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OPIS WYSTAWY 

Wystawa mobilna zostanie udostępniona publiczności podczas wyjazdów do małych miejscowości 

(do 50 tys. mieszkańców)  od czerwca 2014  do kwietnia 2016, w ramach realizacji projektu „Muzeum 

na Kółkach” stanowiącego część programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, realizowanego przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich. Rozpoczęcie projektu planowane jest na połowę czerwca 2014. 

Pierwsza trasa wpisuje się w cykl działań promujących otwarcie Wystawy Głównej, poprzedzających 

Festiwal Otwarcia Muzeum we wrześniu 2014.  

 

IDEA PROJEKTU 

Celem wystawy jest edukowanie o wielowiekowym współistnieniu kultur polskiej i żydowskiej, 

przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z tradycjami oraz  życiem codziennym Żydów na 

ziemiach polskich przez stulecia. Rolą ekspozycji jest uświadomienie współczesnym odbiorcom, 

a zwłaszcza młodzieży, faktu, że Polska była miejscem tworzonym przez bardzo różnorodne pod 

względem kulturowym społeczności.  W przypadku lokalnych społeczności szczególnie wielki wkład w 

ich rozwój i nadanie charakteru przypada polskim Żydom. Wystawa ma odwoływać się do Wystawy 

Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich wykorzystując jej wybrane treści.   

 

TREŚCI WYSTAWY 

Chcemy, aby wystawa była zbudowana wokół zbioru pytań i odpowiedzi wyjaśniających wybrane 

wydarzenia, aspekty życia i tradycji żydowskich, ale też wychodzących – nie wprost – naprzeciw 

różnym stereotypom na temat Żydów, zakorzenionym w polskim społeczeństwie. Pytania mają 

stanowić punkt wyjścia do szerszego przedstawienia danego zagadnienia. W ten sposób 

przedstawimy różnorodność świata żydowskiego i pokażemy, że nie ma jednego wyznacznika czy 

definicji żydowskości.  

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA 

 Poniższe pytania mają na celu zarysować obszary, które będą prezentowane na wystawie – historia, 

uczestnictwo w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym Polski, tradycja, religia, kontakty 

z innymi grupami narodowymi/etnicznymi. Punktem wyjścia do tematów prezentowanych na 

wystawie są autentyczne pytania, z którymi spotykają się na co dzień edukatorzy i przewodnicy 
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Muzeum. Pytania te mogą pojawić się na wystawie, ale ich forma może się zmienić lub mogą zostać 

zastąpione przez inne. Ostateczny tekst wystawy będzie więc wynikiem wspólnej pracy koncepcyjnej 

kuratora i zespołu Muzeum.  

 

 Jakimi obywatelami są i byli Żydzi? 

 Czym się różnią polscy Żydzi od Żydów z innych krajów? 

 Czy Żydzi angażowali się w polski ruch niepodległościowy 

 Czy Żydzi byli parlamentarzystami? 

 Ilu Żydów mieszka w Polsce? 

 Czy w Polsce jest antysemityzm? 

 W jakim języku mówią Żydzi? 

 Czy Żydzi mają swoich noblistów? 

 Dlaczego Żydzi świętują w sobotę?  

 Czy Żydzi bawią się w Sylwestra? 

 Czy można tworzyć analogie miedzy żydowskimi a chrześcijańskimi symbolami i rytuałami? 

 Czy Talmud równo traktuje Żydów i nie-Żydów? 

 Czy wszyscy Żydzi noszą nakrycie głowy? 

 Co to znaczy koszerny? 

 

Na wystawie powinno znaleźć się miejsce, w którym zwiedzający będą mogli zostawić swoje własne 

pytania. Animatorzy będą na bieżąco odpowiadać na nie, ale też je spisywać i zredagowana wersja 

odpowiedzi zostanie dodana do wystawy. Dzięki temu wystawa będzie narastać wraz z kolejnymi  jej 

odsłonami.  

 

ASPEKT LOKALNY 

 Wystawa będzie prezentowana w 47 miejscowościach w całej Polsce.  Na wystawie powinna znaleźć 

się przestrzeń, w której będą prezentowane materiały poświęcone lokalnej historii. Zawartość tego 

modułu będzie się zmieniała wraz z kolejną trasą.  
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INTERAKTYWNOŚCI DLA DZIECI 

Równolegle z głównym tekstem wystawy chcemy wprowadzić elementy interaktywnych zadań dla 

dzieci, które będą ilustrowały wybrane zagadnienia, np. szafa z przedmiotami związanymi ze 

świętami, magnetyczne puzzle przedstawiające różne stroje żydowskie.  

 

MULTIMEDIA 

Na wystawie powinny znaleźć się multimedia, jednak nie chcemy, aby ją zdominowały. W koncepcji 

wystawy powinno się znaleźć uzasadnienie, dlaczego dany temat/element zostanie przedstawiony za 

pomocą interaktywnych  multimediów i jakie są jego główne założenia.   

 

Na wystawie powinno znaleźć się również miejsce, gdzie zaprezentowane zostaną zasoby Muzeum 

(strona www, portale oraz wystawy wirtualne tworzone przez Muzeum).  

 

PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA 

Wystawa będzie zamontowana w dwóch kontenerach, których powierzchnia po złożeniu wynosi ok. 

30 m kw. (5 m x 6 m). Projekt wystawy musi zakładać jej proste instalowanie i składanie oraz 

możliwość bezpiecznego transportu. 

 

 GRUPA DOCELOWA 

Wystawa będzie prezentowana przede wszystkim w mniejszych miejscowościach (do 50 tys. 

mieszkańców), wyłonionych w konkursie. Głównym odbiorcą jest młodzież, jednak powinna 

zachowywać atrakcyjność dla zwiedzających w różnym wieku.  

 

KONTAKT 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu na projekt wystawy mobilnej w ramach projektu Muzeum 

na Kółkach dostępne są pod adresem: mnk@jewishmuseum.org.pl 

mailto:mnk@jewishmuseum.org.pl

