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Program otwarcia wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
przygotowany przez zespół Muzeum POLIN 

oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny  
 
 

 
1. Niedziela, 26 października 2014, Dzień środowisk żydowskich. Przestrzeń muzeum.  
 

Wydarzenia zamknięte dla publiczności 
11:00-13:00 – grupowe zwiedzanie wystawy stałej dla dziennikarzy w języku angielskim (limit 
25 osób - chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w zwiedzaniu, wraz z preferowanymi 
dniem i godziną, na adres: jjaworowska@polin.pl) 
11:30-13:30 – grupowe zwiedzanie wystawy stałej dla dziennikarzy w języku polskim (limit 
osób 25 - chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w zwiedzaniu, wraz z preferowanymi 
dniem i godziną, na adres: jjaworowska@polin.pl) 
15:30-17:00 –briefing i wywiady indywidualne z udziałem przedstawicieli środowisk 
żydowskich 
19:00-20:00 – Osiem galerii, osiem opowieści – spotkania z kuratorami wystawy stałej dla 
mediów, wywiady i briefingi 

 

2. Poniedziałek, 27 października 2014, Dzień darczyńców. Przestrzeń muzeum.  
 

Wydarzenia zamknięte dla publiczności 
13:00 – briefing z Piotrem Wiślickim, przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut 
Historyczny oraz wywiady indywidualne z 5 najznamienitszymi darczyńcami: Hon. Tadem 
Taube, Wiktorem Markowiczem, Zygmuntem A. Rolatem, dr. Janem Kulczykiem, Corinne 
Evens. 
17:00-19:00 – grupowe zwiedzanie wystawy stałej dla dziennikarzy w języku francuskim (limit 
25 osób - chętnych na zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem prosimy o potwierdzenie 
udziału w zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na adres: 
jjaworowska@polin.pl) 
17:30-19:30 – grupowe zwiedzanie wystawy stałej dla dziennikarzy w języku angielskim (limit 
25 osób - chętnych na zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem prosimy o potwierdzenie 
udziału w zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na adres: 
jjaworowska@polin.pl) 
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3. Wtorek,  28 października 2014, Uroczyste otwarcie Wystawy Stałej, różne lokalizacje. 
 

 
Wydarzenia zamknięte dla publiczności: 
14:00-16:00 – ceremonia otwarcia z obecnością najwyższych władz państwowych, 
organizatorów i darczyńców muzeum na placu przy Pomniku Bohaterów Getta, połączona z 
kuratorskim zwiedzaniem wystawy stałej przez gości otwarcia (obowiązuje system POOL) 
16:00-17:00 – konferencja prasowa z udziałem założycieli i władz Muzeum POLIN 
17:00-18:30 – briefingi i wywiady indywidualne z twórcami wystawy i władzami Muzeum 
POLIN oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 
16:30-18:00 – Osiem galerii, osiem opowieści – spotkania z kuratorami wystawy stałej,  
16:30-18:15 – grupowe zwiedzanie wystawy stałej dla dziennikarzy (3x25 osób - chętnych 
prosimy o potwierdzenie udziału w zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na 
adres: jjaworowska@polin.pl) 
Wydarzenie otwarte dla publiczności: 
19.00-21.00 –  Plenerowe widowisko Gramy Otwarcie!, skwer Willy’ego  Branta 
Ramowy scenariusz: 

1. Koncert Davida Krakauera  
2. Część poetycka My, Żydzi polscy w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego  
3. Koncert Tomasza Stańki z premierowym wykonaniem utworu Polin 
4. Iluminacja budynku 

 
21:00 – możliwość zwiedzania wystawy stałej w języku polskim (limit 15 osób) w trakcie 
zwiedzania wystawy przez pierwszych widzów (chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w 
zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na adres: jjaworowska@polin.pl) 
22:00 – możliwość zwiedzania wystawy stałej w języku polskim (limit 15 osób) w trakcie 
zwiedzania wystawy przez pierwszych widzów (chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w 
zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na adres: jjaworowska@polin.pl) 
23:00 – możliwość zwiedzania wystawy stałej w języku polskim (limit 15 osób) w trakcie 
zwiedzania wystawy przez pierwszych widzów (chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w 
zwiedzaniu, wraz z preferowanymi dniem i godziną, na adres: jjaworowska@polin.pl) 
 

 

4. Środa - czwartek, 29-30 października 2014, Dni otwarte  
 
Wydarzenia otwarte dla publiczności (więcej informacji: polin.pl/pl/wielkieotwarcie) 
Możliwość zwiedzania wystawy stałej dla dziennikarzy w godzinach 10.00-22.00 w trakcie 
zwiedzania wystawy przez widzów. Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w zwiedzaniu 
(wraz z preferowanymi dniem i godziną) na adres: jjaworowska@polin.pl 
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