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MUZEUM ON-LINE I OFF-LINE 

poza granice miasta dzięki mediom społeczno-
ściowym. Badania pokazały, że informacja o Żon-
kilach dotarła do półtora miliona internautów.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku udało nam 
się ponownie otworzyć muzeum, a wraz z nim wy-
stawę czasową Tu Muranów. Na wystawie szuka-
liśmy odpowiedzi na pytanie, co czyni Muranów 
miejscem wyjątkowym i dlaczego to właśnie tutaj 
powstało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Była to bardzo ważna wystawa nie tylko dla miesz-
kańców dzielnicy – jej historia skłaniała do reflek-
sji nad tematami uniwersalnymi, takimi jak prze-
mijanie, zmiana i pamięć. Wystawie towarzyszyła 
instalacja społeczna, złożona z  pamiątek rodzin-
nych, fotografii oraz dokumentów przekazanych 
muzeum przez mieszkańców Muranowa. To dla 
nas niezwykle ważne, że nasi sąsiedzi zdecydowali 
się współtworzyć ekspozycję. Wystawie towarzy-
szyły liczne wydarzenia on-line, w  jednym z nich 
uczestniczyło aż 5500 osób!

W tym trudnym czasie zatroszczyliśmy się również 
o najmłodszych – w wirtualnym Dniu Dziecka zgro-
madziliśmy przed komputerami ponad 17 000 od-
biorców. Najbardziej cieszy nas to, że ponad 70% 
z nich to dzieci spoza Warszawy. Rozwijaliśmy też 
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
– nasze przyjazne sensorycznie projekty muzycz-
ne, dotąd przeznaczone dla wąskiej grupy odbior-
ców, zyskały dużą popularność w sieci.

Rok 2020 był dla Muzeum POLIN rokiem trudnym. 
Pandemia COVID-19 odmieniła życie nas wszystkich 
– zawodowe, rodzinne i społeczne. Musieliśmy 
błyskawicznie nauczyć się realizować misję muzeum 
tak, by chronić naszych gości i pracowników. Tak jak 
wszystkie instytucje w kraju musieliśmy czasowo 
zamknąć drzwi muzeum i cierpliwie czekać na kolejną 
możliwość spotkania z naszymi gośćmi. Zwiedzanie 
wystaw, spotkania z ludźmi nauki i kultury, koncerty, 
warsztaty, spotkania czytelnicze i wszystkie inne 
działania przenieśliśmy do sieci, ucząc się tym samym 
funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Pociechą w tym osobliwym czasie było duże zain-
teresowanie naszą działalnością on-line oraz to, że 
dzięki niej mogliśmy dotrzeć do najodleglejszych 
zakątków Polski i świata. Na spotkaniach Czytelni 
POLIN czy w ramach cyklu Żydowskie ABC, pojawi-
ło się wielokrotnie więcej osób, niż na spotkaniach 
stacjonarnych w Warszawie! W ciągu czterech ty-
godni od lockdownu uruchomiliśmy Radio POLIN 
– pierwsze muzealne radio internetowe na świe-
cie. Nasze fale dotarły do Austrii, Belgii, Czech, 
Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zasięg ogólnopolski zyskała akcja Żonkile, będą-
ca już stałym elementem obchodów rocznicy po-
wstania w  getcie warszawskim. W  poprzednich 
edycjach wolontariusze rozdawali przechodniom 
na ulicach Warszawy papierowe żonkile – symbole 
pamięci o powstaniu. W ubiegłym roku wyszliśmy 

Zygmunt Stępiński

Dyrektor Muzeum POLIN

To właśnie przekroczenie granic geograficznych 
oraz dotarcie w  niepewnych czasach pandemii 
do grup i  osób defaworyzowanych jest naszym 
największym powodem do dumy. Choć fizycznie 
zamknięte, nasze muzeum pozostało miejscem 
spotkań. Miejscem, które sprzyja rozmowie, roz-
budzaniu ciekawości świata i otwarciu na drugie-
go człowieka.
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Minął kolejny rok. Z raportu muzeum mogłoby wynikać, 
że podobny do poprzednich – przecież udało się 
zorganizować akcję Żonkile, zapraszaliśmy gości, 
otworzyliśmy wystawę czasową – a jednak zupełnie 
niepodobny. Pandemia postawiła przed całym światem, 
w tym przed muzeum, nowe wyzwanie – jak dotrzeć 
do ludzi, do ich wrażliwości, jak przekazać im historię 
polskich Żydów, kiedy nie możemy się spotkać? Jak 
zbudować program, kiedy ludzie boją się o siebie,  
o swoich bliskich? 

W  minionym roku spotykaliśmy się, ale nie były 
to zwykłe spotkania. Rozmawialiśmy, ale to nie 
były zwykłe rozmowy. Baliśmy się i z nadzieją wy-
patrywaliśmy leku lub szczepionki. A kiedy ta się 
pojawiła i na horyzoncie widać nadzieję, musimy 
zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – jak będzie 
wyglądał nasz powrót do normalności? Czy jest 
do niej powrót? Zastanawiam się, czy historia pol-
skich Żydów daje nam wskazówki na tej drodze. 
Myślę, że tak.  

Tym samym chciałbym Państwu przekazać słowa 
otuchy i nadziei. Tak jak poradziliśmy sobie z wy-
zwaniem zbudowania Muzeum POLIN i mimo prze-
ciwności doprowadziliśmy do jego otwarcia, tak 
poradzimy sobie i teraz. 

Do zobaczenia w Muzeum!

Marian Turski

JAK DOTRZEĆ DO LUDZI, KIEDY NIE MOŻNA SIĘ SPOTKAĆ? 

Marian Turski

Przewodniczący Rady Muzeum
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Magdalena Pola, Rzeszów, 26.08.2020

Dorota i Wiktoria, Puck, Gdańsk, Władysławowo, 05.09.2020

JESTEM W MUZEUM, BO... 

Kajetan, Grodkowo, 07.09.2020

Tomek, Działoszyce, 18.08.2020
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Choć o głównej wystawie Muzeum POLIN mówimy 
„wystawa stała”, to nie ma ona w sobie nic ze 
statyczności. Ekspozycja o tysiącu lat historii Żydów 
polskich tętni życiem, a jej zwiedzanie jest jak podróż  
w czasie. Przewodnikami w tej podróży są interaktywne 
instalacje, rekonstrukcje, makiety, a także projekcje 
wideo, dźwięki, teksty, malowidła oraz zabytkowe 
eksponaty. Dzięki nim zwiedzający nie oglądają zwykłej 
wystawy, lecz zanurzają się w opowieść o kulturze 
i dziedzictwie polskich Żydów oraz ich różnorodności: 
społecznej, religijnej i politycznej. Goście muzeum 
dowiadują się, jak Żydzi pojawili się nad Wisłą,  
w jaki sposób Polska stała się centrum żydowskiej 
diaspory i domem największej społeczności żydowskiej 
na świecie, jak przestała nim być w czasie Zagłady  
oraz jak odradza się współczesne życie żydowskie  
w naszym kraju.

Pomimo ograniczeń związanych z  pandemią  
COVID-19, w 2020 roku wystawę stałą obejrzało 
ok. 75 tys. osób. Z powodu czasowego zamknię-
cia muzeum umożliwiliśmy zwiedzanie wystawy 
stałej on-line. Miało to swoje zalety – dzięki wirtu-
alnym wycieczkom mogły ją obejrzeć osoby z ca-
łej Polski oraz z zagranicy. W 2020 roku muzeum 
zorganizowało 893 warsztaty szkolne i wirtualne 
spotkania na wystawach, w których wzięło udział 
18 849 uczniów.

Po ponownym otwarciu wystawy 1 sierpnia zwie-
dzający mogli obejrzeć galerię Zagłada uzupeł-
nioną o nową instalację „Inne getta”, której kon-
cepcję przygotowała współautorka galerii prof. 
Barbara Engelking. Cała galeria skupiała się dotąd 
na historii getta warszawskiego, co było uzasad-
nione miejscem, w którym znajduje się muzeum. 
Zdecydowaliśmy się jednak uzupełnić galerię 
o osobiste relacje z innych gett, m.in. ze Lwowa, 
z  Łodzi, Przemyśla, Radomia, Rzeszowa i  Tarno-
wa. Żydzi zmuszeni do zamieszkania w  odizolo-
wanych dzielnicach zostali pozbawieni wolności, 
poczucia bezpieczeństwa, często własnych do-
mów, przedwojennego poziomu życia i  statusu, 
pieniędzy, zdrowia. Dla wielu codziennością stała 
się walka o  przetrwanie. Mimo poczucia samot-
ności, dezorientacji i rozpaczy, lęku przed śmier-
cią, głodu i  cierpienia, codzienne życie toczyło 
się nadal. Było w nim miejsce na troskę o bliskich, 
małe i  wielkie zmartwienia, tęsknotę za normal-
nością, na miłość, przyjaźń, marzenia i nadzieję. 
Właśnie te emocje zwiedzający mogą odnaleźć  
w  prezentowanych w  galerii osobistych pamiąt-
kach dokumentujących życie ludzi w zamknięciu 
– w ich listach, dziennikach, grafikach i szkicach. 

WYSTAWA STAŁA

Ekspozycja o tysiącu lat historii Żydów polskich tętni 
życiem, a jej zwiedzanie jest jak podróż w czasie.

https://www.polin.pl/pl/wystawa-stala-getta
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Zakończona 3 lutego 2020 roku wystawa Gdynia –  
– Tel Awiw miała charakter nowatorski, ponieważ 
historie obu miast nie były dotąd porównywane.  
Gdynia i Tel Awiw powstawały w tym samym czasie  
– na początku XX wieku. Oba miasta miały pełnić 
funkcję portów-bram na świat i eleganckich 
modernistycznych kurortów. Oba miasta odegrały także 
podobną rolę w historii swoich krajów – reprezentowały 
marzenia i aspiracje państw, które walczyły o swoje 
miejsce na mapach świata.

Dzięki archiwalnym fotografiom, filmom, doku-
mentom, rysunkom i obrazom, a także elementom 
wyposażenia modernistycznych kamienic mogli-
śmy poczuć smak codzienności w  rodzących się 
miastach. Miłośnicy architektury mogli obejrzeć 
przygotowane specjalnie na tę ekspozycję ma-
kiety ikonicznych budynków Gdyni i  Tel Awiwu.  
Na wystawie Gdynia – Tel Awiw znalazły się rów-
nież, specjalnie sprowadzone z  Izraela, dzieła ta-
kich artystów jak Nahum Gutman, Reuven Rubin, 
czy Ludwig Blum.

Na wystawie zagościły również prace polskich ar-
tystów współczesnych. Maurycy Gomulicki stwo-
rzył dla Muzeum POLIN neon nawiązujący sty-
listyką do nadmorskiego charakteru obu miast. 
Fotografik Wojciech Wilczyk przygotował fotoesej 
o architekturze modernistycznej Gdyni i Tel Awiwu, 
pokazując współczesny wygląd i kontekst otocze-
nia wybranych budynków. Na wystawie mogliśmy 
również zobaczyć modernistyczną architekturę 
będącą tematem obrazów Marii Kiesner.

WYSTAWY CZASOWE
Gdynia – Tel Awiw 
13.09.2019 r. – 3.02.2020 r. 
44 655 zwiedzających

Wystawa Gdynia – Tel Awiw miała związek  
z obchodami 100-lecia powstania miasta Gdyni, 
110-lecia założenia Tel Awiwu oraz stulecia 
otwarcia Bauhausu – niemieckiej uczelni 
artystycznej, której program ukształtował 
nowoczesne oblicze wielu miast Europy 
i dzisiejszego Izraela.

Na wystawę sprowadzono z Izraela m.in. obrazy olejne 
Natana Gutmana ze scenami rodzajowymi 
ukazującymi orientalne uroki Jaffy oraz panoramę 
„białego Tel Awiwu” Ludwiga Bluma.

https://www.polin.pl/pl/gdynia-tel-awiw
https://www.polin.pl/pl/gdynia-tel-awiw
https://www.youtube.com/watch?v=Iez8nCh-ZY8&t=14s


Na jedno z wirtualnych oprowadzań kuratorskich zaprosił 
internautów prof. Jacek Leociak – pomysłodawca 
wystawy i współautor jej koncepcji.
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Otwarcie wystawy Tu Muranów zaplanowano na 
marzec, jednak z powodu zamknięcia wszystkich 
instytucji kultury przesunięto je na 26 czerwca. Trwała 
do 14 marca 2021 roku. Na wystawie szukaliśmy 
odpowiedzi na pytania, co czyni Muranów miejscem 
wyjątkowym i dlaczego właśnie tu powstało Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN.

Trzy miliony metrów sześciennych gruzów. Tyle 
pozostało z  warszawskiej dzielnicy żydowskiej  
w 1943 roku. Wojna starła z powierzchni ziemi uli-
ce i domy, a Zagłada – mieszkańców. Planiści dźwi-
gający stolicę po wojennej pożodze zdecydowali, 
że na morzu gruzów powstanie nowe osiedle – Mu-
ranów. Wytyczono nowy układ dróg, który nie po-
krywa się z  układem przedwojennym, zmieniono 
skwery i place. Dziś mieszkańcy pochodzący z róż-
nych stron Warszawy, Polski i świata budują nową 
tożsamość tego miejsca. Jak opowiadać o osiedlu 
mającym tak niezwyczajną historię?

Zwiedzający wystawę przenosili się do XVIII wie-
ku, by poznać pewnego wenecjanina tęskniące-
go za ojczystą wyspą Murano. Następnie goście 
mieli szansę przespacerować się dawną Dzielnicą 
Północną, która przed wojną była centrum żydow-

skiego życia – w czasach, gdy Warszawa była do-
mem największej w Europie diaspory. Na wystawie 
pokazano przedwojenną ulicę Nalewki – tętniącą 
życiem reprezentacyjną ulicą handlową, nieustę-
pującą wielkością i  różnorodnością sklepów i  to-
warów dzisiejszej ulicy Marszałkowskiej w Warsza-
wie czy Piotrkowskiej w Łodzi. Wystawa opisała też 
dramatyczny koniec mieszkającej tu żydowskiej 
diaspory – uwięzienie w warszawskim getcie.

Tu Muranów to także historia nowego, moderni-
stycznego osiedla i tego, jak się na nim żyło i w co 
bawiły się dzieci na podwórkach powojennego 
Muranowa. 

Specjalnie na tę wystawę artystka Jadwiga Sawic-
ka stworzyła instalację przypominającą o  wielo-
warstwowej, ludzkiej historii Muranowa. Instala-
cja na stałe wzbogaciła kolekcję muzeum. Po raz 
pierwszy stworzyliśmy ekspozycję, którą można 
było oglądać nie tylko w  budynku muzeum, lecz 
także wokół niego. Do współpracy zaprosiliśmy 
m.in. wybitnego artystę Artura Żmijewskiego, któ-
ry na ekspozycji pracował z  obiektami archeolo-
gicznymi znalezionymi podczas budowy muzeum 
– sztućcami, szklankami, okularami czy nożycami 
krawieckimi. Takie obiekty, wraz z fundamentami 
przedwojennej zabudowy można do dziś odnaleźć 
pod chodnikami, zieleńcami i domami współcze-
snego Muranowa.

Tu Muranów
26.06.2020 r. – 14.03.2021 r.
22 335 zwiedzających

https://www.polin.pl/pl/tu-muranow
https://www.youtube.com/watch?v=bALIOdLZ19c&t=13s
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Podczas wirtualnego spaceru z Beatą Chomątowską, 
współautorką koncepcji, widzowie mogli poznać 
powojenną historię Muranowa. Joanna Fikus, 
kierowniczka Działu Wystaw, przybliżyła widzom 
historię powstania Muzeum POLIN.

Najistotniejsze w opowieści  
o Muranowie, z kuratorskiego 
punktu widzenia, było ukazanie 
warstwowości jego dziejów  
w taki sposób, by w równym 
stopniu skupić uwagę na każdym  
z prezentowanych okresów 
historycznych i losach żyjących 
wówczas ludzi – uważa  
kuratorka wystawy Kamila 
Radecka-Mikulicz.

https://www.youtube.com/watch?v=ympxgVNgFzs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=IE_MIP1zTGs&t=8s
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Na kolekcję muzeum składają się zbiory muzealne, 
archiwalne, cyfrowe i biblioteczne. Powiększając 
i opracowując te zbiory, realizujemy misję Muzeum 
POLIN: zachowujemy dziedzictwo historyczne 
i kulturowe Żydów polskich. Obiekty z kolekcji POLIN 
można zobaczyć na wystawie stałej, wystawach 
czasowych i w Centrum Informacji Historycznej. 
Wybrane muzealia i archiwalia z naszej kolekcji 
udostępnialiśmy również na stronie Centralna Baza 
Judaików (w roku 2021 baza będzie niedostępna 
w związku z pracami nad nowym portalem, który 
udostępnimy w 2023 roku). 

Obiekty, które trafiają do muzeum, muszą zostać 
odpowiednio zabezpieczone. Nierzadko oznacza  
to czasochłonną konserwację i  rekonstrukcje,  
które przywracają zabytkom blask utracony wsku-
tek różnych zdarzeń losowych lub niewłaściwe-
go przechowywania. Na czym polegają działa-
nia konserwatorskie? Spróbujemy pokazać to na 
dwóch przykładach. Fotografia przedstawiająca 
Rywkę Weinsztajn jest odbitką datowaną na lata 
1932–1933. Trafiła do nas z licznymi zniszczeniami 
mechanicznymi: spękaniami, rozdarciami papie-
ru, zaciekami i deformacjami. Prace nad obiektem 
rozpoczęliśmy od prób prostowania fotografii. Na 
kilka dni zdjęcie trafiło do komory o  podwyższo-
nej wilgotności, gdzie prostowaliśmy je delikat-
nie przesuwając bawełniane woreczki wypełnio-
ne piaskiem od środka do krawędzi fotografii. Po 
czyszczeniu mechanicznym i  chemicznym zosta-
ły podklejone zagięcia i  deformacje, a  szerokie 

przedarcia i  ubytki uzupełniliśmy długowłókni-
stym papierem japońskim. Po wysuszeniu obiektu 
w prasie hydraulicznej docięliśmy papier dublażo-
wy (dodatkową warstwę wzmacniającą) do wymia-
rów fotografii. Ostatnim krokiem było uzupełnienie 
ubytków za pomocą farb akwarelowych rozcień-
czanych 1% roztworem żelatyny fotograficznej.

Innym obiektem, któremu konserwatorki z POLIN 
przywróciły blask, jest plan miasta Radomia z 1941 
roku. Prace nad konserwacją planu rozpoczęły się 
od oczyszczania mechanicznego oraz rozprosto-
wywania dokumentu. Fragmenty, których nie uda-
ło się doczyścić mechanicznie, doczyszczaliśmy 
mieszaniną wodno-alkoholową na specjalnym sto-
le z podciśnieniem. W kolejnym etapie prac konser-
watorki ponownie połączyły fragmenty dokumen-
tu za pomocą pasków z długowłóknistego papieru 
japońskiego, przyklejając je klejem skrobiowym 
z dodatkiem alkoholu. Po wysuszeniu i wyprosto-
waniu plan miasta trafił do nowego, bezpiecznego 
opakowania z materiałów bezkwasowych. 

Ważnym celem muzeum jest nie tylko konserwa-
cja, lecz także digitalizacja zbiorów. W  ubiegłym 
roku zdigitalizowaliśmy 507 obiektów (w  tym 
328 obiektów w  ramach projektu www.muzeach 
współfinansowanego z  Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa). W celu popularyzacji wiedzy 
w Internecie przygotowaliśmy 207 opracowań hi-
storycznych na portalach wiedzy Wirtualny Sztetl 
i Polscy Sprawiedliwi oraz ponad 500 opracowań 
zbiorów muzealnych i  archiwalnych, które zosta-
ną udostępnione w 2021 r. Zredagowaliśmy także 
układ treści naszych stron internetowych w duchu 
SEO – dzięki temu osoby poszukujące informacji  
w Internecie łatwiej odnajdą nasze treści.

KOLEKCJA

Nasze zbiory cyfrowe zostały wykorzystane do po-
wstałego w marcu 2020 roku, Radia POLIN (200 
materiałów na potrzeby emisji) oraz wirtualnej wy-
stawy w  110. rocznicę urodzin Ireny Sendlerowej 
(współpraca z Google Polska, ponad 30 tys. odwie-
dzin w 20 krajach na świecie). Rozwinęliśmy także 
współpracę z Wikipedia Polska – chcemy, by wiki-
pedyjne hasła zostały rozbudowane o dane z mu-
zealnej kolekcji opracowań historiograficznych.

W 2020 roku bibliotece POLIN udało się nabyć 420 
książek, czasopism i  zbiorów audiowizualnych. 
Dzięki temu nasze zbiory biblioteczne liczą już  
16 tys. pozycji. Książki z muzealnej biblioteki wy-
pożyczono prawie tysiąc razy. 

Zdjęcia przedstawiają pierwotny stan 
fotografii Rywki Weinsztajn, jeden 
z etapów konserwacji oraz efekt pracy 
konserwatorów.
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Metaloplastyki Beniamina (Bolesława) Pacanowskiego 
oraz 27 prac – projektów scenograficznych

Metaloplastyka tworzona przez Beniamina 
Pacanowskiego wyrasta z długiej tradycji 
w sztuce i w rzemiośle polskich Żydów. Muzeum 
zakupiło również unikatowy zespół projektów 
scenograficznych artysty dla przedstawień 
Państwowego Teatru Żydowskiego w Łodzi.

Akwarela Natana Szpigla
Martwa natura
 
Natan Szpigel to jeden z najwybitniejszych 
malarzy dwudziestolecia międzywojennego. Jego 
oryginalne malarstwo w nowoczesnej formie 
stanowiło kontynuację poszukiwań kształtu sztuki 
żydowskiej.

Obraz Maurycego Gottlieba  
Autoportret w stroju polskiego szlachcica

Anonimowy depozytariusz przekazał w depozyt 
muzeum cenny obraz Maurycego Gottlieba  
z 1874 roku. Autoportret w stroju polskiego 
szlachcica, uznawany za najważniejsze dzieło 
polsko-żydowskiego artysty. Autoportret  
będzie pokazywany na wystawie stałej  
od jesieni 2021 roku.

Kolekcja Muzeum POLIN wzbogaciła się w 2020 roku  
o wiele cennych obiektów. Poniżej prezentujemy  
wybrane nabytki.

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2021/02/17/prace-boleslawa-pacanowskiego-w-zbiorach-muzeum-polin
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2020/12/16/zaginiony-obraz-gottlieba-na-wystawie-w-muzeum-polin


Rysunki Fryderyka Kleinmanna 

Z oryginalnych prac malarza, karykaturzysty 
i scenografa Fryderyka Kleinmanna zachowało się 
niewiele. Tym cenniejsze są dwa dzieła uznawane 
dotąd za zaginione – rysunki z teki Herszel 
z Ostropola, inspirowane żydowskim folklorem.

Fotografia Żydów pabianickich, 1942
 

Na tym przejmującym zdjęciu widzimy  
Żydów wyprowadzanych z likwidowanego  
w maju 1942 r. getta w Pabianicach. Wykonał 
je, prawdopodobnie z ukrycia, fotograf Antoni 
Śliwiński. Żydzi idą ul. Poprzeczną w stronę  
ul. Warszawskiej. Dar Joanny Nowackiej,  
wnuczki Antoniego. 
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Rzeźba Józefa Gabowicza 
Macierzyństwo

W twórczości Józefa Mojżesza Gabowicza, 
uznanego w świecie artysty, Polaka wyznania 
mojżeszowego i asymilatora, nurt społeczno-
rodzajowy przeplata się z kameralnymi scenami 
o charakterze sentymentalnym. Jego rzeźba 
Macierzyństwo to ponadczasowa wizja  
matczynej miłości.

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2021/02/17/rysunki-fryderyka-kleinmanna-wzbogacily-kolekcje-muzeum
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DARCZYŃCY  
ZBIORÓW 
 2020

Osoby prywatne

Stephen I. Ankier 
Zofia Bosy 
Janina Buniak
Ryszard Chruściak
Jakub Frejtag 
Irit Geva Hajdenkrug
Teresa Gierzyńska
Barbara Góra
Dawid Gudel
Liliane Herzlich 
Maria Horodyńska
Urszula Jablonska
Olga Kochanowicz
Jerzy Kochanowski
Wanda Kołomijska (z d. Turczyńska)
Andy Mia Kranz
Monika Kubik-Breskin
Nina Majorek
Katarzyna Markusz
Stanisław Mazur
Tomasz Najder
Joanna Nowacka
Anatol Pacanowski
Joseph Paz 
Wiktor Pietrzyk
Elżbieta Polończyk-Moskal 
Krzysztof Prochaska
Tadeusz Rolke 
Izabela Spielvogel 
Barbara Stawicka
Mira Stojak
Christine Tibika 
Paweł Timofiejuk
Wiesław Tomczak
Krystyna Woźniak 
Jolanta i Henryk Zobel

Instytucje

AT Wydawnictwo
Biblioteka Katedry Judaistyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego
Bibliothèque nationale de France
Dystrybucja AA
Fundacja Chai
Fundacja Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Żydowska „Chidusz”
Germanisches National Museum
Instytut Pamięci Narodowej. Odział w Katowicach
Instytut Pamięci Narodowej. Wydawnictwo 
Instytut Pileckiego
International Historical Educational Charitable  
and Human Rights Society «Memorial», 
Jewish Museum Berlin Library
Księgarnia Akademicka
Kultura Gniewu
Mémorial de la Shoah Musée
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz  
i Holokauście
Municipality of Szeged
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Emigracji w Gdyni
Muzeum Gdyni
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Saturn
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Muzeum w Tykocinie
Muzeum Warszawy
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
Národní knihovna ČR

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Wydawnictwo
Państwowe Muzeum na Majdanku
Państwowy Instytut Wydawniczy
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Princeton University Library
Stanford University Libraries
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Instytut Historii 
i Archiwistyki
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Urząd Gminy i Miasta Raszków
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Miejski w Pszczynie
Wydawnictwo Albatros
Wydawnictwo Austeria
Wydawnictwo Czarne
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Wydawnictwo Książki Malki
Wydawnictwo Mamania
Wydawnictwo Marginesy
Wydawnictwo Neriton
Wydawnictwo OSNOVA
Wydawnictwo Poznańskie
Wydawnictwo TADAM
Wydawnictwo UNIVERSITAS
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawnictwo WAB
Żydowski Instytut Historyczny
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„Chronić pamięć i kształtować przyszłość” – to misja 
edukacyjna Muzeum POLIN, a zarazem misja projektu 
„Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Spaja je wiara, że 
poznanie historii Żydów polskich wzmacnia świadomość 
historyczną Polaków, Żydów i Europejczyków, ponieważ 
jest ona częścią historii Polski, Europy i żydowskiej 
diaspory. Wierzymy też, że poznanie bogatej 
i dramatycznej historii polskich Żydów uczy szacunku 
do osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała 
ksenofobii i przygotowuje młodych ludzi do życia we 
współczesnym zróżnicowanym społeczeństwie.

Nasze różnorodne programy edukacyjne docie-
rają obecnie do młodzieży, edukatorów, specja-
listów i  szerokiej publiczności na całym świecie, 
dzięki grantowi na lata 2020-2024. Jego wartość 
wyniosła 10 mln euro, przyznanych przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG 
oraz przez budżet krajowy. Współrealizatorami 
działań i naszymi partnerami są instytucje norwe-
skie (Muzeum Żydowskie w Oslo, Muzeum Żydow-
skie w  Trondheim, Falstadt Center, HL-Senteret) 
oraz Europejskie Stowarzyszenie Muzeów Żydow-
skich.

Program „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” ruszył 
2 marca 2020 roku i objął zdecydowaną większość 
działań kulturalno-edukacyjnych muzeum. Przez 
10 miesięcy Muzeum POLIN wraz z partnerami zor-
ganizowało ponad 1 000 wydarzeń dla niemal pół 
miliona odbiorców. Z powodu pandemii większość 
działań odbyła się w Internecie. Przez rok nasze in-
ternetowe portale wiedzy odnotowały 1,5 mln sesji 
użytkowników. Badania publiczności wskazują, że 
dzięki programom on-line dotarliśmy do wielu ma-
łych miejscowości i do nowych odbiorców, którzy 
wcześniej nie brali udziału w programach muzeum 
(np. 64% nauczycieli po raz pierwszy uczestniczyło 
w warsztatach edukacyjnych POLIN).

Gdy kraj obiegła informacja o  lockdownie, mu-
sieliśmy błyskawicznie zaplanować, jak przenieść 
nasze wydarzenia do świata wirtualnego. Pomimo 
początkowych obaw okazało się, że takie wydarze-
nia jak Dzień Dziecka „W królestwie króla Maciusia” 
czy Rodzinna Chanuka w  nowej formule on-line 
zgromadziły przed ekranami blisko 60 tys. osób! 
Do sieci udało nam się z powodzeniem przenieść 
także finał konkursu Nagrody POLIN, długofalowe 
kursy edukacyjne, warsztaty kulinarne, wirtualne 
spacery, Żydowskie ABC, Czytelnię POLIN, a nawet 
koncerty muzyczne. Po raz pierwszy formę on-line 
miała także akcja społeczno-edukacyjna Żonkile.

Program „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” po-
zwolił nam również poczynić postępy w pozyski-
waniu i  udostępnianiu cennych zbiorów historii 
mówionej – w 2020 roku przeprowadziliśmy pięć 
wywiadów z rozmówcami ze społeczności żydow-
skiej w  Polsce, opracowaliśmy 65 transkrypcji, 
udostępniliśmy na portalu Wirtualny Sztetl 35 no-
wych opracowań wywiadów oraz rozpoczęliśmy 

ŻYDOWSKIE  
DZIEDZICTWO  
KULTUROWE

udostępnianie relacji na specjalnie utworzonym 
kanale YouTube. Nasze produkcje audiowizual-
ne dostosowaliśmy do potrzeb osób z  niepełno-
sprawnościami.

Dzięki projektowi zrealizowaliśmy także, we współ-
pracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, pro-
gram opisu i oznakowania wybranych cmentarzy 
żydowskich. Zaktualizowaliśmy bazę cmentarzy, 
zamówiliśmy teksty opisujące wybrane cmentarze 
żydowskie, zleciliśmy i  przeprowadziliśmy doku-
mentację i badania terenowe w województwach: 
mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, 
kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i  małopol-
skim (razem 82 cmentarze).

Projekt umożliwił nawiązanie partnerstw z  insty-
tucjami muzealnymi, które wraz z Muzeum POLIN 
będą wspólnie opracowywać, digitalizować i udo-
stępniać on-line dziedzictwo żydowskie groma-
dzone w formie zbiorów materialnych i cyfrowych. 
POLIN wraz z partnerami, tj. Muzeum Regionalnym 
w  Pińczowie, Muzeum Podlaskim w  Białymstoku 
oraz Muzeum Okręgowym w Lesznie, zobowiązało 
się do przygotowania łącznie ok. 500 obiektów!

96%

88%

98%

uczestników  
jest zadowolonych  
z udziału w zdalnych 
warsztatach edukacyjnych 
muzeum

nauczycieli  
uczestniczących  
w programach POLIN 
zadeklarowało  
wzrost wiedzy  
o historii i kulturze  
Żydów polskich

wolontariuszy  
akcji Żonkile  
chce uczestniczyć  
w jej kolejnej  
edycji
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W Muzeum POLIN wierzymy, że rozmowy o historii 
to nie tylko forma przywracania pamięci, lecz także 
budowanie lepszej przyszłości. Dlatego działania 
edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych są ważną 
częścią oferty programowej muzeum.

Ubiegły rok był wyzwaniem dla nas wszystkich, 
ale w muzeum szybko postanowiliśmy stawić mu 
czoła. Już wkrótce po ogłoszeniu lockdownu,  
23 marca, wprowadziliśmy nową ofertę zajęć 
edukacyjnych, z  której skorzystało ponad 15 tys. 
uczniów i  uczennic z  całej Polski, biorąc udział  
w 880 zajęciach on-line. Przeniesienie działań edu-
kacyjnych do sieci pozwoliło nam dotrzeć także 
do małych miejscowości – blisko 43% odbiorców 
stanowią nowe grupy. Badanie wykazało, że 96% 
osób jest zdecydowanie zadowolonych z  udziału 
w naszych zajęciach.

Kontynuowaliśmy także działania edukacyjne dla 
dorosłych – stacjonarnie i on-line. W oprowadza-
niach, spacerach, warsztatach i webinarach wzię-
ło udział łącznie ok. 5 tys. osób. Mimo zamknięcia 
staraliśmy się pokazywać wystawę stałą muzeum 
wraz z nową galerią Dziedzictwo.

Chęć dotarcia do najodleglejszych zakątków Pol-
ski zaowocowała zaprojektowaniem i wyproduko-
waniem „Muzeum w pudełku”. Jest to nowocze-
sne narzędzie edukacyjne, które przekażemy 100 
szkołom w  całej Polsce. W  zestawie znalazła się 
gra narracyjna „Miasteczko Malki” wraz z  mapą, 

zdjęciami archiwalnymi oraz replikami obiektów 
z  kolekcji Muzeum POLIN w  postaci druków 3D. 
Przygotowaliśmy również materiały pomocnicze 
dla nauczycieli. Dzięki tym narzędziom nauczycie-
le i  nauczycielki będą mogli przeprowadzić nie-
zwykłą lekcję, podczas której – poprzez zabawę 
i wciągającą grę – dzieci poznają kulturę i tradycję 
żydowską.

W  ubiegłym roku zorganizowaliśmy konferencję 
dla nauczycieli Emocje i historia. Jak rozmawiać 
w  szkole na trudne tematy? Konferencja cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyły  
w  niej 743 osoby m.in. z  Polski, Norwegii i  USA.  
W  ramach doskonalenia nauczycieli przygotowa-
liśmy również kursy oraz programy realizowane  
w sieci, w których wzięło udział prawie 300 osób. 
Nauczyciele mogą korzystać także z nowych por-
tali i  materiałów edukacyjnych oraz z  zaleceń 
i wskazówek dotyczących nauczania o II wojnie 
światowej i Zagładzie. Rozwijaliśmy także progra-
my podnoszące kompetencje edukatorów i  lide-
rów lokalnych, wolontariuszy oraz muzealników 
z różnych miejsc w Polsce.

W minionym roku kontynuowaliśmy działania dla 
seniorów, w  tym cykl spotkań Wokół kultury ży-
dowskiej oraz zajęcia gimnastyczne. Rozwijana 
była również współpraca szkoleniowa z Komendą 
Główną Policji i nowe działania dla bibliotek z całej 
Polski. Dla mniejszości narodowych z kolei przygo-
towaliśmy oprowadzania w różnych językach po 
wystawie Tu Muranów. We współpracy z Ukraiń-
skim Domem w Warszawie przygotowaliśmy także 
polsko-ukraiński kurs „Miejskie historie wielokul-
turowe”.

EDUKACJA
Bardzo ważną częścią działalności muzeum 
jest praca z  osobami z  niepełnosprawnościami. 
W ubiegłym roku przygotowaliśmy dla nich aż 43 
wydarzenia, w  tym cykle warsztatów on-line dla 
grup dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 
Poranne ptaszki – wydarzenie na wystawie cza-
sowej dla osób ze spektrum autyzmu czy spacery 
sensoryczne po Muranowie. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się, częściowo przeniesione do 
sieci, koncerty dla osób nadwrażliwych na bodźce 
sensoryczne.

Klarnet i przyjaciele to jeden z serii koncertów 
dostosowanych do potrzeb osób  
ze spektrum autyzmu.

https://www.polin.pl/pl/muzeumwpudelku
https://polin.pl/pl/wydarzenie/emocje-i-historia-jak-rozmawiac-w-szkole-na-trudne-tematy
https://polin.pl/pl/wydarzenie/emocje-i-historia-jak-rozmawiac-w-szkole-na-trudne-tematy
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2021/01/25/zalecenia-i-wskazowki-dotyczace-edukacji-na-temat-ii-wojny-swiatowej-i
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2021/01/25/zalecenia-i-wskazowki-dotyczace-edukacji-na-temat-ii-wojny-swiatowej-i
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2021/01/25/zalecenia-i-wskazowki-dotyczace-edukacji-na-temat-ii-wojny-swiatowej-i
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/01/30/wokol-kultury-zydowskiej-cykl-spotkan-dla-seniorow
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/01/30/wokol-kultury-zydowskiej-cykl-spotkan-dla-seniorow
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-po-wystawie-tu-muranow-w-jezyku-ukrainskim
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-po-wystawie-tu-muranow-w-jezyku-ukrainskim
https://polin.pl/pl/wydarzenie/kurs-polsko-ukrainski-miejskie-historie-wielokulturowe-0
https://polin.pl/pl/wydarzenie/kurs-polsko-ukrainski-miejskie-historie-wielokulturowe-0
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/poranne-ptaszki-wydarzenie-dla-rodzin-z-dziecmi-ze-spektrum-autyzmu
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sensoryczny-ulicami-muranowa-dla-rodzin-z-dziecmi-z-niepelnosprawnosciami
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/spacer-sensoryczny-ulicami-muranowa-dla-rodzin-z-dziecmi-z-niepelnosprawnosciami
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„Muzeum w pudełku. Miasteczko 
Malki” to nowoczesne 
narzędzie edukacyjne, które 
dostarczamy bezpłatnie do 
100 szkół w całej Polsce, aby 
w sposób atrakcyjny i aktywny 
uczyć o elementach kultury  
i historii polskich Żydów.

W dniach 26–28 listopada 2020 roku odbyła się 
międzynarodowa konferencja edukacyjna „Emocje 
i historia. Jak rozmawiać w szkole na trudne 
tematy”. Wzięło w niej udział 743 nauczycieli 
oraz innych przedstawicieli edukacji formalnej 
i nieformalnej, którzy wspólnie z ekspertami 
z Polski, Norwegii i USA podjęli temat emocji 
w kontekście edukacji historycznej.
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W  ubiegłym roku muzeum wraz ze Stowarzysze-
niem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, w ra-
mach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
przygotowało kampanię „Wspólne korzenie”. Była 
to kampania informacyjno-edukacyjna poświęco-
na tysiącletniej historii Żydów polskich i  polskim 
korzeniom państwa Izrael. W jej ramach powstało 
sześć filmów: pięć wirtualnych eksperckich spa-
cerów po wystawie stałej Muzeum POLIN i najcie-
kawszych z perspektywy Izraelczyków miejscach 
w  Warszawie, a  także jeden spot wprowadzający 
do tematyki kampanii. Filmy opublikowane w ser-
wisach YouTube oraz Facebook obejrzano łącz-
nie 409 000 razy. W  ramach kampanii przepro-
wadzono także serię spotkań edukacyjnych dla 
trzech grup odbiorców – spotkania, ze względu 
na sytuację pandemiczną, odbyły się wirtualnie. 
Pierwszą grupę stanowiło 30 dyrektorów izrael-
skich szkół średnich, którzy odpowiadają za przy-
gotowanie programów wycieczek swoich uczniów 
do Polski. Dyrektorzy uczestniczyli w webinarach 
poświęconych najefektywniejszym formom edu-
kacji młodzieży izraelskiej z  zakresu wspólnej, 
polsko-żydowskiej historii. Drugą grupę stanowili 
przewodnicy izraelscy odwiedzający Polskę z gru-
pami młodzieży. W  webinarach, które opowiada-
ły m.in. o wątkach wystawy stałej Muzeum POLIN 
z perspektywy współczesnego Izraelczyka, wzięło 
łącznie udział 49 izraelskich przewodników (nie-
mal dwa razy więcej, niż początkowo zakładano). 
Ostatnią grupę stanowiła młodzież z Polski i Izra-
ela. Podczas webinarów młodzież odkrywała punk-
ty wspólne dla obu narodów i  kultur. Spotkania 
pozwoliły także na zawarcie międzynarodowych 
znajomości.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Żydowski Insty-
tut Historyczny objęła również wykłady dla gran-
tobiorców Stowarzyszenia. Wykłady dotyczyły 
kwestii opieki nad cmentarzami żydowskimi oraz 
współczesnej społeczności żydowskiej mieszkają-
cej w Polsce.

Uczestnicy polsko-ukraińskiego kursu „Miejskie 
historie wielokulturowe” zastanawiali się, na ile 
dziedzictwo żydowskie polskich i ukraińskich 
miejscowości jest bliskie ich mieszkańcom,  
jakie są próby upamiętniania historii i jakie 
kontrowersje się z nimi wiążą. Podczas kursu 
analizowane było też sąsiedztwo Muzeum POLIN: 
pamięć Muranowa i sposób, w jaki została ona 
ukazana na wystawie „Tu Muranów”.
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Żonkile to stale rozwijająca się akcja upamiętniającą 
powstanie w getcie warszawskim – pierwsze miejskie 
powstanie w okupowanej Europie. Wydarzenie 
angażuje z roku na rok coraz więcej wolontariuszy 
indywidualnych i szkolnych w Warszawie, a także szkół, 
bibliotek i instytucji w całej Polsce. W dzień rocznicy 
wybuchu powstania, 19 kwietnia, na ulicach Warszawy 
można spotkać wolontariuszy rozdających papierowe 
żonkile – symbol pamięci o powstaniu.

W  ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowa- 
liśmy Żonkile on-line, dzięki czemu akcja zyskała 
ogromny zasięg: uczestniczyło w  niej 917 szkół, 
bibliotek i  innych instytucji edukacyjnych z  całej 
Polski. Do wolontariatu towarzyszącego Żonkilom 
zgłosiło się 2 835 wolontariuszy, którzy wspar-
li promocję działań on-line. Akcję poprzedziła 
kampania informacyjna w  mediach, przestrzeni 
publicznej oraz wirtualnej, w  której uczestniczyli 
Ambasadorowie Żonkili: Barbara Kurdej-Szatan, 
Dawid Podsiadło, Andrzej Seweryn, Dorota Well-
man, oraz Krzysztof Zalewski. 

W  dzień rocznicy wybuchu powstania w  getcie,  
19 kwietnia, hasztagi #ŁączyNasPamięć oraz  
#AkcjaŻonkile zastosowano aż 1,5 miliona razy!

AKCJA ŻONKILE

19 kwietnia, mimo pandemii, ponad 70 wolontariuszy  
i pracowniczek muzeum rozdawałao żonkile  
na ulicach Warszawy.

https://www.polin.pl/pl/zonkile-2020-online
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Do grona ambasadorów akcji Żonkile dołączyli  
w ubiegłym roku: Dorota Wellman,  
Krzysztof Zalewski... 

...Dawid Podsiadło, Barbara Kurdej-Szatan  
oraz Andrzej Seweryn.
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Epidemia COVID-19 wymusiła zamknięcie muzeum na wiele tygodni. Aby pozo-

stawać z naszymi gośćmi w codziennym kontakcie, w ciągu czterech tygodni od 

lockdownu uruchomiliśmy Radio POLIN – pierwsze muzealne radio internetowe 

na świecie.

W inauguracyjnym tygodniu, który poprzedzał 77. rocznicę powstania w getcie, 

sporo miejsca poświęciliśmy akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, a  sam dzień 

rocznicy upamiętniliśmy specjalną ramówką. W codziennych blokach programo-

wych na antenie radia emitowaliśmy relacje ze spotkań w ramach cyklów Czytel-

nia POLIN i Żydowskie ABC, wywiady ze świadkami historii, dyskusje i wykłady. 

Nie zabrakło też muzyki czerpiącej z polsko-żydowskiej tradycji oraz retransmisji 

koncertów, które odbyły się na naszej scenie. Zabieraliśmy słuchaczy w dźwięko-

we podróże po wystawie stałej i wystawie czasowej Tu Muranów, wspólnie zwie-

dzaliśmy także ciekawe miejsca w Polsce i na świecie w ramach cyklu „Podróże 

Radia POLIN”. Młodzi słuchacze mogli posłuchać na antenie radia „Żydowskich 

opowieści dla najmłodszych”.

W 2020 roku wyemitowaliśmy 2 805 godzin materiałów, a nasze audycje trafiły 

nie tylko do słuchaczy z Polski, lecz także z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, 

Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno-

czonych.

Program Muzeum POLIN wykracza daleko poza 
gromadzenie zabytków, wystawy i działalność 
edukacyjną. Każdego tygodnia oferujemy naszym 
gościom kilka wydarzeń kulturalnych: spektakle, 
performanse, projekcje filmów, spotkania autorskie 
oraz koncerty (opisane szerzej w rozdziale „Scena 
muzyczna”).

Pomimo pandemicznych trudności, w  2020 zdo-
łaliśmy po raz czwarty otworzyć Łąkę Leśmiana – 
letnią instalację plenerową. Projekt miał charakter 
hybrydowy, a w jego ramach przez całe lato odby-
ły się 42 wydarzenia. Jednym z nich było czytanie 
wierszy Bolesława Leśmiana na antenie Radia PO-
LIN przez Barbarę Klicką, Elżbietę Lipińską i Adama 
Woronowicza. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się także „Barłóg Literacki” – cykl nieformalnych 
rozmów o literaturze prowadzonych przez Sylwię 
Chutnik i Karolinę Sulej.  Łąka była także przestrze-
nią dla początkujących artystów słowa – w  lipcu 
i sierpniu zorganizowaliśmy na niej slam poetycki.

W ramach projektu Łąka Leśmiana pojawił się rów-
nież mural stworzony przez nastolatki i  nastolat-
ków. Uczestnicy, po cyklu warsztatów prowadzo-
nych przez ekspertów, stworzyli według własnego 

projektu mural, inspirowany postacią poety. Na 
Łące zorganizowaliśmy także cykl przyrodni-
czo-ekologiczny „Eko-miasto”. Podczas spotkań 
uczestnicy mogli dowiedzieć się jak żyć wolniej, 
bardziej świadomie i zdrowiej, ale też jak np. zro-
bić własny kompostownik. Zdrowiu sprzyjało nie-
wątpliwie uczestnictwo w prowadzonych na Łące 
zajęciach jogi oraz gimnastyki dla seniorów.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszyły 
się warsztaty teatralne dla szkół przygotowa-
ne w  formie hybrydowej przez Teatr Forum. For-
mę hybrydową miały także warsztaty kreatywne 
Zoom na Muranów, dzięki którym młodzież mo-
gła nauczyć się, jak sprawnie opowiadać historie 
za pomocą fotografii.

Do sieci przenieśliśmy spotkania z  cyklu Żydow-
skie ABC, które zgromadziły przed monitorami 
aż 18 tys. odbiorców oraz Czytelnię POLIN. Dużą 
popularnością w  sieci cieszyły się także wirtual-
ne spacery po wystawie stałej oraz po wystawach 
czasowych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 

Radio POLIN

https://polin.pl/pl/laka-lesmiana-2020
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/01/30/wokol-kultury-zydowskiej-cykl-spotkan-dla-seniorow
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/warsztaty-z-teatrem-forum-dla-szkol
https://polin.pl/pl/wydarzenie/zoom-na-muranow-warsztaty-kreatywne-dla-mlodziezy
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/01/30/wokol-kultury-zydowskiej-cykl-spotkan-dla-seniorow
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Młodzi uczestnicy warsztatów z Teatrem Forum  
szukali ważnych historii ze swojego życia,  
by potem, poprzez improwizację, pracę nad 
rolami i ćwiczenia teatralne, budować spektakle. 
Ich pokaz miał miejsce w formie hybrydowej 
w grudniu 2020 roku.

Miejskie ogrodnictwo w czasie pandemii  
z Łukaszem Skopem.

Podczas warsztatów kreatywnych „Mural  
na Łące Leśmiana” uczestnicy wspólnie  
z prowadzącymi zaprojektowali i wykonali mural 
poświęcony postaci Bolesława Leśmiana.
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Scena muzyczna POLIN to coś więcej niż koncerty 
najwyższej klasy. To nieustanne poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, czym jest muzyka żydowska 
oraz w jaki sposób historia polskich Żydów może 
inspirować współczesnych artystów.

Ubiegłoroczny POLIN Music Festival zainaugu-
rowała premiera przejmującego projektu Dziew-
częca orkiestra z  Birkenau. Dyrygentka Marta  
Kluczyńska przygotowała program oparty na  re-
pertuarze dziewczęcej orkiestry działającej w obo-
zie koncentracyjnym Birkenau. Pisarka i  repor-
terka Patrycja Dołowy, na podstawie wspomnień 
i wywiadów, przygotowała libretto przywracające 
głos więźniarkom. Na scenie wystąpiła Orkiestra  
Sinfonia Varsovia oraz solistki i  aktorki: Lara St.  
John, Jing Zhao, Magdalena Sokalska, Maria Maj, 
Joanna Niemirska, Klara Bielawka, Judy Turan,  
Dorota Liliental i Ilona Janyst.

W ciągu trzech festiwalowych wieczorów (28.02–
1.03.2020) 1 600 słuchaczy uczestniczyło w sze-
ściu wydarzeniach muzycznych, m.in. w koncercie 
kameralnym z  utworami żydowskich kompozyto-
rów XX wieku, premierowym koncercie Nigunim 
tria Bastarda oraz w Żydowskim Tangu w wykona-
niu Orkiestry NFM Leopoldinum, skrzypka Micha-
ela Guttmana oraz bandoneonisty i kompozytora 
JP Jofre. Po raz pierwszy w ramach festiwalu odbył 
się koncert przyjazny sensorycznie, skierowany do 
rodzin z  dziećmi z  autyzmem. Pozytywny odbiór 
koncertu skłonił nas do organizacji jeszcze kilku 
podobnych wydarzeń w 2020 roku. 

7 marca swoją premierę miało wydawnictwo Pol-
skie Tango Hebrajskie – bogato ilustrowana histo-
ria żydowskich autorów tang w przedwojennej Pol-
sce. Album, przygotowany przez Katarzynę Zimek 
i  Tomasza Jankowskiego, wzbogacają dwie płyty 
audio z  archiwalnymi nagraniami polskich tang 
w  języku hebrajskim, przeznaczonymi do dystry-
bucji w rodzącym się państwie żydowskim. 

W roku 2020 swoją premierę miała także Gersuita 
Marcina Maseckiego: utwór inspirowany historią 
Żydowskiej Orkiestry Mandolinowej z  Ger, która 
przed wojną działała w Górze Kalwarii.

SCENA MUZYCZNA

POLIN Music Festival. Na górze: koncert Dziewczęca 
Orkiestra z Birkenau. Na dole: koncert Nigunim,  
wyk. Bastarda i Chór Grochów.
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POLIN Music Festival.  
Solistki koncertu 
Dziewczęca Orkiestra 
z Birkenau: Maria Maj, 
Lara St. John,  
Jing Zhao,  
Magdalena Sokalska, 
dyrygentka Marta 
Kluczyńska  
oraz autorka libretta 
Patrycja Dołowy. 

POLIN Music Festival.  
Koncert Shiksa:  
Lara St. John (skrzypce)  
i Matt Herskowitz 
(fortepian).

POLIN Music Festival. Koncert  
Żydowskie Tango:  
JP Jofre (bandoneon) 
i NFM Orkiestra 
Leopoldinum.



Miejsce edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” to 
kolorowa, nowoczesna i bezpieczna przestrzeń 
w Muzeum POLIN, zaprojektowana z myślą 
o najmłodszych. Można tu rysować, bawić się, 
czytać książki i muzykować.
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Miejsce Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” to 
przestrzeń, która pozwala dzieciom w wieku 0–10 lat 
poznać historię i kulturę polskich Żydów. Wszystkie 
działania „U króla Maciusia” łączyły naukę z kreatywną 
zabawą i odbywały się w prawdziwie rodzinnej 
atmosferze.

W  ubiegłym roku, z  chwilą pierwszego zamknię-
cia muzeum z  powodu pandemii, natychmiast 
przenieśliśmy aktywności rodzinne do sieci. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tam na-
sze „Żydowskie opowieści”. Do sieci przenie-
śliśmy także twórcze warsztaty rodzinne, do 
których materiały wysyłaliśmy pocztą. Gdy po-
nowne otwarcie muzeum było już możliwe, aby 
zapewnić jak największe bezpieczeństwo go-
ściom przebywającym „U  króla Maciusia”, pokry-
liśmy przestrzeń i materiały edukacyjne specjalną 
powłoką antywirusową oraz antybakteryjną. Przy-
gotowaliśmy także specjalny program animacji  
w mniejszych, rodzinnych grupach.

Wydarzenia, które cieszą się największą popu-
larnością, takie jak Dzień Dziecka czy Chanuka, 
przenieśliśmy do sieci. Z  okazji Dnia Dziecka, na 
przygotowanej przez nas stronie internetowej 
dziendzieckapolin.pl z  interaktywnymi ścieżka-
mi oraz zadaniami, dzieci i  ich opiekunowie mo-
gli wcielić się w  rycerzy i  rycerki króla Maciusia 
i wspólnie bawić się w swoich domach, korzystając 
z przygotowanych filmów i quizów. W programie to-
warzyszącym znalazło się wiele ciekawych propo-
zycji, takich jak premiera książki Jak ciężko być kró-
lem Janusza Korczaka czytanej przez aktorki Annę 
Czartoryską, Katarzynę Łaskę, Annę Muchę oraz 
Katarzynę Zielińską, spektakl Piotruś Pan Teatru 
Nowego czy audycje Radia POLIN. Wydarzenie cie-
szyło się dużą popularnością – uczestniczyło w nim 
ponad 17 tys. odbiorców. Formuła on-line sprawiła,  
że byli z nami odbiorcy z całej Polski i  z zagrani-
cy. „Dzień Dziecka w  królestwie króla Maciusia” 
został nominowany do Warszawskiej Nagrody 
Edukacji Kulturalnej 2020. Ogromną popularno-
ścią cieszyła się także „Chanuka rodzinna on-line”  
– wzięło w niej udział ponad 44 tys. osób.

DO MUZEUM Z DZIEĆMI
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Zamiast tradycyjnego pikniku z okazji Dnia Dziecka 
wyczarowaliśmy wirtualną krainę króla Maciusia: 
na stronie dziendziecka.polin.pl udostępniliśmy 
mnóstwo gier, quizów i innych zabaw.

Podczas chanukowych zabaw zgromadziliśmy przed 
ekranami ponad 44-tysięczną publiczność z całej 
Polski, a łączny zasięg wydarzenia to ponad 135 
tys. odbiorców. Internauci chwalili program: 
„Bardzo ciekawy pomysł. Zabawy integracyjne  
i to wchodzenie w inny, dziecięcy świat, wciąga!”.
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Kulturę polskich Żydów można smakować całkiem 
dosłownie – w kuchni żydowskiej zapisane są bowiem 
zasady religijne oraz historia przenikających się tradycji  
i zwyczajów. Muzeum POLIN dzieli się tymi smakami oraz 
objaśnia je podczas warsztatów kulinarnych i innych 
wydarzeń poświęconych kuchni żydowskiej.

Na początku 2020 roku udało nam się przeprowa-
dzić kilka spotkań kulinarnych, m.in. warsztaty dla 
osób głuchych i niewidomych w ramach projektu 
„Posmakuj Warszawy”. Gdy sytuacja zmusiła nas 
do przeniesienia działalności do sieci, zapropono-
waliśmy internautom dwa cykle warsztatów Gotuj 
z Malką Kafką! oraz Gotuj z Alessią Di Donato!

W dniach 29.09–04.10 odbyła się już trzecia edy-
cja TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia. „Tisz” 
oznacza w  jidysz „stół”, a  w  chasydzkiej tradycji 
mianem tym określa się także radosny czas spę-
dzany na wspólnym jedzeniu, śpiewaniu i rozmo-
wach przy stole. Hasłem przewodnim ubiegło-

rocznej edycji było słowo BLISKO, odnoszące się 
zarówno do bliskości kuchni żydowskiej i polskiej, 
jak i  bliskości między ludźmi oraz postawy anty-
dyskryminacyjnej. 

Ze względu na obowiązujące restrykcje zrealizo-
waliśmy 10 stacjonarnych wydarzeń kulinarnych 
(z ograniczoną liczbą uczestników), w których wzię-
ło udział 175 osób, a także 18 kulinarnych wydarzeń 
on-line, w  których uczestniczyło aż 41 591 osób. 
TISZ gościł we wszystkich głównych stacjach ra-
diowych: RMF, RMF MAXXX, Polskim Radiu, a tak-
że w TVP2 oraz w mediach zagranicznych. Już dru-
gi rok z  rzędu w  trakcie trwania festiwalu goście 
warszawskich barów mlecznych mogli znaleźć  
w menu nazwy potraw zapisane w języku jidysz – 
są one wspólne dla kuchni polskiej i żydowskiej. 

Dużą popularnością w  sieci cieszyły się filmy te-
matyczne Basi Stareckiej Mały Izrael w Warszawie 
oraz Muranów od kuchni, a także wykład Barbary 
Kirshenblatt-Gimblett Tysiąc stron jedzenia.

KUCHNIA ŻYDOWSKA Z POLIN

W 2020 roku odbyła się już trzecia edycja TISZ Festiwal 
Żydowskiego Jedzenia - imprezy, która przyciąga 
miłośników tradycyjnej i nowoczesnej kuchni 
żydowskiej. 

https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/05/08/gotuj-z-malka-kafka
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/05/08/gotuj-z-malka-kafka
https://polin.pl/pl/kuchnia-zydowska-z-POLIN
https://polin.pl/pl/tisz2020
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Uczestnicy festiwalu mogli m.in. obejrzeć film o historii 
macy, odwiedzić piekarnię wypiekającą chałkę 
i bialystoker kuchen oraz wyhaftować wyjątkowy, 
festiwalowy obrus.

Podczas TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia  
w 2020 r. w warszawskich barach mlecznych 
pojawiły się nazwy potraw w języku jidysz.
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Celem muzealnego portalu Polscy Sprawiedliwi jest dokumentacja i populary-

zacja historii ratowania Żydów podczas II wojny światowej. Prowadzimy wywia-

dy ze Sprawiedliwymi i  Ocalałymi, pozyskujemy relacje archiwalne i  te, które 

przetrwały jedynie w pamięci rodzinnej.

Nasza kolekcja, gromadzona od 2007 roku, liczy już niemal 1000 historii pomo-

cy. Wywiady, opracowania i  fotografie są łatwo dostępne dzięki alfabetycznej 

liście nazwisk Sprawiedliwych oraz ukrywających się Żydów.

W  2020 roku nasz portal odwiedziło 300 tys. użytkowników. W  tym samym 

roku opublikowaliśmy kolejne kilkadziesiąt historii Polek i Polaków, którzy pod-

czas Zagłady udzielali pomocy Żydom. Upamiętniliśmy także ważne rocznice 

historyczne, m.in. 110. rocznicę urodzin Ireny Sendlerowej. Z tej okazji opubli-

kowaliśmy wystawę wirtualną przygotowaną we współpracy z  Google Arts & 

Culture, a  w  wyszukiwarce Google prezentowana była specjalna grafika (tzw. 

Doodle) inspirowana historią Ireny Sendlerowej. Na portalu upamiętniliśmy także  

20. rocznicę śmierci Jana Karskiego oraz 30. rocznicę śmierci Mieczysława Fog-

ga. Historię pomocy udzielanej Żydom przez jednego z najpopularniejszych pol-

skich śpiewaków i kompozytorów XX w., Sprawiedliwego wśród Narodów Świa-

ta, przedstawiliśmy w  formie czteroodcinkowej audycji (podcastu) na falach  

Radia POLIN.

PORTALE  
INTERNETOWE  
MUZEUM

Polscy Sprawiedliwi

Na portalu muzealnym Wirtualny Sztetl znajdziemy zbiór opracowań na temat  

historii lokalnych społeczności żydowskich. Strona została w ubiegłych latach 

wyróżniona w  prestiżowym konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 

organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Pandemia stała się dla nas szansą na udokumentowanie współczesnej historii  

Żydów polskich w zupełnie nowym kontekście sytuacji wyjątkowej, na swój spo-

sób granicznej. Pozyskaliśmy nagrania i fotografie m.in. świąt żydowskich pod-

czas lockdownu, co w  oryginalny sposób wzbogaciło naszą kolekcję zbiorów 

cyfrowych.

W  roku 2020 na portalu Wirtualny Sztetl opublikowaliśmy szczegółową do-

kumentację 200 najważniejszych nagrobków z  cmentarzy żydowskich 

przy ul. Okopowej w  Warszawie oraz przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. W  ra-

mach rozbudowy zbiorów historii mówionej przeprowadziliśmy pięć wywia-

dów z  rozmówcami ze społeczności żydowskiej w  Polsce, opracowaliśmy 

65 transkrypcji, udostępniliśmy na Wirtualnym Sztetlu 35 nowych opraco-

wań wywiadów oraz rozpoczęliśmy udostępnianie relacji na nowo utworzo-

nym kanale YouTube. Dostosowaliśmy nasze produkcje audiowizualne do 

potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. Aby udostępnić owoce naszej pra-

cy odbiorcom zagranicznym, uzupełniliśmy wersję angielską portalu. Współ-

praca z  Wikipedia Polska pozwoliła nam z  kolei rozbudować ponad 400 ha-

seł o  dane z  muzealnej kolekcji opracowań historiograficznych w  polskiej,  

angielskiej i niemieckiej wersji językowej – ponad 41 300 użytkowników Wiki-

pedii zapoznało się z treściami z Wirtualnego Sztetla.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również prace nad nową zakładką strony upo-

wszechniającą wiedzę o  zasłużonych dla kultury i  nauki Żydówkach i  Żydach 

polskich będących bohaterami nowo otwieranej galerii wystawy stałej muzeum 

Dziedzictwo. 

Wirtualny Sztetl

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/lista
https://artsandculture.google.com/exhibit/irena-sendler/yAKy_XNxPh8dLQ
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2020/09/02/rocznica-smierci-mieczyslawa-fogga
https://sztetl.org.pl/
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Centrum Informacji Historycznej to miejsce m.in. konsultacji genealogicznych, 

do czasów pandemii obsługujące 4 000 gości rocznie i kolejne 1 000 drogą ko-

respondencyjną. W Centrum oferujemy, jako jedni z nielicznych w Europie, bez-

płatny dostęp do zbiorów USC Shoah Foundation (55 000 relacji świadków hi-

storii). Nasz zespół wspiera gości w obsłudze baz genealogicznych: MyHeritage,  

Ancestry, Jewish Records Indexing – Poland, a  także pracuje nad zgromadze-

niem nowych rekordów genealogicznych. I właśnie ta praca Centrum Informacji  

Historycznej została zauważona i doceniona – 19 października 2020 r. otrzyma-

liśmy nagrodę za zarządzanie zasobem genealogicznym w 40. edycji konkursu 

Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2019. 

Czym jest ów zasób genealogiczny? To dokumenty źródłowe: odpisy z ksiąg sta-

nu cywilnego i ksiąg ludności, świadectwa szkolne, własnoręcznie spisane życio-

rysy, paszporty pozwalające zlokalizować Żydów, którzy wyemigrowali z Polski 

przed wojną i uniknęli losu swoich krewnych – ofiar Zagłady. W sumie w latach 

2017–2019 w partnerstwie z Archiwami Państwowymi w Polsce i Państwowym 

Archiwum Obwodu Iwanofrankiwsk w Ukrainie zespół Centrum Informacji Histo-

rycznej pozyskał 190 tys. skanów dokumentów paszportowych i obywatelskich 

z  lat 1918–1939, potrzebnych do kwerend genealogicznych Żydów polskich. 

Na ich podstawie powstał indeks genealogiczny, liczący 31 600 rekordów oso-

bowych, od czerwca 2019 r. dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej 

w zakładce „Genealogia” portalu Wirtualny Sztetl (1 000 nowych zalogowanych 

użytkowników z całego świata od momentu uruchomienia) oraz w bazie United 

States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

W  roku 2020 w  Centrum obsłużyliśmy 567 gości, odpowiedzieliśmy na 652  

zapytania mailowe. Udostępniliśmy 15 tys. rekordów genealogicznych z Wirtual-

nego Sztetla w bazie JRI Poland, a w siedzibie muzeum 4 400 nagrań z Fortunoff 

Video Archive for Holocaust Testimonies. Rozpoczęliśmy także przygotowania 

odpłatnej oferty genealogicznej on-line.

Od lat staramy się o to, by działania muzeum miały 
charakter otwarty i trafiały do różnych grup odbiorców. 
Dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć 
propozycji dla osób zainteresowanych najnowszymi 
ustaleniami naukowymi na temat historii polskich 
Żydów bądź też zawodowo zajmujących się historią, 
socjologią czy naukami politycznymi. Większość działań 
naukowych muzeum realizujemy w ramach Global 
Education Outreach Program (GEOP), którego celem 
jest rozwój i wspieranie studiów nad historią i kulturą 
Żydów polskich na świecie. 

W  2020 roku udało nam się zorganizować kilka 
istotnych dla środowiska naukowego wydarzeń. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferen-
cja naukowa on-line „...wiadomość ta spadła jak 
grom” 80. rocznica zamknięcia getta warszaw-
skiego, zorganizowana we współpracy z Centrum 
Badań nad Zagładą Żydów i  Żydowskim Instytu-
tem Historycznym. Wraz z Ambasadą Republiki Li-
tewskiej oraz z Uniwersytetem Wileńskim przygo-
towaliśmy także międzynarodową konferencję 
o Gaonie Wileńskim. W ramach GEOP stworzyli-
śmy serię podcastów What’s New, What’s Next? 
Jewish Studies in the time of pandemic, poprze-
dzającą przełożoną o  rok konferencję oraz kon-
tynuowaliśmy seminarium doktorskie. Interesu-
jącym wyzwaniem było dla nas przygotowanie 
wykładów towarzyszących wystawie Tu Muranów, 
np. wykład Murarze i windziarki. Herosi na rusz-
towaniach autorstwa Beaty Chomątowskiej.

W minionym roku muzeum opublikowało m.in. ka-
talog wystawy czasowej Tu Muranów. Dzielnica 
ponad gruzami w wersji polskiej oraz angielskiej. 
Stworzyliśmy także audioprzewodnik rodzinny po 
wystawie stałej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Centrum Informacji Historycznej

https://www.polin.pl/pl/konferencja-naukowa-online-wiadomosc-ta-spadla-jak-grom
https://www.polin.pl/pl/konferencja-naukowa-online-wiadomosc-ta-spadla-jak-grom
https://www.polin.pl/pl/konferencja-naukowa-online-wiadomosc-ta-spadla-jak-grom
https://www.polin.pl/pl/konferencja-gaon-z-wilna
https://www.polin.pl/pl/konferencja-gaon-z-wilna
http://polin.pl/pl/podkasty-geop-whats-new-whats-next
http://polin.pl/pl/podkasty-geop-whats-new-whats-next
http://polin.pl/pl/murarze-windziarki
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Podcasty w serii GEOP What’s New, What’s Next? 
Jewish Studies in the time of pandemic to 
opublikowany przez muzeum zbiór wykładów 
dotyczących odpowiedzi społeczności 
żydowskich na epidemię w ujęciu 
historycznym i współczesnym, a także nowych 
źródeł, metodologii badawczych i zmian 
paradygmatów w studiach żydowskich. 

Podczas wykładu Murarze i windziarki. Herosi na 
rusztowaniach Beata Chomątowska przedstawiła 
losy i rywalizację muranowskich przodowników, 
którzy wznosili pierwsze i największe osiedle 
robotnicze w centrum Warszawy.

Konferencja naukowa online „... wiadomość ta spadła  jak 
grom.” 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego 
pozwoliła na przyjrzenie się uwarunkowaniom 
związanym z powstaniem getta, niemieckim planom 
i działaniom oraz postrzeganiu sytuacji przez Żydów 
i ich polskie otoczenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=sx9NxJfrSQk
https://www.youtube.com/watch?v=2xjNNe4d7xA
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Chór POLIN to chór społeczny działający przy muzeum od 2014 roku. Oprócz 

tradycyjnych technik pracy z  głosem chór poszukuje też niestandardowych, 

eksperymentalnych środków wyrazu. Dźwięki, melodie i  interpretacje powsta-

ją w wyniku indywidualnych i grupowych poszukiwań emisyjnych, rytmicznych  

i brzmieniowych. Chór tworzył już koncerty, performanse, działania towarzyszą-

ce wystawom czasowym, nagrywał ścieżki dźwiękowe do alternatywnych au-

dioprzewodników, filmów i spektakli.

W 2020 roku chór pod przewodnictwem kompozytorki Anny Szwajgier przygo-

tował performanse dźwiękowe, stanowiące komentarz do głównych motywów 

wystawy Gdynia – Tel Awiw. Jako materiał do pracy chóru posłużyły obiekty, 

archiwalia, teksty i narracje audiowizualne wchodzące w skład ekspozycji oraz 

inne materiały z epoki. Drugiej wystawie czasowej, Tu Muranów, towarzyszyła 

przygotowana przez kompozytora Wojciecha Blecharza Mantra dla Muranowa 
– rodzaj dźwiękowej medytacji, muzycznego spaceru, którego fragmenty rozpi-

sane są na przestrzenie wyjątkowego budynku Muzeum POLIN. Premiera Man-

try… odbyła się w czerwcu 2020 i stanowiła rodzaj przejścia od pandemicznego 

zamknięcia do ponownego otwarcia budynku muzeum.

Laboratorium Praktyk Muzealnych to interdyscyplinarny 
projekt mający na celu poszukiwanie nowych 
form interpretacji historii. To także poszukiwanie 
kolektywnych form wypowiedzi i budowanie 
społeczności wokół muzeum. W ramach Laboratorium 
działa m.in. społeczny Chór POLIN oraz Muzealny  
think-tank.

W  roku 2020 udało nam się zrealizować projekt 
„Laboratorium miejskie” towarzyszący wystawie 
Gdynia – Tel Awiw. Uczestnicy projektu wkroczyli 
na zakończenie wystawy, by dokonać interwencji 
w  ekspozycję, uzupełnić jej treść, zmodyfikować 
jej znaczenie, tchnąć życie w makiety.

Z  inicjatywy Laboratorium powstała również in-
stalacja społeczna towarzysząca wystawie Tu Mu-
ranów. Instalację tworzyły pamiątki rodzinne, do-
kumenty, fotografie oraz przedmioty przekazane 
muzeum przez mieszkanki i  mieszkańców Mura-
nowa.

LABORATORIUM  
PRAKTYK  
MUZEALNYCH

Chór POLIN

… to działająca od 2014 roku nieformalna sieć pracowników i pracowniczek mu-

zeów, organizacji wspierających rozwój muzealnictwa oraz ludzi kultury współ-

pracujących z muzeami. Każda edycja think-tanku jest poświęcona innemu te-

matowi – są to zazwyczaj zagadnienia nieobecne na innych muzealnych forach 

lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej.

W 2020 roku Muzeum POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za-

prosiły muzealników i muzealniczki z całej Polski, jak również osoby zaintereso-

wane działaniami na rzecz społeczności lokalnych, do debaty na temat „Muzea 

i sąsiedztwo”. Podczas spotkań uczestnicy zastanawiali się, jaką rolę odgrywają 

oraz jaką mogą odgrywać muzea w relacji z sąsiadami – mieszkańcami i miesz-

kankami, historią miejsca, jego przyszłością oraz otaczającym je ekosystemem.

Muzealny think-tank

Podczas debaty „Muzea i sąsiedztwo” dyskutowaliśmy  
o roli, jaka odgrywają muzea w relacji z sąsiadami.

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/chor-polin-performans-muzyczny-na-wystawie-gdynia-tel-awiw
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/mantra-dla-muranowa-chor-polin-wojtek-blecharz
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2020/01/27/relacja-z-interwencji-w-przestrzeni-wystawy-gdynia-tel-awiw-laboratorium
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Wystawie czasowej „Tu Muranów” 
towarzyszyły wykonania „Mantry  
dla Muranowa” – muzycznego 
spaceru i dźwiękowej medytacji, którą 
Chór POLIN wykonywał w różnych 
przestrzeniach budynku muzeum.
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W 2020 roku po raz szósty przyznaliśmy Nagrodę POLIN 
– wyróżnienie, którego celem jest uhonorowanie osób 
i organizacji działających na rzecz ochrony pamięci 
o historii polskich Żydów i promocja postaw zgodnych 
z misją naszego muzeum. Tym razem nie mogliśmy 
wręczyć nagrody podczas uroczystej gali. Zamiast tego 
zaprosiliśmy widzów na wirtualną wyprawę do miejsc,  
w których działają finaliści konkursu.

Laureatem szóstej edycji konkursu został Paweł 
Kulig, który od 8 lat opiekuje się Nowym Cmenta-
rzem Żydowskim w Łodzi, a od roku jest prezesem 
Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego 
i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego Łodzi. Zwy-
cięzca otrzymał nagrodę finansową w wysokości 
20 tys. złotych.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. 
Dariusza Stoli przyznała wyróżnienia Justynie  
Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego oraz działa-
jącemu w  Wielkopolsce Stowarzyszeniu Kroto-
chwile. Justyna Biernat jest założycielką Fundacji 
Pasaże Pamięci. Od wielu lat, poprzez działania 
na polu kulturalnym i  naukowym, chroni pamięć 
o  tomaszowskich Żydach. Wyróżniona otrzymała 

nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych. 
Stowarzyszenie Krotochwile dba natomiast o  za-
chowanie lokalnego dziedzictwa żydowskiego  
w Wielkopolsce. Zajmuje się popularyzacją wiedzy 
o historii i kulturze żydowskiej, a w 2020 roku prze-
prowadziło pierwszy etap inwentaryzacji cmenta-
rza w Koźminie Wielkopolskim. Organizacja otrzy-
mała nagrodę w wysokości 10 000 złotych.

W  gronie tegorocznych finalistów konkursu zna-
leźli się również: Agnieszka Mysakowska z Wielu-
nia, Karol Głębocki z Wysokiego Mazowieckiego 
oraz Mirosław Reczko z  Ciechanowca. Wszyscy 
finaliści otrzymali nagrody finansowe w wysokości 
5 tys.  złotych.

NAGRODA POLIN

W gronie finalistów szóstej edycji Nagrody POLIN znaleźli 
się (od góry): Justyna Biernat, Stowarzyszenie 
Krotochwile, Paweł Kulig (laureat konkursu),  
Karol Głębocki, Agnieszka Mysakowska  
oraz Mirosław Reczko.

W 2020 roku zabraliśmy internautów w wirtualną  
podróż do miejsc, w których działają finaliści 
naszego konkursu.

https://www.youtube.com/watch?v=DACj-glVWL0
https://www.youtube.com/watch?v=DACj-glVWL0
https://polin.pl/pl/aktualnosci/2020/08/28/nagroda-polin-2020-kapitula-konkursu
https://www.youtube.com/watch?v=Cx_wLXJN0oQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cx_wLXJN0oQ
https://www.youtube.com/watch?v=9B8BW03GxeE
https://www.youtube.com/watch?v=9B8BW03GxeE
https://www.youtube.com/watch?v=jDll9NyD4sY
https://www.youtube.com/watch?v=T5aZ8l_K3kA
https://www.youtube.com/watch?v=LMgqvy6ghXI
https://www.youtube.com/watch?v=r03N-4iktxc
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Bogaty program Muzeum POLIN nie mógłby 
powstać bez wsparcia darczyńców indywidualnych 
i instytucjonalnych oraz partnerów biznesowych. Ich 
życzliwość i zaufanie umożliwia nam organizowanie 
działań edukacyjnych, naukowych i kulturalnych. 
Kluczową rolę w pozyskiwaniu funduszy i współpracy 
z darczyńcami odgrywa Stowarzyszenie Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce – jeden z trzech 
założycieli Muzeum POLIN.

W roku 2020 Stowarzyszenie przeznaczyło na re-
alizację projektów prowadzonych wspólnie z mu-
zeum kwotę ponad 3 milionów złotych pozyskaną 
od kilkudziesięciu darczyńców z Polski i ze świata. 
Było jednocześnie inicjatorem „POLIN Emergen-
cy Fund Campaign” – specjalnej inicjatywy pro-
wadzonej wspólnie z muzeum i American Friends 
of POLIN Museum. Jej celem było pozyskanie do-
datkowych środków na poprawę trudnej sytuacji 
finansowej naszej instytucji spowodowanej pan-
demią COVID-19. Stowarzyszenie kontynuuje też 
starania o budowę kapitału żelaznego, między in-
nymi poprzez kampanię „Legacy”. Jej celem jest 
zebranie środków na działalność programową 
oraz stabilny rozwój muzeum. Pozyskiwanie fun-
duszy przez Stowarzyszenie wspiera także Rada 
Darczyńców. Podczas dorocznego spotkania dar-
czyńcy zadecydowali o dalszym wspieraniu dzia-
łań Stowarzyszenia na rzecz muzeum. Wsparcie  
to umożliwia pozyskiwanie funduszy, szczególnie 
za granicą.

Działania mające na celu pozyskiwanie funduszy 
prowadzi również samo Muzeum POLIN, skupiając 
się na darczyńcach instytucjonalnych – zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. W roku 2020 wspar-
cie okazały nam m.in.: Fundacja Citi Handlowy  
im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Konrada  
Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko- 
Niemieckiej, Dutch Jewish Humanitarian Fund 
oraz Ambasada Izraela i  Ambasada Stanów  
Zjednoczonych w Warszawie. Nasze projekty uzy-
skały również wsparcie Ministra Edukacji i Nauki, 
a  także wsparcie z  programów Ministra Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu. Muzeum 
otrzymało też środki z programów Unii Europej-
skiej: „Erasmus+”, „Prawa, równość i  obywatel-
stwo” oraz z instrumentu „Łącząc Europę”.

Muzeum POLIN współpracuje również z  wielo-
ma partnerami biznesowymi. Orange Polska S.A., 
jako partner technologiczny muzeum, dostarcza-
ło usługi związane z zarządzaniem i dostępem do 
szerokopasmowego Internetu. Firma Mercedes- 
Benz Financial Services wsparła działalność mu-
zeum, udostępniając do celów służbowych po-
jazd Mercedes-Benz klasy V. Lufthansa i Lufthansa  
Cargo wsparły organizację wystawy Gdynia  
– Tel Awiw. Sieć Biedronka wsparła akcję Żonkile.

DARCZYŃCY
anonimowi darczyńcy

Fay i Julian Bussgang

David Chesluk

Yoel Citron

Corinne Evens i Association 
Européenne du Musée de 
l’Histoire des Juifs de Pologne 
POLIN

Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.

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

Fundacja Koret

Fundacja Odette  
i Nimroda S. Ariava

Fundacja Rodziny Parasol

Funtronic

Jay Geller

Michael Guttman

Doris P. Haims

Ira Handelman

Hochberg Family Foundation 

Jankilevitsch Foundation

Marian Kornilowicz

Irene Kronhill-Pletka

Ronald S. Lauder

David Lubarsky

Lufthansa

Lufthansa Cargo

Orange Polska S. A.

Carmit i Ygal Ozechov

Ewa Masny-Askanas  
i Wiktor Askanas

Mercedes-Benz Financial 
Services

Andrzej i Małgorzata  
Rojkowie

Zygmunt Rolat

Ruby Family Foundation

Sills Family Foundation

sieć Biedronka 
 (Jeronimo Martins Polska)

Roselyne Chroman Swig

Tad Taube 
i Taube Philanthropies

Technika

The Linda Frum and Howard 
Sokolowski Charitable  
Foundation

The Louis and Anne Abrons 
Foundation

Tomek Ulatowski

Małgorzata and Adam Weiss

William K. Bowes,  
Jr. Foundation

Wolf and Dora Rajcher  
Memorial Fund

Rodney Zemmel

Lista darczyńców i sponsorów 
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Projekt predefiniowany „Żydowskie Dziedzictwo 
Kulturowe” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet 
krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielone, konkurencyjnej  
i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „JOSIMA – warsztaty Very Young 
Composers” dofinansowany z funduszy 
Departamentu Stanu USA za pośrednictwem Ambasady 
Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Projekt „Holocaust Teacher Training 
Program in USA” dofinansowany z funduszy 
Departamentu Stanu USA za pośrednictwem Ambasady 
Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Projekt „TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia 
– 3. Edycja” współfinansowano ze środków 
Dutch Jewish Humanitarian Fund. 

Projekt „www.muzeach” 
współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Projekt „Kontynuacja, rozwój 
i udostępnianie anglojęzycznej  
wersji portalu Wirtualny Sztetl”  
był realizowany we współpracy z Fundacją  
Konrada Adenauera oraz przy jej wsparciu.

Projekt „Wirtualny Sztetl – rozbudowa 
Historiograficznej Bazy Danych, 
część 2” dofinansowała Fundacja Citi 
Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Projekt „Przygotowanie elementów 
edukacyjnych do wystawy czasowej 
w Muzeum POLIN, poświęconej 
warszawskiej dzielnicy Muranów i jej mieszkańcom” 
dofinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projekt „Biografie i polityka. 
Udział Żydów i osób pochodzenia 
żydowskiego w ruchach lewicowych 
w XIX i XX wieku w Polsce” dofinansowała Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Projekt „Koncert on-line  
Marcin Masecki / Mike Marshall:  
Ger Mandolin Duo” dofinansował Goethe-Institut.

Projekt „Odkrywanie kuchni 
izraelskiej, prezentacja kuchni 
izraelskiej w ramach TISZ 
Festiwal Żydowskiego Jedzenia” 
współfinansowano ze środków Ambasady Izraela  
w Polsce w imieniu Państwa Izrael.

Konferencję „What’s New, 
What’s Next? Innovative Methods, 
New Sources and Paradigm Shifts  
in Jewish Studies” dofinansowano z programu 
„Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt „Dziedzictwo Niepodległej” 
sfinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Projekt „Marcin Masecki, Utwór poświęcony 
żydowskiej orkiestrze mandolinowej z Ger” 
dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat 
ustanowionych w grach objętych 
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 
w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, 
realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt „Model komunikacji empatycznej  
w edukacji dorosłych w muzeach historycznych 
i miejscach pamięci” współfinansowano ze środków 
programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Projekt „Chatbot Kulturowy – Wielojęzyczny 
Europejski Chatbot Europeany” był 
współfinansowany przez instrument  
Unii Europejskiej „Łącząc Europę”.

Projekt „Horyzontalna edukacja historyczna  
w działaniach niedyskryminacyjnych” był finansowany 
przez Program Unii Europejskiej „Prawa, równość 
i obywatelstwo” (2014–2020).

Projekt „Przeciwdziałać ksenofobii, rasizmowi 
i antysemityzmowi poprzez świadectwa” był 
finansowany przez Program Unii Europejskiej „Prawa, 
równość i obywatelstwo” (2014–2020).



Małgorzata Słupska
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Pracownicy Muzeum POLIN, poświęcając dużo uwagi 
zwiedzającym, nie zapominają o rozwoju własnym.  
Od kilku lat w muzeum funkcjonuje wewnętrzna  
polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, 
która umożliwia wybór rzecznika lub rzeczniczki  
ds. przeciwdziałania tym niepożądanym zjawiskom.  
Mało która instytucja kultury może pochwalić się taką 
funkcją. Osoba na tym stanowisku odpowiada  
m.in. za edukację: przeprowadza wewnętrzne  
warsztaty dla nowo zatrudnionych osób, warsztaty  
z rozwiązywania konfliktów dla wszystkich 
pracowników, a także organizuje wykłady m.in.  
z Polskim Towarzystwem Prawa 
Antydyskryminacyjnego.

Zespół pracowników od lat wspiera grupa zaan-
gażowanych wolontariuszy. Centrum Wolonta-
riatu zrzesza społeczność wspierającą codzienne 
działania muzeum oraz prowadzi cykliczną rekru-
tację wolontariuszy do akcji Żonkile. Od począt-
ku 2020 roku współpracowaliśmy w  ramach wo-
lontariatu długoterminowego z  grupą 110 osób. 
Wsparcie wolontariuszy okazało się nieocenione 
w pandemicznych realiach – pomagali nam m.in. 
w obsłudze platform do komunikacji on-line, two-
rzyli napisy do materiałów zamieszczanych na 
muzealnych kanałach tak, by były one dostępne 
dla osób niesłyszących, tłumaczyli materiały ob-
cojęzyczne, a  w  czasie akcji Żonkile nawiązywali 
kontakty z amerykańskimi instytucjami, promując 
nasze działania w USA. Nasi wolontariusze włączy-
li się również w pomoc seniorom z Gminy Żydow-

skiej – robili im zakupy oraz spędzali wspólnie czas. 
Gdy pozwalała na to sytuacja epidemiologiczna, 
wolontariusze wspierali nas również stacjonarnie 
– jak zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc w or-
ganizacji Łąki Leśmiana czy TISZ Festiwalu Żydow-
skiego Jedzenia. Udało nam się również zorgani-
zować kurs przewodnicki po Muranowie śladami 
getta warszawskiego, dzięki któremu siedem osób 
zdobyło uprawnienia do oprowadzania uczestni-
ków wizyt studyjnych oraz grup wolontariackich 
podczas akcji Żonkile w 2020 roku.

Do akcji Żonkile w 2020 roku zgłosiło się 1 666 wo-
lontariuszy indywidualnych. Z  powodu pandemii 
COVID-19 nie mogli jednak jak co roku wyjść na 
ulice Warszawy i  rozdawać papierowych żonkili. 
Promowali więc nasze działania w Internecie udo-
stępniając zdjęcia, filmy oraz posty dotyczące po-
wstania w getcie warszawskim.

ZESPÓŁ MUZEUM I WOLONTARIUSZE 
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BĄDŹMY W KONTAKCIE!
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