
 

 

Program wydarzeń towarzyszących wystawie „Tu 

Muranów”: wrzesień – październik 2020 

 

"Tu Muranów" – weekendowe oprowadzanie po wystawie czasowej dla osób 

indywidualnych 

Każdy weekend: soboty, godz. 11:00 i 15:30; niedziele, godz. 11:00, stacjonarnie 

Przyjdź na spacer po wystawie czasowej „Tu Muranów”, by posłuchać o tym, czego już nie 

ma, co powstało w zamian i jak żyje się w miejscu z tak niezwyczajną historią w tle. 

Za nazwą Muranów kryje się tęsknota. Józef Szymon Belotti – królewski architekt 

pochodzący z Wenecji – w 1686 roku wzniósł dla siebie rezydencję i z tęsknoty za ojczyzną 

nazwał ją imieniem Murano, wysepki na weneckiej lagunie. Na wprost pałacu Belottiego 

powstał, dziś już nieistniejący, plac Muranowski, do którego dochodziła tętniąca życiem 

główna ulica handlowa dawnej Dzielnicy Północnej – Nalewki. To o niej Isaac Bashevis Singer 

pisał: „nikt by nie zliczył fabryczek, które się tam mieściły (…). Tam również stały domy nauki 

i chasydzkie sztiblech, ale były one niewidoczne wśród sklepów, warsztatów i fabryk, które 

je otaczały”. Podczas wojny Niemcy teren ten otoczyli murem, by stworzyć getto, które 

zburzyli po upadku powstania w 1943 r. W latach 50. powstała tu dzielnica propagandowo 

nazywana dzielnicą „jasnych mieszkań dla robotników”. Dziś mieszkają tu ludzie pochodzący 

z różnych stron – Warszawy, Polski i świata. Budują nową tożsamość miejsca. 

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł  

Więcej: https://polin.pl/pl/przewodnik-tu-muranow 

 

 

 

https://polin.pl/pl/przewodnik-tu-muranow


 

Sławni mieszkańcy Muranowa - spacer miejski 

Niedziela 6 września, godz. 16.30–18.30 

To na Muranowie mieszkali lub pracowali Ola Lilith, Gerszon Sirota i Ludwik Zamenhof – 

niegdyś postaci ikony, o których aktualnie nie pamięta niemal nikt. Również na Muranowie  

żył i tworzył słynny pedagog, a także autor "Króla Maciusia Pierwszego" – Janusz Korczak. 

Podczas spaceru opowiemy o tych postaciach i miejscach z nimi związanych. 

Z nowej perspektywy spojrzymy, między innymi Janusza Korczaka –  lekarza, pisarza, 

pedagoga, publicystę i autora jednej z najbardziej znanych dzieciom książek – Król Maciuś 

Pierwszy. Przypomnimy o jego  działalności społecznej i walki o prawa dziecka. 

W dniu spaceru uczestnicy mogą w ramach biletu zwiedzić najpierw samodzielnie wystawę 

czasową "Tu Muranów". 

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł 

Więcej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/slawni-mieszkancy-muranowa-spacer-miejski 

 

Dzień Sąsiedzki 

Niedziela 13 września, godz. 10.00–21.15, stacjonarnie 

Muzeum POLIN zaprasza sąsiadów i sąsiadki na całodniowe wydarzenie specjalne, w 

programie m.in.: zwiedzanie wystawy „Tu Muranów” wraz z jej autorkami występ Chóru 

POLIN „Mantra dla Muranowa”, wydarzenia rodzinne, spacery po Muranowie, tworzenie 

zbiorowego fotoportretu mieszkańców i mieszkanek osiedla. 

Skrót programu: 

10.00-17.15 – Zwiedzanie wystawy „Tu Muranów” z jej autorkami 

10.30 – „Portret muranowian” – wspólne zdjęcie mieszkańców i mieszkanek osiedla z dachu 

Muzeum 

11.00-15.00 – Terenowa gra rodzinna „Niezwykłe zagadki Muranowa” 

11.00-14.00 – Spacer sensoryczny ulicami Muranowa dla rodzin z dziećmi z 

niepełnosprawnościami 

15.00 -16.30 – Osiedlowy Klub Dyskusyjny – Dobre sąsiedztwo 

https://polin.pl/pl/wydarzenie/slawni-mieszkancy-muranowa-spacer-miejski


 

19.00-20.00 i 20.15-21.15 – „Mantra dla Muranowa” – koncert Chóru POLIN i Wojtka 

Blecharza 

Przez cały dzień wstęp na wystawę czasową „Tu Muranów” w cenie biletu ulgowego, tj. 15 

zł. 

Więcej: https://polin.pl/pl/dzien-sasiedzki-2020 

 

Mantra dla Muranowa/ Chór POLIN, Wojtek Blecharz w ramach Dnia Sąsiedzkiego 

Niedziela 13 września, godz. 19.00-20.00 i godz. 20.15-21.15, stacjonarnie 

Mantra dla Muranowa” to rodzaj dźwiękowej medytacji, muzycznego spaceru, którego 

fragmenty rozpisane są na przestrzenie wyjątkowego budynku muzeum POLIN.  

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania w internecie i w 

kasach muzeum od 10 września 

Więcej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/mantra-dla-muranowa-chor-polin-wojtek-blecharz 

 

Spacer sensoryczny ulicami Muranowa dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w 

ramach Dnia Sąsiedzkiego 

Niedziela 13 września, godz. 11.00-14.00 

Spacer po Muranowie, w czasie którego poznamy miasto zmysłami: słuchem, wzrokiem, 

dotykiem. Podczas spaceru uważnie przyjrzymy się okolicznym ulicom, skwerom, budynkom,  

poczujemy dłońmi różnorodne faktury, doświadczymy temperatur różnych miejsc. Inaczej 

niż zazwyczaj, punktem wyjścia do opowieści o Muranowie będzie doświadczenie. Zmysły 

poprowadzą nas od jednego punktu do kolejnego. 

Wstęp wolny, zapisy: muzeumdostepne@polin.pl 

Więcej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sensoryczny-ulicami-muranowa-dla-rodzin-z-

dziecmi-z-niepelnosprawnosciami 

 

Spacer śladami Bolesława Leśmiana: "Idzie poeta – niebieski wycieruch"- spacer miejski 

Niedziela 13 września, godz. 14.30–16.30 

https://polin.pl/pl/dzien-sasiedzki-2020
https://polin.pl/pl/wydarzenie/mantra-dla-muranowa-chor-polin-wojtek-blecharz
mailto:muzeumdostepne@polin.pl
https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sensoryczny-ulicami-muranowa-dla-rodzin-z-dziecmi-z-niepelnosprawnosciami
https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sensoryczny-ulicami-muranowa-dla-rodzin-z-dziecmi-z-niepelnosprawnosciami


 

Był zaczarowanym człowiekiem w życiu i w sztuce. Żył i tworzył w marzeniu, w którym 

wszystko było możliwe – takimi słowami opisywał Bolesława Leśmiana Kazimierz Wierzyński. 

Bolesław Leśmian – to jego śladami będziemy podążać podczas spaceru po warszawskich 

ulicach, parkach i najbardziej znanych kawiarniach warszawskich z pierwszej połowy XX 

wieku.  

W dniu spaceru uczestnicy mogą w ramach biletu zwiedzić najpierw samodzielnie wystawę 

czasową "Tu Muranów". 

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł 

Więcej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sladami-boleslawa-lesmiana-idzie-poeta-

niebieski-0 

 

Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo – projekt dla muzealników i muzealniczek 

Poniedziałek-wtorek 14-15 września, III zjazd, stacjonarnie 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

zaprosiły muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby zainteresowane 

działaniami ze społecznościami lokalnymi do udziału w kolejnej edycji "Muzealnego think-

tanku", poświęconej tematowi „Muzeum i sąsiedztwo”. Obecna edycja projektu jest 

wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy dwóch muzeów, dla których wątek 

sąsiedztwa jest istotnym elementem działalności. O wyjątkowości edycji przesądza też 

szczególny czas, w jakim była przygotowywana i przeprowadzana: czas społecznej 

kwarantanny, pandemicznego przeformułowywania dotychczasowych sposobów 

funkcjonowania, poszukiwania nowych/innych form obecności i relacji. 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/muzealny-think-tank-muzea-i-sasiedztwo 

 

Święto Muranowa 

Sobota 19 września 

Wydarzenie w przestrzeni Muranowa, organizowane przez instytucje i organizacje zrzeszone 

w ramach Partnerstwa „Przepis na Muranów”. W ramach święta Muzeum POLIN zaprasza 

https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sladami-boleslawa-lesmiana-idzie-poeta-niebieski-0
https://polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sladami-boleslawa-lesmiana-idzie-poeta-niebieski-0
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/muzealny-think-tank-muzea-i-sasiedztwo


 

mieszkańców i mieszkanki osiedla na wystawę „Tu Muranów” w cenie biletu ulgowego, tj. 

15 zł.  

 

"O czym opowiadają przedmioty?" - warsztaty rodzinne 

Niedziela 20 września, godz. 11.00-14.00, stacjonarnie 

Stara zaśniedziała łyżeczka, dzbanek z ułamanym uszkiem, wyszczerbiony grzebień – czy to 

zwykłe śmieci, czy może skarby kryjące ciekawą historię? Na wystawie „Tu Muranów” 

poszukamy rzeczy opowiadających o przeszłości ― o miejscu, w którym teraz stoi nasze 

muzeum, a dawniej przebiegała gwarna żydowska ulica Nalewki. Badając przedmioty, 

nauczymy się o nich opowiadać, doszukiwać się ich znaczeń. Zainspirowani fotografiami z 

wystawy stworzymy własne kolaże. 

Warsztaty rodzinne dla dzieci 4-10 lat wraz z opiekunami. 

bilety: normalny 30 zł, rodzinny 30 zł (dziecko + do 2 opiekunów), 10 zł (kolejne dziecko) 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne 

 

Dźwięki dawnego Muranowa – spacer miejski 

Niedziela 20 września, godz. 14.30-17.00 

W trakcie spaceru posłuchamy dźwięków przedwojennego Muranowa – tętniącej życiem 

dzielnicy zamieszkałej przez Żydów. Wsłuchamy się w śpiew Gerszona Siroty, kantora 

Wielkiej Synagogi i śpiewaka operowego, Przypomnimy, jak brzmiały piosenki kabaretowe w 

jidysz i po polsku, a także dziecięce wyliczanki częściowo znane również współcześnie. 

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł 

W dniu spaceru uczestnicy mogą w ramach biletu zwiedzić najpierw samodzielnie wystawę 

czasową "Tu Muranów". 

Więcej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/dzwieki-dawnego-muranowa-spacer-miejski 

 

„Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” – spotkanie z cyklu 

Czytelnia POLIN 

Wtorek 22 września, godz. 19.30, Facebook 

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne
https://polin.pl/pl/wydarzenie/dzwieki-dawnego-muranowa-spacer-miejski


 

Spotkanie z Grzegorzem Piątekiem wokół jego najnowszej książki „Najlepsze miasto świata. 

Warszawa w odbudowie 1944-1949”, która ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. w 

2020 r. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Kędziorek. 

Wydarzenie w ramach programu „BudujeMy! Rocznica Odbudowy Warszawy”. 

Wstęp wolny 

 

Poranne Ptaszki - zwiedzanie wystawy czasowej „Tu Muranów” dla rodzin z dziećmi ze 

spektrum autyzmu 

Niedziela 26 września, godz. 8.00-10.00, stacjonarnie 

Poranne Ptaszki” to bezpłatne wydarzenie dla dzieci ze spektrum autyzmu, w trakcie którego 

wspólnie z rodzeństwem i opiekunami mogą zwiedzić wystawę „Tu Muranów” oraz 

skorzystać z dodatkowych animacji. W trakcie wydarzenia  codzienny zgiełk, dźwięki i światła 

w muzeum będą ograniczone, przez co stworzymy przestrzeń przyjazną dla dzieci 

wrażliwych na bodźce sensoryczne. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać ze wsparcia 

edukatorów i edukatorek muzeum i dodatkowych animacji na wystawie. Zapewniona 

zostanie również przestrzeń do wyciszenia, dla chętnych, którzy będą potrzebowali zrobić 

sobie przerwę w zwiedzaniu. 

Wstęp wolny, zapisy: muzeumdostepne@polin.pl 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne 

 

Spacer po Muranowie w ramach projektu „Warszawa Marka Edelmana” 

Sobota 26 września, godz. 14.30 

Paula Sawicka poprowadzi spacer po miejscach na Muranowie z różnych powodów 

związanych z Markiem Edelmanem, lub mu bliskich. Przy tej okazji uczestnicy spaceru będą 

mogli posłuchać, jak Marek Edelman opisywał te miejsca. 

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. 

Bilety 15 zł, płatne gotówką przed spacerem, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje 

rejestracja pod adresem: 

mailto:muzeumdostepne@polin.pl
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPMBirFw5u90rKDYPMH7SaUw3ofZ9mEIPjT

rjbVfptJHatQ/viewform 

 

TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia 

30 września – 4 października 

Podczas trzeciej edycji TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia – pierwszego w Polsce festiwalu 

w całości poświęconego żydowskiej kuchni – przez 5 dni będziemy rozmawiać, spacerować, 

oglądać, uczyć się, smakować i wspólnie jeść. Opowiemy o miejscu i roli, jaką jedzenie 

odgrywa w polskiej i żydowskiej kulturze. Będziemy mówić o podobieństwach i różnicach 

między tradycjami kulinarnymi i spotykać się przy tytułowym TISZu, czyli stole, choć w tym 

roku będzie to stół symboliczny – większość wydarzeń odbędzie się online. Jak co roku, na 

festiwalu spotkamy się jesienią podczas święta Sukkot, a w jego trakcie odwiedzić będzie 

można nasz polinowy szałas.  

Program festiwalu na: https://polin.pl/pl/tiszfestiwal 

 

Mirabelka. Opowieść jak najbardziej prawdziwa – warsztaty rodzinne w ramach TISZ 

Festiwalu Żydowskiego Jedzenia 

4 października, godz. 11.00-14.00, stacjonarnie 

Mirabelka to niepozorne drzewko z dawnej ul. Nalewki, dające słodkie, żółte i pachnące 

owoce. Drzewko stało się głównym bohaterem i narratorem książki Cezarego Harasimowicza 

(reżysera, scenarzysty, pisarza i autora książki „Mirabelka”). Mirabelka jest świadkiem 

upływającego czasu i przechowuje pamięć o ludziach, których już tu nie ma. Opowieść o 

mirabelce znajdziemy także na wystawie "Tu Muranów". 

Po wysłuchaniu wspomnień Cezarego Harasimowicza o dzieciństwie, zabawach z 

przyjaciółmi i odkrytych skarbach odwiedzimy wystawę, na której poszukamy rzeczy 

zapisanych w książce. Literackie inspiracje staną się także podstawą do naszych twórczych 

działań.  

Warsztaty rodzinne dla dzieci 4-10 lat wraz z opiekunami. 

bilety: normalny 30 zł, rodzinny 30 zł (dziecko + do 2 opiekunów), 10 zł (kolejne dziecko) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPMBirFw5u90rKDYPMH7SaUw3ofZ9mEIPjTrjbVfptJHatQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPMBirFw5u90rKDYPMH7SaUw3ofZ9mEIPjTrjbVfptJHatQ/viewform
https://polin.pl/pl/tiszfestiwal


 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne 

 

Rodzinne gotowanie. Poznajemy kuchnię żydowską – mirabelka  – warsztaty rodzinne w 

ramach TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia 

4 października, godz. 16.00-18.00, online 

Dawno, dawno temu w Dzielnicy Północnej Warszawy, której dzisiejszy Muranów jest 

częścią, mieszkańcy kamienic w szklane słoje zamykali lato – z owoców lata i jesieni robiono 

przetwory, aby w zimowy czas cieszyć się tym niezwykłym skarbem. Wśród domów rosły 

różne drzewa, między nimi dająca wyjątkowe, złote i pięknie pachnące owoce – mirabelka. 

Poznamy historię niezwykłego drzewa z ulicy Nalewki. Nauczymy się, jak słodycz owoców 

przechować na później. 

Informacje, jakie owoce zaczarujemy w słoikach, otrzymacie w mailu potwierdzających 

zgłoszenie na warsztaty. 

Warsztaty rodzinne dla dzieci 4-10 lat wraz z opiekunami. 

Wstęp bezpłatny, obowiązuje rezerwacja 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne 

 

Nalewki. Mirabelka. Tej ulicy już nie ma… tego drzewa brak - spacer miejski 

Niedziela 4 października, godz. 14.30 

Drzewa są świadkami i strażnikami pamięci – szczególnie na warszawskim Muranowie, gdzie 

nie zachowały się ślady obecności przedwojennej dzielnicy żydowskiej. Symboliczne 

znaczenie nadaje im również judaizm, poświęcając drzewom specjalne święto, o którym 

opowie przewodniczka. Spacerując szachownicą ulic Muranowa, zobaczymy jak bardzo po 

wojnie zmieniła się ta część miasta. Spróbujemy odnaleźć nie tylko ślady, ale i zapachy 

dzielnicy żydowskiej. Wspomnimy życie (nie)codzienne w getcie. Wysłuchamy opowieści o 

mirabelce, która rosła w sąsiedztwie Muzeum i była świadkiem historii tego miejsca. 

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł 

W dniu spaceru uczestnicy mogą w ramach biletu zwiedzić najpierw samodzielnie wystawę 

czasową "Tu Muranów". 

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne


 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/nalewki-mirabelka-tej-ulicy-juz-nie-ma-tego-

drzewa-brak-spacer 

 

„Zoom na Muranów” - cykl warsztatów kreatywnych dla młodzieży 

Weekend 10 – 11 października oraz każda kolejna sobota do 12 grudnia 

W trakcie dwumiesięcznego cyklu uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę oraz 

umiejętności niezbędne do stworzenia pracy fotograficznej opowiadającej o Muranowie, 

dawnej dzielnicy Północnej. W ramach spotkań „Zoom na Muranów” młodzież weźmie 

udział  m.in. w warsztatach fotograficznych – od wyboru tematu projektu, przez znalezienie 

dla niego odpowiedniej formy, po ostateczną selekcję zdjęć, spotkaniach z cenionymi 

twórcami, spacerach edukacyjnych. Każda z uczestniczek i każdy z uczestników cyklu przy 

wsparciu prowadzących i specjalistów stworzy własny projekt fotograficzny dotyczący 

żydowskiej przeszłości i teraźniejszości Muranowa. Warsztaty są skierowane do młodzieży w 

wieku 14-17 lat. Termin naboru na warsztaty: 7-28 września. 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/zoom-na-muranow-warsztaty-kreatywne-dla-

mlodziezy 

 

Oprowadzanie po wystawie "Tu Muranów" dla osób z niepełnosprawnością wzroku 

Sobota 3 października, godz. 15.00-16.30, stacjonarnie 

Zapraszamy na oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie czasowej „Tu Muranów” 

przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na potrzeby oprowadzania 

przygotowaliśmy broszurę z tyflografikami wybranych obiektów z wystawy. 

Wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu Kultury bez Barier. 

Wstęp wolny, zapisy: muzeumdostepne@polin.pl 

 

Oprowadzanie po wystawie "Tu Muranów" dla osób z niepełnosprawnością słuchu  

Niedziela 4 października, godz. 15.00-16.30, stacjonarnie 

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/nalewki-mirabelka-tej-ulicy-juz-nie-ma-tego-drzewa-brak-spacer
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/nalewki-mirabelka-tej-ulicy-juz-nie-ma-tego-drzewa-brak-spacer
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/zoom-na-muranow-warsztaty-kreatywne-dla-mlodziezy
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/zoom-na-muranow-warsztaty-kreatywne-dla-mlodziezy
mailto:muzeumdostepne@polin.pl


 

Zapraszamy na oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie czasowej "Tu Muranów" 

przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Podczas oprowadzania będzie obecny 

tłumacz PJM. 

Wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu Kultury bez Barier 

Wstęp wolny, zapisy: muzeumdostepne@polin.pl 

 

Zwiedzanie rodzinne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami wystawy czasowej "Tu 

Muranów" 

Sobota 10 października, godz. 11.30-13.00, stacjonarnie  

Zapraszamy rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami na oprowadzanie z przewodnikiem 

po wystawie czasowej "Tu Muranów" z edukatorkami i edukatorami z wykorzystaniem 

"walizki podróżnika w czasie", czyli specjalnej karty edukacyjnej wraz z narzędziami do 

samodzielnego odkrywania tajemnic naszej wystawy. Historia toczy się w jednej z 

warszawskich dzielnic, która w okresie międzywojennym była zamieszkiwana głównie przez 

Żydów. Zniszczona podczas wojny dzielnica odrodziła się z gruzów, by stać się jednym z 

ważniejszych miejsc w dzisiejszej stolicy. 

Wstęp wolny, zapisy: muzeumdostepne@polin.pl 

 

„O tworzeniu kolekcji” – warsztaty rodzinne 

Niedziela 11 października, godz. 11.00-14.00, stacjonarnie 

Czy macie w domu stare zdjęcia, listy, fragmenty garderoby i inne przedmioty, które są 

ważne dla Was i dla waszej rodziny szczególnie ważne? Może kryją jakąś ciekawą historię? 

Takie przedmioty czasem trafiają do muzeum, by dbano  nie i pokazywano innym. Właśnie 

takie przedmioty podarowali nam goście, którzy przychodzili na wystawę „Tu Muranów”. 

Zainspirowani nowymi muzealnymi zbiorami będziemy tworzyć własne, niepowtarzalne 

kolekcje.  

Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z opiekunami. 

Wstęp bezpłatny, zapisy 

 

mailto:muzeumdostepne@polin.pl
mailto:muzeumdostepne@polin.pl


 

Muranów: trwanie i zmiana - spacer miejski 

Niedziela 11 października, godz. 14.30  

Podczas spaceru z przewodnikiem przekonamy się, że ten obszar miasta nie był wyłącznie 

sypialnią mieszkańców Warszawy, ani jedynie miejscem pamięci. Toczyło się tu codzienne 

życie, ale rozgrywały się również wydarzenia wyznaczające rytm przemian społecznych i 

kulturalnych, zachodzących w powojennej Polsce. Dlatego na spacer zapraszamy wszystkich, 

którzy chcą odkryć, co Muranów ma wspólnego z „Piosenką o okularnikach” Agnieszki 

Osieckiej, dowiedzieć się, dlaczego przed laty ta dzielnica kojarzyła się warszawiakom z 

marzeniem o posiadaniu własnego samochodu albo odwiedzić enklawy prywatnej 

przedsiębiorczości na modelowym socjalistycznym osiedlu i miejsca, w których rodził się 

kapitalizm po 1989 roku.  

Bilet normalny: 20 zł, bilet ulgowy: 15 zł, bilet "Muzeum za złotówkę": 1 zł 

W dniu spaceru uczestnicy mogą w ramach biletu zwiedzić najpierw samodzielnie wystawę 

czasową "Tu Muranów". 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/muranow-trwanie-i-zmiana-spacer-miejski 

 

Miejskie historie wielokulturowe – kurs polsko-ukraiński 

Osoby zainteresowane wielokulturowym dziedzictwem polskich i ukraińskich miast 

zapraszamy na kurs edukacyjny dla dorosłych prowadzony przez Muzeum POLIN wspólnie z 

Ukraińskim Domem w Warszawie. Punktem wyjścia będzie opowieść o Muranowie, a 

podczas kolejnych spotkań będziemy mieć przestrzeń do polsko-ukraińskich rozmów o 

historii innych miast i o kształtowaniu się pamięci lokalnej. 

Kurs składa się z cyklu spotkań od 10 października do 14 listopada. Dokładny program i 

formularz zgłoszeniowy pojawią się na stronie www.polin.pl w drugiej połowie września. 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w językach polskim i ukraińskim. Zajęcia będą 

prowadzone w języku polskim. 

 

Oprowadzanie autorskie po wystawie „Tu Muranów” 

Sobota 17 października, 1. grupa: godz. 12.00, 2. grupa: 13.30, stacjonarnie 

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/muranow-trwanie-i-zmiana-spacer-miejski
http://www.polin.pl/


 

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Tu Muranów" z prof. Jackiem Leociakiem, jej 

pomysłodawcą i współautorem koncepcji, który opowie o głównych założeniach, procesie 

tworzenia oraz o najciekawszych obiektach wystawy. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje bilet na wystawę normalny 20 zł, ulgowy 15 zł, bilet 

"Muzeum za złotówkę" 1 zł 

 

Oprowadzanie po wystawie „Tu Muranów” w języku ukraińskim 

Sobota, 17 i 24 października, godz. 15:00-18:00, stacjonarnie 

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „Tu Muranów” w języku ukraińskim. Będzie to okazja do 

wzięcia udziału w autorskim spacerze po wystawie czasowej z dr Oleksandrą Iwaniuk oraz do 

rozmowy o historii Muranowa i o współczesnym życiu dzielnicy.  

Obowiązuje rezerwacja miejsc, informacja o zapisach pojawi się w języku ukraińskim na 

stronie www.polin.pl na początku października. 

 

Od niedzieli 18 października – instalacja społeczna „Tu Muranów” udostępniona 

zwiedzajacym, stacjonarnie, Hol Głowny 

Instalacja społeczna została stworzona z pamiątek rodzinnych, dokumentów, fotografii czy 

przedmiotów przekazanych przez mieszkanki i mieszkańców Muranowa. To one i związane z 

nimi historie są obiektami prezentowanymi na "wystawie-instalacji", w holu głównym 

Muzeum. Ci, którzy zazwyczaj są tylko zwiedzającymi, stali się współtwórcami opowieści o 

muranowskiej historii. Szczególnie zapraszamy muranowian i muranowianki! 

Wstęp wolny w godzinach otwarcia muzeum 

 

Jak być miejskim aktywistą na Muranowie? – dyskusja 

Poniedziałek 19 października, godz. 18.00, Facebook 

Czy mamy realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie, swoją dzielnicę? W jakim stopniu 

czujemy się za nie odpowiedzialni? Z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się nad tym, czy 

oddolne działania mogą prowadzić do realnych zmian i czy są odpowiedzią na  współczesne 

zagrożenia (np. zmiany klimatyczne, brak zielonych terenów i zawłaszczanie wspólnej 

http://www.polin.pl/


 

przestrzeni publicznej).   Porozmawiamy o tym, kim jest aktywista miejski i jak wygląda jego 

praca w lokalnej społeczności. Spotkanie z udziałem Artura Filipa, Macieja Frąckowiaka, 

Bogny Świątkowskiej i Małgorzaty Kuciewicz poprowadzi Artur Celiński z Magazynu Miasta. 

Wstęp wolny 

 

Murarze i windziarki. Herosi na rusztowaniach – wykład Beaty Chomątowskiej 

Czwartek 22 października, godz. 18.00 

„Lud wejdzie do Śródmieścia” – głosił szyld nad bramą wiodącą do Muranowa, na tle 

którego nowi mieszkańcy odbierali od władz klucze do mieszkań. Muranów, przedstawiony 

w ten sposób w filmie "Przygoda na Mariensztacie", miał być nie tylko osiedlem-pomnikiem 

getta, jak chciał jego projektant, lecz również pierwszym, największym osiedlem 

robotniczym w centrum Warszawy, antytezą gęsto zabudowanych ulic przedwojennej 

Dzielnicy Północnej. 

Podczas wykładu przyjrzymy się rywalizacji muranowskich przodowników pracy oraz 

konkurencji z innymi budowami socjalizmu – m.in. z Nową Hutą. Dowiemy się, kto bił 

rekordy produktywności na Muranowie i wygrywał wyścigi racjonalizatorskie. Poznamy 

bohaterów propagandowych czytanek – budowniczych i inżynierów, skonfrontujemy się z 

mitami robotnika-herosa i socjalistycznej robotnicy, zapoznamy z sylwetkami pierwszych 

mieszkańców oraz śladami pionierskich czasów Muranowa w literaturze i filmie. 

Wydarzenie w ramach programu „BudujeMy! Rocznica Odbudowy Warszawy”. 

Wstęp wolny 

 

"Pocztówka dźwiękowa z Muranowa" - warsztaty rodzinne 

Niedziela 25 października, godz. 11.00-14.00, stacjonarnie 

Jak brzmiały przedwojenne ulice Zamenhofa czy Nalewek – pełne życia, z kinem, teatrem, 

zakładami fotograficznymi, sklepami, cukierniami, tramwajami? Na warsztatach odwiedzimy 

wystawę czasową „Tu Muranów” – poszukamy tu zapomnianych dźwięków, ludzi i 

przedmiotów. Spróbujemy „wsłuchać się w przeszłość”, tak, aby później odtworzyć ją w 

naszej wyobraźni. Powstałe w naszych głowach obrazy spróbujemy oddać za pomocą sztuki. 



 

Tak powstaną nietypowe pocztówki dźwiękowe. Warsztaty rodzinne dla dzieci 4-10 lat wraz 

z opiekunami. 

bilety: normalny 30 zł, rodzinny 30 zł (dziecko + do 2 opiekunów), 10 zł (kolejne dziecko) 

Więcej: https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne 

 

 

 

 

Program do wystawy jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach 

Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. 

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/niedzielne-warsztaty-rodzinne

