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WA R S Z AWA

Działania programowe
muzeum są wspierane przez:

Główni partnerzy merytoryczni Centrum Informacyjnego:

Warsztat z rekonstrukcji dźwięków przedwojennej ulicy Zamenhofa dla osób z dysfunkcją wzroku został
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a partnerem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Patroni medialni:

Projekt dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Partner:

Organizator koncertu REICH // JIMEK // CYTATY
oraz projektu Dźwięki przedwojennej
ulicy Zamenhofa

Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa

Projekt sfinansowano
ze środków Fundacji PZU

Mecenas:

Festiwal Made in POLIN // CYTATY:

 olokaust - nieodrobiona lekcja (Między Zagładą Żydów a kryzysem uchodźców w Europie AD 2016)
H
– oprowadzanie po galerii Zagłada (B, R)
Spacer międzykulturowy (B)
Spacer międzykulturowy (B)
Polskie korzenie Uniwersytetu Hebrajskiego – wykład (B)
Skarby IPN – warsztaty (15 zł, R)
Inauguracja festiwalu MADE IN POLIN // CYTATY
Festiwal MADE IN POLIN // CYTATY
Festiwal MADE IN POLIN // CYTATY
Żydokomuna – bardziej żydowska czy bardziej polska? – wykład (B)
Wiosna 1941– projekcja filmu i spotkanie (B)

Szkoła historii – rozpoczęcie cyklu warsztatów (100 zł, R)
Nie płacz kiedy odjadę – premiera filmu i spotkanie (B)
Źródła do dziejów społeczności żydowskiej w dawnej Guberni Warszawskiej - warsztaty (15 zł, R)
Mona. Opowieść o życiu malarki – promocja książki (B)
Czego chce od nas ten Dybuk? Wiek pamięci i niepamięci – wykład (B, A)
Życie – spacer tematyczny z tłumaczeniem na Polski Język Migowy (B, R)
Warsztat z rekonstrukcji dźwięków przedwojennej ulicy Zamenhofa dla osób z dysfunkcją wzroku (B, R)
Jedno spotkanie – dwie galerie – wydarzenie dla osób z dysfunkcją wzroku (B, R)
Finisaż rezydencji artystycznej – spotkanie z Assafem Gruberem (B, A)
Rosz Haszana – żydowski Nowy Rok - rodzinny spacer tematyczny (35/25/55 zł)
Kara śmierci – dyskusja (B)
Uchodźcy i Zagłada – wykład (B)

Legenda:
(B) wydarzenie bezpłatne
(R) obowiązują rezerwacje
(A) wydarzenie dostępne w j. angielskim

16
18
19
21
22
23
27
28

15

PAŹDZIERNIK
01 10.00
02 18.00
05 18.00
18.00
06 18.00
07 16.00
08 11.00
16.00
18.00
09 14.30
10 18.00
14 18.00

Wystawa czynna: poniedziałki, czwartki, piątki: godz. 10.00–18.00, środy, soboty, niedziele: godz. 10.00–20.00.
W czwartki wstęp wolny, wtorki – nieczynne.

1000 LAT HISTORII ŻYDÓW POLSKICH – wystawa stała
bilety: 25 zł normalny, 15 zł ulgowy

GODZINY OTWARCIA MUZEUM:
poniedziałek, czwartek, piątek: 10.00–18.00
środa, sobota, niedziela: 10.00–20.00
Ostatnie wejście na wystawę: 2 godz. przed zamknięciem
wtorek: nieczynne
Uwaga: 12 października muzeum nieczynne.

Samodzielne zwiedzanie wystawy stałej:
25 zł bilet normalny
15 zł bilet ulgowy
młodzież ucząca się w polskich szkołach do 26 roku życia: 1 zł
W czwartki wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny

Spacery z przewodnikiem
Tysiącletnia podróż po wystawie stałej
Soboty: godz. 11.00 i 17.00 (w j. polskim), 15.00 (w j. angielskim)
Niedziele: godz. 11.00 i 15.30 (w j. polskim), 15.00 (w j. angielskim)
22 i 23 października spacer w j. polskim wyłącznie o godz. 11.00.
Bilety: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy

Oferujemy również bilety grupowe, spacery tematyczne oraz
możliwość wynajęcia przewodnika
lub audioprzewodnika. Cała oferta dostępna na stronie
www.polin.pl lub w kasie muzeum.

Zapraszamy do Centrum Informacyjnego, w którego zbiorach
znajdują się pomoce i źródła do badań historii, genealogii
i dziedzictwa lokalnych społeczności.
Centrum oferuje również warsztaty i konsultacje ekspertów.
Centrum czynne jest codziennie oprócz wtorków w godz. 10.00–18.00.

Zachęcamy także do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej!

Rezerwacja i zakup biletów online: www.bilety.polin.pl

Informacja telefoniczna i rezerwacja oferty edukacyjnej
tel. 22 471 03 01
(pon.–pt. w godz. 9.00–17.00, sob.–nd. w godz. 10.00–14.30)
Rezerwacja grupowa
tel. 22 471 03 01 (pon.–pt. w godz. 9.00–17:00)

Wszystkie wydarzenia odbywają się w budynku
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
przy ul. Anielewicza 6, o ile nie zaznaczono inaczej.

WWW.POLIN.PL

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa
tel. 22 471 03 00
info@polin.pl

Wspólna instytucja kultury

Follow us on:
Facebook “f ” Logo
CMYK / .ai

DEBATY
KONCERTY
WYKŁADY
SPEKTAKLE
WYSTAWY
SPOTKANIA AUTORSKIE
FILMY SPACERY
01.10–31.10.2016

PROGRAM

WYSTAWA STAŁA
1000 lat historii Żydów polskich
Interaktywna wystawa stała Muzeum POLIN to podróż od średniowiecza do współczesności. Poznacie odpowiedzi na pytania, skąd i kiedy
Żydzi pojawili się w Polsce. W jaki sposób nasz kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak

Rosz Haszana – żydowski Nowy Rok – rodzinny spacer tematyczny
Z okazji Rosz Haszana zapraszamy dzieci (6-14 lat) z opiekunami na specjalny spacer po wystawie. Poznamy żydowski kalendarz oraz zwyczaje
związane ze świętami. Sprawdzimy, czemu nowy rok zaczyna się jesienią
i skąd na świątecznym stole ryby, okrągła chałka i jabłka z miodem.
9 października, godz. 14.30, bilety: bilety: 35 zł normalny,
25 zł ulgowy, 55 zł rodzinny
FESTIWAL MADE IN POLIN

macji w księgach pamięci, aktach miejskich i starostw, na fotografiach,
cmentarzach oraz w bibliotekach. Uczestnicy kursu będą mieli okazję
przeprowadzić własne badania dotyczące wybranych przypadków regionalnej historii rodzinnej. Zajęcia odbywać się będą przez 10 miesięcy, w
każdą pierwszą sobotę miesiąca.
1 października, godz. 10.00-13.00, bilety: 100 zł za cykl, wymagana rezerwacja. Prosimy o zgłoszenia osób, które będą mogły uczestniczyć
w całym cyklu.
Cykl Historia od kuchni
Warsztaty adresowane do genealogów-amatorów i tych, którzy już mają
pewne doświadczenia w odkrywaniu własnej przeszłości.
Źródła do dziejów społeczności żydowskiej
w dawnej Guberni Warszawskiej
Marta Rzepecka-Aleksiejuk z Archiwum w Milanówku opowie o przechowywanych przez jej placówkę mało znanych materiałach rosyjskiej
administracji szczebla gubernialnego. Mogą one pomóc w badaniach
nad historią żydowskiej społeczności dawnej guberni warszawskiej.
5 października, godz. 18.00, bilety: 15 zł

odradza się tu życie żydowskie. Zobaczycie zabytkowe obiekty, obrazy,
instalacje interaktywne, modele i multimedia. Zobaczycie m.in. XIII-wieczną monetę bitą w Polsce i książki z żydowskich drukarni sprzed
400 lat. Zapierającą dech w piersiach rekonstrukcję zdobionego dachu
drewnianej synagogi i niezwykłą multimedialną ulicę.
Czynne codziennie oprócz wtorków. Bilety: 25 zł normalny,
15 zł ulgowy; młodzież ucząca się w polskich szkołach do 26 roku
życia: 1 zł; czwartki wstęp wolny
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Tysiącletnia podróż po wystawie stałej – spacer z przewodnikiem
Soboty: godz. 11.00 i 17.00 (w j. polskim), 15.00 (w j. angielskim)
Niedziele: godz. 11.00 i 15.30 (w j. polskim), 15.00 (w j. angielskim)
22 i 23 października spacer w j. polskim wyłącznie o godz. 11.00.
Bilety: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy
Życie – spacer tematyczny z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
W trakcie spaceru przybliżymy zwiedzającym obrzędy związane z cyklem życia, wynikające z zasad judaizmu. Opowiemy o etapach życia żydowskiej kobiety i żydowskiego mężczyzny. Zwiedzający dowiedzą się,
kiedy dziecko otrzymuje imię, co to są bat i bar micwa, dlaczego ślub
żydowski odbywa się pod chupą i jak wyglądają kolejne etapy pogrzebu.
7 października, godz. 16.00, wstęp wolny,
wymagana rezerwacja na stronie: www.wtkbb.pl
Jedno spotkanie – dwie galerie - wydarzenie dla osób z dysfunkcją wzroku
W czasie spaceru z audiodeskrypcją i użyciem tyflografik zapoznamy się z treściami dwóch pierwszych galerii wystawy stałej Muzeum
POLIN. Galeria Pierwsze spotkania opowiada o dziejach Żydów na polskich ziemiach od X do początku XVI w., a Paradisus Iudaeorum mówi o
rozkwicie żydowskiego osadnictwa i samorządności, myśli filozoficznej
i rozwoju drukarstwa w latach 1569–1648.
8 października, godz. 16.00, wstęp wolny,
wymagana rezerwacja na stronie: www.wtkbb.pl

Made in Polin // Cytaty – druga edycja festiwalu
Tematem tegorocznej edycji festiwalu Made in POLIN są cytaty: międzykulturowe zapożyczenia, to, co przekształcane, a czasem zawłaszczane. Trawestacje, polemiki i remiksy. W kulturze popularnej i wysokiej, w życiu codziennym i sztuce. W programie trzy dni wypełnione
projektami specjalnymi, koncertami (usłyszymy np. Radzimira Dębskiego z Sinfonią Varsovią), dyskusjami i wykładami (m.in. z prof. Jerzym Bralczykiem i Andrzejem Markowskim), spotkaniami kulinarnymi
(z Robertem Makłowiczem) i literackimi. A do tego wystawa znakomitych polskich twórców komiksu, słuchowisko na żywo z udziałem
Jerzego Treli, spacery, warsztaty i performans Joanny Rajkowskiej.
21-23 października, szczegółowy program
na stronie www.polin.pl/madeinpolin
15 PAŹDZIERNIKA: DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z UCHODŹCAMI
Uchodźcy i Zagłada - wykład
Dr hab. Iwona Kurz z Instytutu Kultury Polskiej UW zajmie się dyskusją
publicznąna temat uchodźców i migrantów, jaka toczy się od co najmniej kilkunastu miesięcy w Polsce i w Europie. Nawiązania do Zagłady
pojawiają się w niej zarówno w debatach oficjalnych, jak i w sieci; z
jednej strony w formie przypominania, jakie mechanizmy i zachowania
towarzyszyły Holokaustowi, z drugiej – w formie grożenia przybyszom
eksterminacją. Na figurę uchodźcy nakładana jest figura Żyda.
14 października, godz. 18.00, wstęp wolny
Holokaust – nieodrobiona lekcja (Między Zagładą Żydów a kryzysem
uchodźców w Europie AD 2016) - oprowadzanie po galerii Zagłada
Razem z prof. Jackiem Leociakiem z Instytutu Badań Literackich PAN
oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów przejdziemy po galerii Zagłada na wystawie stałej, analizując z dzisiejszej perspektywy historię Holokaustu. Świat był ślepy przed Zagładą, podczas niej i po niej.
Czy dziś mamy znów zamknięte oczy? Przyjrzymy się też fundamentom ówczesnej „mowy nienawiści”, miejscami uderzająco podobnej
do dzisiejszej.
15 października, godz. 13.00, wstęp wolny, wymagana rezerwacja

Skarby IPN
Instytut Pamięci Narodowej może kojarzyć się z dokumentami komunistycznych służb bezpieczeństwa, jednak są tam również bezcenne
zbiory z czasów II wojny światowej dokumentujące zbrodnie popełniane na obywatelach polskich: Żydach, Polakach i innych narodach.
Pracownicy IPN opowiedzą, w jaki sposób korzystać z tej dokumentacji podczas badań nad historią własnej rodziny.
19 października, godz. 18.00, bilety: 15 zł
Warsztat z rekonstrukcji dźwięków przedwojennej ulicy Zamenhofa
dla osób z dysfunkcją wzroku
Odtworzymy i nagramy dźwięki, które towarzyszyły przedwojennemu życiu ulicy Zamenhofa, a także poznamy narzędzia i metody
pracy wykorzystywane w profesjonalnym studio dźwiękowym. Efekty
warsztatu posłużą do przygotowania spaceru dźwiękowego, który odbędzie się 22 października. Warsztaty, realizowane w ramach projektu
Dźwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa, poprowadzą reżyser i imitator dźwięku – Jan i Bartek Woźniakowie.
8 października, godz. 11.00, wstęp wolny,
wymagana rezerwacja na stronie: www.wtkbb.pl
FILMY
Nie płacz kiedy odjadę, reż. Sławomir Grunberg
– premiera filmu i spotkanie
Grünberg, laureat nagrody EMMY, stworzył niezwykły psychologiczny

Wiosna 1941, reż. Uri Barbash – projekcja filmu i spotkanie
Dziejąca się na dwóch płaszczyznach czasowych – w czasie okupacji
i na początku lat 70. – historia Klary, która razem z mężem i córkami rozpaczliwie szuka schronienia. Po latach powraca do rodzinnego
miasteczka i ludzi, którzy przyczynili się do jej ocalenia. Film, będący
pierwszą koprodukcją polsko-izraelską, zainspirowany był opowiadaniami Idy Fink, pisarki, która sama przeżyła Zagładę po aryjskiej
stronie. Rozmowę z reżyserem poprowadzi judaistka i filmoznawczyni
dr Joanna Ostrowska.
28 października, godz. 19.00, wstęp wolny,
rozmowa w jęz. polskim i angielskim.
SPOTKANIA
Mona. Opowieść o życiu malarki – promocja książki w ramach cyklu
Czytelnia POLIN
Promocja książki Moniki Braun o malarce Mirze Żelechower-Aleksiun,
której losy, naznaczone Zagładą, są splecione z losami powojennej Polski.
To opowieść o twórczości artystycznej, o odszukiwaniu tradycji i sensu.
Spotkanie z autorką i bohaterką książki poprowadzi Remigiusz Grzela,
dziennikarz, prozaik i dramaturg.
5 października, godz. 18.00, wstęp wolny
Finisaż rezydencji artystycznej – spotkanie z Assafem Gruberem
Spotkanie podsumowujące trzytygodniowy pobyt twórczy w Warszawie, podczas którego Gruber we współpracy z Kubą Mikurdą i Muzeum POLIN realizował projekt artystyczny odnoszący się do hurtowni
towarów z Azji w Wólce Kosowskiej pod Warszawą.
Assaf Gruber ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w
Paryżu (ENSBA) i Higher Institute of Fine Arts (HISK) w Ghent. Spotkanie z artystą poprowadzi socjolog i kulturoznawca dr hab. Jan Sowa.
8 października, godz. 18.00, wstęp wolny, wydarzenie
w jęz. angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski
Spacery międzykulturowe
Podczas kilkutygodniowych warsztatów przewodnicy i migranci przygotują wspólnie autorskie trasy po Warszawie. Prowadzone przez nich
spacery pozwolą odkryć międzykulturowe punkty i obszary miasta.
Będą też okazją, by poznać historie migrantów mieszkających w stolicy. Informacja o miejscu rozpoczęcia spaceru pojawi się 6 października
na stronie www.polin.pl
15, 16 października, godz. 14.00, wstęp wolny

Kara śmierci – dyskusja z cyklu Między religiami
Rozpoczynamy nowy cykl dyskusji, podczas którego będziemy omawiać współczesne problemy w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dyskusje będą prowadzić Halina Bortnowska, Stanisław
Krajewski i Andrzej Saramowicz, a ich pierwszym gościem będzie prof.
Wiktor Osiatyński, pisarz i wykładowca, prawnik, a także działacz społeczny. Wspólnie zastanowimy się nad kwestią kary śmierci. W UE nie
jest ona stosowana, ale opinia publiczna jest w tej kwestii podzielona.
Jak były i są interpretowane wersety o karaniu śmiercią zawarte w Biblii, Koranie i innych świętych księgach?
10 października, godz. 18:00, wstęp wolny
Polskie korzenie Uniwersytetu Hebrajskiego
– wykład prof. Hanocha Gutfreunda
Uniwersytet Hebrajski miał być uczelnią narodu żydowskiego, a jego budowa była wspierana przez komitety przyjaciół w wielu krajach zamieszkiwanych przez diasporę żydowską. Komitet w Polsce był pierwszym i
jednym z najaktywniejszych w okresie międzywojennym. Po wojnie
wznowił swoją działalność pod przewodnictwem Juliana Tuwima. Władze polskie wspierały uczelnię, zabiegając o stworzenie tam programu
badawczego w dziedzinie polonistyki. Wykład poprowadzi prof. Hanoch
Gutfreund, były prezydent Uniwersytetu Hebrajskiego.
18 października, godz. 18:00, wstęp wolny
Żydokomuna – bardziej żydowska czy bardziej polska?
– wykład z cyklu Na pograniczu dwóch światów
Ruch komunistyczny, z racji głoszonych przez siebie haseł równościowych i internacjonalistycznych, był jednym z nielicznych obszarów, na
których Polacy i Żydzi mogli ze sobą współpracować - nie z konieczności,
ale z przekonania. Czy rzeczywiście? Co na ten temat mówią wspomnienia członków KPP zapisane w języku jidysz i polskim? Wykład poprowadzi
dr Joanna Nalewajko-Kulikov, historyczka z Instytutu Historii PAN, związana także z Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum POLIN.
27 października, godz. 18:00, wstęp wolny
MIEJSCE EDUKACJI RODZINNEJ U KRÓLA MACIUSIA
Kolorowa przestrzeń dla dzieci w wieku 0–10 lat i ich opiekunów
otwarta jest codziennie (oprócz wtorków). Dzięki niej najmłodsi
mogą odkrywać świat żydowskiej kultury, tradycji i historii. Można tu
rysować, bawić się, czytać książki z maciusiowej biblioteki czy muzykować. Odbywają się tu również warsztaty i aktywności przygoto-

SEMINARIA, DYSKUSJE, WYKŁADY

WARSZTATY
Szkoła historii – kurs
Całoroczny kurs, którego uczestnicy pogłębią wiedzę na temat badania
historii rodzinnych, historii miejscowości. Dowiemy się, jak szukać infor-

ną karierę. Tytuł filmu pochodzi ze sławnej piosenki, do której Sieradzka
napisała słowa, a muzykę popularny w latach 60. włoski muzyk Marino
Marini. Przeboje z jej tekstami śpiewali także Jerzy Połomski, Sława Przybylska i Czerwone Gitary.
Po projekcji zapraszamy na rozmowę z reżyserem i Zygmuntem Sieradzkim, synem bohaterki, którą poprowadzi Remigiusz Grzela.
2 października, godz. 18.00, wstęp wolny

portret Wandy Sieradzkiej, młodej Żydówki ocalałej z Holokaustu, która przezwyciężyła traumę, żeby założyć rodzinę i zbudować artystycz-

Czego chce od nas ten Dybuk? Wiek pamięci i niepamięci
– wykład z cyklu Stare i nowe pytania
Sto lat temu sztuka Dybuk słynnego pisarza i etnografa S. Anskiego
wkrótce po premierze w Warszawie zdobyła międzynarodową sławę i
została przetłumaczona na wiele języków, inspirując liczne adaptacje.
Jak to się dzieje, że dybuk, który dziś nic nie znaczy dla amerykańskich
Żydów czy Izraelczyków, jest nadal nośny i żywy w Polsce? Wykład
wygłosi prof. Michael Steinlauf, historyk z Gratz College w Filadelfii.
6 października, godz. 18:00, wstęp wolny, wykład w jęz. angielskim
z tłumaczeniem na jęz. polski.

wane przez doświadczonych edukatorów i artystów, które rozwijają
umiejętności współpracy, wartościowej rozmowy i pobudzają do kreatywnych działań zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.
Szczegółowy program, informacje o cenach biletów i rezerwacjach
na stronie: polin.pl/ukrolamaciusia.

