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Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach”           
w Wohyniu 

2-4.10 2016 r., wstęp wolny 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy 
Wohyń ECHO oraz Zespołem Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu zaprasza do obejrzenia 
projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem 
edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności 
żydowskiej w Polsce. Projekt do końca kwietnia 2017 roku odwiedzi 71 miejscowości. W 
dniach 2-4.10 Muzeum będzie gościć w Wohyniu.  

Projekt ma na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na 
przestrzeni tysiąca lat. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia 
umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.  

Wohyń to ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców miasta. Więcej o 
żydowskiej historii Wohynia można przeczytać na portalu Wirtualny Sztetl:  

http://www.sztetl.org.pl/pl/city/wohyn/ 

W Wohyniu będzie można zobaczyć „Muzeum na kółkach” na Placu 9 września 1939 roku. 
Został przygotowany specjalny program wydarzeń towarzyszących wizycie projektu: 

- Porządkowanie cmentarza żydowskiego połączone z odczytywaniem symboliki na nagrobkach 
- Warsztaty wycinanki żydowskiej 
- Podchody Ślady żydowskiej historii w Wohyniu 
- Projekcja filmu połączona z wystawą o życiu i twórczości Janusza Korczak 
- Z Korczakiem na wohyńskim Rynku, czyli czytanie fragmentów utworów dla dzieci  
- Warsztaty tańca żydowskiego 
- Kuchnia żydowska – bliska czy daleka, czyli warsztaty kulinarne połączone z poczęstunkiem 
- Monodram Był sobie raz... na podstawie opowiadań Singera w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego z 
Bramy Grodzkiej-Teatr NN w Lublinie 
- Przywracanie pamięci, czyli Jarmark Wohyński połączony z prezentacją fragmentów historii 
mówionych oraz przenośną wystawą zdjęć wielkoformatowych w szkole, kościele i na Rynku 
 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org  

http://www.eeagrants.org/
http://www.norwaygrants.org/
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/wohyn/


   

Centralnym punktem wystawy jest interaktywna mapa każdego miasta, które odwiedza „Muzeum na 
kółkach”, na której zostały opisane ważne miejsca związane z lokalną historią żydowską. Poprzez 
trójwymiarową makietę sztetla przybliżone zostały najważniejsze miejsca typowego polsko-
żydowskiego miasteczka. Wystawa opowiada również o jidysz, hebrajskim i polskim – trzech 
współistniejących i przenikających się językach, którymi posługiwali się polscy Żydzi. 

Projekt jest podziękowaniem dla lokalnych liderów i aktywistów, którzy poświęcają swój czas                   
i środki na dbanie o pamięć o polskich Żydach. „Muzeum na kółkach” zaprasza widzów do interakcji, 
dzielenia się własnymi wspomnieniami oraz odkrywania zapomnianego dziedzictwa. Ekspozycji 
towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych i kulturalnych. Zwiedzanie wystawy i udział                
w zajęciach prowadzonych przez animatorów są bezpłatne. 

Inauguracja projektu odbyła się 26 czerwca 2014 roku w Warszawie.  

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie: 
http://www.polin.pl/pl/muzeumnakolkach 
oraz na Facebooku „Muzeum na kółkach”: 
https://www.facebook.com/muzeumnakolkach 
 
Zapraszamy  

Projekt  Muzeum na kółkach realizowany jest w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, 
dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

 
Kontakt dla prasy: 

Zofia Biernacka 
Muzeum Historii Żydów Polskich 

Współpracowniczka ds. projektu Muzeum na kółkach  
zbiernacka@jewishmuseum.org.pl   

  +48 793 600 688 
+ 48 22 379 37 30 
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