
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

Samodzielne zwiedzanie wystawy stałej:
25 zł bilet normalny 
15 zł bilet ulgowy
uczniowie i studenci z legitymacją polskiej uczelni: 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)
Poniedziałki: godz. 13.00 (w j. angielskim), środy: godz. 18.00 (w j. polskim)
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
WYSTAWY

SPOTKANIA AUTORSKIE
FILMY SPACERY

DEBATY

SPEKTAKLE

KONCERTY
WYKŁADY

PROGRAM
01.07– 31.07.2016

70 rocznica pogromu kieleckiego
4 lipca 1946 r. – półtora roku po wyzwoleniu – wybuchł w Kielcach  
antyżydowski pogrom. Bezpośrednią przyczyną była plotka o rzeko-
mym porwaniu ośmioletniego chłopca i uwięzieniu go przez Żydów  
w piwnicy domu przy ulicy Planty 7/9. Było to kolejne fałszywe oskar-
żenie Żydów o próbę dokonania mordu rytualnego. Przed budynkiem, 
w którym mieszkało około 200 osób (mieścił się w nim m.in. Woje-
wódzki i Miejski Komitet Żydów Polskich), w godzinach porannych  
zaczęli gromadzić się ludzie. Podczas przeszukania domu przez żołnie-
rzy i milicjantów padły strzały, a rozjuszony tłum zaatakował wypro-
wadzanych na zewnątrz Żydów, zabijając i raniąc. Drugą fazę pogro-
mu rozpoczęło przybycie z huty „Ludwików” kilkusetosobowej grupy  
robotników. Część z nich przyłączyła się do mordowania Żydów.  
Około godziny 15.00 wojsko rozpędziło tłum. Na Plantach śmierć  
poniosło 37 Żydów i 3 Polaków. W mieście zginęła ponadto Regina  
Fiszel i jej małe dziecko. Ranni zostali wywiezieni z Kielc w obawie 
przed dalszymi atakami. 

Pogrom w Kielcach był najbardziej jaskrawym przejawem antyżydow-
skiej przemocy w powojennej Polsce. Jednym ze jego skutków był 
wzrost poczucia zagrożenia wśród ludności żydowskiej w całym kraju, 
a w następstwie - masowa emigracja.

75 rocznica pogromu w Jedwabnem
10 lipca 1941 r. w Jedwabnem miał miejsce pogrom antyżydowski.  
Doszło do niego kilkanaście dni po wypędzeniu wojsk radzieckich  
i zajęciu miasta przez Niemców. Około godziny 10 polscy mieszkańcy 
Jedwabnego i okolicznych miejscowości zaczęli spędzać Żydów z mia-
steczka na rynek. Tam bili ich i upokarzali, a kilku Żydów zostało zabi-
tych. Następnie uczestnicy pogromu wybrali kilkadziesiąt osób, w tym 
rabina Awigdora Białostockiego, po czym zmusili ich do zniszczenia 
pomnika Lenina znajdującego się przy ul. Dwornej. Następnie wypro-
wadzili tę grupę za miasto, zamordowali i zakopali wraz z popiersiem 
Lenina w przygotowanym wcześniej dole. Pozostałych na rynku kilku-
set Żydów zapędzili do stodoły, którą oblali naftą i podpalili.

Zbrodni dokonało kilkudziesięciu mieszkańców Jedwabnego i okolic, 
a wielu innych było świadkami tych wydarzeń. W miasteczku byli też 
uzbrojeni Niemcy. Najprawdopodobniej to oni zainicjowali zbrodnię, 
zgodnie z dyrektywą Heydricha o zachęcaniu ludności nowo zajmowa-
nych terenów do ataków na Żydów, ale ich udział w  pogromie był ogra-
niczony. Zbiorowy mord w Jedwabnem stanowił część fali pogromów, 
która latem 1941 r. przetoczyła się przez byłą sowiecką strefę okupacyjną 
– od krajów bałtyckich, przez wschodnią Polskę, po Rumunię. 

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

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Śledź nas na:Główni partnerzy merytoryczni Centrum Informacyjnego:

W lipcu przypadają rocznice  
tragicznych antyżydowskich  
pogromów w Kielcach i Jedwabnem. 
Muzeum POLIN pragnie upamiętnić 
ich ofiary. Na stronie internetowej 
www.polin.pl ukażą się okoliczno-
ściowe opracowania historyczne, 
kalendaria pamięci oraz linki  
do ważnych tekstów źródłowych 
poświęconych tym wydarzeniom. 
Zapraszamy również na dyskusje  
i spotkania (szczegóły w programie).



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

WYSTAWA STAŁA

1000 lat historii Żydów polskich
Interaktywna wystawa stała Muzeum POLIN to podróż od średniowie-
cza do współczesności. Poznacie odpowiedzi na pytania, skąd i kiedy 
Żydzi pojawili się w Polsce. W jaki sposób nasz kraj stał się domem naj-
większej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak 
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; uczniowie i studenci z legitymacją: 1 zł,  
w 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)
Poniedziałki: godz. 13.00 (w j. angielskim), środy: godz. 18.00 (w j. polskim)
Bilety: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy

WYSTAWY CZASOWE

Muzeum na kółkach na Światowych Dniach Młodzieży w Warszawie
Unikatowa okazja, by spotkać podróżującą wystawę Muzeum POLIN 
w Warszawie. Muzeum na kółkach – interaktywna wystawa w przeno-
śnym pawilonie – od 2014 roku odwiedza mniejsze miasta i wybrane 
festiwale w Polsce. Odpowiada na podstawowe pytania o kulturę i hi-
storię polskich Żydów, wspiera liderów i aktywistów zaangażowanych 
w ochronę lokalnego dziedzictwa żydowskiego. W ciągu roku wystawa 
odwiedzi jeszcze 24 miejscowości. 
21-24 lipca, godz. 10.00-20.00, ul. Krakowskie Przedmieście,  
przy pomniku Adama Mickiewicza. Wstęp wolny

ROCZNICE POGROMÓW

W trakcie II wojny światowej i po niej w kilkudziesięciu miejscowo-
ściach w Polsce doszło do masowych antyżydowskich wystąpień. 
W lipcu 2016 r. przypada 75. rocznica pogromu w Jedwabnem i 70. 
rocznica pogromu kieleckiego. Chcemy upamiętnić te tragiczne wy-
darzenia i ich ofiary. Na stronie internetowej www.polin.pl ukażą się 
okolicznościowe opracowania historyczne, kalendaria pamięci oraz 
linki do ważnych tekstów źródłowych poświęconych pogromom. 
Zapraszamy również na dyskusje i spotkania.

Pogrom kielecki – prowokacja czy wybuch nienawiści?  
– dyskusja i pokaz filmu 
Film Świadkowie z 1986 r. będzie wstępem do dyskusji o pogromie kie-
leckim. Na pytanie, co wiedzieliśmy o pogromie 20 lat temu, a co dzisiaj, 
odpowiedzą reżyser Marcel Łoziński oraz historycy dr Krzysztof Persak  
z IPN i dr hab. Marcin Zaremba z UW. Wspólnie zastanowimy się też, 
jakie były źródła wybuchu masowej przemocy wobec Żydów po wojnie, 
i jak polskie społeczeństwo radzi sobie z tym trudnym dziedzictwem. 
Dyskusję poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul z Muzeum POLIN. 
4 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny

70 lat po pogromie kieleckim – spotkanie z Mają Wolny  
w ramach cyklu Czytelnia POLIN
Z autorką powieści Czarne liście porozmawiamy o wątkach poruszo-
nych w książce: pogromie kieleckim, stosunku współczesnych kiel-
czan do tych dramatycznych wydarzeń oraz historii życia Julii Pirotte, 
która udokumentowała pogrom na zdjęciach. Prowadzący spotkanie 
Marcin Kącki z „Gazety Wyborczej” porozmawia z Mają Wolny o jej 
osobistym doświadczeniu bycia kielczanką, o powodach, dla których 
napisała książkę oraz o tym, co łączy ją z główną bohaterką.
7 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny

WARSZTATY 

Letnia szkoła historii – kurs wakacyjny
Cykl warsztatów zarówno dla rozpoczynających przygodę z historią, 
jak i tych, którzy już mają pewne doświadczenia w odkrywaniu wła-
snej przeszłości. Podczas czterech spotkań, korzystając z kolekcji wy-
wiadów Muzeum POLIN, uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą me-
todologii historii mówionej a następnie sami przeprowadzą rozmowy 
ze świadkami historii. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy zaprezentują 
ekspertom zebrane przez siebie informacje oraz poddadzą je analizie 
na podstawie transkrypcji i zapisu materiałów AV. Dowiedzą się rów-
nież, jak projekty historii mówionej są realizowane w innych instytu-
cjach kultury w Polsce i za granicą.
23, 30 lipca, 6 sierpnia, godz. 10.00-14.00; 27 sierpnia,  
godz. 10.00-16.00, wymagana rezerwacja. Prosimy o zapisywanie się 
osób, które mogą wziąć udział w całym cyklu warsztatów.

SPACERY

Pamięć – spacer po Muranowie
Podczas spaceru po terenie dawnej żydowskiej Dzielnicy Północnej po-
szukamy nielicznych śladów jej istnienia, odwiedzimy miejsca upamięt-
nienia getta i poznamy unikatową koncepcję osiedla Muranów Połu-
dniowy, zbudowanego z gruzów i na gruzach getta. Jak Muranów różni 
się od innych europejskich dzielnic zamieszkałych kiedyś przez Żydów  
i jaki może być charakter jego zmian w przyszłości? 
23 i 24 lipca, godz. 16.00, zbiórka przy ul. Krakowskie Przedmieście 
21/23 (kino Kultura), udział bezpłatny, wymagana rezerwacja.  
Spacer w języku angielskim, 

SPOTKANIA

Marsz Pamięci 
To już piąty marsz upamiętniający rocznicę likwidacji warszawskie-
go getta, która rozpoczęła się 22 lipca 1942 roku. Wcześniejsze edy-
cje marszu były poświęcone m.in. Januszowi Korczakowi i dzieciom  
z Domu sierot, czy Emanuelowi Ringelblumowi i jego współpracowni-
kom. Podczas tegorocznego marszu przypomnimy lekarzy i personel 
medyczny, którzy nieśli pomoc potrzebującym w getcie. Marsz zakoń-
czy się przy byłym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów na  
ul. Siennej, gdzie aktorzy odczytają wspomnienia lekarzy z warszaw-
skiego getta. Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.
22 lipca, godz. 17.00, wstęp wolny, zbiórka przy Pomniku Umschlagplatz, 
ul. Stawki róg Dzikiej

Finisaż rezydencji artystycznej
Spotkanie z artystką-rezydentką Yael Vishnizki Levi (Izrael/Polska), pod-
sumowujące trzytygodniowy pobyt twórczy w Warszawie (11-31 lipca), 
przybliżające publiczności praktykę twórczą artystki i realizowany w Mu-
zeum POLIN projekt. Punktem wyjścia dla projektu są losy rodziny artyst-
ki, na których ślad trafiła niedawno w archiwach państwowych. 
29 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny. Spotkanie w języku angielskim  
z tłumaczeniem na język polski

Po wojnie – spotkanie podsumowujące Polin Meeting Point
Wraz z uczestnikami dwutygodniowej szkoły letniej Polin Meeting Point 
- studentami z Polski, Niemiec i Izraela – porozmawiamy o doświad-
czeniu pracy w trójnarodowej grupie oraz o podejmowaniu kwestii za-
szłości historycznych między narodami. Głównym tematem spotkania 
będzie okres powojenny – czas kształtowania się nowej tożsamości w 
Polsce, Niemczech i budowania państwowości Izraela.
31 lipca, godz. 16.00, wstęp wolny. Spotkanie w języku angielskim  
z tłumaczeniem na język polski

FILMY

Pogrom kielecki – prowokacja czy wybuch nienawiści?  
– dyskusja i pokaz filmu 
Opis wydarzenia w dziale „Rocznice pogromów”
4 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny

O uchodźcach: media, obrazy, wyobrażenia – dyskusja i premiera filmu 
Zapraszamy na premierę filmu, który powstał jako zwieńczenie 
kilkutygodniowych warsztatów. Ich uczestnicy poznawali sytuację 
uchodźców, analizowali lęk Europejczyków przed „obcym”, jego 
źródła i konsekwencje. W dyskusji towarzyszącej projekcji udział 
wezmą m.in. David Sypniewski – filmowiec i trener antydyskrymi-
nacyjny oraz Khava Soldaeva - uchodźczyni z Czeczenii, działaczka 
Stowarzyszenia Praktyków Kultury.
6 lipca, godz. 18.00, wstęp wolny

MIEJSCE EDUKACJI RODZINNEJ U KRÓLA MACIUSIA 

Kolorowa przestrzeń dla dzieci w wieku 4–9 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 przygotowane przez doświadczonych edu-
katorów, 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: 
polin.pl/ukrolamaciusia.

MENORA INFOPUNKT 

Od ponad wieku plac Grzybowski jest wyjątkowym miejscem spo-
tkań społeczności polskiej i żydowskiej. Przez lata działała tam po-
pularna restauracja Menora. Dziś na jej miejscu prowadzimy Menora 
InfoPunkt, oferujący informacje na temat żydowskiej Warszawy, 
wydarzeń kulturalnych i tematycznych wycieczek po stolicy. Miło-
śników sztuki kulinarnej z pewnością zainteresują warsztaty, przy-
bliżające tajniki kuchni żydowsko-polskiej. W tym samym budynku 
w bistro Charlotte Menora można spróbować dań nawiązujących do 
najlepszych polsko-żydowskich tradycji kulinarnych.
InfoPunkt jest otwarty od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00.
Szczegółowy program i terminy warsztatów dostępne są na:  
www.polin.pl/menora

DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ MUZEUM POLIN!

Zostając członkiem klubu otrzymasz darmowy wstęp na wystawę 
stałą i wystawy czasowe, a także, w zależności od wybranego wa-
riantu karty członkowskiej: zaproszenia na imprezy specjalne, zniżki 
w restauracji, sklepie muzealnym czy na wybrane wydarzenia mu-
zealne i warsztaty edukacyjne. Karta jest ważna przez rok.
Nie czekaj. Zostań naszym przyjacielem już dziś! 
Szczegóły na: www.polin.pl/klub-przyjaciol-muzeum

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

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

MUZEUM NA KÓŁKACH – wystawa czasowa
Wystawa czynna w dniach 21-24 lipca, godz. 10.00-20.00,  
ul. Krakowskie Przedmieście, przy pomniku Adama Mickiewicza;  
Wstęp wolny

LIPIEC
04    18.00  Pogrom kielecki – prowokacja czy wybuch nienawiści?  

– dyskusja i pokaz filmu (B)
06    18.00  O uchodźcach: media, obrazy, wyobrażenia  

– dyskusja i premiera filmu (B)
07    18.00               70 lat po pogromie kieleckim  

– spotkanie z Mają Wolny (B)
22    17.00 Marsz Pamięci (B)
23    10.00-14.00  Letnia szkoła historii – kurs wakacyjny, zajęcia I. (B, R)
         16.00 Pamięć – spacer po Muranowie (B, R, A)
24    16.00 Pamięć – spacer po Muranowie (B, R, A)
29    18.00 Finisaż rezydencji artystycznej (B, A)
30    10.00-14.00  Letnia szkoła historii – kurs wakacyjny, zajęcia II. (B, R)
31     16.00    Po wojnie – spotkanie podsumowujące  

Polin Meeting Point (B, A)


