
Jak dobrze ugotować jajko? Ziemniaki na 
placki trzesz na grubych czy drobnych 
oczkach? Które śledzie najlepsze: w wodzie, 
oleju czy cebuli? A kompot z suszu to pewnie 
na święta? Echa dawnych domów wciąż 
brzmią na Muranowie. 

Nakryty stół

W niedzielę, 20 października na Muranowie będzie na Was czekać siedem miejsc inspirowanych siedmioma 
świętami żydowskimi. Można je odwiedzić tego dnia między godziną 12:00 a 15:00.
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1.Kuczka na parkingu Muzeum Polin, 
od ul. Anielewicza, dawniej ulica Gęsia

Wejdź do szałasu. Specjalnie dla Muzeum zapro-
jektowała go Olga Konik, studentka krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Poszukaj jedzenia, spróbuj.

SUKOT - od hebr. suka = szałas, namiot, budka, kuczka  
– Nazwa święta pochodzi od słów zawartych w Księdze  
Kapłańskiej (23,42): „Przez siedem dni będziecie mieszkać  
w szałasach [hebr. ba-sukot]”. Święto ma przypominać  
o wędrówce Żydów przez pustynię podczas ucieczki z Egiptu. 
W owych szałasach spożywa się posiłki i nocuje, jednak  
w chłodniejszym klimacie nie jest to obowiązkowe.  
W Polsce obchody Sukot miały charakter bardzo uroczysty. 
Na balkonach, werandach, podwórkach i poddaszach żydow-
skich domów, z desek i gałęzi, budowano kuczki, w których 
mężczyźni jadali wspólne posiłki, radowali się i odpoczywali.

2. W pobliżu sklepu spożywczego Żabka, 
ul. Andersa 21a, dawniej Kawiarnia Towarzyska 
przy ul. Nalewki 17

Poszukaj niebieskiego busa VW T5, wejdź do środka. 
Spróbuj.

PURIM- Święto Losów (Losowania)- żydowski karnawał. 
Świętu towarzyszą maskarady, tańce i zabawy. Upamiętnia 
wydarzenia opisane w Księdze Estery, jakie prawdopodob-
nie miały miejsce w poł. V w. p.n.e., tj. wybawienie Żydów 
z rąk Hamana, wielkiego wezyra lub pierwszego ministra 
króla Medów i Persów Ahaswerusa. Haman dążył do zgła-
dzenia wszystkich Żydów w Persji. W Purim spożywa się 
specjalny świąteczny posiłek, podczas którego nadużywa-
nie alkoholu traktowane jest prawie jak religijny obowią-
zek (por. adlojada). Podaje się też trójkątne ciastka, zwane 
hamantaszami. Zwyczajem jest rozdzielanie jałmużny ubo-
gim i wzajemne wymienianie przez przyjaciół purimowych 
prezentów, najczęściej słodyczy; dzieci dostają od rodziców 
„purimowe pieniądze” (jid. purim-gełt). Urządza się także 
widowiska zwane purimszpilami. W jesziwach „purimowi 
rabini” (młodzieńcy wybrani do parodiowania swych  
mistrzów) wygłaszają żartobliwe wykłady.

3. Dom Ukraiński, Zamenhoffa 1, dawniej między 
Pawią a Nowolipkami

Znajdź rozświetlony stół w witrynie, wejdź do  
środka. Chodź, zrób sam, a później spróbujesz tego, 
o czym mówimy.

CHANUKA- Święto Poświęcenia (Odnowienia), nazywane też 
Dniem Ognia oraz Świętem Świateł.

Chanuka, nazywana też Świętem Świateł, jest uznawana  
za jedno z najważniejszych i najradośniejszych świąt.  
Upamiętnia cud, który wydarzył się w Świątyni Jerozolim-
skiej podczas powstania żydowskiego skierowanego przeciw-
ko Grekom za panowania Antiocha IV. Przez osiem kolejnych 
nocy zapala się kolejne świece w menorze chanukowej (cha-
nukiji), czyli ośmioramiennym świeczniku.  Podczas Chanuki 
spożywamy pokarmy smażone na oleju - latkes, czy pączki.

4. Stacja Muranów, Zamenhoffa 4, dawniej róg Nalewek 
i Nowolipek

Wejdź na okrągły dziedziniec, poszukaj Stacji Muranów, 
wejdź do środka. Spróbuj.

ROSZ HA-SHANA- święto Nowego Roku, zw. też w Polsce Świętem Trąbek. 
Zgodnie z tradycją święto to jest rocznicą stworzenia świata. Tego dnia  
Najwyższy Sędzia osądza postępowanie ludzi: dobrych zapisuje do Księgi  
Życia (Sefer ha-Chajim), a złych do Księgi Śmierci. Nie wolno wówczas  
wykonywać żadnej pracy, prócz czynności związanych z przyjmowaniem 
pokarmu.

5. Kino Muranów hol główny przy kasie, Andersa 5, 
dawniej nieopodal Leszno 

Wejdź do kina,  podejdź do stołu, zapytaj wolontariusza, 
przynieś chamec, spróbuj.

PESACH (hebr. pominięty, oszczędzony) - termin związany z bibl. opisem 
„ominięcia” domów Izraelitów w czasie ostatniej z plag egipskic; zw. też 
Chag ha-Awiw (hebr., Święto Wiosny); w Polsce zwane Świętem Przaśników,  
czasem też Żydowską Wielkanocą. Pesach to najważniejsze i najstarsze świę-
to żydowskie, rozpoczynane złożeniem ofiary (omer) w Świątyni Jerozolim-
skiej. Kolejne dni Pesach, zwane są Świętem Mac (Niekwaszonego Chleba; 
hebr. Chag ha-Mac(c)ot);. Według biblijnego przekazu Mojżesz i Aron, tuż 
przed ucieczką z Egiptu, przekazali Izraelitom boski nakaz zabicia i spo-
życia pieczonego baranka z niekwaszonym pieczywem (maca) i gorzkimi 
ziołami. W ten sposób Pesach stało się świętem wyzwolenia z niewoli. Samo 
święto poprzedzają długie przygotowania, kończące się dniem zwanym Erew 
Pesach, którego najważniejszym elementem jest usuwanie z domu „zakwa-
su” – czyli wszelkich produktów spożywczych noszących ślady fermentacji.

6. Ogród Krasińskich wejście od Bohaterów Getta, 
na poziomie pomnika Bitwy o Monte Cassino 

Szukaj stołu między owocowymi drzewami, posłuchaj, 
spróbuj, weź ze sobą, dbaj.

TU BI-SZWAT- Misznie nazywany Rosz ha-Szana la-Ilanot (hebr., Nowy 
Rok Drzew). Oznacza koniec zimy oraz opadów deszczu i początek krążenia 
życiodajnych soków w drzewach. We współczesnym Izraelu T. bi-Sz. stał się 
świętem sadzenia drzew przez dzieci i młodzież szkolną. Zwyczaj nakazuje 
spożycie tego dnia piętnastu różnych rodzajów owoców, jakie rosną w Erec 
Israel, np. oliwek, daktyli, winogron, fig, jabłek, gruszek, orzechów, bananów.

7. Tygrys i Żuraw, akademia kung fu, Długa 44/50, 
w sąsiedztwie Pasażu Simonsa i KS Makabi,  
wejście od ul. Bohaterów Getta

Przy portierni skręć w lewo, podążaj za niebieską taśmą, 
zobacz, posłuchaj, weź ze sobą, pamiętaj.

SZAWUOT- (hebr., Tygodnie) zw. też Świętem Tygodni (hebr. Chag ha-Szawuot), 
Świętem Zbiorów), Dniem (Świętem) Pierwszych Owoców (Pierwocin)Pięć-
dziesiątnicą albo Żydowskimi Zielonymi Świątkami. W czasach biblijnych 
Szawuot miało charakter rolniczy, oznaczało początek zbiorów pszenicy; 
tego dnia, oprócz codziennej ofiary z pokarmów i z płynów, składano  
w ofierze dwa bochenki chleba z nowych zbiorów. O rolniczym charakterze 
Szawuot  przypomina zdobienie synagog i domów zielenią, kwiatami oraz 
gałązkami drzew. W Szawuot tradycyjnie spożywa się potrawy z mleka,  
sera i miodu, np. sernik, naleśniki, pierogi z serem.
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Dziś każde miejsce, które odwiedzicie, pisze 
swoją nową historię. Czy napewno jest ona aż 
tak daleka od tej, która już tu kiedyś się 
wydarzyła? Sprawdźcie sami, jak ludzie mogą 
być podobni i jak historia lubi się powtarzać. 

Ruszamy!


