
4.2
Spacer po Starym Mieście - Trasa żydowska dla

przedszkolaka

Ulica Żydowska
 

I Zgodnie z tym, co zapisane jest w najstarszych dokumentach, znajdujesz się przy byłej ulicy

Żydowskiej. To pierwsze miejsce zamieszkania przybywających do Warszawy Żydów. 

 

II Podążaj teraz w stronę studni i poznaj pochodzenie nazw dwóch nadrzecznych uliczek:

Wąskiego i Szerokiego Dunaju. 

 

Zdrój
 

I Dawno, dawno temu płynęły tędy rzeczki i płynęły strumienie. Prawdopodobnie to właśnie od

nich pochodzą nazwy Wąski i Szeroki Dunaj. A wiecie, że jest też inna teoria? Ponoć z dawnej

synagogi, która stała przy ulicy Piwnej, można było usłyszeć Adonai, Adonai, czyli wezwanie do

Boga. Mówi się, że mogło to mieć wpływ na nazwanie sąsiednich uliczek. 

 

II Nie obawiaj się zajrzeć w zakamarki. Przejdź najszybszą drogą przez mury i skieruj się w stronę
Barbakanu. Przed nim czeka na Ciebie makieta Starego Miasta. 

 

Barbakan
 

I Spójrz na makietę stojącą u stóp Barbakanu. Znajdź małą kropkę - wskazuje Twoją pozycję na

mapie. Skoro za Barbakanem znajduje się Stare Miasto, to jak nazwiesz tę część Warszawy?

Jest to Nowe Miasto, o 100 lat młodsza siostra Starówki. 

 

II Wróć do Starego Miasta i podążaj w stronę Baszty Marszałkowskiej. Możesz skorzystać z

ciekawszej drogi i przejść murem obronnym. 

 

Baszta Marszałkowska 
 

I Sięgnij teraz daleko wzrokiem, dalej niż Wisła. Czy to wciąż Warszawa? Oczywiście! Cały prawy

brzeg miasta zwyczajowo określany jest jako Praga. Mieszkała tam bardzo duża społeczność
żydowska. To miejsce nazywano Szmulkami. 

 

II Czas zejść z tych wyżyn. Udaj się schodkami na ulicę Brzozową, by skręcić nią w prawo.

Gnojna Góra czeka!  

 

Gnojna Góra
 

I Nic się nie martw. Wysypiska śmieci, od którego nazwano tę górę, już dawno nie ma. Ale

korzystając z widoków, spójrz teraz na Wisłę. Czy wiesz, że rzeki były niegdyś szlakami

handlowymi? Żydowscy kupcy nierzadko z nich korzystali. Rzeka była także miejscem obrzędów

podczas święta Rosz ha-Szana. Żydzi “wytrząsali” wtedy grzechy do wody. 

 

II Wróć tą samą drogą lub przejdź przez Rynek Staromiejski. Czeka Cię teraz dłuższy spacer.

Przejdź przez Barbakan aż do Wedla i skręć w lewo. Za 300 m dotrzesz do kolejnego celu.
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Granice getta 

 

I Na pewno słyszałeś/aś o wojnie, podczas której Niemcy zorganizowali getto żydowskie. Trafili

tam wszyscy Żydzi z Warszawy i jej okolic. Na tym pomniku możecie zobaczyć granice getta, a na

chodniku płyty. Nie zdziw się, gdy zobaczysz takie same w innych miejscach Warszawy.

Wskazują one granice 6-metrowych murów getta. 

 

II Podążaj dalej tą samą ulicą. Gdy światła będą miały kolor zielony, przejdź na drugą stronę, by 

 odnaleźć najbliższe ogrodzenie do Ogrodu, również zielonego. 

 

Ogród Krasińskich 
 

I Jesteś w Ogrodzie, który przed wojną był bardzo często odwiedzany przez Żydów. Odpoczywali

w nim po trudach tygodnia, a dzieci mogły bawić się, biegać i zajadać smakołyki kupione przy jego

bramie.

 

II Widzisz bramę naprzeciw stawu? Przejdź przez nią i znajdź się na dawnej ulic Nalewki. 

 

Nalewki 
 

I  Ale gdzie dokładnie jest ulica Nalewki? To tory tramwajowe pozwolą nam zobaczyć jej dawny

bieg. Choć ciężko to sobie wyobrazić, była ona jedną z najbardziej zatłoczonych ulic w mieście.

Wiesz, że od tej ulicy nazywano całą Dzielnicę Żydowską? Nalewkami właśnie. 

 

II Przyjmij tor tramwajowy za kierunek i podążaj w stronę najbliższego wieżowca. Z pewnością
przejście podziemne będzie pomocne w pokonaniu szerokiej Alei. 

 

Wielka Synagoga
 

I Znajdujesz się przed Błękitnym Wieżowcem. Stoi on w miejscu byłej Synagogi, która mogła 

 pomieścić aż 2200 osób, dlatego nazywano ją Wielką. Została niestety w czasie wojny

wysadzona w powietrze przez Niemców. 

 

II Synagogę nazywano czasami Tłomackie. Skąd taka nazwa? Przejdź za Błękitny Wieżowiec i

odkryj zagadkę. 

 

 Tłomackie 
 

I Kiedy stara Warszawa ograniczona była murami, wokół znajdowały się małe miasteczka. W tym

miejscu trafiłeś do byłego miasteczka Leszno. Jego właścicielem był Eustachy Potocki, który był
starostą tłumackim, czyli ukraińskiego miasta Tłumacz. Na dzisiejszej ulicy znajduje się jeszcze

jeden bardzo ważny budynek - to Żydowski Instytut Historyczny. 

 

II Twoja podróż dobiegła do końca. Nie masz jeszcze dość? Czekają na Ciebie kolejne przygody!


