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MISJA
MUZEUM
POLIN
POLIN MUSEUM’S MISSION

PRZYWRACAĆ I CHRONIĆ
PAMIĘĆ HISTORII ŻYDÓW
POLSKICH, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ
DO WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
I SZACUNKU WŚRÓD POLAKÓW
I ŻYDÓW, SPOŁECZEŃSTW
EUROPY I ŚWIATA.
TO RECALL AND PRESERVE
THE MEMORY OF THE HISTORY
OF POLISH JEWS, CONTRIBUTING
TO THE MUTUAL UNDERSTANDING
AND RESPECT AMONGST
POLES AND JEWS AS WELL
AS OTHER SOCIETIES OF EUROPE
AND THE WORLD.

TO BYŁ DOBRY ROK! / THIS WAS A GOOD YEAR!
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PROF. DARIUSZ STOLA
Dyrektor Muzeum POLIN
/ Director of POLIN Museum

To był dobry rok!

This was a good year!

Dostaliśmy dwa najbardziej prestiżowe
europejskie wyróżnienia muzealne: tytuł
Europejskiego Muzeum Roku i główną
nagrodę Europejskiej Akademii Muzealnej.
Frank Stella i synagogi dawnej Polski
– była jedną z najważniejszych wystaw sztuki
współczesnej w Polsce, pozyskaliśmy 1300
nowych obiektów do kolekcji, koncert Franka
Londona przyciągnął tłumy... Tak, rok 2016
był dla Muzeum POLIN bardzo udany.

We were granted two most prestigious
European museum awards: the title of
European Museum of the Year (EMYA)
and the European Museum Academy
Award. Frank Stella and Synagogues of
Historic Poland was named one of the most
important exhibitions of contemporary art
in Poland, we acquired 1,300 new objects
to our collection, we hosted a concert of
Frank London… Indeed, the year 2016 was
a success for POLIN Museum.

A przecież to tylko kilka przykładów spośród
setek przeprowadzonych działań i wielu
nagród, które w ubiegłym roku otrzymało
muzeum. Jesteśmy z nich dumni – są dla
nas wymiernym dowodem bardzo wysokich,
a nierzadko entuzjastycznych ocen naszej
działalności. Zapracowaliśmy na nie
w zaledwie dwa lata od otwarcia wystawy
stałej.
Jednak najważniejsza jest dla nas opinia
publiczności. W zeszłym roku odwiedziło
nas ponad 500 tys. osób, w tym 320 tys. na
wystawie stałej. Nie zawiedli się: prawie 80
proc. zwiedzających po wizycie deklarowało,
że poleci ją znajomym. Dziesiątki tysięcy
gości obejrzało wystawy czasowe i wzięło
udział w warsztatach, spotkaniach,
wykładach i koncertach.
Cieszy mnie szczególnie liczny udział
w naszych programach dla ludzi młodych:
na zajęcia przybyło do muzeum ponad 42
tys. uczniów z całej Polski, a 19 tys. dzieci
i rodziców skorzystało z naszej oferty
rodzinnej U króla Maciusia.
To wszystko nie byłoby możliwe bez hojnego
wsparcia założycieli i darczyńców muzeum,
bez zaangażowania jego pracowników
i wolontariuszy, bez życzliwego
zainteresowania wielu ludzi dobrej woli,
którzy na różne sposoby nam pomagali.
Serdecznie wszystkim dziękujemy!
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The above are just a few examples of
hundreds of activities undertaken and of
numerous awards granted in the past year.
We are most proud of them all – they prove
beyond any doubt that what we do is
regarded very highly, if not enthusiastically.
And we have garnered all the praise mere two
years since the opening of our core exhibition.
However, our visitors’ opinion has always
been of utmost importance for us. Last year
over 500,000 people visited us, including
320,000 guests at the core exhibition. Our
visitors did not leave disappointed: almost
80% declared they would recommend
POLIN Museum to their friends. Tens of
thousands of people visited our temporary
exhibitions and participated in workshops,
meetings, lectures and concerts.
I am particularly pleased with the high
level of attendance of young people in our
programs: over 42,000 pupils from all over
Poland took part in various classes held at
POLIN Museum while 19,000 children with
guardians took advantage of At King Matt’s
excellent offer for families.
All of the above would not be possible
without the generous support of Museum’s
founders and donors, without the
engagement of Museum’s employees and
volunteers, without the actions of many
people of goodwill who have helped us in
various ways. We would like to extend our
heartfelt thanks to all of them!

Dostają Państwo pięć próbek wpisów osób
zwiedzających muzeum (s. 10-11). Ja mam
na biurku wszystkie. Nie jest to naukowa
sonda socjologiczna; daje wszakże wgląd
zarówno w motywy człowieka, który
zechciał odwiedzić muzeum, jak i w jego
pierwsze wrażenia.
Myślę, że Polacy widzą nasze muzeum
jako część własnej historii, jako odkrywanie
świata, który w Polsce istniał, lecz nie ma
go więcej, jako szukanie odpowiedzi na
pytanie: „nazwać kogoś Żydem to zniewaga
czy komplement?”.
Żydzi z różnych kierunków geograficznych
szukają swoich korzeni. Często drugie
i trzecie pokolenie Żydów wydziera się
z lęków, emocji, poczucia krzywdy i często
uprzedzeń swoich rodziców i dziadków.
„Chciałbym poznać moje dziedzictwo
(żydowskie życie), na które nie składały
się wyłącznie wojna i prześladowania”.
Wśród innych grup zwiedzających ważnym
stwierdzeniem jest: „wszyscy jesteśmy
imigrantami”, albo „to muzeum odgrywa
ważną rolę w zawracaniu ludzkości na
właściwą drogę”. Albo: „w świecie pełnym
nienawiści to muzeum pomaga rozumieć
i myśleć”.
O to nam chodziło.

We present you five samples of notes left
by people visiting POLIN Museum (pp. 10-11).
I have them all on my desk. They are by no
means a scholarly sociological survey; they
do, however, provide an insight into the
motivations of people who have chosen
to visit our Museum, as well as their first
impressions.
I believe that Poles perceive our Museum
as part of their own history, as discovering
the world which once existed but is no
more, as seeking an answer to the question:
“is being called a Jew an insult,
or a compliment”?
All over the world, Jews are searching
for their roots. Often, the second and
third generation free themselves from
fears, emotions, the sense of wrong and,
frequently, from the prejudices of their
parents and grandparents. “I would like
to learn about my heritage (Jewish life)
which stands for more than just war and
persecutions.”
Other groups of visitors emphasize that
“we are all immigrants,” or “this museum
plays a vital role in helping humanity find
the right path,” or “in a world full of hatred
– this museum helps people understand,
and think.”
And that is exactly what we have aimed for.

Chciałbym w jednym krótkim zdaniu
podziękować członkom Rady Muzeum;
wybitnym, szlachetnym, mądrym
indywidualnościom, którym miałem zaszczyt
przewodniczyć, za dociekliwą, rozważną
i konstruktywną ocenę działań muzeum
i jego kierownictwa.

I would like to extend my sincere thanks
to the members of the Museum Council
– the eminent, noble, wise individuals whom
I have been honored to chair - for the
inquisitive, well-advised and constructive
evaluation of the activity of POLIN Museum
and its Management.

MARIAN TURSKI
Przewodniczący
Rady Muzeum POLIN
/ Chair of the
POLIN Museum Council
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Jestem
w muzeum,
bo...

/ I wanted to see the building.
Magda, WAW, 12/11/2016
/ Magda, WAW, 12 November 2016

I HAVE COME TO THE MUSEUM BECAUSE…
10

11

Wszyscy, którym wspominałam, że jadę do Warszawy, mówili, że muszę koniecznie odwiedzić to muzeum. No i jestem Żydówką.
Sharon, Nowy Jork, 04/10/2016
/ Sharon, New York, 4 October 2016

/ People often call me a Jew (I had my nose broken 8 times), even though I am no Jew. I would like to know if I should be cross with them, or thank them.
What do you think - is being called „Jew” an insult or a compliment?
Piotrek, Polska, 11/05/2016
/ Piotrek, Poland, 11 May 2016

Moi dziadkowie służyli w niemieckim wojsku. Może walczyli tutaj? Nigdy nie wrócili z frontu.
Brak mi słów, aby opisać, co czuję.

I grew up in a town in which my grandparents had lived side by side with Jews. In my childhood, I listened to stories about the common history of Jews and Poles.
They took their secrets to the grave.

Lucke, Niemcy, 04/2016
/ Lucke, Germany, April 2016

Sławomir, Radom, 06/11/2016
/ Sławomir, Radom, 6 November 2016
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POLIN
2016
w skrócie

Trasa
Route
1

26 TYS.

INFORMACJI O MUZEUM

26,000 news feeds on POLIN Museum

3

WYSTAWY
CZASOWE

/ TEMPORARY EXHIBITIONS

115

debat, wykładów i spotkań
/ debates, lectures and meetings

Trasa
Route

/ Museum on Wheels reached 32,000 people

ROZDAŁO

Trasa
Route

Trasa
Route

2

3

Trasa
Route

SOPOT
19-21.08

4

Trasa
Route

OBIEKTY
ZAKUPIONE

do muzealnej kolekcji / ITEMS PURCHASED
to the Museum collection

946

KNYSZYN
24-26.09

RADOMSKO
16-18.09

WOHYŃ
02-04.10

Trasa
Route

WEJŚĆ

na serwisy internetowe muzeum
/ 2,8 million sessions on Museum’s online portals

1826 WARSZTATÓW
i oprowadzań po wystawie dla

KROŚNIEWICE
22-24.10

MLN ZŁOTYCH

Muzeum na kółkach odwiedziło 22 miejscowości
podczas 4 tur wyjazdów
/ Museum on Wheels visited 22 towns while
touring Poland following four routes

BIAŁOWIEŻA
28-30.09

PODDĘBICE
20-22.09

42 TYS. UCZNIÓW

4

pozyskanych grantów i otrzymanych darowizn
/ 4.1 million PLN in grants and donations acquired
by the Museum

upamiętniających powstanie w getcie warszawskim
/ 820 volunteers distributed 60,000 paper daffodils
to commemorate the Warsaw Ghetto Uprising

Trasa
Route
3

OBIEKTÓW
PODAROWANYCH

PRZEWORSK
12-14.09
MARKOWA
08-10.09

WADOWICE
04-06.09

60 TYS. PAPIEROWYCH
ŻONKILI

2,8 MLN

OLKUSZ
31.08-02.09
OŚWIĘCIM
27-29.08

WOLONTARIUSZY

1

KUTNO
23-25-21.08

muzeum / ITMES DONATED to the Museum

Raport roczny POLIN 2016 / 2016 POLIN Museum Annual Report

820

GÓRA
KALWARIA
13-15.04

364

4,1

OTWOCK
17-19.04

GRODZISK
MAZOWIECKI
09-11.04

2

w polskich mediach i mediach
społecznościowych opublikowano
/ Polish media and social media published

32 TYS.

OSÓB

POLIN 2016 IN BRIEF

12

WYSTAWA MOBILNA
MUZEUM NA KÓŁKACH DOTARŁA DO

SEROCK
21-23.04

GŁOWNO
26-28.10

ŁÓDŹ
14-16.10
OPOCZNO
10-12.10

SKIERNIEWICE
18-20.10
LUBARTÓW
06-08.10

/ 1,826 workshops
and guided tours of the core exhibition
for 42,000 pupils
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ZWIEDZAJĄCY

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

ZE 141 KRAJÓW

16

visitors from 141 countries

9

12
29

54

10
14

6
5

Israel
Poland
2 Izrael Israel
USA
Stany Zjednoczone
3 Niemcy USA
Germany
Stany Zjednoczone
11 1 Polska
Izrael

2
3

4
5

Białoruś Belarus

Poland
Israel
France
77 Włochy Italy
Hiszpania Spain

Panama Panama

8

10

Kanada Canada

12

Finlandia Finland

13

14

Belgia Belgium

Japonia Japan

15

Norwegia Norway

16
17

Australia Australia
Grecja Greece

18

Ukraina Ukraine

19

20

Dania Denmark

Chile
Republic of South
Africa
Bulgaria

Chorwacja Croatia
Kolumbia Columbia

Azerbejdżan Azerbaijan
Bośnia i Bosnia and
Hercegowina Herzegovina

Luksemburg Luxembourg

Peru Peru

Malezja Malesia

Zambia Zambia

Korea Południowa South Korea
Serbia Serbia
Singapur Singapore
Łotwa Latvia

Mołdawia Moldova

Kirgistan Kirghizstan
Armenia Armenia

29

30 Litwa Lithuania
Meksyk Mexico
Turcja Turkey

Salwador Salvador
Belize Belize

Wietnam Vietnam

Islandia Iceland

Austria Austria
Irlandia Ireland

Zjednoczone United Arab
Emiraty Arabskie Emirates
Mjanmar Myanmar

Arabia Saudyjska Saudi Arabia
Maroko Morocco

Albania Albania

24

Liban Lebanon

Tajlandia Thailand

Cypr Cyprus

Niger Niger
Syria Syria
Dominikana Dominican
Republic

Angola Angola
Honduras Honduras
Algieria Algeria

Jamajka Jamaica

Iran Iran

Pakistan Pakistan

Kostaryka Costa Rica

Gruzja Georgia

Tajwan Taiwan

Tunezja Tunisia

Samoa Samoa

Boliwia Bolivia

Uzbekistan Uzbekistan

Gwatemala Guatemala

Ekwador Ecuador

Bangladesz Bangladesh

Urugwaj Uruguay

Sri Lanka Sri Lanka

Kuwejt Kuwait

Egipt Egypt

Irak Iraq

Macedonia Macedonia

17

Benin Benin
Mongolia Mongolia

22

Estonia Estonia
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Haiti Haiti
Kuba Cuba

Afganistan Afghanistan

Malta Malta

27

15

Andora Andorra

Słowenia Slovenia

28

18

Wenezuela Venezuela

Argentyna Argentine
Portugalia Portugal

Chiny China
Węgry Hungary

7

15

22

26

19

Nowa Zelandia New Zealand

Indonezja Indonesia

Brazylia Brasil
25 Czechy Czech Republic

27

26

Szwajcaria Switzerland

24

25
28

21

21

23

43
21

30

16

Filipiny Philippines

Chile
Szwecja Sweden
Republika
Holandia The Netherlands Południowej Afryki
Bułgaria
11 Rosja Russia

9

23

20

Rumunia Romania
Słowacja Slovakia

14

8

32

Indie India

Great Britain
Wielka
4 Brytania
Niemcy Germany
FranceBritain
Francja Great
Wielka5Brytania
Polska
Izrael
66 Francja

11

13

Nigeria Nigeria
Wyspy Świętego Sao Tomé and
Tomasza i Książęca Principe
Gibraltar Gibraltar

Nepal Nepal
Paragwaj Paraguay

Kenia Kenia
Madagaskar Madagascar

Brunei Brunei
Czarnogóra Montenegro
Kazachstan Kazakhstan

Monako Monaco
Namibia Namibia
Turkmenistan Turkmenistan

Korea Północna North Korea
Liechtenstein Liechtenstein
Sudan Sudan

Fidżi Fiji
Jordania Jordan
Kamerun Cameroon

Libia Libya
Katar Qatar
Mauritius
Mauritius
Republika Central African
Środkowoafrykańska Republic
Papua-Nowa Papua New
Gwinea Guinea
Senegal Senegal
Saint
Kitts Saint Kitts and
Uganda Uganda
i Nevis Nevis
Bhutan Bhutan
Saint Vincent i St Vincent
Grenadyny and the Grenadines
Erytrea Eritrea

Botswana Botswana
Burkina Faso Burkina Faso
Dominika Dominican Republic

Etiopia Ethiopia
Kongo Congo

San Marino San Marino
Watykan Vatican
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PRZYWRACANIE
PAMIĘCI O
HISTORII ŻYDÓW
POLSKICH
RECALLING
THE MEMORY
OF THE HISTORY
OF POLISH JEWS

16

Raport roczny POLIN 2016 / 2016 POLIN Museum Annual Report

17

PRZYWRACANIE PAMIĘCI / RECALLING THE MEMORY

Wystawa
stała
CORE EXHIBITION

18

318 529
ODWIEDZAJĄCYCH
/ visitors

3

NOWE ŚCIEŻKI
ZWIEDZANIA DLA DZIECI
/ new touring routes for children

2,5 TYS.

UCZESTNIKÓW MARSZU
ŻYWYCH
/ 2,500 participants of March
of the Living

4684

GRUPY Z PRZEWODNIKIEM
/ groups attending guided tours

W 2016 roku wystawę stałą 1000 lat
historii Żydów polskich odwiedziło prawie
320 tys. osób, czyli nieco więcej niż
w roku poprzednim. Utrzymanie dużego
zainteresowania wystawą w trzecim
roku jej funkcjonowania pokazuje,
że z zaproszeniem do odwiedzenia
ekspozycji udało się dotrzeć do nowych
grup zwiedzających. Dla Muzeum POLIN
szczególnie ważne są odwiedziny dzieci
i młodzieży – w 2016 roku wystawę
zwiedziło z przewodnikiem niemal 1,1 tys.
grup szkolnych, czyli ponad 27 tys. uczniów.
Goście mogli skorzystać z audioprzewodników w 10 wersjach językowych: polskiej,
angielskiej, francuskiej, hebrajskiej,
hiszpańskiej, jidysz, niemieckiej, rosyjskiej,
włoskiej oraz węgierskiej.
Dla dzieci w wieku 6-10 lat opracowano
3 nowe ścieżki tematyczne zwiedzania.
Powstał dla nich także wyjątkowy
przewodnik po wystawie stałej Małe POLIN.
To niezwykła książeczka, którą współtworzą
najmłodsi zwiedzający: rysując i kolorując
dołączonymi do przewodnika kredkami,
rozwiązując krzyżówki, rebusy i quizy.
Dzieci, które wykonają wszystkie zadania,
na zakończenie zwiedzania otrzymują
pamiątkową pieczątkę w punkcie
informacyjnym muzeum.
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In 2016, almost 320,000 people visited the
1000-Year History of the Polish Jews core
exhibition, i.e. marginally more than in the
previous year. Avid interest in the exhibition
sustained for the third year running
indicates that POLIN Museum reached
new groups of visitors with its exhibition
tour offer. Young visitors are of particular
importance to the Museum – in 2016, almost
11,000 school groups – i.e. 27,000 pupils took guided tours of the core exhibition.
Our guests were provided with a choice
of ten language versions of audioguides:
Polish, English, French, Hebrew, Spanish,
Yiddish, German, Russian, Italian and
– since 2016 – Hungarian.

19

Three new thematic routes have been
developed for children aged 6-10,
along with a special children’s guide
to the core exhibition titled Little POLIN.
This guidebook is truly unique: it is in
some way created by our youngest visitors
who can draw and colour (using coloured
pencils attached), solve crosswords, word
puzzles and quizzes. Those children who
manage to solve all the tasks get a souvenir
stamp at the Museum information point
at the end of their tour.

Muzeum POLIN oferuje audioprzewodniki
w 10 językach, w tym w jidysz – jako jedyne
muzeum na świecie.
/ POLIN Museum provides audioguides in
ten language versions, including - as the only
museum in the world - Yiddish.

PRZYWRACANIE PAMIĘCI / RECALLING THE MEMORY

Na wystawie odbywało się wiele zajęć
zarówno dla publiczności (m.in. o świętach
żydowskich), jak i dla profesjonalistów
(o wykorzystaniu wystawy w edukacji).
Były to m.in. sierpniowe seminarium dla
edukatorów z Polski, Norwegii oraz Węgier,
Litwy, Szwecji i Austrii zorganizowane
z norweskim Falstad Centre czy szkolenia
dla przewodników izraelskich wycieczek
oraz liderów Marszu Żywych. We wrześniu
rozpoczęły się cykliczne spotkania dla
nauczycieli poświęcone wykorzystaniu
treści wystawy podczas lekcji.

20

Wystawa stała opowiada tysiącletnią historię
polskich Żydów, posługując się obiektami,
multimediami, grafiką, tekstem i dziełami
sztuki. / The core exhibition tells the 1000year history of Polish Jews by way of objects,
multimedia, graphics, texts and artworks.

A whole array of events took place at
the core exhibition, both addressed to the
audience (i.a. workshop devoted to the
subject of Jewish holidays), and to groups
of professionals (on how to use
the core exhibition in education). In August,
a seminar for educators from Poland,
Norway, Hungary, Lithuania, Sweden and
Austria took place, co-organized with the
Falstad Center in Norway. There were also
training sessions for tour guides from Israel
and for leaders of the March of the Living.
In September, a series of meetings
for teachers was launched, dedicated
to the use of the core exhibition content
in school education.

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy
stałej odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Powstanie
wystawy było możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata. / The process
of design and production of the core exhibition was financed and supervised by the
Association of the Jewish Historical Institute of Poland, thanks to the support of donors
from all over the world.
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Wizyta na wystawie jest przeżyciem dla przedstawicieli różnych pokoleń.
Organizowane są również oprowadzania rodzinne, pozwalające na wspólne zwiedzanie
dorosłych i dzieci oraz spacery dla osób z niepełnosprawnościami. / A visit to the
core exhibition is an unforgettable experience for people of all age groups. The Museum
organizes family tours which allow children and adults to tour the exhibition together as
well as tours of the core exhibition for people with disabilities.
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Wystawa opowiadała
niezwykłą historię,
w której synagogi
sprzed wieków
inicjują przemianę
współczesnego
artysty z drugiego
końca świata.
A pomost między
nimi budują polscy
i żydowscy badacze
architektury.
The exhibition told the most
amazing story in which centuries-old
synagogues led to a transformation
of a contemporary artist from the
other side of the globe. The bridge
that connected them had been
constructed by Polish and Jewish
scholars of architecture.

Wystawy
czasowe
TEMPORARY EXHIBITIONS

19/02 – 20/06/2016

23

Frank Stella i synagogi dawnej Polski
/ Frank Stella and Synagogues of Historic Poland
Kurator / Exhibition curator: Artur Tanikowski
stella.polin.pl

Wystawa prac światowej sławy
reprezentanta minimalistycznego nurtu
abstrakcjonizmu była jedną z ważniejszych
wystaw sztuki współczesnej w Polsce
w 2016 roku. W muzeum zostały
zaprezentowane wybrane prace Franka Stelli
z cyklu Polskie miasteczka (Polish Village
series) z lat 1971-1974. Inspiracji dostarczyła
artyście książka polskich architektów
Kazimierza i Marii Piechotków poświęcona
drewnianym synagogom dawnej Polski.
Ekspozycja pokazywała cały proces
twórczy: od źródeł, przedwojennych
zdjęć i rysunków synagog powstałych na
Politechnice Warszawskiej, przez szkice
i modele Stelli, aż po spektakularny efekt
końcowy – barwne, wielkoformatowe
konstrukcje. Dopełnieniem były prace
polskich twórców współczesnych: Jana
Mioduszewskiego, Katarzyny Kijek
i Przemysława Adamskiego, stanowiące
komentarz do dzieł Amerykanina.
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The exhibition of artworks by a worldrenowned painter of the minimalistabstractionist school was one of the most
important contemporary art exhibitions in
Poland in 2016. POLIN Museum presented
selected works of Frank Stella from the
Polish Village series from the years 19711974. The artist had been inspired by the
book by Polish architects Kazimierz and
Maria Piechotka, devoted to the wooden
synagogues of historic Poland. The
exhibited works followed the entire creative
process: from the sources – the pre-war
photographs and drawings of synagogues
produced at the Warsaw Polytechnic,
through sketches and models produced
by Frank Stella to the spectacular final
effect: colorful, large-format constructivist
pieces. The exhibition was complemented
by works by Polish contemporary artists:
Jan Mioduszewski, Katarzyna Kijek and
Przemysław Adamski. They all served as
a commentary to Frank Stella’s art pieces.

Wystawa była niezwykłą okazją do
poznania samego Franka Stelli, który
zaszczycił swą obecnością wernisaż i wziął
udział w spotkaniach z dziennikarzami
i widzami. Ekspozycji towarzyszył katalog
i bogaty program wydarzeń: wykłady,
projekcje filmowe i międzynarodowe
sympozjum.

The exhibition offered a unique chance
to meet the great artist himself – Frank
Stella was the guest of honor during its
formal opening. He also starred in a number
of meetings with journalists and POLIN
Museum audiences. The exhibition Frank
Stella and Synagogues of Historic Poland
was accompanied by a catalogue and a rich
program of events: lectures, film screenings
and an international symposium.

Mecenasi: „Zwierciadło”, „Sens”
Sponsorzy: Ambasada Stanów Zjednoczonych
w Warszawie, The David Berg Foundation
Patroni: DESA Unicum, Taube Philanthropies,
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Partner: Stowarzyszenie Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce
Współorganizatorzy: Politechnika Warszawska,
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Instytut Sztuki PAN
/ Patronage: Zwierciadło, Sens
Sponsors: The United States Embassy
in Warsaw, The David Berg Foundation
Patrons: DESA Unicum, Taube Philantropies,
Teatr Wielki – the National Opera
Partner: Association of the Jewish Historical
Institute of Poland
Co-organizers: Warsaw University of
Technology, Faculty of Architecture at the
Warsaw University of Technology, Institute
of Art at the Polish Academy of Sciences
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Na ekspozycji można było zobaczyć kolejne
etapy procesu twórczego: od przedwojennych
zdjęć i szkiców synagog, przez szkice i makiety
Stelli, po gotowe wielobarwne kompozycje.
/ The exhibition followed subsequent stages
of the creative process: from prewar photos
and sketches of synagogues, through
Stella’s drawings and models,
to the final multi-color compositions.
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Frank Stella

Wystawie towarzyszył dwujęzyczny
katalog pod redakcją kuratora, dr. Artura
Tanikowskiego. / The exhibition was
accompanied by a bilingual catalogue edited
by the curator, Dr Artur Tanikowski.

i synagogi dawnej Polski
and Synagogues of Historic Poland

26

Dziennikarz Max Cegielski rozmawiał
z Frankiem Stellą m.in. o wpływie Nowego
Jorku lat pięćdziesiątych na twórczość artysty.
/ Journalist Max Cegielski talked with Frank
Stella about i.a. the impact of 1950s New York
on the artist’s oeuvre.

Frank

Stella
i synagogi dawnej Polski
and Synagogues of Historic Poland
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Wystawa prac Stelli odbiła się głośnym
echem w mediach – komentowały ją m.in.:
„Gazeta Wyborcza”,„Washington Post” czy
„Daily Mail”. / The exhibition of Frank Stella’s
artworks was widely commented in the media,
from Gazeta Wyborcza to Washington Post and
Daily Mail.
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01/03 – 25/04/2016

21/10 – 5/12/2016

2016

2016

Obecność, Brak, Ślady
/ Presence/Absence/
Traces

Czytelnia kreski – wystawa komiksu
/ Follow the Story Line – a comics art exhibition

Muzeum na kółkach
/ Museum on Wheels

Wystawa stanowiąca podsumowanie
programu rezydencji artystycznych,
które artyści z całego świata odbywali
w Muzeum POLIN w ramach projektu
Muzeum otwarte – edukacja w działaniu.
W swoich pracach podejmowali
tematykę dziedzictwa żydowskiego
i wielokulturowości w kontekście
współczesnej Warszawy. Warto dodać,
że uczestniczka tych rezydencji Sharon
Lockhart jest reprezentantką Polski na
Biennale w Wenecji w 2017 roku.

Wystawa prezentująca problematykę
relacji polsko-żydowskich podejmowaną
w sztuce komiksowej ostatnich lat.
Mogliśmy obejrzeć m.in. pochodzące
ze zbiorów Muzeum POLIN oryginalne
plansze komiksowe z powieści
graficznych: Zaduszki autorstwa Rutu
Modan, Powstanie 1. Za dzień, za dwa
z rysunkami Krzysztofa Gawronkiewicza
według scenariusza Marzeny Sowy
i Naród zatracenia z rysunkami Mariusza
Sołtysika. Wystawa została zauważona
w środowisku krytyków i miłośników
komiksu, którzy docenili, że muzeum
tworzy pierwszą w Polsce instytucjonalną
kolekcję tego gatunku.

Z narażeniem życia
– Polacy ratujący
Żydów podczas
Zagłady
/ They Risked Their
Lives – Poles who
Saved Jews During
the Holocaust

Wystawie towarzyszył katalog autorstwa
Ewy Chomickiej i Agnieszki Pindery.
The exhibition concluded the program of
artistic residences run by POLIN Museum
as part of the project Open Museum –
Education in Action. Artists from all over
the globe tackled the subject of Jewish
heritage and multiculturalism in the
context of contemporary Warsaw. It is
worth mentioning that Sharon Lockhart,
one of our artists in residence, currently
represents Poland at the 2017 Biennale
in Venice.

The exhibition embraced the problem of
Polish-Jewish relations as portrayed in
the comics art of today. The visitors could
admire, among others, comic panels and
strips from the POLIN Museum collection,
taken from the graphic novels:
The Property by Rutu Modan; The Uprising.
In a Day or Two with illustrations by
Krzysztof Gawronkiewicz and the story
penned by Marzena Sowa; A Nation of
Perdition illustrated by Mariusz Sołtysik.
The exhibition was met with favorable
reception; the milieu of cartoon lovers and
critics noted and appreciated the fact that
POLIN Museum is building up a cartoons
collection, the first of such kind to be held
by an institution in Poland.

The exhibition was accompanied by
a catalogue by Ewa Chomicka and
Agnieszka Pindera.

Kuratorki / Exhibition curators:
Ewa Chomicka, Agnieszka Pindera
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Planszowa wystawa poświęcona
polskim Sprawiedliwym była
prezentowana 22 razy, w 6 wersjach
językowych. Gościła w Polsce, USA,
Australii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii
i na Węgrzech.
A display board exhibition dedicated
to the Polish Righteous was presented
twenty-two times in six language
versions. It was shown in Poland,
USA, Australia, Germany, Italy, Spain
and Hungary.

Jeżdżącą po całej Polsce wystawę
poświęconą historii i kulturze Żydów
polskich odwiedziło 32 tys. osób
w 22 miejscowościach. W każdym
miejscu oprócz udostępniania wystawy
prowadzone były zajęcia edukacyjno-kulturalne przygotowane z lokalnymi
pasjonatami historii i dziedzictwa
żydowskiego. Wystawa była również
prezentowana podczas festiwali
kulturalnych w Sopocie, Radomsku,
Łodzi i Skierniewicach. W lipcu Muzeum
na kółkach gościło uczestników
Światowych Dni Młodzieży, prezentując
się na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie.
The mobile exhibition dedicated to the
history and culture of Polish Jews visited
22 towns all over Poland. In each of these
localities, aside from presenting the
exhibition, educational-cultural activities
were held, organized in cooperation with
local residents passionate with Jewish
history and heritage. The exhibition was
also displayed during culture festivals in
Sopot, Radomsk, Łódź and Skierniewice.
In July, Museum on Wheels, parked on
Krakowskie Przedmieście Street, hosted
young people who arrived in Warsaw to
celebrate the World Youth Days.

Kurator / Exhibition curator: Przemysław Kaniecki

„Dzięki temu
projektowi zaczęłam
się angażować
w różne wydarzenia
związane z kulturą
Żydów polskich,
co zakończyło się
dwutygodniowym
pobytem w Yad
Vashem i pracą nad
doktoratem”.
Koordynatorka lokalna Muzeum
na kółkach z Opoczna
”Thanks to this project, I have
become engaged in various activities
related to the culture of Polish Jews,
which culminated with a two-week
stay at Yad Vashem and working
on a doctorate.”
Museum on Wheels local
coordinator from Opoczno
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Scena
muzyczna
THE MUSIC SCENE

30

POLIN jest chyba najbardziej muzycznym
muzeum w Polsce – w 2016 roku odbyło się
tu ponad 20 koncertów! Słuchacze raczyli
się jazzem, muzyką klasyczną, filmową
i współczesną w najlepszym wydaniu. Nie
zabrakło też folku i występów chórów. Do
najważniejszych wydarzeń muzycznych
należały z pewnością koncerty Sinfonia
Varsovia, która zagrała w muzeum
pięciokrotnie. Podczas występu w setną
rocznicę urodzin Yehudiego Menuhina
na pulpicie maestra Jerzego Maksymiuka
znalazła się partytura, którą podarował mu
właśnie Menuhin. Maksymiuk poprowadził
orkiestrę także podczas koncertu
Tansman/Klecki. Pod batutą Krzysztofa
Meisingera, znakomitego gitarzysty
i dyrygenta, Sinfonia zagrała utwory Astora
Piazzolli, Johna Williamsa i Ennia Morricone.
Niezapomnianym wieczorem był również
koncert Reich/Jimek/Cytaty, podczas
którego orkiestrę poprowadził Radzimir
Dębski (Jimek), odczytując z artystami
muzykę wybitnego amerykańskiego
kompozytora Steve’a Reicha i grając
swój własny utwór napisany specjalnie
dla Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce i Muzeum POLIN.
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POLIN Museum is perhaps the most
music-oriented museum in Poland
– in 2016 alone, over twenty concerts were
organized here! The audience was offered
the opportunity to enjoy the sounds of
jazz, classical, film and contemporary
music as well as folk and choral music
delivered by world-class performers.
Concerts of Sinfonia Varsovia orchestra
– who performed at POLIN Museum five
times in 2016 – were amongst the most
spectacular events. During the concert held
on the 100th birthday of Yehudi Menuhin,
a musical score donated to Maestro Jerzy
Maksymiuk by Menuhin himself found its
way to the conductor’s desk. Maksymiuk
also conducted the orchestra during the
Tansman and Klecki concert. Krzysztof
Meisinger, an outstanding guitar player and
conductor, conducted Sinfonia Varsovia
playing pieces by Astor Piazzola, John
Williams and Ennio Morricone.
The concert REICH/JIMEK/QUOTATIONS
was yet another unforgettable experience;
it was conducted by Radzimir Dębski
(JIMEK) who made an attempt at
deciphering the music of distinguished
American composer Steve Reich. Dębski

Warto też wspomnieć o nietypowym
koncercie Sinfonia Varsovia z okazji Dnia
Dziecka. Artyści zaprosili najmłodszych do
zabawy, w której muzykowali wyłącznie
o ważnych sprawach na literę „M”. A były
wśród nich zagadnienia rzeczywiście
istotne: muzyk, melodia, metrum, marsz...

also performed his own piece, composed
specially for the Association of the Jewish
Historical Institute of Poland
and for POLIN Museum.
On Children’s Day, Sinfonia Varsovia
performed a unique concert – the musicians
invited children to a game in which they
played music exclusively on vital issues
beginning with the letter ‘M.’ Some of
the issues were indeed crucial: musician,
melody, meter, march…

Orkiestra Sinfonia Varsovia gościła w muzeum
w 2016 roku pięciokrotnie, za każdym razem
zapewniając widzom niezapomniany koncert.
/ In 2016, the Sinfonia Varsovia orchestra
performed five times at POLIN Museum.
Each time, their concert was an unforgettable
experience for the audience.
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Frank London z zespołem Glass House
Orchestra łączyli na scenie muzykę
ludową z punk rockiem, zabierając
słuchaczy w muzyczną podróż po ulicach
przedwojennego Budapesztu. / Frank London,
accompanied by the Glass House Orchestra,
combined folk music with punk rock. He took
the audience for a music journey through the
streets of pre-war Budapest.
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„To nieprawdopodobny
zaszczyt dla mnie
pracować z Sinfonią
Varsovią, jedną
z najwspanialszych
orkiestr symfonicznych
w Polsce. Dawno nie
miałem tak wielkiej
frajdy i jednocześnie
odpowiedzialności,
pisząc utwór”.
Radzimir Dębski (Jimek)
o koncercie Reich/Jimek/Cytaty,
21/10/2016
”It is a great honour for me to work
with Sinfonia Varsovia, one of the most
outstanding symphonic orchestras in
Poland. I can’t remember having such
fun - and such responsibility - while
writing a new piece”.
Radzimir Dębski (JIMEK) on the
concert REICH/JIMEK/QUOTATIONS,
21 October 2016
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30/06/2016

16/11/2016

25/11/2016

2016

Frank London i Glass
House Orchestra
/ Frank London and the
Glass House Orchestra

Kronos Quartet
/ The Kronos Quartet

Kolberg po żydowsku
/ Kolberg, the Jewish
Way

Rozmowa z kamieniem
/ Conversation with
a Stone

London, współzałożyciel grupy The
Klezmatics, to jedna z najważniejszych
postaci renesansu muzyki żydowskiej
na świecie. W muzeum zagrał ze swoim
międzynarodowym składem wirtuozów
jazzu i folku eksperymentujących
z muzyką Żydów z Austro-Węgier.

Legendarny zespół przygotował dla
Muzeum POLIN specjalny program
złożony z utworów napisanych dla nich
przez kompozytorów żydowskiego
pochodzenia. Słuchacze mieli okazję
wysłuchać m.in. utworów kantora
Altera Yechiel Karniola w aranżacji
Judith Berkson, Steve’a Reicha czy
Bryce’a Dessnera.

Spotkanie z muzyką żydowską zachowaną
w pamięci wiejskich muzykantów
i w dziełach Oskara Kolberga w ramach
festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
Nowe aranżacje tradycyjnych melodii
zagrali m.in. DiaBuBu, Ewa Grochowska
i Maciej Filipczuk, Kompania Janusza
Prusinowskiego i Zawołany Skład Weselny.
Takie spotkanie musiało się skończyć
potańcówką!

Koncert z okazji dwudziestolecia
przyznania Literackiej Nagrody Nobla
Wisławie Szymborskiej. Była to polska
premiera utworu izraelskiej kompozytorki
Elli Sheriff dedykowanego Muzeum POLIN.
Utwór inspirowany wierszem Szymborskiej
wykonali Agata Zubel, Einat Aronstein
oraz chór i muzycy Warszawskiej Opery
Kameralnej.

London, the co-founder of the Klezmatics,
is one of the leading figures of the
renaissance of Jewish music in the world.
At POLIN Museum, he performed with an
international ensemble of jazz and folk
masters who experimented with the music
of Austro-Hungarian Jews.

For their concert at POLIN Museum, the
legendary quartet prepared a special
program consisting of pieces written for
them by composers of Jewish origin. The
audience had a chance to listen to, among
others, pieces by Cantor Alter Yechiel
Karniol (arranged by Judith Berkson),
Steve Reich or Bryce Dessner.

A meeting with the Jewish music
immortalized by village musicians and by
the works of Oskar Kolberg, held as part of
the All the World’s Mazurkas festival. New
arrangements of traditional songs were
presented by DiaBuBu, Ewa Grochowska
and Maciej Filipczuk, Janusz Prusinowski
Group and Zawołany Skład Weselny.
That sort of meeting had to end with
a dance party!

Concert held on the occasion of the
20th anniversary of granting Wisława
Szymborska a Nobel Prize in literature.
It featured the Polish premiere of a new
piece by Israeli composer Ella Shariff,
dedicated to POLIN Museum. The piece
– inspired by a poem of Szymborska –
was performed by Agata Zubel and Einat
Aronstein, and accompanied by the choir
and musicians of the Warsaw Chamber
Opera.
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Specjalnością sceny muzycznej Muzeum
POLIN są znakomite wykonania muzyki
klasycznej i jazzu. Często gości tu także
muzyka elektroniczna. / POLIN Museum
music scene spcializes in exquisite
performances of classical music and jazz.
Electronic music is also often played
in the Museum auditorium.
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Filmy
FILMS
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Film i dyskusja – ten sposób prezentacji
obrazów filmowych stał się znakiem
rozpoznawczym Muzeum POLIN. Tak
właśnie pokazywaliśmy większość
z kilkudziesięciu obrazów wyświetlanych
w 2016 roku. Nie brakowało wśród nich
premier, i to z pierwszej ligi.

Film screening followed by a discussion –
this method of presenting moving pictures
grew to be POLIN Museum’s signature
event. That is how the majority of several
dozen films screened at the Museum in
2016 were presented. There were first-class
premieres amongst these screenings.

21 stycznia w muzeum odbył się specjalny
pokaz obsypanego nagrodami filmu Syn
Szawła w reżyserii László Nemesa. Muzeum
POLIN było w Polsce patronem honorowym
tego obrazu. Projekcji towarzyszyła debata
filmoznawców i kulturoznawców.

On 21 January, a special screening of widely
awarded Son of Saul by Laszlo Nemes took
place. POLIN Museum held an honorary
patronage of the film. The screening was
followed by a debate attended by film
scholars and culture experts.

29 marca w Muzeum POLIN odbyła się
uroczysta premiera debiutu reżyserskiego
Natalie Portman – Opowieść o miłości
i mroku. Gośćmi specjalnymi byli światowej
sławy operator Sławomir Idziak oraz
ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.
Twórczyni filmu przesłała do uczestników
pokazu list, przypominając o swoich
polskich korzeniach.

On 29 March, POLIN Museum
hosted a formal premiere of Natalie
Portman’s directorial debut A Tale of
Love and Darkness. Sławomir Idziak,
a cinematographer of world-renown,
and Anna Azari, the Israeli Ambassador
in Poland, were the premiere’s guests of
honor. The director sent a letter to the
premiere’s guests in which she reminded
them of her Polish roots.

Ważnym wydarzeniem w filmowym
życiu muzeum był dzień poświęcony
Stanisławowi Lemowi – 11 grudnia. Jego
częścią była premiera Autora Solaris Borysa
Lankosza – pierwszego biograficznego
obrazu o najsłynniejszym polskim pisarzu
science fiction.
Miłośnicy filmu zaglądali do muzeum
z okazji nie tylko premier, ale także trzech
festiwali filmowych czy letnich seansów pod
chmurką. Muzeum może się też pochwalić
własną produkcją filmową – animowano-dokumentalnym obrazem Nie było żadnej
nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943.
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11 December, a day dedicated to Stanisław
Lem, was very special at POLIN Museum
as well. It included the premiere of Autor
Solaris (The Author of Solaris) directed by
Borys Lankosz – the first biographical film
about the most famous Polish sciencefiction writer.
Film lovers popped into POLIN Museum
not just to watch the premieres, but also to
attend three film festivals and the open-air
cinema held in the summer. The Museum
boasts its very own film production as well –
an animated documentary titled There Was
No Hope. The Warsaw Ghetto Uprising 1943.

39
Podczas wieczoru poświęconego Stanisławowi
Lemowi odbył się pokaz filmu Autor Solaris
i dyskusja z autorem scenariusza Wojciechem
Orlińskim oraz Agnieszką Gajewską, która
przeanalizowała w swej książce twórczość
Lema pod kątem wątków historycznych
i autobiograficznych. Spotkanie prowadził
Tomasz Fiałkowski – dziennikarz i krytyk
literacki. / On the evening dedicated to
Stanisław Lem, the film Autor Solaris
(The Author of Solaris) premiered at POLIN
Museum, followed by a discussion attended
by Wojciech Orliński, the script writer, and
Agnieszka Gajewska who analyzed historical
and autobiographical threads in Lem’s oeuvre.
The meeting was chaired by journalist and
literary critic Tadeusz Fiałkowski.
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Akcja
Żonkile

W oficjalnych uroczystościach 73. rocznicy
powstania w getcie warszawskim uczestniczyli
przedstawiciele najwyższych władz,
z prezydentem Andrzejem Dudą, premier
Beatą Szydło oraz prezydent Warszawy Hanną
Gronkiewicz-Waltz. / The formal ceremony
commemorating the 73rd anniversary of
the Warsaw Ghetto Uprising was attended
by representatives of the highest state
administration, including President Andrzej
Duda, Prime Minister Beata Szydło and Mayor
of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz.

THE DAFFODILS CAMPAIGN
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820

WOLONTARIUSZY
/ volunteers

60 TYS.

ROZDANYCH ŻONKILI
/ 60,000 daffodils distributed

14 TYS.

ZAANGAŻOWANYCH
SZKÓŁ I BIBLIOTEK

To była już czwarta edycja akcji
upamiętniającej bohaterów powstania
w getcie warszawskim. Wsparło ją 820
wolontariuszy, w tym wielu uczniów
stołecznych szkół, którzy razem rozdali
60 tys. papierowych żonkili. Wolontariusze
opowiadali o bardzo ciepłym przyjęciu,
z jakim się spotkali: wielu przechodniów
samych podchodziło do nich, prosząc
o pamiątkową przypinkę.
Żonkile nosili wszyscy uczestnicy oficjalnych
obchodów rocznicy powstania, które
odbyły się przy pomniku Bohaterów Getta,
w tym przedstawiciele najwyższych władz:
prezydent Andrzej Duda, premier Beata
Szydło oraz prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Żonkile przypięli tego
dnia również prowadzący wiadomości
w większości polskich stacji telewizyjnych.
Muzeum przygotowało z okazji rocznicy
materiały edukacyjne dla szkół oraz
animowano-dokumentalny film
Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie
warszawskim 1943, który w internecie
oraz na kanale TVP Historia obejrzało
100 tys. uczniów.

/ schools and libraries engaged
in the campaign
Raport roczny POLIN 2016 / 2016 POLIN Museum Annual Report
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It was already the 4th edition of the
campaign aimed to commemorate the
heroes of the Warsaw Ghetto Uprising.
This year, the campaign was supported
by 820 volunteers, including 387 pupils of
Warsaw schools, who together distributed
60,000 paper daffodils. The volunteers
noted very warm reactions from passers-by:
many people would approach volunteers
by themselves, asking for the
commemorative badge.
All the participants of the formal ceremony
which was held in front of the Monument
to the Ghetto Heroes wore paper daffodils,
amongst them representative of the highest
state administration: President Andrzej
Duda, Prime Minister Beata Szydło, Mayor
of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz.
News anchors of the majority of Polish TV
stations also wore paper daffodil badges
on that day.
On the occasion of the Warsaw Ghetto
Uprising anniversary, POLIN Museum
produced educational materials for schools
as well as an animated documentary titled
There Was No Hope. The Warsaw Ghetto
Uprising 1943, watched online and on TVP
Historia TV channel by 100,000 pupils.

Wolontariusze rozdający żonkile
– symbole pamięci o powstaniu – spotykali
się z życzliwością i zainteresowaniem
warszawiaków. / The volunteers distributing
paper daffodils - symbols of the memory of
the Uprising - were met with kindness and
interest by the residents of Warsaw.
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Wykłady
o dziejach
Żydów
LECTURES ON JEWISH HISTORY
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Czternaście wykładów znakomitych
polskich i zagranicznych ekspertów
przybliżyło słuchaczom historię Żydów i ich
relacje z sąsiadami. Podczas 9 wykładów
z cyklu Na pograniczu dwóch światów
omawiane były stosunki polsko-żydowskie
w dwudziestoleciu międzywojennym. Maciej
Kozłowski prezentował udział żydowskiego
sportu masowego w biciu rekordów kraju
i zdobywaniu tytułów mistrzowskich,
a Eugenia Prokop-Janiec omówiła kontakty
polsko-żydowskie w szkołach publicznych.
Nie zabrakło też budzącego emocje tematu
tzw. żydokomuny, który przedstawiła
Joanna Nalewajko-Kulikov. Wykładowcy
mówili także m.in. o Żydach lekarzach,
artystach, twórcach filmu.
Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu
Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury
Żydowskiej, The William K. Bowes,
Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce. / The GEOP
program is made possible thanks to the
support of the Taube Foundation for Jewish
Life and Culture, the William K. Bowes,
Jr. Foundation and the Association of the
Jewish Historical Institute of Poland.

Kolejnych 5 wykładów, z cyklu Dzieje
Żydów: stare i nowe pytania, pokazywało
szerszy kontekst historii i kultury Żydów.
Tsvia Walden z Uniwersytetu Ben Guriona
mówiła o odrodzeniu języka hebrajskiego
w państwie Izrael, a David Biale z University
of California pokazał mechanizmy
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kształtujące status i sposób funkcjonowania
Żydów w diasporze. Zvi Eckstein
z Uniwersytetu w Tel Awiwie opowiedział
o przemianach, które spowodowały, że
w średniowieczu Żydzi przekształcili się
z rolników w piśmiennych mieszkańców
miast wyspecjalizowanych w rzemiośle,
handlu i medycynie.

whereas Prof. David Biale from the
University of California pointed to the
mechanisms which impacted the status and
ways of functioning of Jews in the diaspora.
Prof. Zvi Eckstein of Tel Aviv University
talked about the transformation which
turned Jewish medieval farmers into literate
residents of towns specializing in crafts,
commerce and medicine.

Prof. Michael Steinlauf z Gratz College
z Filadelfii omawiał znaczenie Dybuka dla
mówiących w jidysz Żydów sprzed stulecia
i dla odbiorców tego dzieła we współczesnej
Polsce. / Prof. Michael Steinlauf of Gratz
College in Philadelphia discussed the meaning
of The Dybbuk for the Yiddish-speaking Jews
a century ago, and for the viewers in today’s
Poland.
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Fourteen lectures delivered by eminent
scholars from Poland and abroad
acquainted POLIN Museum audience with
the history of Jews and their relations with
neighbors. The series of nine lectures
On the Interface of the Two Worlds touched
upon the Polish-Jewish relations in the
interwar period. Dr Maciej Kozłowski
discussed the Jewish share in record
breaking and championship titles in
mass sport; Prof. Eugenia Prokop-Janiec
described Polish-Jewish contacts in state
schools. Dr Joanna Nalewajko-Kulikov
embraced the ever-contentious subject
of żydokomuna (Jewish communism).
The speakers also tackled, among others,
the issues of Jewish occupational groups:
medical doctors, artists and film makers.
The remaining five lectures in the series
The Old and New Questions referred to
a wider context of Jewish history and
culture. Prof. Tsvia Walden of Ben-Gurion
University spoke about the revival of
Hebrew language in the State of Israel,
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6705

OBSŁUŻONYCH GOŚCI
/ visitors were provided assistance

Centrum
Informacyjne
THE RESOUCE CENTER

22

44

WARSZTATY
HISTORIA OD KUCHNI
/ workshops held in the History
from the Inside series

530

SPRAW, W KTÓRYCH
UDZIELONO INFORMACJI
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
/ matters which were
addressed electronically

410

POZYSKANYCH
KWESTIONARIUSZY
GENEALOGICZNYCH
/ genealogical questionnaires
collected

65 623

REKORDY W NOWO
UTWORZONEJ BAZIE
GENEALOGICZNEJ
/ records entered in the newly
developed genealogical database

Zespół Centrum Informacyjnego
prowadził zajęcia edukacyjne, zajmował
się indywidualnymi konsultacjami
genealogicznymi i odpowiadał na tysiące
pytań na temat żydowskiej historii i kultury.
Cykl warsztatów Historia od kuchni,
przeznaczony dla osób zainteresowanych
odkrywaniem dziejów własnej rodziny,
zgromadził 292 osoby na 22 spotkaniach.
Uczestnicy uczyli się m.in., jak dbać
o domowe zbiory i jak skutecznie szukać
informacji w archiwach. Zorganizowano
również kurs Szkoła historii adresowany
do bardziej zaawansowanych osób
chcących samodzielnie prowadzić badania
historyczne. Centrum wzięło też udział
w projekcie Dźwięki przedwojennej ulicy
Zamenhofa dotyczącym przeszłości ulic
Zamenhofa i Dzikiej.
W 2016 roku wraz z Żydowskim Instytutem
Historycznym centrum zorganizowało
17 wizyt studyjnych w archiwach w Polsce
i na Ukrainie. Ich celem było zapoznanie
się z dokumentacją archiwalną oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Jeszcze jedną formą aktywności centrum
były warsztaty Seminar on the International
Tracing Service Digital Archive for Polish
Scholars (12–16 września), przeprowadzone
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The Resource Center team led educational
classes, provided individual genealogical
consultations, and responded to hundreds
of questions on the subject of Jewish
history and culture. The History from the
Inside workshop series, addressed to
people interested in discovering histories
of their families, attracted 292 people who
attended twenty-two meetings. Participants
of the workshops were instructed on how
to look after family collections and how to
effectively seek information in the archives.
The School of History course organized by
the Resource Center was addressed
to the more advanced participants willing
to conduct their own historical research.
The Center was also engaged in the project
The Sounds of Pre-War Zamenhofa Street,
focused on the history of Zamenhofa and
Dzika Streets.
In 2016, together with the Jewish Historical
Institute, the Resource Center organized
seventeen study visits in the archives in
Poland and in Ukraine. The project was
aimed at acquainting its participants with
the archival collections as well as acquiring
further professional qualifications. Another
form of the Resource Center activity in the
past year was the workshop titled Seminar

wraz z United States Holocaust Memorial
Museum i Instytutem Pamięci Narodowej,
dotyczące zasobów Międzynarodowej
Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen.

on the International Tracing Services Digital
Archives for Polish Scholars, held on 12-16
September, co-organized with the United
States Holocaust Memorial Museum and
the Institute of National Remembrance
The workshop pertained to the holdings
of the International Tracking Service
in Bad Arolsen.

Uczestnicy warsztatów Historia od kuchni
uczyli się, gdzie szukać informacji
historycznych i jak dbać o domowe archiwalia.
/ Participants of the History from the Inside
workshops were taught where to search for
historical information and how to look after
a family archive.
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Działalność programowa Centrum
Informacyjnego była w 2016 r.
realizowana dzięki wsparciu
Tomka Ulatowskiego i Ygala
Ozechova oraz w ramach programu
GEOP możliwego dzięki wsparciu
Fundacji Taubego na rzecz Życia
i Kultury Żydowskiej, The William K.
Bowes, Jr. Foundation oraz
Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce. / In 2016, the
program activity of the Resource
Center was realised thanks to the
support of Tomek Ulatowski and Ygal
Ozechov, as well as the GEOP project
which was made possible due to the
support of the Taube Foundation
for Jewish Life and Culture,
the William K. Bowes, Jr. Foundation
and the Association of the Jewish
Historical Institute in Poland.
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Oferta
rodzinna
THE OFFER FOR FAMILIES

19 TYS.
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OSÓB NA ZAJĘCIACH
DLA RODZIN
/ 19,000 people participated
in the events for families

66

WARSZTATÓW
FAMILIJNYCH
/ family workshops were held

2302

DZIECI NA ZAJĘCIACH
DLA OKOLICZNYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
/ children attended classes for local
schools and nurseries

96%

ZADOWOLONYCH DZIECI
PODCZAS DNIA DZIECKA
W MUZEUM
/ satisfied children attended the
Children’s Day celebration at POLIN
Museum

Dzieci i ich opiekunowie zyskali w Muzeum
POLIN swoje stałe miejsce – uruchomioną
w grudniu 2015 roku przestrzeń edukacyjną
U króla Maciusia. Każdego dnia, gdy
muzeum jest otwarte, czekają tu na
nich zajęcia pomagające najmłodszym
w poznawaniu historii i kultury polskich
Żydów. Działania bazują na ideach
pedagogiki Korczaka i opierają się na
połączeniu nauki z kreatywną zabawą oraz
rodzinną atmosferą.

Children and their guardians have acquired
their very own space at POLIN Museum –
At King Matt’s educational space, opened
in December 2015. Each day, during the
Museum opening hours, various activities
await children here. The activities, aimed
at getting the children acquainted with the
history and culture of Polish Jews, follow
Janusz Korczak’s pedagogical ideas and are
based on combining learning with creative
play and a family atmosphere.

Podczas warsztatów rodzinnych dzieci
z opiekunami uczą się hebrajskiego, poznają
cykl roku żydowskiego, celebrują wspólnie
święta, odkrywają tradycje żydowskiego
domu. Na zajęciach twórczych najmłodsi
tworzą prace plastyczne, muzykują i tworzą
przedstawienia – takie jak Bajka o łyżeczce,
spektakl przygotowany i wystawiony
pod opieką animatorki teatru Joanny
Krukowskiej (premiera 23 października).

During family workshops, children and
their guardians learn Hebrew, discover
the Jewish year cycle, celebrate holidays
together, familiarize themselves with
traditions of a Jewish home. During creative
workshops, the youngest participants
produce paintings, play music and stage
performances, such as Bajka o łyżeczce
(A Teaspoon Fairytale), a play prepared
and staged under the tutelage of theatre
animator Joanna Krukowska (the play
premiered on 23 October).

Część zajęć dla rodzin odbywa się na
wystawie stałej; muzeum przygotowało
też specjalne trasy zwiedzania wystawy,
by zaciekawić nią najmłodszych gości.
Muzeum organizowało również duże
wydarzenia o charakterze familijnym:
w imprezach z okazji Chanuki, święta
Purim i Dnia Dziecka wzięło udział ponad
5 tysięcy osób.
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Małe POLIN, przewodnik po wystawie stałej
dla dzieci, autorstwa Aleksandry Karkowskiej-Rogińskiej i Anny Staszewskiej-Zatońskiej.
/ Little POLIN, a children’s guidebook to the
core exhibition, by Aleksandra KarkowskaRogińska and Anna Staszewska-Zatońska.
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Some events for families took place at the
core exhibition. POLIN Museum developed
special touring routes in order to stir
interest amongst its youngest audience.
The Museum also organized major
events for families, such as the Hanukkah
party, the Purim ball and the Children’s
Day celebrations. Over 5,000 people
participated in these events.

Familijne warsztaty muzyczne
z okazji święta Rosz Haszana.
/ Family music workshop held on the
occasion of the Rosh Hashanah holiday.

Przestrzeń dla najmłodszych U króla Maciusia
rozszerza się czasem poza budynek muzeum.
/ At King Matt’s area for our youngest visitors
sometimes expands beyond the Museum walls.

Podczas Dnia Dziecka park wokół muzeum
zamienił się w bajkową przestrzeń, której
gospodarzami byli król Maciuś i Alicja
z krainy czarów. / During the Children’s Day
celebration, the park surrounding POLIN
Museum was transformed into an enchanted
land, hosted by King Matt and Alice in the
Wonderland.
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Działalność programowa
w przestrzeni edukacyjnej U króla
Maciusia była w 2016 r. realizowana
dzięki wsparciu firmy Boeing oraz
Parasol Family Foundation Trust.
/ In 2016, the program activity
of the At King Matt’s family
education center was realised
thanks to the support of the Boeing
company and the Parasol Family
Foundation Trust.
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Menora
THE MENORA
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Przez żołądek do serca – to hasło mogłoby
przyświecać klubokawiarni Menora przy
placu Grzybowskim, którą w marcu
otworzyło Muzeum POLIN. To połączenie
kawiarni, przestrzeni warsztatowej i punktu
informacyjnego, w którym można poznać
żydowską historię Warszawy, skorzystać
z baz danych i platform edukacyjnych
i sprawdzić program najbliższych
wydarzeń poświęconych historii
i kulturze polskich Żydów.

The way to a man’s heart is through his
stomach – this proverb could just as well be
a slogan of the Menora café-club, opened
by POLIN Museum at Grzybowski Square in
March. The place is a combination of a café,
a workshop space and an information point
where one can learn about the Jewish
history of Warsaw, use databases and
educational platforms and check out the
program of oncoming events dedicated to
the history and culture of Polish Jews.

W Menorze jest dostępna sala warsztatowa,
z której mogą nieodpłatnie korzystać
organizacje zajmujące się ochroną
dziedzictwa żydowskiego, edukacją
o prawach mniejszości, przeciwdziałaniem
rasizmowi i ksenofobii. W 2016 roku
skorzystało z niej 30 organizacji
pozarządowych i ponad 3700 osób.

Menora’s workshop space is available free
of charge to organizations engaged in the
preservation of Jewish heritage, educating
on the rights of minorities and opposing
racism and xenophobia. In 2016, thirty nongovernmental organization and over 3,700
people used the space.

Menora to także profesjonalnie wyposażona
sala, w której pasjonaci gotowania
prowadzą warsztaty kulinarne i spotkania
poświęcone kuchni żydowskiej. Podczas
25 spotkań pojawili się m.in. Piotr Bikont,
autor książki Kuchnia żydowska Balbiny
Przepiórko, Waldemar Sulisz, dyrektor
Europejskiego Festiwalu Smaku, Bartek
Kieżun, dziennikarz kulinarny i bloger
związany z magazynem „Kukbuk”, znany
jako Krakowski Makaroniarz, czy Gil Hovav,
jeden z najbardziej znanych dziennikarzy
kulinarnych w Izraelu.

Menora also features a professionallyequipped room in which cooking
aficionados can organize culinary workshop
and meetings devoted to Jewish cuisine.
In the course of twenty-five meetings,
the room has hosted: Piotr Bikont, author
of Kuchnia żydowska Balbiny Przepiórko
(Balbina Przepiórko’s Jewish Cuisine);
Waldemar Sulisz, director of the European
Festival of Taste; Bartek Kieżuń, culinary
journalist and blogger associated with
the Kukbuk magazine, better known as
Krakowski Makaroniarz (Pasta Lover from
Krakow); or, finally, Gil Hovav, one of the
most popular culinary journalist in Israel.
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W Punkcie Informacyjnym można uzyskać
dostęp do zasobów z całego świata na
temat historii Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. / The Information Point provides
access to the global resources on the history
of Jews from Central and Eastern Europe.

W profesjonalnie wyposażonej sali zawodowi
kucharze oraz pasjonaci kuchni żydowskiej
prowadzą warsztaty kulinarne.
/ In the professionally-equipped room,
expert chefs and Jewish cuisine aficionados
run culinary workshops.
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Kawiarnia Charlotte Menora błyskawicznie
stała się popularnym miejscem spotkań przy
winie i żydowskich przekąskach. / Charlotte
Menora cafe very quickly became a popular
place to meet while sipping wine and nibbling
on Jewish snacks.
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Spotkanie z Piotrem Bikontem, autorem książki
Kuchnia żydowska Balbiny Przepiórko.
/ Meeting with Piotr Bikont, author of the
book titled Balbina Przepiórko’s Jewish Cuisine.
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Multiplatforma
Żydowska
Warszawa
54

THE JEWISH WARSAW MULTIMEDIA PLATFORM

Żydowska Warszawa to multimedialny
przewodnik online pokazujący stolicę
przez pryzmat historii jej żydowskich
mieszkańców. To wędrówka po historii
i teraźniejszości miasta, wzbogacona
aplikacją mobilną. Można ją odbywać
na wiele sposobów – podążyć tropem
bohaterów komiksów Moniki Powalisz
i Jacka Michalskiego lub przespacerować
się po mieście śladami Janusza Korczaka.
Z kolei powojenną i całkiem współczesną
historię odkrywamy z perspektywy
dwunastu przewodników – w tę rolę oprócz
Józefa Hena, Eleonory Bergman czy
Seweryna Blumsztajna wcielają się także
przedstawiciele młodego pokolenia, jak
Daniel Słomka czy Joanna Baczko.

Jewish Warsaw is a multimedia online guide
which presents the capital city through the
prism of the stories of its Jewish residents.
It is a tour around Warsaw of the past
and of the present, enhanced by a mobile
app. The tour can be embarked upon in
many different ways – one may follow in
the wake of the characters from Monika
Powalisz and Jacek Michalski’s cartoon
strips, or stroll around the city following in
Janusz Korczak’s footsteps. The postwar
and contemporary history can be revealed
with the aid of twelve guides, i.a. Józef Hen,
Eleonora Bergman or Seweryn Blumsztajn,
as well as representatives of the young
generation, such as Daniel Słomka and
Joanna Baczko.

Ta multimedialna platforma może służyć
samodzielnemu odkrywaniu nieznanego
oblicza Warszawy, ale jest też cennym
narzędziem dla szkół. Tym bardziej że
dla nauczycieli zostały przygotowane
propozycje scenariuszy zajęć lekcyjnych na
kanwie komiksowych opowieści.

The multimedia platform may be used for
individual excursions aiming to discover the
unknown face of Warsaw, but it can also
serve as a precious educational tool for
schools – especially that lesson scenarios
based on the stories from the comic strips
have been developed for teachers’ use.
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Żydowska Warszawa została w 2016 roku
nagrodzona prestiżową Lovie Award
– wyróżnieniem dla najlepszych form
w europejskim internecie i na platformach
mobilnych. / Jewish Warsaw was granted
the Lovie Award - a distinction for the best
forms in the European Internet and on mobile
platforms.

Multimedialna platforma może służyć
odkrywaniu nieznanego oblicza Warszawy
samodzielnie lub w grupie znajomych.
/ The multimedia platform may serve as a tool
for discovering an unknown side of Warsaw,
both individually or in a group

OCHRONA DZIEDZICTWA / PRESERVATION OF THE HERITAGE

OCHRONA
DZIEDZICTWA
ŻYDÓW
POLSKICH
PRESERVATION
OF THE HERITAGE
OF POLISH JEWS

56
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OCHRONA DZIEDZICTWA / PRESERVATION OF THE HERITAGE

Zbiory
materialne
i cyfrowe
MATERIAL AND DIGITAL COLLECTION
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Zakup artefaktów i dzieł sztuki był
możliwy dzięki wsparciu Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
oraz prywatnych darczyńców. / Purchase
of original artefacts and artworks was
made possible thanks to the support of
the Association of the Jewish Institute of
Poland and private donors.

W 2016 roku znacząco rozrosła się kolekcja
POLIN – muzeum kupiło 364 obiekty
i pozyskało 946 darów. Na użytek kolekcji
historii mówionej nagrano niemal
40 wywiadów z polskimi Żydami
(emigrantami i mieszkającymi w Polsce)
oraz ze świadkami działalności Polaków
ratujących Żydów podczas wojny (projekt
Polscy Sprawiedliwi).

In 2016, the POLIN Museum collection grew
quite considerably. The Museum purchased
364 items, and acquired 946 items as
donations. Nearly forty interviews with
Polish Jews (both emigrants and those
residing in Poland) and witnesses to Poles
rescuing Jews during WW2 (the Polish
Righteous project) were conducted and
recorded for the Oral History collection.

Aby ułatwić dostęp do zbiorów
materialnych, były one sukcesywnie
skanowane, fotografowane i opisywane,
a następnie udostępniane przez portal
internetowy Centralna Baza Judaików
(judaika.polin.pl). W 2016 roku internauci
mogli poznać ponad 100 nowych lub
opracowanych na nowo obiektów,
a kolejnych 420 zdigitalizowano z myślą
o publikacji w 2017 roku.

In order to facilitate access to the
collection, the new arrivals were
successively scanned, photographed,
described, and made available through the
Central Judaica Database (judaika.polin.pl).
In 2016, Internet users were offered an
opportunity to admire over a hundred new
or newly described objects. A further 420
items were digitized with their publication
planned for 2017.

Do najważniejszych nowych nabytków
POLIN należą z pewnością dzieła Marka
Szwarca (1892–1958), jednego z najbardziej
interesujących twórców polsko-żydowskich
I połowy XX wieku, członka awangardowej
grupy Jung Jidysz i czołowego
przedstawiciela ekspresjonizmu w Polsce.

The works of Marek Szwarc are beyond any
doubt the most precious new acquisitions
in the POLIN Museum collection. Szwarc
(1892-1958) was one of the most interesting
Polish-Jewish artists of the first half of the
20th century. He was member of the Yung
Yidish avant-garde movement and a leading
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Rodzina Szwarca zaoferowała możliwość
kupna wybranych przez muzeum prac,
jednocześnie deklarując, że za kwotę równą
kwocie zakupu ofiaruje także inne dzieła
Szwarca i jego unikatowe archiwum.
Do zbiorów POLIN trafiło łącznie 12 prac,
m.in. rzeźba Dojrzewanie (1926) oraz
akwarela Łania (1917).
Biblioteka muzeum w 2016 roku pozyskała
1428 darów oraz zakupiła 403 publikacje.
Do najciekawszych nabytków należy
spuścizna po prof. Jerzym Tomaszewskim.
Dzięki katalogowi bibliotecznemu
dostępnemu online na stronie muzeum
(www.polin.pl/pl/aleph/search/simple)
ze zbiorów bibliotecznych skorzystało
ponad 2 tys. czytelników.

figure of the expressionist school in Poland.
The Szwarc family provided POLIN Museum
with an opportunity to purchase artist’s
selected works. Simultaneously, they
declared that for the amount of money
equal to the sum spent on purchase, they
offer other artworks by Szwarc as well, along
with his unique archive. Eventually, POLIN
Museum acquired twelve works including the
sculpture titled Adolescence (1926) and the
watercolor titled The Doe (1917).
In 2016, the Museum library acquired
1,428 book donations and purchased 403
publications. The collection of late Professor
Jerzy Tomaszewski is definitely amongst
library’s most precious acquisitions.
Thanks to the online library catalogue
available on the POLIN Museum website
(www.polin.pl/pl/aleph/search/simple),
over 2,000 readers took advantage of
the library holdings.

Wywiady ze świadkami historii
(na zdjęciu poniżej prof. Janusz Durko)
wzbogacająkolekcję muzeum w równym
stopniu jakobiekty materialne. / Interviews
with witnesses to history enrich POLIN
Museum collection equally to the material
objects. (pictured below, Janusz Durko)
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Marek Szwarc
Łania

Marek Szwarc
Dojrzewanie

1917 r.
akwarela/szary papier naklejony na płótno

1926 r.
kuta miedź

/ Marek Szwarc
The Doe

/ Marek Szwarc
Adolescence

1917
Watercolor/grey paper glued on canvas

1926
wrought copper

OCHRONA DZIEDZICTWA / PRESERVATION OF THE HERITAGE

PORTRET JOANNY
KRAMSZTYKÓWNY
/ PORTRAIT OF JOANNA
KRAMSZTYK
Roman Kramsztyk
ok. 1933 r.
olej/płótno
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W zbiorach Muzeum POLIN są już trzy
rysunki Romana Kramsztyka, zaliczanego
do kręgu École de Paris, współzałożyciela
Towarzystwa Artystów Polskich „Rytm”.
Do znajdujących się w muzealnej kolekcji
Portretu Ireny z Zylbermintzów Kramsztykowej
oraz aktu kobiecego w 2016 r. dołączył
Portret Joanny Kramsztykówny.
/ Roman Kramsztyk
c. 1933,
oil/canvas
POLIN Museum collection acquired three
drawings by Roman Kramsztyk, one of the
few Polish artists who belonged to the Ecole
de Paris milieu, co-founder of the “Rytm”
Society of Polish Artists. In 2016, the oil
painting Portrait of Joanna Kramsztyk, dated at
c. 1933, was added to the POLIN collection
which had already boasted the artist’s
Portrait of Irena Kramsztykowa nee Zylbermintz
and a female nude.

ODEZWA RZĄDU NARODOWEGO
/ PROCLAMATION OF THE NATIONAL
GOVERNMENT
22 czerwca 1863 r.
druk/papier
Po wybuchu powstania styczniowego
rząd wydał odezwę Do braci wyznania
mojżeszowego, w której czytamy: „Wy i dzieci
Wasze używać będziecie wszelkich praw
obywatelskich […], gdyż Rząd Narodowy nie
będzie się pytał o wyznanie i pochodzenie,
ale o miejsce urodzenia: czy Polak? O Polsce
będą mówić: «Ten się tu urodził»”. Cytując
biblijną Księgę Psalmów, deklarował pełne
równouprawnienie ludności żydowskiej
i wzywał do wspólnej walki z wrogiem.
/ 22 June 1863
print/paper
Following the outbreak of the January
Uprising, the government issued a
proclamation titled To Our Brothers of Mosaic
Faith, which reads: “You and the children
of yours will enjoy all the civic rights […]
as the National Government shall not pose
questions about denomination or origin,
but instead shall enquire about the place of
birth: are you Polish? People will say about
Poland: ‘This one was born here.’ To quote
Book of Psalms, the government declared full
equality of rights for the Jewish population
and summoned all citizens to fight the
enemy together.
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ZDJĘCIA I NEGATYWY Z KOLONII
I OBOZÓW HA-NOAR HA-CIJONI
ORAZ APARAT FOTOGRAFICZNY
/ PHOTOS AND NEGATIVES FROM
THE HA-NOAR HA-TSIONI SUMMER
CAMPS, AND A CAMERA

LISTY TEODORA BOKA DO EWY
KURYLUK ZE ZDJĘCIAMI PRAC
/ A LETTER TO EWA KURYLUK WITH
PHOTOS OF ARTWORKS

Marceli Najder, 1932–1939 r.

Rzeźbiarz Teodor emigrował z Polski do
Danii po wydarzeniach 1968 roku. Ukończył
Danish Design School w Kopenhadze
i rozwinął karierę, wystawiając prace m.in.
w Hamburgu, Bremie, Kopenhadze, a po
1989 także w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.
Na emigracji pozostawał w kontakcie
z przyjaciółmi z warszawskich czasów, m.in.
z Ewą Kuryluk, która przekazała muzeum
kilkanaście listów Teodora z opisem jego
pierwszych emigracyjnych doświadczeń.

330 fotografii i negatywów wykonanych
przez Marcelego Najdera dokumentujących
działalność organizacji Ha-Noar ha-Cijoni
(Młodzież Syjonistyczna), zwłaszcza
organizowane przez nią obozy i kolonie
oraz spotkania Rady Naczelnej. Autor,
z wykształcenia farmaceuta, był
instruktorem w tej młodzieżówce.
W zbiorach muzeum znalazł się również
jego aparat fotograficzny.
/ Marceli Najder, 1932-1939
330 photographs and negatives taken by
Marceli Najder recorded the activity of
Ha-noar ha-tsioni (The Zionist Youth),
especially the organization’s summer camps
and meetings of the Council. The author,
a pharmacist by profession, worked as Hanoar ha-tsioni instructor. His camera, with
which he took the photos in question, was
also acquired to the POLIN collection.

MASZYNA DO PISANIA „ERIKA”
JULIANA STRYJKOWSKIEGO
/ JULIAN STRYJKOWSKI’S “ERIKA”
TYPEWRITER

Teodor Bok
rękopis/papier

/ Teodor Bok,
manuscript, paper
Teodor Bok, a sculptor, emigrated to
Denmark following the events of March
1968. He graduated from the Danish Design
School in Copenhagen and developed
a career – his works were exhibited, i.a.,
in Hamburg, Bremen, Copenhagen, and –
following 1989 – also in Warsaw, Poznań and
Łódź. While on emigration, Bok remained
in contact with his friends in Warsaw. Ewa
Kuryluk was one of them – she donated to
POLIN Museum over a dozen of Teodor’s
letters in which he described his first years
on emigration.

metal

PLANSZA KOMIKSOWA
KSIĄŻKI ZADUSZKI
/ COMICS PANEL, PAGE 48 OF THE
PROPERTY
Rutu Modan
rękopis/papier
Wybitna izraelska autorka komiksów
i ilustratorka Rutu Modan przekazała do
zbiorów muzeum sygnowaną planszę
ze swojego komiksu Zaduszki ukazującą
przejazd jednej z bohaterek przez Warszawę.
Zaduszki, noszące w wersji angielskiej
tytuł The Property, ukazały się w 2013 roku,
otrzymując wiele nagród, w tym uznawaną
za najważniejszą w dziedzinie komiksu The
Will Eisner Comic Industry Award.
/ Rutu Modan
manuscript, paper
Rutu Modan, a distinguished Israeli
illustrator and author of comics, donated
to POLIN Museum a comics panel from
her graphic book The Property. The panel,
signed by the author, features one of the
book’s protagonists driving through Warsaw.
The Property, published in 2013, received
numerous book awards, including The Will
Eisner Comic Industry Award, considered
the most prestigious award in the field of
comics art.

Julian Stryjkowski (1905–1996), autor
m.in. Głosów w ciemności, Austerii, Snu Azrila
i Echa, wojnę przeżył w Związku Radzieckim.
O Zagładzie dowiedział się w 1943 roku.
Jak wyznał po latach – wtedy poczuł się
ponownie Żydem. Oprócz maszyny do
pisania, dzięki hojności rodziny pisarza,
w zbiorach znalazło się kilkanaście innych
obiektów należących do Stryjkowskiego,
m.in. włoska lampa, drewniane pudełko na
przybory do golenia oraz fotografie.
/ metal
Before the war, Julian Stryjkowski (19051996) worked as a teacher and journalist.
The author of Głosy w ciemności (Voices
in the Dark), Austeria, Sen Azrila (Azril’s
Dream) and Echo was a member of the
Communist Party of Western Ukraine.
Owing to the generosity of the Stryjkowski
family, POLIN Museum acquired over
a dozen more objects which belonged to
the writer, amongst them an Italian lamp,
a wooden box for the shaving kit and
photographs.

CENTRALNA
BAZA
JUDAIKÓW
/ CENTRAL
JUDAICA
DATABASE
Centralna Baza Judaików to otwarty projekt
udostępniania zbiorów dotyczących Żydów,
które zgromadzone są w polskich muzeach,
archiwach i kolekcjach prywatnych.
Ma formę katalogu internetowego
adresowanego przede wszystkim do
naukowców, nauczycieli, uczniów,
studentów, badaczy historii Żydów,
muzealników i kuratorów wystaw. Obejmuje
ponad 5 tysięcy muzealiów, m.in. ze
zbiorów własnych, Żydowskiego Instytutu
Historycznego oraz 11 innych instytucji
muzealnych.
W 2016 roku toczyły się prace związane
z aktualizacją i uzupełnianiem Centralnej
Bazy Judaików. Kilkadziesiąt obiektów
opracowano na nowo, dodano też
kolejne nowe rekordy. Przeprowadzona
została digitalizacja 420 obiektów, które
opublikowane zostaną w 2017 roku.
/ Central Judaica Database is a long-term
digitization project – all the objects related
to Jews and scattered in Polish museums,
archives and private collections are being
digitized. CJD is an online catalogue
addressed to, above all, museum employees,
scholars, teachers, students, researchers
in Jewish history and exhibition curators.
It features items from POLIN collection, as
well as the collection of the Jewish Historical
Institute. In 2016, CJD was being rendered
up-to-date and supplemented with new
acquisitions. 85 objects have been described
anew, 18 new records have been added. 420
objects have been digitized in preparation
for publication in 2017.
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Muzealna kolekcja jest przez cały
czas wzbogacana dzięki darczyńcom,
którzy przekazują muzeum dokumenty,
zdjęcia, książki i pamiątkowe przedmioty
z domowych zbiorów. To wyjątkowy dar,
bo oprócz materialnego obiektu ofiarowują
jednocześnie część siebie: historię
własnego życia lub bliskich im osób.
Muzeum z wdzięcznością przyjmuje te dary,
zajmuje się ich konserwacją i opracowaniem
naukowym, aby jak najdłużej służyły
obecnym i przyszłym pokoleniom.
W 2016 roku dary do muzealnej kolekcji
przekazali (w kolejności alfabetycznej):
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POLIN Museum collection is permanently
expanding thanks to the donors who
donate documents, photographs, books
and keepsakes from their family collections.
These are truly unique, since – aside
from the material objects – the donors
offer us a piece of themselves: stories of
their own lives or those of their relatives.
POLIN Museum is most grateful for these
donations which promptly undergo
conservation and scholarly study to make
sure they continue to serve the present and
future generations.
In 2016, objects acquired by the Museum
were donated by (in alphabetical order):

Iva Abramovitch

Dana Fast

Apolinary Hułas

Preeva Adler Tramiel

Marian Feldman

Magdalena Hułas

Nina Admoni

Janusz Jabłoński

Liliana Alexander

Jerzy Ferens, Dominika
Ferens

Nilly Nela Amit-Eisenberg

Ariela Fischerung-Abudy

Aleksandra Jamiołkowska

Agata i Mariusz Aniołowie

Chuck Fishman

Jan Jasion

Tack Arbiser

Leszek Frey-Witkowski

Mieczysław Jaskulski

Tadeusz Barucki

Bożena Gajewska

Krzysztof Michał Bednarski

Magdalena Gałecka

Hanna KaczorowskaJabłońska i Janusz Jabłoński

Shlomit Ben-Ishay

Andrzej Gawłowski

Felicity Bloch

Joanne D. Gilbert

Marcin Boczek

Basil Gimblett

Shoshana Botvin

Anna Maria Głowacka

Ella Burakowski

Rafael Goldberg

Tadeusz Burchacki

Monika Goldwasser

Czesława Danuta Caban

Dawn Goodman

Agnieszka i Martin Cahn

Jerzy Grabowski

François Chapireau

Alexandra Grigorieva

Michal Chocholatý

Jakub Jakubowski

Marion Kahnemann
Paweł M. Kazimierczak
Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Aharon Koch
Wojciech Konikiewicz
Włodzimierz Koper-Koperkiewicz
Andrzej Koperski

Ruth Leiserowitz

Roberto Polo

Leszek Jan Szulc

Martin Lemelman

Monika Powalisz

Adam Szydłowski

Tomasz Leśniak i Rafał
Skarżycki

Irena Powell

Stanisław Szymański

Bruno Pretzlaff

Jarosław Świeboda

Dora Levinstein

Jerzy Świtek

Henry R. Lew

Krzysztof Prochaska, Janusz
Prochaska

Anna Lipińska

Natalia Przybyłek

Ze’ev Litwin

Krzysztof Przybyłowicz

Gabriela Lubomirska-Aksamit
Maria Łuczak
Krzysztof Magiera
Victor Majzner
Hanna Makowska
Janusz Marciniak
Janet Merkur
Jacek Michalski
Rodzina Mieszkiełło
Jacek Mikołajczak i Andrzej
Mikołajczak
Rutu Modan
Maciej Mrowiec
Roman Mróz
Maria Józefina Musidłowska
Jacek Nadzin
Teresa i Zygmunt Naterowie
Zygmunt Niklewski
Zdzisław Nitka
Maciej Nowaczyk
Yonatan Noy
Hokån Nyström
Anna Ofner

Lothar Quinkenstein
Krystyna Ring
Tadeusz Rolke
Stefan Rulski

Anna Trachtenherc
Dariusz Tylko
Maria Vajta Klamer
Edna Vered

Barbara Rykiel w imieniu
Janiny Stępniewskiej

Mirosław Waluś
Bohdan Wasilewski

Jerzy Rymkiewicz

Robert Weingarten

Zofia Maria Rzędowska

Jacek Welski

Joanna Salska-McNeil

Morris S. Whitcup

Sonia Samet-Bovin

Włodzimierz Wieczorek

Marek Sawicki

Maria Wirska

Mira Schor

Jacek Wiśniewski

Uwe Schwarz

Adam Wolańczyk

Felicja Shop

Martha Wolff

Ewa Sitarska

Howard L. Wolk

Anna Skalska

Witomiła Wołk-Jezierska

Mirosław Skrzypczyk

Marcin Wołowiec

Stanisław Skrzypek

Jan W. Woś

Barbara Słuszkiewicz

Olga Wróbel

Mirosława Sochacka-Perka

Agnieszka Wróblewska

Alicja Sowul

Felicja Yaffe

Małgorzata Stanielewicz

Avner Yonai

Maria Stefańska

Robert Zakrzewski

Ludwika Steinfeld

Irena i Józef Zalewscy

George Sternfeld

Naomi Sokol Zeavin

Iwona Strzelewicz-Ziemiańska

Krystyna Ziach

Josef A. Stulbach, Ewa M.
Parszewska

Wojciech Źródlak

Elżbieta Orhon-Lerczak

Raquel Groshaus

Wacław i Genowefa
Kotlarkowie

Krzysztof Ostrowski

Helma Coolman

Simon Grynberg

Stella Kovacs-Malinowska

Flavia Cundari

Regina Smoter Grzeszkiewicz

Maria Kowalewska

Aneta Packa-Kopińska i
Hannah Stark Kopinski

Artur Cyruk

Maria Grzybowska

Maria Kowalska-Janowicz

Ireneusz Piekarski

Radosław Dobrowolski

Tami Gutman

Helene Krysztal

Irene Pipes

Ruth Dror

Barbara Hoff

Ewa Kuryluk

Kamila Plis

Alan Duben

Elwira Hornik-Pijanowska

Irena Kwaśniewska-Chleister

Svetlana Poddubny

Grażyna Szczypka-Kozłowska
i Tomasz Kozłowski

Ruth Eldar

Tadeusz Horowitz

Józef Lassota

Marta Podgórska

Edward Szpytma
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Dominique Torres, Gabriel
Levin, Mikael Levin

Małgorzata Rybus

Karol Koszada

Barbara Pach-Płachta

Zofia Tomaszewska, Agata
Tomaszewska

Anna Suska
Zofia Szczylik

Krystyna Żemralska
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Wirtualny
Sztetl
VIRTUAL SHTETL
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1,2 MLN
UŻYTKOWNIKÓW
/ million users

6 MLN
ODSŁON

/ million sessions

150

NOWYCH TEKSTÓW
AUTORSKICH
/ new scholarly texts

369

AKTUALNOŚCI PO POLSKU
I ANGIELSKU

Prowadzony przez Muzeum POLIN portal
Wirtualny Sztetl należy do największych
w Polsce portali historycznych. Tylko
w polskiej wersji językowej zawiera już
ponad 47 tys. stron tekstów. W 2016 roku
odwiedziło go blisko 1,2 mln użytkowników.
Przyciąga ich żywym tempem i aktualnością
informacji – tylko w wersji polskiej
i angielskiej ukazało się 520 tekstów.

The Virtual Shtetl portal run by POLIN
Museum is one of the largest online portals
dedicated to Polish history. The Polish
language version itself comprises 47,000
pages of text. In 2016, nearly 1.2 million
users logged on to the portal which attract
the readers with its lively pace and quality
of news. 520 texts were published solely in
the Polish and English language versions.

Aby portal jeszcze lepiej służył swoim
odbiorcom, w 2016 roku dodano wiele
informacji o żydowskiej historii obszarów
współczesnej Łotwy, Estonii i Mołdawii,
opracowano nową bazę genealogiczną
oraz bazy historii mówionej. Redakcja
Wirtualnego Sztetla nawiązała współpracę
z Juden in Ostpreussen w Berlinie, Rytų
Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų
centras w Wilnie, Nacjonalnym Muzejem
Tarasa Szewczenka w Kijowie oraz Muzeum
Ebreji Latvijā w Rydze.

To make the portal even more attractive
to the users, new articles on the history
of Jews in the regions of Latvia, Estonia
and Moldova were added in 2016, along
with a new genealogical database and
oral history database. The editors of
Virtual Shtetl entered in cooperation with
the Juden in Ostpreussen in Berlin, Rytu
Europos zydu kulturos ir istorijos tyrimu
centras in Vilnius, the Taras Shevchenko
National Museum in Kiev and the Museum
of Latvian Jews in Riga.
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/ news published in Polish and English

78

ARTYKUŁÓW PO
HEBRAJSKU I ROSYJSKU
/ articles published in Hebrew
and Russian
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Modernizacja i rozbudowa portalu Wirtualny
Sztetl jest możliwa dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce oraz prywatnych darczyńców.
/ Modernizing and developing the Virtual
Shtetl portal is made possible thanks to
the support of the Association of the Jewish
Historical Institute of Poland and private donors.
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Publikacje

Przynoszę rzecz, przynoszę historię.
Rozmowy z darczyńcami
red. Judyta Pawlak, Przemysław Kaniecki,
299 stron, ISBN: 978-83-944262-1-7,
polska wersja językowa.

Bringing an Object, Bringing a Story.
Conversations with the Donors
ed. Judyta Pawlak, Przemysław Kaniecki,
299 pp. ISBN: 978-83-944262-1-7, in Polish.

Spacer, pomnik i to, co niewidzialne
(A Walk, a Monument, and Something
Invisible)
Florencia Levy,
80 stron, ISBN: 978-83-942048-9-1,
polsko-angielska wersja językowa.

A Walk, a Monument,
and Something Invisible
by Florencia Levy,
80pp., ISBN: 978-83-942048-9-1,
in Polish and English.

PUBLICATIONS
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W 2016 roku POLIN nie zaniedbywało
działalności wydawniczej. Nakładem
muzeum lub we współpracy z innymi
wydawcami ukazało się sześć publikacji
książkowych. Były wśród nich dwa
katalogi towarzyszące ekspozycjom, które
w niniejszym raporcie są zaprezentowane
w dziale poświęconym wystawom
czasowym, oraz przewodnik po wystawie
stałej dla najmłodszych zwiedzających
Małe POLIN. Pozostałe pozycje łączyła
ogromna rola, jaką odgrywa relacja
świadków. Szczególne miejsce wśród tych
publikacji zajmuje album Przynoszę rzecz,
przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami
pod redakcją Judyty Pawlak i Przemysława
Kanieckiego, pracowników Muzeum POLIN.
Czytelnicy znajdą w nim 15 ilustrowanych
rozmów z darczyńcami pamiątek
historycznych, dzieł sztuki i synagogaliów
oraz pięć listów nadesłanych przez
bohaterów opowieści. Album przybliża
czytelnikom filozofię kolekcji Muzeum
POLIN jako sumę biografii rzeczy i ludzi,
których epilogiem jest przeistoczenie się
pamiątki osobistej w muzealium. Warto
podkreślić, że gros darczyńców stanowią
Polacy, którzy przechowali rzeczy zwykłe,
zwyczajne, należące niegdyś do Żydów lub
identyfikowane jako żydowskie, traktowane
jako relikwie z minionego, nieistniejącego
już świata.
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In 2016, it was business as usual at the
POLIN Museum publishing department –
six books were published by the Museum
itself or in co-operation with other
publishers. Two of those were catalogues
accompanying the expositions featuring
in this report in the section dedicated to
temporary exhibitions, as well as Little
POLIN, a guidebook to the core exhibition
addressed to our youngest visitors. The
remaining publications all touched upon
the immensely vital role of a witness
account. The album Bringing an Object,
Bringing a Story. Conversations with the
Donors, edited by Judyta Pawlak and
Przemysław Kaniecki – employees of POLIN
Museum, is truly unique. It contains fifteen
illustrated conversations with donors of
historic keepsakes, artworks, synagogue
objects and five letters written by the
stories’ protagonists. The album reveals
the philosophy behind the POLIN Museum
collection as a sum of biographies of
objects and people, its epilogue being the
transformation of a personal keepsake into
a museum piece. It should be noted that
a vast majority of donors are Poles who
preserved ordinary things that had once
belonged to Jews or had been identified as
Jewish, nowadays treated as relics of the
past, of the world that is no more.

Florencia Levy, argentyńska artystka-rezydentka Muzeum POLIN, przeprowadziła
wywiady z członkami społeczności polskich
Żydów w Buenos Aires i w Warszawie. Na
tej podstawie powstała podwójna praca
wideo i książka prezentujące osobiste
opowieści o stolicy Polski.

Polacy ratujący Żydów w czasie
Zagłady. Przywracanie pamięci
(wydane przez MSZ, KPRP i IPN,
muzeum było partnerem projektu),
146 stron, ISBN: 978-83-64306-06-8,
polsko-angielska wersja językowa.
Historie 165 Polaków, którzy w czasie
II wojny światowej ryzykowali życie,
aby ratować ludność żydowską.
Bohaterowie książki zostali uhonorowani
wysokimi odznaczeniami państwowymi
przez prezydenta RP za wybitne zasługi
w obronie godności człowieczeństwa
i praw ludzkich.

Florencia Levy, an Argentinian artist in
residence at POLIN Museum, conducted
interviews with the members of PolishJewish communities in Buenos Aires and in
Warsaw. Her video installation and a book
featuring personal stories on the Polish
capital city are based on these interviews.

Poles Who Rescued Jews During
Holocaust. Recalling Forgotten History
(published by the Ministry of Foreign
Affairs, the Prime Minister Office and the
Institute of National Remembrance with
POLIN Museum as a project partner),
146pp., ISBN: 978-83-64306-06-8,
in Polish and English.
Stories of 165 Poles who during WW2
risked their lives to rescue Jews. The book’s
protagonists have been awarded high state
honors by the President of the Republic of
Poland for their merits in preserving human
dignity and human rights.
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Działalność
naukowa
ACADEMIC ACTIVITY
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Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu
Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury
Żydowskiej, The William K. Bowes,
Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce. / The GEOP
program is made possible thanks to the
support of the Taube Foundation for Jewish
Life and Culture, the William K. Bowes,
Jr. Foundation and the Association of the
Jewish Historical Institute of Poland.

Muzeum POLIN zajmuje się nie tylko
upowszechnianiem dziedzictwa Żydów
polskich, wspiera również rozwój studiów
żydowskich, przeważnie w partnerstwie
z instytucjami naukowymi.
W 2016 roku muzeum zorganizowało
w ramach programu Global Education
Outreach Program (GEOP) kilka
konferencji i warsztatów, we współpracy
m.in. z uniwersytetami Warszawskim,
Jagiellońskim, Wrocławskim, Concordia
University z Montrealu, Michigan University
czy Uniwersytetem w Hajfie. Ponad 30
pracowników muzeum wystąpiło łącznie na
ponad 70 konferencjach w kraju i za granicą.

Aside from educating the public on the
heritage of Polish Jews, POLIN Museum
supports the development of Jewish
studies, often in partnership with academic
institutions. In 2016, the Museum organized
several conferences and workshops as part
the Global Education Outreach Program
(GEOP), in cooperation with, i.a. the
University of Warsaw, Jagiellonian University,
University of Wrocław, Concordia University in
Montreal, Michigan University and University
of Haifa. More than thirty POLIN Museum
employees delivered papers
at a total of seventy conferences in Poland
and abroad.

Przez cały rok odbywało się seminarium
doktorskie organizowane we współpracy
z czołowymi instytucjami naukowymi
w Polsce zajmującymi się studiami
żydowskimi. Ze stypendiów GEOP dla
zagranicznych badaczy skorzystali młodzi
uczeni z różnych ośrodków, co umożliwiło
im kontakt z wybitnymi specjalistami z kraju
i zagranicy. Do udziału zaproszono m.in.
antropologów, etnografów, hebraistów,
historyków, jidyszystów, religioznawców,
literaturoznawców, psychologów
społecznych i socjologów przygotowujących
prace doktorskie z zakresu historii i kultury
Żydów polskich. Doktoranci prezentują
wyniki swoich badań w gronie członków
Rady Naukowej, promotorów, zaproszonych
gości oraz zagranicznych stypendystów
Muzeum POLIN.

Throughout the year, the Museum hosted
doctoral seminars, organized in cooperation
with the leading academic centers in Poland
engaged in Jewish studies. Young scholars
from different universities took advantage of
the GEOP scholarship for foreign researchers,
which provided them with an opportunity to
work with eminent experts from both Poland
and abroad. Doctoral students working
on topics related to the history and culture
of Polish Jews were invited to apply.
The applicants represented a whole array of
academic fields: anthropology, ethnography,
Hebrew, Yiddish and religious studies, history,
literature, psychology and sociology.
The doctoral candidates present the outcome
of their research to the Academic Board
members, supervisors, invited guests and
other POLIN Museum scholarship holders.
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foto

Seminaria i konferencje w muzeum
umożliwiały młodym badaczom kontakt
z wybitnymi specjalistami z kraju i zagranicy.
/ Seminars and conferences organized
at POLIN Museum enabled young researchers
to meet eminent scholars from Poland
and from abroad.
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Nagroda
POLIN
THE POLIN AWARD
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Laureat Nagrody POLIN otrzymuje statuetkę
autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę
finansową. / The POLIN Award laureate
receives the statuette made by Barbara
Falender and a financial prize.

Nagroda POLIN jest przyznawana przez
Muzeum Historii Żydów Polskich osobom,
organizacjom lub instytucjom aktywnie
działającym na rzecz ochrony pamięci
o historii polskich Żydów. Wręczenie
nagród za rok 2016 odbyło się w trakcie
festiwalu Made in POLIN, podczas
uroczystej gali. Laureatem drugiej
edycji konkursu został Jacek Koszczan
– założyciel i prezes Stowarzyszenia na
rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi
Dukielskiej – Sztetl Dukla. Uhonorowano
go za zainicjowanie budowy pomnika
upamiętniającego 70. rocznicę zagłady
dukielskich Żydów, społeczną opiekę
nad cmentarzami żydowskimi, grobami
zbiorowymi oraz ruinami synagogi w Dukli.
Dzięki staraniom i wiedzy Jacka Koszczana
udało się doprowadzić do uhonorowania
medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata” dwóch rodzin z gminy Dukla.
Laureat otrzymał statuetkę autorstwa
Barbary Falender oraz nagrodę finansową
w wysokości 10 tys. zł. Wyróżnienia i
nagrody finansowe otrzymali: Robert
Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz
Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin.
Nagroda Specjalna została przyznana Janowi
Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu
Historycznego. Nagrody finansowe zostały
ufundowane przez Tomka Ulatowskiego
i Ygala Ozechova – Znamienitych Darczyńców
Muzeum POLIN.
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The POLIN Award is granted by the
Museum of the History of Polish Jews to
individuals, organizations or institutions
which are actively involved in the
preservation of the memory of the history
of Polish Jews. 2016 POLIN Award was
presented during a formal gala. The
laureate of the second edition was Mr Jacek
Koszczan, founder and chairman of the
Shtetl Dukla Society for the Protection of
the Heritage of Jews of the Dukla Region.
He was honored for being a major advocate
for building a monument to commemorate
the 70th anniversary of the genocide of
Jews from Dukla, for looking after Jewish
cemeteries, mass graves and the remnants
of the local synagogue. Thanks to Jacek
Koszczan’s efforts and expertise, two
families from Dukla have been granted the
Righteous Among the Nations medal.The
laureate was presented with a statuette
made by Prof. Barbara Falender, and
a financial prize of 10,000 Polish zlotys.
Mr Robert Augustyniak from Grodzisk
Mazowiecki, and Mr Mirosław Skrzypczyk
from Lelów and Szczekociny received
honorable mentions and financial prizes
while the Special Award was presented to
Mr Jan Jagielski of the Jewish Historical
Institute. Financial prizes were funded
by Tomek Ulatowski and Ygal Ozechov –
POLIN Museum’s Distinguished Benefactors.
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Tegoroczna edycja konkursu miała zwrócić
uwagę na osoby i organizacje w mniejszych
miejscowościach w Polsce, które chronią
pamięć o żyjących tam przez setki lat Żydach.
/ This year’s edition was focused on the
people and organizations from provincial
Polish towns who make serious efforts
towards preserving the memory of Jews who
had lived there for hundreds of years.
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BUDOWANIE
WZAJEMNEGO
ZROZUMIENIA
I SZACUNKU
CONTRIBUTING
TO THE MUTUAL
UNDERSTANDING
AND RESPECT
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Dziś wydaje się
rzeczą zasadniczą,
abyśmy z jednej
i drugiej strony starali
się uchwycić, ocalić
i wskrzesić prawość,
szlachetność
i zacność, jakie
działy się przez
stulecia między
nami, i abyśmy dążyli
do porozumienia
i przyjaźni pomimo
zła i niegodziwości,
jakich w naszych
wspólnych dziejach
było wiele.
Zdzisław Sipiera,
wojewoda mazowiecki, podczas
uroczystości w Treblince
Today, it is most vital for both sides
to try and grasp, salvage and revive
the righteousness, noblesse and
worthiness that had existed between
us for hundreds of years; to strive for
unity, understanding and friendship,
despite all the evil and wrongdoing
that marked our common past.
Zdzisław Sipiera,
the Mazovian Voivod, during the
ceremony in Treblinka

Projekty
międzynarodowe
INTERNATIONAL PROJECTS
Spotkania twarzą w twarz, rozmowa,
wspólne zajęcia – nie ma lepszego sposobu
na poznanie innego człowieka i innej
kultury. Dlatego Muzeum POLIN organizuje
projekty angażujące przedstawicieli różnych
krajów, służące poznawaniu kultury polskich
Żydów i… poznawaniu siebie nawzajem.
21 września odbyła się siódma edycja
projektu Jesteśmy razem współorganizowanego przez muzeum, w ramach
którego ponad 400 licealistów z Polski
i Izraela spotkało się, by uczcić pamięć
ofiar pomordowanych w obozie zagłady
w Treblince. Oficjalną ceremonię z udziałem
m.in. wojewody mazowieckiego Zdzisława
Sipiery, ambasador Izraela Anny Azari
oraz przedstawicieli władz centralnych
i samorządów poprzedziły warsztaty dla
młodzieży.
Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy City
Handlowy.

W 2016 roku odbyła się 11. edycja
Polsko-Izraelskiej Wymiany Młodzieży
(PIYE), programu dla studentów z Polski
i Izraela składającego się z warsztatów
artystyczno-edukacyjnych w Polsce oraz
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Face to face meetings, conversations,
activities undertaken together – there are
no better ways of getting to know another
human being and a different culture. That
is why POLIN Museum organizes projects
which engage individuals from various
countries and aim at getting acquainted
with the culture of Polish Jews all while
and getting to know one another.
On 21 September, the 7th edition of We Are
Together project took place. The project,
co-organized by the Museum, brings
together over 400 high school students
from Poland and Israel to commemorate
together the tragic fate of those who had
perished in the death camp in Treblinka.
The official ceremony, attended by
Zdzisław Sipiera, the Voivod of Mazovia,
Anna Azari, the Ambassador of Israel, as
well as the representatives of state and
local administration, was preceded by
a workshop for the youth.
The project was supported by the Kronenberg Foundation
at City Handlowy.

In 2016, the 11th edition of the PolishIsraeli Youth Exchange (PIYE) program

Uczestnicy Polsko-Izraelskiej Wymiany
Młodzieży (PIYE), którzy w 2016 r.
przyjechali poznawać wielokulturową historię
Warszawy. / Participants of the 2016
Polish-Israeli Youth Exchange (PIYE)
came to Warsaw to get acquainted
with the multicultural history of Warsaw.

Uczestnicy projektu PYIE uczestniczyli
m.in. w warsztatach o złożoności
i wielowarstwowości Muranowa
– osiedla, na którym dziś wznosi się muzeum.
/ Participants of the PIYE project took
part in a workshop on the complexity
and multilayering of Muranów - the quarter
which is a home of POLIN Museum.
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W lipcu 2016 roku młodzież z Niemiec, Izraela
i Polski podczas dwutygodniowego pobytu
w Warszawie wspólnie poznawała powojenną
historię Żydów w tych trzech krajach.
/In July 2016, during a two-week stay in
Warsaw, the youth from Germany, Israel and
Poland together got acquainted with the prewar history of Jews in the three countries.
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Uczestnicy Polin Meeting Point mogli
skorzystać z internetowych baz danych
udostępnianych przez muzeum – w tym m.in.
z zasobów USC Shoah Foundation.
/ Participants of POLIN Meeting Point were
given an opportunity to use online databases
available at the Museum including, the USC
Shoah Foundation database.
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trzymiesięcznego stypendium w Izraelu
połączonego z kursem języka hebrajskiego.
Na Uniwersytecie w Tel Awiwie studenci brali
udział w kursach dotyczących m.in. Bliskiego
Wschodu, sztuki i literatury, poznawali Izrael
i uczestniczyli w wydarzeniach promujących
kulturę polską.
PIYE jest wspólną inicjatywą POLIN i Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Wspierają je Ygal
Ozechov i Tomek Ulatowski.
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Global Education Outreach Program
(GEOP) to program ułatwiający kontakty
i wspólną pracę profesjonalistom
– naukowcom z Polski i zagranicy
studiującym historię i kulturę Żydów
polskich. W ramach GEOP muzeum,
współpracując z ośrodkami akademickimi,
zorganizowało 3 kilkumiesięczne pobyty
badawcze, seminaria dla doktorantów
i postdoktorantów, wykłady gościnne,
konferencje oraz interdyscyplinarne
warsztaty poświęcone m.in. nowym
perspektywom w badaniach nad
zagadnieniami dziedzictwa i pamięci
historycznej oraz muzealnictwem.
Zorganizowano też seminarium doktorskie
oraz cykl wykładów Dzieje Żydów: stare
i nowe pytania opisany w dalszej części
raportu.
GEOP jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Taubego
na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej, The William K. Bowes,
Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce.

W lipcu miała miejsce druga edycja POLIN
Meeting Point – Summer Education School
– intensywnego, dwutygodniowego cyklu
zajęć oferującego młodym ludziom z Polski,
Izraela i Niemiec możliwość spotkania
w międzynarodowej grupie oraz udziału
w serii wykładów, warsztatów i dyskusji.
W 2016 roku spotkanie odbywało się
pod hasłem „Po wojnie. Odbudowa życia
żydowskiego w Polsce i Niemczech oraz
powstanie państwa Izrael”.
Program realizowany jest w ramach Funduszu Edukacyjnego
Fundacji Rodziny Nissenbaumów.
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for students from Poland and Israel took
place. The program consisted of artisticeducational workshops in Poland and
a three-month scholarship in Israel, including
a Hebrew language course. At Tel Aviv
University, the students participated in
classes devoted to the subjects such as the
Middle East, art and literature. They became
familiar with Israel and attended events
which promoted Polish culture.
PIYE is a joint initiative of POLIN Museum and the
Association of the Jewish Historical Institute in Poland. It is
supported by Ygal Ozechov and Tomek Ulatowski.

Global Education Outreach Program
(GEOP) is a program enabling contacts
and cooperation amongst professionals
– scholars from Poland and abroad
specializing in the history and culture of
Polish Jews. Within the GEOP project,
POLIN Museum organized – together
with other academic centers – six severalmonth long research visits, seminars for
doctoral and post-doctoral students,
guest lectures, conferences and
interdisciplinary workshops dedicated to,
i.a., new perspectives in research on the
heritage and historical memory as well as
museology. Doctoral seminar and a series
of lectures titled Jewish History. The Old and
New Questions were also organized as part
of the GEOP. The series will be elaborated on
in a subsequent section of the report.
GEOP is realised thanks to the support of the Taube
Foundation for Jewish Life and Culture, The William K.
Bowes Jr. Foundation and the Association of the Jewish
Historical Institute of Poland.

The second edition of POLIN Meeting
Point – Summer Education School was
held in July. The summer school is an
intensive, two-week session of events
which offer young people from Poland,
Israel and Germany a possibility to meet in
an international group and participate in
lectures, workshops and discussions.
In 2016, the school program was focused on

Za duży sukces na drodze do zmiany
wzajemnego postrzegania Polaków i Żydów
należy uznać szkolenia dla izraelskich
przewodników i pilotów wycieczek
zorganizowane we współpracy z Instytutem
Yad Vashem i Ministerstwem Edukacji
Izraela. 109 osób, które uczestniczyło
w tych zajęciach, zdobyło wiedzę
pozwalającą na pełniejsze i bardziej
kompleksowe prezentowanie tysiącletniej
historii polskich Żydów izraelskim turystom,
w tym wycieczkom szkolnym.
Program zrealizowany dzięki wsparciu Nimroda S. i Odette
Ariav ‘Cygielman’.

the topic After the War. Reconstruction of
Jewish Life in Poland and Germany, and the
Emergence of the State of Israel.
The program is realised as part of the Nissenbaum Family
Foundation’s Education Fund.

Training course for Israeli tour guides were
organized in cooperation with the Yad
Vashem Institute and the Israeli Ministry
of Education, was a great success and
a milestone in the process of changing the
way Poles and Jews perceive each other.
109 guides participated in the training
sessions and gained knowledge which
will allow them to present the 1000-year
history of Jews in Poland to Israeli tourists,
including groups of school students, in
a more in-depth and detailed fashion.
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The program was made possible thanks to the support
of Nimrod S. and Odette Ariav ‘Cygielman’.

Seminaria w ramach GEOP ułatwiały
nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów
międzynarodowych naukowcom zajmującym
się kulturą i historią Żydów. Wzięli w nich
udział m.in. dyrektor muzeum prof. Dariusz
Stola (z lewej) i prof. David Biale z University
of California, Davis (powyżej). / Seminars
organized within the GEOP project enabled
the scholars engaged in the study of Jewish
history and culture to establish and tighten
international contacts. Among others,
Prof. Dariusz Stola (left) and Prof. David Biale
from University of California Davis (above)
participated in the GEOP seminars.
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Edukacja
o różnorodności

długofalowymi, kilkutygodniowymi
projektami edukacyjnymi, realizowanymi
dla warszawiaków i wraz z nimi we
współpracy z grupami mniejszościowymi,
m.in. migrantami, uchodźcami czy
przedstawicielami grup defaworyzowanych.
Zaowocowały one np. niepowtarzalnymi
spacerami po stolicy śladami jej
mieszkańców różnych wyznań czy tropem
kuchni świata (reprezentowanych przez
napływowych warszawiaków).

projects spanning over several weeks,
realized for - and with - the residents
of Warsaw in cooperation with local
minority groups, i.a. with migrants,
refugees or representatives of underserved
communities. The meetings resulted in
unique walks around Warsaw following
in the footsteps of the city residents of
various denominations, or in the footsteps
of the world cuisine (represented by the
new Varsovians).

Działania były realizowane w ramach projektu Żydowskie
dziedzictwo kulturowe dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy
norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Activities realized within the Jewish Cultural Heritage project
framework were supported from the Norway and EEA Grants by
Iceland, Liechtenstein and Norway.

EDUCATION ABOUT DIVERSITY
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Ukazanie wielokulturowego oblicza
Polski i Warszawy, analiza stereotypów
dotyczących różnych grup narodowych
i mniejszościowych oraz kształtowanie
umiejętności radzenia sobie
z dyskryminacją stanowiły istotną część
programu edukacyjnego muzeum.

An essential part of POLIN Museum’s
educational program consisted of in
presenting the multicultural side of Poland
and Warsaw, analyzing stereotypes
pertaining to various national and minority
groups as well as acquiring skills to help
people deal with discrimination.

16 warsztatów, dyskusji i wykładów
złożyło się na cykl Wielokulturowa
Warszawa, podczas którego dyskutowano
o wielokulturowości i międzykulturowości
stolicy dawniej i dziś.

The Multicultural Warsaw series comprised
sixteen workshops, debates and lectures;
multiculturalism and inter-culturalism of
the Polish capital in the past and today was
discussed.

Program antydyskryminacyjny Swój –
obcy – inny. Muzeum wobec stereotypów
obejmował 5 spotkań i dyskusji, które
prowadzili doświadczeni działacze
społeczni, naukowcy i edukatorzy, tacy jak:
dr Ewa Majewska, filozofka feministyczna,
krytyczka sztuki i aktywistka, Anna
Dąbrowska, prezeska stowarzyszenia Homo
Faber, czy David Sypniewski, współtwórca
Stowarzyszenia Praktyków Kultury.
Muzeum przeprowadziło także kursy
antydyskryminacyjne dla przedstawicieli
Komendy Głównej Policji i Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie oraz dla
nauczycieli.
Doświadczenia wyniesione z powyższych
projektów doprowadziły do opracowania
nowej formy działania. W maju 2016 roku
cykle otwartych spotkań zostały zastąpione
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The anti-discriminatory program One’s
Own – Stranger – Other. Museum versus
stereotypes consisted of five meetings and
debates moderated by experienced social
activists, scholars and educators: Dr Ewa
Majewska, a feminist-philosopher, art critic
and activist; Anna Dąbrowska, chairwoman
of the Homo Faber Association and David
Sypniewski, cofounder of the Culture
Practitioners Association.
The Museum also ran anti-discriminatory
courses for the employees of the Police
Headquarters and the Center for Police
Training in Legionowo, as well as teachers.
Experiences gained through participation
in the above-mentioned projects led to
developing a new form of operation.
In May 2016, the series of open meetings
were replaced by long-term educational

Konferencja Edukacja o różnorodności
– wyzwania i inspiracje odbyła się w muzeum
w kwietniu 2016 roku. / Conference Education
about diversity – challenges and inspirations was
held at the Museum in April 2016.
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Dyskusje
o tożsamości
– narodowej, religijnej
i społecznej

którego głównym celem jest omawianie
problemów współczesnego świata
w nawiązaniu do treści wypływających
z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Cykl
prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław
Krajewski i Andrzej Saramowicz.
Były to debaty: Kara śmierci z udziałem
prof. Wiktora Osiatyńskiego, Sojusz tronu
i ołtarza z Adamem Michnikiem oraz
Bluźnierstwo / obraza uczuć religijnych
z ks. Tomaszem Dostatnim OP.

problems of our modern world in reference
to Judaism, Christianity and Islam.
The series, moderated by Halina
Bortnowska, Stanisław Krajewski and
Andrzej Saramowicz, comprised debates
on Capital punishment with Prof. Wiktor
Osiatyński, The Alliance of Throne and
Altar with Adam Michnik, and Blasphemy
/Offence Against Religious Feelings with
Rev. Tomasz Dostatni.
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DEBATES ON IDENTITY – NATIONAL, RELIGIOUS AND SOCIAL
Pytanie o tożsamość własną i innych
zaczęło się pojawiać w naszej codzienności
zdecydowanie częściej niż w latach
poprzednich. Muzeum zapraszało do
wspólnego poszukiwania odpowiedzi,
organizując spólnie z Klubem Inteligencji
Katolickiej cykl dyskusji Kłopoty
z tożsamością. Wypełniły go spotkania
intelektualistów z różnych środowisk
skoncentrowane wokół wybranych
aspektów tożsamości. Dyskutowano m.in.
o zmieniających się w historii rolach ofiary
i oprawcy (ks. Wojciech Lemański, Grzegorz
Wrona, Wojciech Eichelberger) czy
o tożsamości Polski i Polaków w odniesieniu
do Zagłady (prof. Jan Grabowski,
prof. Barbara Engelking). Spotkania
prowadzili: Anna Wacławik-Orpik,
Adam Szostkiewicz i Zuzanna Radzik.
W październiku w Muzeum POLIN
rozpoczął się cykl debat Między religiami,

We tend to question both our own identity
and that of others much more often than
we used to. The Museum invited people
to seek answers together by organizing –
in cooperation with the Club of Catholic
Intelligentsia – a series of meetings titled
Problems with Identity. The meetings of
intellectuals from various backgrounds
and milieus were centred around selected
aspects of identity. Topics tackled included
the historically changing role of a victim
and a perpetrator (Rev. Wojciech Lemański,
Grzegorz Wrona, Wojciech Eichelberger), or
the identity of Poland and Poles in the face
of the Holocaust (Prof. Jan Grabowski, Prof.
Barbara Engelking). The meetings were
moderated by Anna Wacławik-Orpik, Adam
Szostkiewicz and Zuzanna Radzik.
In October, POLIN Museum launched
a series of debates titled Between the
Faiths, aimed mainly at discussing the
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Gościem dyskusji o związkach polityki i religii
zorganizowanej w ramach cyklu Między
religiami był red. Adam Michnik.
/ Adam Michnik was guest at the debate on
the relation between religion and politics,
held as part of the Between the Faiths series.
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Rezydencje
artystyczne

Dyskusje na planie unikatowego filmu Yael
Vishnizki Levi zrealizowanego w konwencji
teatru cieni. / Discussions on the set of
Yaelle Vishnizki Levi’s unusual film, inspired
by a traditional shadow play.

ARTISTIC RESIDENCES

Podczas trzytygodniowych pobytów
w Muzeum POLIN artyści rozwijają
swoje pomysły oraz prowadzą
warsztaty edukacyjne, podejmując
tematykę dziedzictwa żydowskiego
i wielokulturowości.
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Yael Vishnizki Levi stworzyła podczas
rezydencji film o żydowskiej imigracji do
Izraela oraz transformacji ustrojowej w Polsce
po 1989 roku. / During her artistic residence,
Yaelle Vishnizki Levi produced a short film
on the Jewish emigration to Israel and on the
post-1989 political transformation in Poland.

W 2016 roku w muzeum gościło troje
twórców. Yael Vishnizki Levi stworzyła
krótki film, w którym dialog dwóch
protagonistów – dziadka artystki
i Władysława Gomułki – stał się sposobem
na ukazanie zmagań jednostki z ideologią
i reżimem oraz żydowskiej imigracji do
Izraela. Assaf Gruber z udziałem aktorów
pochodzenia polskiego, chińskiego
i wietnamskiego zrealizował performens
Story of a Scared State zainspirowany
podwarszawskimi hurtowniami towarów
z Azji. Wielokulturowość tego miejsca
przywiodła artyście na myśl pierwszych
żydowskich osadników w Polsce, którzy
często byli właśnie kupcami. Trzecią
rezydencję wypełnił projekt filmowy Anny
Konik Obłoki płyną nad nami opowiadający
o jej rodzinnym miasteczku Dobrodzieniu,
w którym splotły się losy ludności
żydowskiej, przesiedleńców z Kresów
Wschodnich oraz mniejszości niemieckiej.
Rezydencje artystyczne w Muzeum POLIN
podsumowała ekspozycja Obecność, Brak,
Ślady omówiona w części poświęconej
wystawom czasowym.
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During the three weeks spent at POLIN
Museum, the artists develop their ideas
and lead educational workshops which
tackle the issues of Jewish heritage and
multiculturalism.
In 2016, POLIN Museum hosted three artists.
Yaelle Vishnitzki-Levi created a short play in
which the dialogue of the two protagonists
– one being the artist’s grandfather, the
other Władysław Gomułka – served as
a way to present an individual struggling
with the ideology and the regime, and the
Jewish emigration to Israel. Assaf Gruber,
along with the actors of Polish, Chinese and
Vietnamese origin, produced a performance
titled Story of a Scared State, inspired by
the warehouses filled with goods from
Asia, located at the outskirts of Warsaw.
Multiculturalism of this particular area made
the artist think of the first Jewish settlers
in Poland who, incidentally, were often
merchants themselves.
The third artist in residence was Anna Konik
who engaged in a film project titled
Obłoki płyną nad nami (The Clouds Drifting
Above Us) dedicated to her hometown,
Dobrodzień, where the Jewish population,
the refugees from Eastern Prussia and the
German minority.
POLIN Museum artistic residences were all
summed up in the exposition titled Presence/
Absence/Traces, which is discussed in the
‘temporary exhibition’ section of the report.
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Warsztaty amerykańskiej artystki Sharon
Lockhart w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Rudzienku. / Workshop run
by American artist Sharon Lockhart at the
Social Therapy Center for the Youth in
Rudzienko.
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Maya Schweizer, artystka z Niemiec,
poddała analizie miejsca pamięci
usytuowane w obszarze dawnego getta.
/ German artist Maya Schweizer conducted
her own analysis of memorial sites located
within the area of former ghetto.
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Darczyńcy
DONORS

Muzeum POLIN jest wspólną instytucją kultury
założoną przez:
/ POLIN Museum is a joint cultural institution
established by the Ministry of Culture and
National Heritage, City of Warsaw and the
Association of the Jewish Historical institute
of Poland.
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PIOTR WIŚLICKI
Przewodniczący zarządu
Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny
w Polsce
/ President
of the Association
of the Jewish Historical
Institute of Poland

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
powstało jako pierwsza w Polsce instytucja
kultury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Działa dzięki dofinansowaniu
ze źródeł publicznych oraz hojności
darczyńców z całego świata – organizacji,
instytucji, firm i osób prywatnych. To dzięki
ich zaangażowaniu i poczuciu, że muzeum
reprezentuje bliskie im wartości, możliwa
była realizacja tak szeroko zakrojonego
programu edukacyjnego i kulturalnego.
Działania te były w znacznej mierze
realizowane właśnie dzięki darczyńcom
i pozyskanym grantom.

POLIN Museum of the History of Polish
Jews is the first public-private partnership
cultural institution in Poland. It operates
with the of state subsidies and the
generosity of donors from all across
the globe – organizations, institutions,
companies and individuals. Their
engagement and conviction that the
Museum stands for the values which they
hold dear made it possible for us to launch
such a wide-ranging educational and
cultural program. Our activities are being
realized in large part thanks to the donors
and the grants acquired.

„Jesteśmy niezmierni dumni z rozwoju
Muzeum POLIN, które nie przestaje
otrzymywać nagród i wyróżnień za
swoją działalność programową. To duma,
jaką czują rodzice, gdy dziecko rozwija
się, usamodzielnia i zaskakuje coraz
nowymi osiągnięciami. Stowarzyszenie
ŻIH pozyskuje wsparcie finansowe od
darczyńców na całym świecie, umożliwiając
tym samym realizację wielu wyjątkowych
projektów i programów. Cieszymy się,
że partnerstwo publiczno-prywatne nie
zakończyło się wraz z otwarciem muzeum,
ale trwa do dzisiaj”.

“We are most proud of the way POLIN
Museum develops and continues to receive
awards and honorable mentions for its
wide-ranging program. It is a kind of pride
parents feel seeing their child develop,
become more and more independent and
successful. The Association of the Jewish
Historical Institute of Poland obtains
funding from donors from all over the
world, thus enabling realization of very
many unique projects and programs.
We are pleased that the public-private
partnership did not expire with the Museum
opening but is still in force today“.
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Doroczne posiedzenie Rady Darczyńców,
lipiec 2016. / Annual Meeting of the Donors
Council, July 2016

Rada Darczyńców powstała w 2015 roku
z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny i dziewięciu
Znamienitych Darczyńców, którzy weszli
w jej skład. Stawia sobie za cel doradzanie
zarządowi Stowarzyszenia ŻIH w sprawach
dotyczących strategii pozyskiwania
funduszy na rzecz Muzeum POLIN. Jako
ambasadorowie dobrej woli Znamienici
Darczyńcy wspierają Stowarzyszenie
ŻIH w kontaktach z zagranicznymi
społecznościami żydowskimi, środowiskami
opiniotwórczymi i potencjalnymi nowymi
darczyńcami.
Członkowie Rady Darczyńców: Tad Taube,
Zygmunt Rolat, Wiktor Markowicz, Anita
Friedman, Corinne Evens, Irene Kronhill
Pletka, Ygal Ozechov, Tomek Ulatowski,
Gideon Nissenbaum.

The Donors Council was formed in 2015
on the initiative of the Association of
the Jewish Historical Institute and nine
Distinguished Benefactors, who became
its founding members. The Council’s aim
is to advise the Association’s Management
Board on strategies for raising funds
for POLIN Museum. In their role as
goodwill ambassadors, the Distinguished
Benefactors support the Association in
its contacts with Jewish communities
abroad, opinion leaders, and potential new
benefactors.
Members of the Donors Council: Tad Taube,
Sigmund Rolat, Victor Markowicz, Anita
Friedman, Corinne Evens, Irene Kronhill
Pletka, Ygal Ozechov, Tomek Ulatowski,
Gideon Nissenbaum.

DARCZYŃCY / DONORS

W roku 2016 Muzeum POLIN wsparli:
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In 2016, POLIN Museum was supported by:

Fundacja Rodziny Parasol

Parasol Family Foundation Trust

Irene Kronhill Pletka

Irene Kronhill Pletka

PZU

PZU

Eric Salama

Eric Salama

Stuart i Josie Shiff

Stuart and Josie Shiff

Roselyne Chroman Swig

Roselyne Chroman Swig

Ambasada Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej

The Embassy of the United States
of America

Sills Family Foundation

Sills Family Foundation

Tomek Ulatowski

Tomek Ulatowski

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Victor Smorgon Charitable Fund

Victor Smorgon Charitable Fund

Roger Baskes

Roger Baskes

Anonimowi darczyńcy

Anonymous Donors

Eric A. Benhamou

Eric A. Benhamou

Moshe Bleiweiss

Moshe Bleiweiss

Boeing

Boeing

William K. Bowes, Jr. Foundation

William K. Bowes, Jr. Foundation

Phyllis Cook

Phyllis Cook

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft”

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft”

Corinne Evens i Europejski Komitet
Wspierania Muzeum POLIN

Corinne Evens and the European Committee for the Support of POLIN Museum

Fred Ferber

Fred Ferber

Foundation for the Preservation of the
History of Jewish People in the Pale of
Settlement

Foundation for the Preservation
of the History of Jewish People
in the Pale of Settlement

John i Jill Freidenrich

John and Jill Freidenrich

The Friend Family Foundation w imieniu
Eugene i Elinor Friend

The Friend Family Foundation on behalf
of Eugene and Elinor Friend

Joseph Gottdenker

Joseph Gottdenker

Jack Gruber

Jack Gruber

Michael i Emmanuelle Guttman

Michael i Emmanuelle Guttman

Jankilevitsch Foundation

Jankilevitsch Foundation

Fundacja Konrada Adenauera

Kondrad Adenauer Foundation

Fundacja Koret

Koret Foundation

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

The Kronenberg Foundation at Citi Handlowy

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

The Foundation for Polish-German
Cooperation

Franklin i Catherine Johnson

Franklin and Catherine Johnson

Cathy i Jim Koshland

Cathy and Jim Koshland

Stephen i Elizabeth Ann Kuśmierczak

Stephen and Elizabeth Ann Kuśmierczak

The Neubauer Family Foundation

The Neubauer Family Foundation

Fundacja Rodziny Nissenbaumów

The Nissenbaum Family Foundation

ONICO

ONICO

Carmit i Ygal Ozechov

Carmit and Ygal Ozechov
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Muzeum POLIN
podjęło wyzwanie
stworzenia głębokiej
w swej wymowie
wystawy stałej,
nie posiadając
kompleksowych
zbiorów. Program
wystaw czasowych,
działania edukacyjne,
konferencje, staże
i rezydencje artystyczne
sprawiają, iż muzeum
stało się ośrodkiem
dialogu i krzewienia
wiedzy o historii
i dziedzictwie
żydowskim.
Fragment uzasadnienia nagrody Europejskie
Muzeum Roku 2016

POLIN Museum rose to a challenge of
producing a wise and profound core
exhibition with no comprehensive
collection on hand. The program of
temporary exhibitions, educational
projects, conferences, internships and
artistic residences has transformed the
Museum into a center of dialogue and
spreading the knowledge on Jewish
history and heritage

Nagrody
AWARDS

Muzeum POLIN zdobyło w 2016 roku wiele
zaszczytnych nagród i wyróżnień. Wśród
nich najbardziej prestiżową była nagroda
European Museum of the Year Award
2016 (Europejskie Muzeum Roku 2016)
przyznawana pod auspicjami Rady Europy.
Oprócz Muzeum POLIN o tytuł najlepszej
placówki Starego Kontynentu ubiegało
się 49 kandydatów z 24 krajów. 9 kwietnia
podczas ceremonii w hiszpańskim San
Sebastian nagrodę oraz statuetkę autorstwa
legendarnego angielskiego rzeźbiarza
Henry’ego Moore’a odebrał dyrektor
Muzeum POLIN prof. Dariusz Stola.
Muzeum zostało również laureatem nagrody
EMA (European Museum Academy Award),
przyznawanej przez profesjonalistów
w celu wyróżnienia „wyjątkowych osiągnięć
organizacji, naukowców i instytucji kultury
w tworzeniu nowoczesnych muzeów oraz
rozwijaniu ważnych projektów europejskich,
które będą miały decydujący wpływ na
rozwój muzealnego dyskursu na poziomie
ogólnoświatowym”.
Nowoczesne projekty multimedialne
POLIN znalazły z kolei uznanie w oczach
organizatorów konkursu The Lovie Awards.
Multimedialny przewodnik po stolicy
Żydowska Warszawa (warsze.polin.pl)
otrzymał tytuł Gold Winner w kategorii
Websites: Schools & Education.

Excerpt from the argumentation for the
2016 European Museum of the Year Award.
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In 2016, POLIN Museum received numerous
awards and honorable mentions. The
European Museum of the Year Award,
granted under the auspices of the Council
of Europe, is undoubtedly the most
prestigious of them all. Aside from POLIN
Museum, 49 candidates from 24 countries
competed for the award. On 9 April, during
a formal ceremony in San Sebastian, Spain,
Dariusz Stola, Director of POLIN Museum,
accepted the Award and the statuette
sculpted by the great Henry Moore himself.
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POLIN Museum also won the European
Museum Academy Award (EMA),
granted by professionals in recognition
of the “exceptional achievements of
the organizations, scholars and cultural
institutions in creating modern museums
and developing vital European projects
which will exert a lasting impact on further
advancement of the museum discourse
worldwide.”
Modern multimedia projects developed at
POLIN Museum were appreciated by the
organizers of the Lovie Awards. The Jewish
Warsaw (warsze.polin.pl/en) multimedia
guide to Warsaw was granted the Gold
Winner title in the category Websites:
Schools & Education.

Statuetka nagrody Europejskie Muzeum
Roku autorstwa legendarnego angielskiego
rzeźbiarza Henry’ego Moore’a. / European
Museum of the Year Award statuette
sculpted by the great Henry Moore himself.

NAGRODY / AWARDS
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9 kwietnia w hiszpańskim San Sebastian
prof. Dariusz Stola odebrał nagrodę
i tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2016
dla Muzeum POLIN.
/ On 9 April in San Sebastian, Spain, Prof.
Dariusz Stola accepted the award and title
of the 2016 European Museum of the Year
granted to POLIN Museum.

Pozostałe nagrody przyznane Muzeum
POLIN w 2016 roku:

Other awards granted to POLIN Museum
in 2016:

Property Design Awards 2016
w kategorii Bryła – obiekt sfery publicznej

2016 Property Design Awards
in the Bryła category – a public utility
building

XXXVI Konkurs Sybilla
wyróżnienie za cykl wirtualnych wystaw
W ukryciu

XXXVI Sybilla competition
honorable mention for the In Hiding series
of virtual exhibitions

Property Stavba Roku
czeska nagroda architektoniczna dla
budynku muzeum

Stavba Property of the Year
Czech architectural award granted to the
POLIN Museum building

Raport roczny POLIN 2016 / 2016 POLIN Museum Annual Report

Nagrody otrzymywało nie tylko samo
muzeum, ale także Stowarzyszenie Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce, które otrzymało
nagrodę specjalną w konkursie Kryształowe
Zwierciadło za wkład w utworzenie Muzeum
POLIN.
/ The awards were granted not merely
to POLIN Museum; the Association of
the Jewish Historical Institute of Poland
was presented with a special prize in the
Kryształowe Zwierciadło (Cristal Mirror)
contest for its share in creating POLIN Museum.
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TEAM
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ZESPÓŁ / THE TEAM

Zespół
muzeum
i wolontariusze
THE MUSEUM TEAM AND VOLUNTEERS
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Rada Muzeum POLIN
/ POLIN Museum Council

O niezapomniane wspomnienia z wizyty
w Muzeum POLIN dba zespół ponad 200
pracowników i stałych współpracowników.
Wspiera ich ok. 120 wolontariuszy, których
zrzesza muzealne Centrum Wolontariatu.
W uznaniu wysokich standardów
współpracy z wolontariuszami muzeum
otrzymało w 2016 roku certyfikat Instytucja
Przyjazna Wolontariuszom przyznawany
przez Fundację Stocznia oraz Ogólnopolską
Sieć Centrów Wolontariatu.

The team of more than 200 employees and
regular collaborators make sure that each
visitor to POLIN Museum goes through
an unforgettable experience. The team is
supported by c. 120 volunteers affiliated
with the Museum’s Volunteer Center. In
2016, in recognition of high standards
of cooperation with volunteers, POLIN
Museum was presented with a ‘Volunteerfriendly institution’ certificate issued by the
Stocznia Foundation and the Nationwide
Network of Volunteer Centers.

Dyrekcja Muzeum POLIN

POLIN Museum Management

Dariusz Stola
Dyrektor muzeum

Dariusz Stola
Director of POLIN Museum

Jolanta Gumula
Zastępca dyrektora ds. programowych

Jolanta Gumula
Deputy Director for Programming

Dorota Keller-Zalewska
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Dorota Keller-Zalewska
Deputy Director for Organization

Zygmunt Stępiński
Zastępca dyrektora ds. komunikacji,
edukacji i marketingu

Zygmunt Stępiński
Deputy Director for Communications,
Education and Marketing

prof. Władysław Bartoszewski
Waldemar Dąbrowski
Corinne Evens
Rafał Grupiński
Wiktor Markowicz
Małgorzata Niezabitowska
prof. Andrzej Paczkowski
Shana Penn
Zygmunt Rolat
prof. Adam Rotfeld
prof. Henryk Samsonowicz
prof. Bożena Szaynok
prof. Janusz Tazbir
Marian Turski (Przewodniczący / Chairman)
Piotr Wiślicki
Renata Wiśniewska
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Bądźmy
w kontakcie!
LET US STAY IN TOUCH!
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www.polin.pl

polinmuseum

Muzeum Historii Żydów Polskich

O najważniejszych aktualnościach z życia
muzeum informuje także newsletter:
polin.pl/pl/newsletter
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The most vital pieces of information on
POLIN Museum can be also found in our
newsletter: www.polin.pl/pl/newsletter
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