasie święto, dowie się, 
dlaczego i w jaki sposób się je obchodzi. W ten sposób dziedzictwo polskich 
Żydów, Żydówek i współczesny świat żydowski staną się im bliższe. 

nadchodzi wieczór, nadchodzi święto
O wybranym święcie żydowskim



warsztat Y dl a szkół ponadgimnaz jalnYch warsztat Y dl a szkół ponadgimnaz jalnYch

68 69

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczennica/uczeń rozpoznaje 
przejawy rasizmu, 
szowinizmu, antysemityzmu 
i ksenofobii; uzasadnia 
potrzebę przeciwstawiania 
się im oraz przedstawia 
możliwości zaangażowania 
się w wybrane działania na 
rzecz równości i tolerancji

 ➔ uczeń/uczennica wymienia prawa 
i obowiązki ucznia/uczennicy; 
wyszukuje gwarantujące je 
przepisy prawa oświatowego (np. 
w ustawie, statucie szkoły) oraz 
przepisy zawarte w innych aktach 
prawnych (np. w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej)

 ➔ uczennica/uczeń rozpoznaje 
przypadki naruszania praw 
ucznia i w razie potrzeby 
podejmuje odpowiednie 
kroki w celu ich ochrony

etyka:
 ➔ etyczny wymiar życia szkolnego; 
umiejętność życia z innymi i dla 
innych; wartości szczególnie 
cenione w życiu szkolnym

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

słowa kluczowe

warsztat antydyskryminacyjny
równość
tolerancja
szkoła

Szkołę tworzą ludzie. To relacje między nimi mają kluczowe znaczenie dla 
atmosfery, jaka w niej panuje. Czy te relacje opierają się na akceptacji czy na 
przemocy? Czy uczniowie i uczennice mają prawo do kształtowania własnej 
tożsamości – religijnej, narodowej, kulturowej, seksualnej? W czasie warsz-
tatu osoby uczestniczące będą się zastanawiać, jak współtworzyć w szkole 
atmosferę bezpieczeństwa, równości i porozumienia. Poznają przykłady 
zdań zawierających mowę nienawiści i przeanalizują skutki, do jakich pro-
wadzi jej stosowanie. Warsztaty poruszają problematykę dyskryminacji 
i zachęcają uczniów i uczennice do wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki 
sposób się komunikują.

bliżej siebie. o równości w szkole
O tym, jak przeciwdziałać dyskryminacji w szkole

punk t y z podstaw y
progr amowe j

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 artystyczne:
 ➔ uczennica/uczeń podejmuje 
działalność twórczą, posługując 
się środkami wyrazu plastycznego 
i innych dziedzin sztuki

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

s łowa kluczowe

warsztat antydyskryminacyjny
edukacja obywatelska
różnorodność w grupie
akceptacja dla inności

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. 

jak pięknie się różnić?
Warsztat o różnorodności
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punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica rozpoznaje 
przejawy rasizmu, 
szowinizmu, antysemityzmu 
i ksenofobii; uzasadnia 
potrzebę przeciwstawiania 
się im oraz przedstawia 
możliwości zaangażowania 
się w wybrane działania na 
rzecz równości i tolerancji

 ➔ uczennica/uczeń znajduje 
informacje o naruszaniu 
praw człowieka w wybranej 
dziedzinie i projektuje działania, 
które mogą temu zaradzić

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica analizuje, 
na wybranych przykładach, 
współczesne społeczeństwa 
wielokulturowe

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ tolerancja wobec odmienności 
kulturowych, etnicznych, 
religijnych, seksualnych

mie jsce warsztatów

Centrum Edukacyjne 
(zajęcia nie odbywają się na wystawie stałej)

Na korytarzu leży porzucony plecak. Do kogo należy? Uczniowie 
i uczennice oglądają zawartość plecaka, w którym znajdują się przedmioty 
należące do religijnego dziecka żydowskiego i tworzą opowieść na temat 
jego właściciela/właścicielki. Przy okazji poznają podstawowe elementy 
kultury żydowskiej i kwestie związane z wyborem żydowskiej tożsamości. 
Na koniec odegrają scenki, wcielając się w role osób występujących w tej 
historii. Warsztat prowadzony jest za pomocą metody dramy. 

s łowa kluczowe

kultura żydowska
wielokulturowość
dylematy tożsamości
opowieści

wspólny dom. o polsce wielu kultur
Warsztat z elementami dramy

edukacja w szkołacH 

przyszpitalnycH
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Oferujemy Państwu cykl zajęć dedykowanych dla 
uczniów i uczennic, którzy nie mogą odwiedzić muzeum 
z powodu pobytu w szpitalu. Dzięki naszej ofercie będą 
mogli poznać historię i kulturę Żydów polskich. 
Jest ona dostosowana do wszystkich poziomów naucza-
nia i została przygotowana z uwzględnieniem warunków 
panujących w placówkach szpitalnych. Opiera się na 
zasadach dobrowolności, przystępności, różnorodności.

Wszystkie zajęcia realizują podstawę programową 
kształcenia ogólnego obowiązującą w polskich szko-
łach, mają charakter warsztatów angażujących uczniów 
i uczennice. Podczas zajęć wykorzystujemy różno-
rodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy, 
uwzględniając przy tym stan psychofizyczny osób 
uczestniczących.

Zajęcia są bezpłatne i trwają do 60 minut. Grupy 
mogą liczyć maksymalnie 30 osób.

proponowane z a jĘcia

1 . na jwaŻnie jsz y dzień – sz abat

Zajęcia plastyczno-muzyczne połączone z miniwykła-
dem przybliżą uczestnikom i uczestniczkom pojęcia 
związane z najważniejszym świętem w żydowskiej 
tradycji – szabatem. Uczennice i uczniowie poznają takie 
pojęcia jak chała, kidusz, mycka. Dowiedzą się również, 
jakie zasady obowiązują religijnych Żydów w trakcie 
szabatu oraz stworzą własną pachnącą besamimkę, czyli 
pudełko na wonności. 

2 . tr adyc je i świĘta Ż ydowskie 

Zajęcia poświęcone są omówieniu cyklu życia w oparciu 
o kalendarz żydowski. Uczestnicy i uczestniczki dowie-
dzą się, jak wyglądają żydowskie święta, kto jest ich 
adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają. Na zajęciach 
nie zabraknie muzyki żydowskiej, quizów oraz prac 
plastycznych. 

3. alef- bet – pozna j now y alfabet

Poprzez zabawę oraz gry edukacyjne osoby 
uczestniczące w zajęciach zapoznają się z podstawami 
języka hebrajskiego oraz jego historią. Dowiedzą 
się, które święte teksty judaizmu są w nim zapisane. 
Na zakończenie napiszą swoje imię po hebrajsku.

4 . magiczny świat drewnianycH synagog

Czym jest synagoga i jakie ma funkcje? Na to 
i inne pytania będziemy odpowiadać podczas tych 
warsztatów. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli szansę 
sami pobawić się w artystów i zaprojektować własne 
malowidła ścienne na wzór polichromii z synagogi 
z Gwoźdźca, której dach zrekonstruowano w galerii 
Miasteczko Muzeum POLIN.

5. gry i zabaw y Ż ydowskie dl a k a Żdego 

Te warsztaty to nie tylko dobra zabawa dla dzieci i mło-
dzieży, lecz także świetna okazja do nauki. Podczas 
zajęć uczennice i uczniowie będą uczestniczyć w róż-
nych grach żydowskich, takich jak drejdel czy zabawy 
z kipą (nakryciem głowy religijnych Żydów). Skorzystają 
też z muzealnej gry edukacyjnej Polin. W ten sposób 
poznają podstawowe elementy kultury żydowskiej.
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zwiedzanie 

wystawy stałej 

z przewodnikiem
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odkryj historię polskich Żydów opowieść o Żydach polskich 
w XX wieku

Zwiedzanie całej wystawy stałej: w ośmiu galeriach prezentowana jest 
1000-letnia historia polskich Żydów od średniowiecza do czasów współcze-
snych. Uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych nie zwiedzają galerii 
Zagłada i Powojnie.

Przewodnik/przewodniczka ułatwi młodzieży podróż przez ponad 
tysiącletnią historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców. 
Oprowadzanie rozpocznie się od spotkania z pierwszymi Żydami, kupcami, 
którzy dotarli do kraju Polan już w X wieku. Następnie osoby zwiedzające 
poznają złoty okres żydowskiego osadnictwa w Polsce: zobaczą zdobione 
sklepienie synagogi w kresowym miasteczku i zawędrują do przemysłowej 
Łodzi. Z gwarnej międzywojennej uliczki wkroczą w labirynt getta, 
a stamtąd w powojenny świat, w którym odradza się życie żydowskie. 

cz a s zwiedzania 2 h cza s zwiedzania 1,5 h

zwiedzanie w ystaw y stałe j dl a wsz ystkicH gru p wiekow ycH zwiedzanie trzecH galerii w ystaw y stałe j dl a szkół ponadpodstawow ycH

Zwiedzanie trzech ostatnich galerii wystawy stałej poświęconych okre-
sowi międzywojennemu, II wojnie światowej i Zagładzie oraz okresowi 
powojennemu. Podczas spaceru po najnowszej historii polskich Żydów 
przewodniczka/przewodnik zabierze młodzież na gwarną, międzywojenną 
ulicę, opowie o czasach II wojny światowej i wyjaśni trudne wybory, przed 
którymi stawali Ci, którzy ocaleli z Zagłady. 

Na początku uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak I wojna światowa 
zmieniła dzieje Europy Środkowej i Żydów zamieszkujących ten region. 
Później odkryją żydowską literaturę okresu międzywojnia, żydowskie par-
tie polityczne, barwne życie małych miasteczek i dylematy pokoleniowe 
młodzieży żydowskiej w obliczu narastającego antysemityzmu. Następnie 
poznają burzliwe dzieje II wojny światowej i tragedię warszawskiego getta. 
Na koniec dowiedzą się, jak wyglądało życie żydowskie w PRL i jak wygląda 
ono obecnie. Finałem spaceru będzie pokaz repliki sklepienia synagogi 
z Gwoźdźca, którą przez kilka lat odtwarzali pasjonaci kultury żydowskiej.



interaktywne zwiedzanie 

wystawy stałej 

z edukatorem
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słowa kluczowe

historia Żydów polskich
judaizm
tradycje żydowskie
synagoga
dom żydowski
rodzina

mie jsce

zwiedzanie całej wystawy z przewodnikiem; 
zwiedzanie interaktywne galerii Miasteczko

punk t y z podstaw y
progr amowe j

wiedza o społeczeństwie:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
jedną z tych grup [mniejszości 
wyznaniowych] – jej 
historię, kulturę

historia:
 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
podstawowe symbole 
i główne zasady judaizmu

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń odbiera 
komunikaty pisane, mówione, 
w tym nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych

 ➔ uczeń/uczennica wyszukuje 
w wypowiedzi potrzebne 
informacje oraz cytuje 
odpowiednie fragmenty tekstu

Jak wyglądało życie w tradycyjnej rodzinie żydowskiej? Czym jest syna-
goga? Czym cmentarz żydowski różni się od innych? W czasie interak-
tywnego zwiedzania galerii Miasteczko uczniowie i uczennice zdobędą 
informacje na temat religijnej kultury żydowskiej. Zwiedzanie pozostałych 
galerii z przewodnikiem/przewodniczką pozwoli im umieścić te wiadomości 
w kontekście tysiącletniej historii Żydów w Polsce.

podróż przez polin
Zwiedzanie wystawy stałej połączone z rozwiązywaniem 
zadań galerii Miasteczko

zwiedzanie inter ak t y wne dl a gimnaz jów

mie jsce

zwiedzanie interaktywne wystawy stałej, galerii: Las, Pierwsze spotkania, 
Paradisus Iudeaorum, Miasteczko, Wyzwania nowoczesności,  
Na żydowskiej ulicy

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczeń/uczennica wymienia 
mniejszości narodowe 
i etniczne żyjące w Polsce 
i na wybranych przykładach 
opisuje ich kulturę i tradycje

język polski:
 ➔ uczennica/uczeń uczestnicząc 
w rozmowie, słucha z uwagą 
wypowiedzi innych, mówi 
na temat; prezentuje własne 
zdanie i uzasadnia je

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ przekaz wartości i tradycji 
w rodzinie, wspólne świętowanie, 
spędzanie wolnego czasu

etyka:
 ➔ uczestnictwo w grupie, 
porozumiewanie się z innymi

s łowa kluczowe

judaizm
święta żydowskie
cykl życia
synagoga
koszerność
szkolnictwo żydowskie

Czym jest „bar micwa” i czemu Żydzi nie pracują w soboty? Co w czasie 
świat znajduje się na żydowskim stole? W jakim języku mówili polscy Żydzi? 
Zwiedzając wystawę stałą, dzieci będą mogły odkryć świat religijnych 
Żydów, zasady koszernej kuchni, dowiedzą się, co działo się na żydowskim 
ślubie, spróbują też odszyfrować słowa w języku jidysz. Na koniec sprawdzą 
swoje wiadomości w mini-quizie.

na co dzień i od święta
Tradycje żydowskie na wystawie stałej: zwiedzanie 
połączone z rozwiązywaniem zadań

zwiedzanie inter ak t y wne dl a kl a s 4 – 6 szkół podstawow ycH 
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s łowa kluczowe

historia Żydów polskich 
judaizm
tradycje żydowskie
ii rzeczpospolita
tożsamość żydowska
kultura w polsce 
międzywojennej 

mie jsce

zwiedzanie całej wystawy z przewodnikiem; 
zwiedzanie interaktywne galerii Miasteczko i Na żydowskiej ulicy

Jak wyglądało życie w tradycyjnej rodzinie żydowskiej? Czym jest 
synagoga? Czym żydowski cmentarz różni się od innych? W czasie 
interaktywnego zwiedzania galerii Miasteczko uczennice i uczniowie 
zdobędą informacje na temat religijnej kultury żydowskiej, rozwiązując 
zadania. W galerii Na żydowskiej ulicy poznają różnorodną społeczność 
żydowską międzywojennej Polski, jej literaturę, prasę, filmy, teatr, 
instytucje i partie polityczne. Zwiedzanie pozostałych galerii 
z przewodniczką/przewodnikiem pozwoli im umieścić te wiadomości 
w kontekście tysiącletniej historii Żydów w Polsce. 

punk t y z podstaw y
progr amowe j

historia:
 ➔ uczennica/uczeń charakteryzuje 
strukturę społeczną, 
narodowościową i wyznaniową 
odrodzonego państwa polskiego, 
dostrzegając przyczyny konfliktów 
społecznych i narodowościowych

 ➔ uczeń/uczennica charakteryzuje 
główne osiągnięcia kultury 
i nauki II Rzeczypospolitej

historia i społeczeństwo:
 ➔ uczennica/uczeń analizuje 
wielokulturowość społeczeństwa 
II Rzeczypospolitej

wiedza o kulturze:
 ➔ uczennica/uczeń odnosi elementy 
kultury (zachowania, zwyczaje, 
praktyki, przedmioty materialne, 
dzieła sztuki) do kategorii: 
czas, przestrzeń, ciało, grupa 
społeczna (rodzina, rówieśnicy, 
społeczność lokalna, naród)

wychowanie do życia w rodzinie:
 ➔ tożsamość i wielowymiarowość 
człowieka

od średniowiecza do powojnia
Zwiedzanie wystawy stałej połączone z rozwiązywaniem 
zadań w dwóch wybranych galeriach

zwiedzanie inter ak t y wne dl a szkół ponadgimnaz jalnycH

akcja  

społeczno-edukacyjna 

Żonkile
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W rocznicę powstania w getcie warszawskim Muzeum 
POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną 
„Żonkile”. 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych 
miast w Polsce i za granicą wolontariusze rozdają papie-
rowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania 
z 1943 roku.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. 
Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego 
przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który 
w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim 
dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam 
również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem 
Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były 
to właśnie żonkile.

Uczniowie i uczennice gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych mogą przyłączyć się do akcji na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to wolontariat. Skierowany jest on 
głównie do uczennic i uczniów z Warszawy i okolic, któ-
rzy mogą wziąć udział w spotkaniach szkoleniowych. 

Drugi sposób, skierowany jest do szkół poza 
Warszawą. Uczniowie i uczennice w porozumieniu 
z dyrekcją, nauczycielami, nauczycielkami i rodzicami 
mogą przygotować papierowe żonkile na lekcjach 
i rozdawać je w swojej miejscowości w dniu 19 kwietnia. 
Zgłoszenia dokonuje nauczycielka/nauczyciel – osoba, 
która tym samym staje się lokalną koordynatorką akcji. 
Każda zgłoszona szkoła otrzyma szablon żonkila wraz 
z instrukcją jego przygotowania oraz materiały informa-
cyjne i edukacyjne, które pozwolą przygotować i prze-
prowadzić lekcję historii o Powstaniu w Getcie oraz 
warsztaty, na których uczniowie przygotują papierowe 
kwiaty i dowiedzą się, w jaki sposób zachęcać innych do 
udziału w akcji.

W 2015 roku w akcji wzięło udział ponad 800 szkół 
z całej Polski. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

wiĘce j informac ji na w w w. polin . pl /zonkile

akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
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spacery

impre sja o dzielnicy północne j  
na 1809 kroków

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN z Żydowskim 
Instytutem Historycznym

warszawa oczami emanu el a 
ringe lblu ma – t wórcy podziemnego 
arcHiwum get ta warszawskiego

śl adami XiX i X X wiecznycH 
Ż ydowskicH pisarz y

warszawa janusza korcz ak a

odkry wanie Ż ydowskie j pr agi

cmentarz Ż ydowski prz y u l . okopowe j

śl adami pereca w warsz awie

warsztat y

arcHiwu m ringelbuma — Historia 
i znaczenie podziemnego arcHiwu m 
get ta warszawskiego

912 dni g et ta – projekc ja filmowa 
poł ączona z warsztatem

 
opór i zag ł ada . w ysiłek zbrojny 
Ż ydów pol skicH

warsz awski t ygiel kulturow y – Ż ycie 
wokół tłomackiego 

w ystaw y

oprowadzanie po art yst ycznycH 
i HistorycznycH w ystawacH 
cza sow ycH w ŻiH

W celu rezerwacji zajęć i spacerów 
prosimy kontaktować się z Działem Edukacji 
i Projektów Kulturalnych ŻIH: 
edukacja@jhi.pl
22 827 92 21 wew. 102

Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane 
przez Żydowski Instytut Historyczny 
odbywają się w jego siedzibie 
na ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie.

oferta edukacyjna ŻiH im. emanuela ringelbluma
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