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Muzeum Historii Żydów Polskich w skrócie Muzeum POLIN.  

Żydzi żyją na polskich ziemiach od ponad tysiąca lat. 

W Muzeum POLIN poznasz ich historię i kulturę. 
 



 

 

Wystawa stała 

 

 

 

W budynku muzeum jest wystawa stała i czasowa. 

Podczas zwiedzania wystawy stałej poznasz historię, ważne osoby 

i kulturę Żydów żyjących na ziemiach polskich. 

Na wystawie jest wiele pamiątek, map, filmów, nagrań 

oraz eksponatów w formie multimedialnej. 

Wystawa jest bardzo duża. 



 

 

Wystawa czasowa 

 

 

Wystawa czasowa ma zawsze inny temat. 

Na przykład wystawa „Tu Muranów” była o historii ludzi 

mieszkających na Muranowie.  

Wystawa "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania 

niepodległości" tłumaczyła dzieciom czym jest państwo 

i demokracja. 

Wystawa czasowa zmienia się 1 lub 2 razy w roku. 
  



 

 

Oprowadzanie po wystawie 

 

 

Wystawę stałą możesz zwiedzić samodzielnie lub z przewodnikiem. 

Przewodnik to pracownik Muzeum POLIN. 

Przewodnik oprowadzi Cię po wystawie. Opowie interesujące 

historie o rzeczach, które zobaczysz na wystawie. 

Zwiedzanie z przewodnikiem dla grup osób 

z niepełnosprawnościami jest w cenie biletu. 

Link do zasad zwiedzania z przewodnikiem. 
  

https://www.polin.pl/pl/zwiedzanie-z-przewodnikiem-dla-grup-osob-z-niepelnosprawnosciami


 

 

Warsztaty 

 

 

W Muzeum POLIN organizowanych jest wiele warsztatów. 

Podczas warsztatów poznasz zwyczaje religijne i kulturę żydowską. 

Na przykład dowiesz się jakie święta obchodzą Żydzi. 

Warsztaty są dla osób w różnym wieku. 

Niektóre warsztaty organizowane są w budynku muzeum, 

a niektóre online. 

Na warsztaty możesz przyjść sam lub z rodziną. 

Link do opisu warsztatów rodzinnych. 

Na warsztaty możesz przyjść ze swoją klasą lub ze znajomymi. 

Link do opisu warsztatów dla grup zorganizowanych.  

https://www.polin.pl/pl/edukacja
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2017/12/07/muzeum-dostepne-warsztaty-edukacyjne


 

 

Wydarzenia 

 

 

Wydarzenia organizowane przez Muzeum POLIN to na przykład: 

koncerty, spotkania, spacery, pokazy filmowe i konferencje. 

Wydarzenia są dla osób w różnym wieku. 

Niektóre wydarzenia organizowane są w budynku muzeum, 

a niektóre online. 

Link do kalendarza z wydarzeniami. 

Link do opisu warsztatów i wydarzeń dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
  

https://www.polin.pl/pl/calendar
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/07/25/program-wydarzen-przygotowanych-z-mysla-o-osobach-z
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/07/25/program-wydarzen-przygotowanych-z-mysla-o-osobach-z


 

 

Akcja Żonkile 
 

 

 

 

 

 

 

Podczas II Wojny Światowej w Warszawie hitlerowcy utworzyli 

getto. Był to zamknięty, strzeżony obszar, w którym kazano 

zamieszkać Żydom. Byli tam bardzo źle traktowani. 

Zorganizowali powstanie.  

Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku.  

Powstanie było ważnym wydarzeniem II Wojny Światowej.  

Była to pierwsza walka z użyciem broni przeciw hitlerowcom, 

która odbyła się w mieście. 

 

Muzeum POLIN organizuje co roku Akcję Żonkile. 

Akcja Żonkile ma upamiętniać dzień wybuchu powstania. 

Jeśli chcesz dołączyć do akcji, 19 kwietnia przypnij do ubrania 

papierowy żonkil. 

  



 

 

 

 
 

Papierowe żonkile rozdają wolontariusze w Warszawie. 

Żonkil możesz zrobić samodzielnie.  



 

 

Inne działania 

 

W Muzeum POLIN oprócz wystaw, są miejsca gdzie 

możesz spędzić czas i poznać kulturę żydowską. 

 

 

Miejsce edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” 

 

 

 

Jest to miejsce dla dzieci i rodziców. 

Możesz tu rysować, bawić się, czytać książki i grać na instrumentach. 

 



 

 

 

Centrum Informacji Historycznej 

 

 
 

Jest to miejsce dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej 

o historii Żydów. 

W Centrum wypożyczysz książki, obejrzysz filmy z wywiadami na 

temat historii, spotkasz się z genealogiem i historykiem. 

Genealog pomaga znaleźć informacje o naszych przodkach, na 

przykład praprababce lub prapradziadku. 
  



 

 

Informacje dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

 

 kupić bilet ulgowy na wystawy 

 nie płacić za bilet dla swojego asystenta 

 wziąć udział w bezpłatnym zwiedzaniu 

z przewodnikiem dla grup osób 

z niepełnosprawnościami. Grupa to minimum 3 

osoby. 

 skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże 

w dostaniu się do muzeum oraz w trakcie zwiedzania 

wystaw lub udziału w wydarzeniu 

 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy asystenta lub 

innych udogodnień, powinny zgłosić się do pracownika 

muzeum tydzień przed wizytą. 



 

 

Kontakt do pracownika 

odpowiedzialnego  

za dostępność muzeum dla osób  

z niepełnosprawnością: 

 

 telefon lub SMS 600 472 828 

 mail: muzeumdostepne@polin.pl 

Od poniedziałku do piątku: 8.30-15.30 
 

Link do strony z informacjami dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Link do deklaracji dostępności  

mailto:muzeumdostepne@polin.pl
https://www.polin.pl/pl/informacje-dla-niepelnosprawnych
https://www.polin.pl/pl/informacje-dla-niepelnosprawnych
https://www.polin.pl/pl/deklaracja-dostepnosci


 

 

Adres Muzeum POLIN 

ul. Mordechaja Anielewicza 6 

00-157 Warszawa 
 

Wskazówki dojazdu 

 

Najbliższy przystanek tramwajowy: Muranów, 

Anielewicza 

 

Najbliższy przystanek autobusowy: Nalewki-Muzeum  

 

Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał 
 

Godziny otwarcia Muzeum POLIN 

Od czwartku do piątku: 10.00–16.00 

Od soboty do niedzieli: 10.00–20.00 

Od poniedziałku do środy: muzeum jest nieczynne 

 

Aktualne godziny otwarcia muzeum są na stronie 

internetowej. 

Link do strony internetowej 

https://www.polin.pl/pl/podstawowe-informacje#godziny_otwarcia


 

 

Kontakt 

 

Informacja dla zwiedzających 

tel. +48 22 47 10 301 

mail: rezerwacje@polin.pl 

 

Informacja o warsztatach edukacyjnych 

tel. +48 22 47 10 301 

 

Rezerwacja biletów na warsztaty 

rezerwacje@polin.pl 

 

Sekretariat 

tel. +48 22 47 10 300 

mail: polin@polin.pl 
 

 

mailto:rezerwacje@polin.pl
mailto:rezerwacje@polin.pl
mailto:polin@polin.pl

