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Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

w Warszawie

Polin Meeting Point to bogaty pro-
gram zajęć: wizyty studyjne, warsztaty, 
wykłady prowadzone przez eksper-
tów/ekspertki z Polski, izraela, niemiec 
i Ukrainy. to także zajęcia na wystawie 
stałej w Muzeum Polin oraz przygoto-
wanie wspólnych projektów w między-
narodowych grupach. Udział w szkole 
jest bezpłatny. Koszt transportu, nocle-
gu i wyżywienia pokrywa organizator. 
Wszystkie zajęcia odbywają się w ję-
zyku angielskim. 

Szkoła letnia 
dla studentów 
z Polski, izraela, 
niemiec i Ukrainy

Jesteś studentem/studentką lub absol-
wentem/absolwentką szkoły wyższej 
z Polski, niemiec, izraela lub Ukrainy? 
interesujesz się historią, wielokulturo-
wością? Chciałbyś/chciałabyś spotkać 
się w międzynarodowej studenckiej 
grupie i porozmawiać o wspólnej dla 
europy Środkowo-Wschodniej histo-
rii i jej znaczeniu współcześnie? Zgłoś 
się do międzynarodowej letniej szkoły 
Polin Meeting Point 2017. tematem 
przewodnim tegorocznej edycji jest 
Wielokulturowość lokalnie.



Podczas tegorocznej edycji zapraszamy 
Was do podjęcia tematu Wielo kulturowość 
lokalnie. Punktem wyjścia do rozmów na 
ten temat będzie przykład Zduńskiej Woli 
– miasta w województwie łódzkim, które 
do ii wojny światowej prężnie rozwijało się 
jako ośrodek polsko-żydowsko-niemiecki. 
W tym roku po raz pierwszy do udziału 

w Polin Meeting Point zapraszamy 
naszych wschodnich sąsiadów – stu-
dentów z Ukrainy. Chcemy podkreślić 
w ten sposób znaczenie wschodnio-
europejskiej perspektywy dla wspólnej 

historii naszego regionu. 

Co mówią o nas uczestnicy 
poprzednich edycji:

„Szkoła letnia Polin Meeting Point jest 
wspaniałą okazją do spotkania studentów 
z różnych krajów, uczenia się od znanych 
profesorów, poznania zasobów Muzeum 
Polin i odkrywania historycznej War-
szawy. Wspólne zajęcia w ramach szko-
ły letniej sprzyjały nawiązaniu przyjaźni 
i relacji zawodowych między uczest-
nikami i pracownikami muzeum” 
– Devra, izrael.

„Bardzo się cieszę, że miałam szansę 
uczestniczyć w szkole letniej Polin Meet-
ing Point. Poznałam wielu kreatywnych, 
otwartych młodych ludzi z izraela, niemiec 
i Polski. Program pozwolił mi odkryć moje 
prawdziwe zainteresowania i zmotywować 
do pracy na uczelni. to był bardzo produk-
tywny i efektywny, niezapomniany czas” 
– Kinga, Polska.
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Więcej informacji o programie oraz formularz 
zgłoszeniowy znajdziesz na stronie Muzeum 
Polin: www.polin.pl/pmp

na zgłoszenia czekamy do 4 maja 2017 roku.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu 
Fundacji Rodziny nissenbaumów i Fundacji 
Współpracy Polsko-niemieckiej


