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WST!P
Dotykaj, do!wiadczaj, baw si" – odkrywaj 
z nami histori"! Zapraszamy do gry 
narracyjnej Miasteczko Malki, dzi"ki której 
obudzimy w Was ciekawo!# otaczaj$c$ 
nas ró%norodno!ci$. Poznamy barwn$ 
kultur" i tradycj" %ydowsk$. Zajrzymy 
do&%ydowskiego domu i synagogi, 
sprawdzimy, czym pachnie szabat. 
Przyjrzymy si", jak wygl$da'o %ycie 
codzienne w dawnych, wielokulturowych 
miasteczkach w Polsce. 

Oddajemy w Pa!stwa r"ce zestaw 
materia#ów edukacyjnych MUZEUM 
W PUDE(KU. Miasteczko Malki, 
przygotowany przez Muzeum Historii 
$ydów Polskich POLIN w%ramach 
programu $ydowskie Dziedzictwo 
Kulturowe. W zestawie znalaz#a si" 
gra narracyjna Miasteczko Malki 
wraz%ze%specjalnie zaprojektowan& map&, 
zdj"ciami archiwalnymi oraz replikami 
obiektów z kolekcji Muzeum POLIN 
w%postaci druków 3D. Przygotowali'my 
równie( materia#y pomocnicze, 
w%których znajd& Pa!stwo: instrukcj" 

do gry, propozycj" scenariusza zaj"), 
opisy zdj") archiwalnych, s#ownik 
poj") oraz%odpowiedzi do zada!. 
Dzi"ki tym narz"dziom b"d& Pa!stwo 
mogli zaproponowa) swoim uczniom 
i%uczennicom niezwyk#& lekcj", w czasie 
której poprzez zabaw" i%wci&gaj&c& gr" 
dzieci poznaj& podstawowe informacje 
zwi&zane z kultur& i%tradycj&%(ydowsk&. 

Materia#y mog& by) wykorzystane 
na%ró(nych lekcjach, tak(e w czasie 
zaj") dodatkowych. B"d& mog#y s#u(y) 
w%szkole latami (w przypadku zniszczenia 
którego' elementu istnieje mo(liwo') 
dodruku, dzi"ki udost"pnionym 
na%stronie www.polin.pl/muzeumwpudelku 
materia#om do%gry). Liczymy, (e pomog& 
one w pracy z%uczniami i uczennicami, 
zainspiruj&, zach"c& do dalszych 
poszukiwa! i%podejmowania dzia#a! 
lokalnych na rzecz zachowania pami"ci 
o%historii $ydów polskich.

Zespó! Edukacji 
Muzeum"Historii"#ydów"Polskich POLIN
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OPIS GRY MIASTECZKO MALKI Z INSTRUKCJ"
•  5 broszur z KARTAMI GRY, 
•  5 MAP, 
•  5 PIONKÓW, 
•  20 ZDJ*+ 

ARCHIWALNYCH, 
•  5 REPLIK OBIEKTÓW 

z%Muzeum POLIN 

w druku%3D (kubek 
dwuuchy, kielich 
kiduszowy, 2 'wieczniki 
szabatowe, jad), 

•  5 DREJDLI (drewniane 
b&czki chanukowe), 

•  2 KIPY (nakrycia g#owy).

Miasteczko Malki to gra narracyjna, w której gracze 
wcielaj& si" w posta) Antka – wspó#czesnego 12-latka, 
który niespodziewanie przenosi si" o 100 lat w%przesz#o'). 
Tra,ia do miasteczka, jakich by#o wiele w dawnej Polsce, 
gdzie obok siebie (yli Polacy i $ydzi. Przewodniczk& 
ch#opca jest 11-letnia $ydówka – Malka. Dzieci wspólnie 
zwiedzaj& miasteczko, poznaj&c (ydowskie tradycje, 
'wi"ta, kuchni" i realia dnia codziennego.

W gr" mo(na gra) indywidualnie lub w zespo#ach 
od%2%do%6 osób.

Ka(da grupa lub indywidualny gracz otrzymuje 
broszur" z KARTAMI GRY, MAP* MIASTECZKA i pionek. 
Archiwalne zdj"cia, repliki obiektów muzealnych 
w%postaci druków 3D, drejdle i kipy nale(y umie'ci) 
w%widocznym miejscu, dost"pnym dla wszystkich 
graczy. Grupy lub indywidualni gracze umieszczaj& 
pionek na mapie - ustawiaj& go na RYNKU. Histori" Malki 
i Antka rozpoczynaj& od karty RYNEK, czytaj& jej tre') 
i wykonuj& zadanie: odszukuj& odpowiednie zdj"cia, 
obiekty, odpowiadaj& na pytania. Nast"pnie gracze 
decyduj&, któr& z dwóch mo(liwych dróg wybra) dalej. 
Znajduj& w broszurze kolejn& KART* GRY, zatytu#owan& 
adekwatnie do podj"tej przed chwil& decyzji. Kolejna 
karta to ci&g dalszy historii i nowa porcja wiedzy, nowe 
zadania do wykonania, a tak(e konieczno') podj"cia 
kolejnej decyzji. Mapa wspiera wyobra-ni" uczestników 
podczas w"drówki po miasteczku. Po podj"ciu decyzji 
nale(y odnale-) w#a'ciw& lokalizacj" i przesun&) pionek 
na mapie. Kiedy grupa/indywidualny gracz dociera 
do%ostatniej karty – DOM – rozgrywka si" ko!czy. 

ZAWARTO!"

OPIS

GRACZE

ROZGRYWKA
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W czasie rozgrywki mo(e wyst&pi) sytuacja, 
w%której%gracze ponownie tra,i& na DECYZJ*, 
któr&%ju(%raz%podejmowali. Wówczas nale(y wybra) 
drug&%mo(liw&%opcj". 

Je'li w'ród graczy s& osoby z trudno'ciami w uczeniu si", 
w szczególno'ci w czytaniu lub z dysleksj&, zach"camy 
do pobrania i wydrukowania wersji dost"pnej KART GRY: 
www.polin.pl/muzeumwpudelku.

SCENARIUSZ ZAJ!#
IV-VI klasa szko#y podstawowej (dzieci w wieku 9-13 lat)

zapoznaj si" z instrukcj& gry oraz s#ownikiem poj"); 
przygotuj sal" w taki sposób, aby mo(liwa by#a praca 
w mniejszych zespo#ach; ka(dy zespó# powinien 
otrzyma) broszur" KARTY GRY oraz MAP* z pionkiem; 
w dost"pnym dla wszystkich miejscu wy#ó( 20 zdj") 
archiwalnych, 5 replik obiektów w 3D, 5 drejdli i 2 kipy. 

Je'li w'ród graczy s& osoby z trudno'ciami w uczeniu si", 
w szczególno'ci w czytaniu lub z dysleksj&, zach"camy 
do pobrania i wydrukowania wersji dost"pnej KART GRY: 
www.polin.pl/muzeumwpudelku.

1-2 godz. lekcyjne (w zale(no'ci od wieku, 
liczby%uczestników i poziomu klasy)

Uczniowie i uczennice:
•  dowiaduj& si" o wielokulturowej przesz#o'ci Polski;
•  rozumiej& podstawowe poj"cia zwi&zane z kultur& 

i%tradycj& (ydowsk&;
•  potra,i& nazwa) i opisa) wybrane obiekty zwi&zane 

z%kultur& (ydowsk&;
•  buduj& postaw" otwarto'ci wobec ró(norodno'ci 

tradycji, kultury i religii.

gra narracyjna

GRUPA DOCELOWA

PRZYGOTOWANIE

CZAS

CELE DYDAKTYCZNE

METODY 
DYDAKTYCZNE
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KROK PO KROKU

Zapowiedz uczniom i uczennicom, (e zapraszasz ich 
do%podró(y w czasie. Wezm& udzia# w grze, dzi"ki której 
przenios& si" o 100 lat w przesz#o') i znajd& si" w jednym 
z typowych miasteczek dawnej Polski, w którym obok 
siebie mieszkali Polacy i $ydzi. 

*je(eli uznasz, (e jest taka potrzeba, wyja'nij uczniom 
i%uczennicom, kim s& $ydzi ($ydzi maj& w#asn& religi", 
a%wi"c tak(e swoje 'wi"ta, tradycje i zwyczaje. Mieszkaj& 
w pa!stwie Izrael, ale tak(e w wielu innych miejscach 
na ca#ym 'wiecie, m.in. w Polsce. Przed II wojn& 
'wiatow& $ydzi stanowili ponad 10% mieszka!ców 
Polski, a%w niektórych miasteczkach by#a to nawet 
po#owa mieszka!ców. Mieli wa(ny wp#yw na rozwój 
kraju%m.in.%na%sztuk" i%kultur", dlatego warto pozna) 
histori" i%tradycj" (ydowsk&).

Powiedz uczniom i uczennicom, (e w czasie tej 
niezwyk#ej podró(y us#ysz& ciekawe opowie'ci i poznaj& 
nowe s#owa, których znaczenie b"d& odgadywa). 
Przyjrz& si" starym zdj"ciom, a nawet wezm& do r"ki 
nieznane im dot&d przedmioty. Dzi"ki tej zabawie poznaj& 
barwny 'wiat dawnej wielokulturowej Polski. 

Poinformuj ich tak(e, (e gra, w której wezm& udzia#, 
pomimo swojej ,ikcyjnej fabu#y, zosta#a oparta 
o%prawdziwe obiekty muzealne. Zdj"cia archiwalne 
i%repliki obiektów wydrukowane w 3D pochodz& 
z%Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN w Warszawie.

Po tym wst"pie podziel uczniów i uczennice na 
2-6-osobowe zespo#y. Ka(dy zespó# otrzymuje broszur" 
z%KARTAMI GRY wraz z MAP. i pionkiem. Przedstaw 
krótk& instrukcj" do gry:

W grze wcielacie si" w posta) Antka – wspó#czesnego 
12-latka, który niespodziewanie przenosi si" 
w%czasie o%100 lat w przesz#o'). Tra,ia do typowego 
miasteczka, jakich by#o wiele w dawnej Polsce, gdzie 

WPROWADZENIE 
DO#ZAJ$" %5 & 15 MIN'
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GRA %30 DO 60 MIN'

obok siebie (yli Polacy i $ydzi. Wasz& przewodniczk& 
po%miasteczku%(którego map" macie przed sob&) 
jest%11-letnia $ydówka%–%Malka . 

Zabaw" zaczynacie na RYNKU. Ustawcie tam swój 
pionek, we-cie tak(e do r"ki zestaw KART GRY 
i%otwórzcie go na karcie RYNEK. Tu znajduje si" opis 
sytuacji, zadanie do wykonania oraz informacje 
o%dalszym kierunku podró(y. Waszym zadaniem jest 
PRZECZYTANIE TEKSTU (najlepiej (eby jedna osoba 
czyta#a pozosta#ym w zespole; rola osoby czytaj&cej 
mo(e zmienia) si" przy kolejnych fragmentach 
historii), wykonanie ZADANIA oraz wspólne podj"cie 
DECYZJI, w któr& stron" dalej pójdziecie. Po wykonaniu 
zadania znajd-cie kolejn& KART* GRY zatytu#owan& 
tak, jak%wybrana przez Was DECYZJA. Przesu!cie te( 
na%mapie pionek na nowe, wybrane przy podejmowaniu 
DECYZJI miejsce. 

W ramach zada! do wykonania b"dziecie musieli 
odszuka), wybra) i przyjrze) si" zdj"ciom archiwalnym, 
replikom obiektów muzealnych i innym przedmiotom 
zwi&zanym z kultur& (ydowsk&. Podchod-cie do nich 
zespo#ami i pracujcie wspólnie. Zadaniem nauczyciela/
nauczycielki b"dzie udzielenie Wam pomocy, ale tak(e 
sprawdzenie poprawno'ci Waszych odpowiedzi.

Zabawa ko!czy si", gdy wykonacie ostatnie zadanie 
z%karty DOM.

Daj uczniom i uczennicom czas na swobodne 
dyskusje i%wspólne decyzje. Po przeczytaniu kolejnych 
KART%GRY, wykonuj& oni zadania i przesuwaj& 
si"%pionkami po%MAPIE MIASTECZKA. Wspieraj graczy 
przy stanowisku ze%zdj"ciami i obiektami. Uzupe#niaj 
te( na bie(&co uczniom i uczennicom wiadomo'ci 
dotycz&ce ogl&danych obiektów, przekazuj informacje 
zawarte w opisach, przybli(aj de,inicje poj"). 
Wery,ikuj%poprawno') odpowiedzi graczy i zaliczaj 
im%kolejne zadania.
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Je'li czas przeznaczony przez Ciebie na rozgrywk" 
powoli dobiega ko!ca, a uczniowie i uczennice nie 
,inalizuj& jeszcze gry, popro' wszystkich graczy, 
by%znale-li kart" DOM, zapoznali si" z jej tre'ci& 
i%wykonali zadanie. Taki zabieg jest mo(liwy i nie zaburza 
on procesu przyswajania przez graczy nowej wiedzy. 
Gra narracyjna zak#ada bowiem, (e ka(da grupa lub 
indywidualny gracz podejmuj& inne decyzje, poznaj& 
inne fragmenty historii, poruszaj& si" innymi 'cie(kami. 
Sytuacja opisana na karcie DOM b"dzie zwie!czeniem 
tej opowie'ci, niezale(nie od podj"tych wcze'niej 
przez%graczy DECYZJI.

Po sko!czonej grze omów zabaw" z uczniami 
i%uczennicami. Wybieraj&c ró(ne 'cie(ki, zespo#y 
pozna#y ró(ne miejsca i zdoby#y inne informacje. 
Wa(ne,%aby%uczniowie i uczennice mieli okazj" podzieli) 
si" wra(eniami i zdobyt& wiedz&, uporz&dkowa) j&. 
W%tym celu zadaj im pytania:

PODSUMOWANIE  
%10&15 MIN'

1.  Jakie miejsca odwiedzili(cie w czasie gry i co si) tam 
wydarzy*o?  
 
Zadbaj, aby w odpowiedziach pojawi#y si"%wszystkie 
miejsca opisane z grze. 

2.  Które miejsca/scenki podoba*y Wam 
si)#najbardziej#i#dlaczego? 

3.  Który zwyczaj/obiekt/s*owo z kultury +ydowskiej 
utkwi* Wam w pami)ci?  
 
Odpowiedzi zapisuj na%tablicy, sprawd-, czy%uczniowie 
i uczennice rozumiej& przytaczane poj"cia. 
Prawdopodobnie nie zapami"taj& wszystkich od razu 
-%nowych s#ów pojawi#o si" w grze bardzo du(o.

4.  Czy chcieliby(cie by, Malk- przez jeden dzie. 
lub#przez tydzie.? Dlaczego?
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5.  Jakie emocje wzbudzi*a w Was ta gra? Co by*o 
w #niej#ciekawego, a co by(cie zmienili?  

6.  Czy chcieliby(cie dowiedzie, si) czego( wi)cej 
o#kulturze i tradycji +ydowskiej? Dlaczego?

Jednym ze sposobów na uzupe#nienie tematu 
poruszonego w grze mo(e by) organizacja projektu, 
w którym uczniowie i uczennice odkrywaj& 'lady 
(ydowskiej przesz#o'ci w swojej miejscowo'ci. 
M#odzie(%mo(e poszukiwa) obiektów, miejsc zwi&zanych 
z%kultur& (ydowsk&, poznawa) ich histori", a nawet 
podejmowa) si" opieki nad nimi (np. nad zapomnianymi 
cmentarzami%(ydowskimi). 

W takich projektach uczniowie i uczennice samodzielnie 
gromadz& dokumentacj", przeprowadzaj& wywiady 
ze 'wiadkami historii, poszukuj& archiwalnych 
zdj"), odwiedzaj& muzea i biblioteki, przygotowuj& 
mini-wystawy, kr"c& ,ilmy, próbuj& swoich si# w roli 
przewodników. Mo(esz zainicjowa) takie dzia#ania 
w%swojej klasie. Skorzystaj ze wsparcia merytorycznego 
specjalistów z Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN. 

Je'li na omówienie gry brakuje Ci ju( czasu, mo(esz 
zaprosi) uczniów i uczennice do indywidualnej re,leksji. 
Popro' uczniów i%uczennice, aby w ramach pracy 
domowej odpowiedzieli na trzy spo'ród podanych pyta!. 
Na%kolejnej lekcji zapro' dzieci do tego, aby w%parach 
lub mniejszych zespo#ach opowiedzia#y o swoich 
re,leksjach. Mog& tak(e przygotowa) plakat. Na forum 
ca#ej grupy omów najwa(niejsze w&tki, które pojawia#y 
si"%w%wypowiedziach dzieci. 

PROPOZYCJA 
KONTYNUACJI 
TEMATU
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A  Aron ha-kodesz / Synagoga w G&binie / 
zbiory Instytutu Sztuki PAN / Warszawa 
/ syg. 7889 

B  Bar micwa w Synagodze im. No(yków 
w%Warszawie / 2013 r. / fot. K. Bielawski / 
Muzeum Historii $ydów Polskich%POLIN

C  Cmentarz $ydowski w Warszawie / 
fot.%A. Stawi!ski / Muzeum Historii 
$ydów Polskich POLIN

D  Drejdle (b&czki chanukowe) / 
nr.%inw:%MH$P-B104/1-2 / z kolekcji 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN

E  Kielich kiduszowy / 
nr.%inw:%MPOLIN-M115 / z kolekcji 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN 
(fot.%L.%Sandzewicz)

F  Korona na Tor" (hebr. keter Tora) / 
nr.%inw: MPOLIN-M144 / z kolekcji 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN 
(fot. P. Jamski)

G  Kubek dwuuchy / nr. inw: MPOLIN-M87 
/ z kolekcji Muzeum Historii $ydów 
Polskich POLIN (fot. L. Sandzewicz)

H  Nagrobek Ester Rajzel Tandetnik 
na%cmentarzu (ydowskim 
w%Bia#ymstoku / oko#o 1935 r. / kolekcja 
prywatna Bonnie Birns / Muzeum 
Historii $ydów Polskich POLIN

I  Najstarszy cmentarz (ydowski 
w%Bia#ymstoku / 1930 r. / zbiory Tomasza 
Wi'niewskiego / www.sztetl.org / 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN

J  Puszka na wonno'ci (besaminka; 
hebr.% besamim) / nr%inw: MPOLIN-M96 
/ z%kolekcji Muzeum Historii $ydów 
Polskich POLIN (fot. L. Sandzewicz)

K  Sukienka na Tor" (meil) czerwona / 
nr.%inw: ML/A/2444 / z kolekcji Muzeum 
Kresów w Lubaczowie (fot. P.%Jamski)

L Synagoga w Gwo-d-cu / NAC

M  Szabat / b#ogos#awie!stwo 'wiec / 
Biblioteka Narodowa – www.polona.pl

N  /wieczniki szabatowe / nr. inw: 
MPOLIN-M127/1-2 / z%kolekcji Muzeum 
Historii $ydów Polskich POLIN 
(fot.%L.%Sandzewicz)

O Targ na rynku w K"tach / 1934 r. / NAC

P  Sefer Tora / nr inw: MZ0-DRM-199 / 
z%kolekcji Muzeum –%Zamek w 0a!cucie 
(fot. P. Jamski)

Q  Sefer Tora / nr inw: S/H/1922 / z kolekcji 
Pa#acu Schoena Muzeum w Sosnowcu 
(fot. P. Jamski)

R  Wn"trze Synagogi w Gwo-d-cu / 1910 r. 
/ zbiory prywatne / www.sztetl.org.pl / 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN

S  Wskazówka do Tory (hebr. jad) / 
nr.%inw: MPOLIN-M142 / z kolekcji 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN 
(fot.%L.%Sandzewicz)

T  $ydowscy kupcy zbo(a na rynku 
w%S#omnikach / NAC
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ODPOWIEDZI DO ZADA$
Dzie! targowy zosta# przedstawiony na zdj"ciach: 

O Targ na rynku w K"tach,

T $ydowscy kupcy zbo(a na rynku w S#omnikach.

Na zdj"ciu O Targ na rynku w K"tach ch#opiec w czapce, 
siedz&cy na wozie (po lewej stronie) zauwa(y#, (e jest 
fotografowany. W przypadku zdj"cia T $ydowscy kupcy 
zbo(a na rynku w S#omnikach b"d& to dwaj kupcy 
w%centralnym punkcie fotogra,ii. 

Dawniej w czasie podobnych targów mo(na by#o 
kupi) przede wszystkim produkowane lokalnie 
artyku#y spo(ywcze, takie jak warzywa, owoce, mi"so, 
nabia#, jajka. Handlarze sprzedawali równie( wyroby 
rzemie'lnicze, m.in. wiklinowe kosze, gliniane garnki 
czy%towary wykonane przez kowali i 'lusarzy.

Pstr&g pieczony to danie koszerne. Jest to ryba, 
która%ma%p#etwy i #uski, a wi"c spe#nia zasady koszeru.
Kanapka z w"dlin& i serem jest trefna. Wed#ug zasad 
(ydowskiego prawa religijnego nie mo(na #&czy) mi"sa 
z%nabia#em. Podobnie danie z#o(one z kotleta i ogórków 
ze 'mietan& jest niekoszerne.

Cmentarz (ydowski mo(na znale-) na zdj"ciach: 

C Cmentarz (ydowski w Warszawie,

I Najstarszy cmentarz (ydowski w Bia#ymstoku,

H Nagrobek Ester Rajzel Tandetnik na cmentarzu 
(ydowskim w Bia#ymstoku. 

Odpowied- na pytanie o ró(nice mi"dzy cmentarzem 
chrze'cija!skim a (ydowskim jest z#o(ona, ale na pierwszy 
rzut oka dostrzegalne s& przede wszystkim ró(nice 
w%wygl&dzie nagrobków. Na cmentarzu chrze'cija!skim 
na nagrobkach ustawione lub wyrze-bione s& krzy(e. 
Na cmentarzu (ydowskim ustawia si" macewy, 

RYNEK

KOSZER

POKUSA
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Macewy przedstawione s& na zdj"ciach:

C Cmentarz (ydowski w Warszawie,

I Najstarszy cmentarz (ydowski w Bia#ymstoku,

H Nagrobek Ester Rajzel Tandetnik na cmentarzu 
(ydowskim w Bia#ymstoku. 

Na kartach gry zosta#y ukryte trzy symbole z macew: 
skarbonka i d#o! wrzucaj&ca monet" (s. 10), ksi"gi (s. 12) 
oraz 'wiec" (s. 18).

Drewniany budynek synagogi mo(emy 
zobaczy)%na%zdj"ciu:

L Synagoga w Gwo-d-cu

Uroczysto') z okazji Bar micwy przedstawiona 
jest%na%zdj"ciu:

B Bar micwa w Synagodze im. No(yków w Warszawie.

Zwój Tory znajdziemy na dwóch fotogra,iach:

P Sefer Tora,

Q Sefer Tora.

Fotogra,ia ukazuj&ca szaf" na Tor" to A Aron ha-kodesz.

Bim" mo(na zobaczy) na zdj"ciu R Wn"trze 
Synagogi%w%Gwo-d-cu.

MACEWY

SYNAGOGA

WIECZNE !WIAT/O

czyli prostok&tne, najcz"'ciej kamienne nagrobki, 
przewa(nie zamkni"te od góry pó#koli'cie lub trójk&tnie. 
Na%macewach widoczne si" symbole (np.%ksi"gi, 'wieca), 
które odnosz& si" do osoby zmar#ego.

W#a'ciwe zdj"cie to G Kubek dwuuchy. Gracze mog& 
te(%wzi&) do r&k kopi" kubka dwuuchego, pochodz&cego 
z%kolekcji Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN (druk 
3D) oraz dwie kipy. 

CMENTARZ 
0YDOWSKI
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Elementy zdobi&ce zwój Tory znajdziemy na zdj"ciach:

K Sukienka na Tor" (meil) czerwona,

F Korona na Tor" (hebr. keter Tora).

Ostatni obiekt w zadaniu, czyli jad, zosta# przedstawiony 
na zdj"ciu S Wskazówka do Tory (hebr. jad). Gracze mog& 
te( wzi&) do r&k kopi" tego jadu, pochodz&cego z kolekcji 
Muzeum Historii $ydów Polskich POLIN (druk 3D). 

Trzy s#owa, zapisane od prawej do lewej, zosta#y ukryte 
w%ksi&(eczce: JAD (s. 4), BIMA (s. 8) oraz TORA (s. 20).

Pocztówka przedstawiaj&ca uroczyste rozpocz"cie 
szabatu to M Szabat / b#ogos#awie!stwo 'wiec. 
Patrz&c na pocztówk", mo(na zauwa(y), (e na 
szabatowym stole, poza cha#kami, powinny znale-) si" 
te( dwie 'wiece, kielich kiduszowy oraz koszerne wino.

Poza drewnianymi, chanukowymi b&czkami, 
litery%hebrajskie mo(na równie( znale-) na zdj"ciach:

C Cmentarz $ydowski w Warszawie, 

D Drejdle (b&czki chanukowe),

F Korona na Tor", 

H Nagrobek Ester Rajzel Tandetnik na cmentarzu 
(ydowskim w Bia#ymstoku, 

K Sukienka na Tor" (meil) czerwona, 

M Szabat / b#ogos#awie!stwo 'wiec, 

P Sefer Tora,

Q Sefer Tora, 

S Wskazówka do Tory (hebr. jad).

BROWAR

POCZTA

Elementy zwi&zane z szabatem mo(na znale-) 
na%zdj"ciach: 

SZABATOWY 
WIECZÓR
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E Kielich kiduszowy, 

N /wieczniki szabatowe, 

J Puszka na wonno'ci (besaminka; hebr. besamim).

Gracze mog& te( wzi&) do r&k kopie kielicha 
kiduszowego oraz 'wieczników szabatowych, 
pochodz&cych z kolekcji Muzeum Historii $ydów Polskich 
POLIN (druk 3D). 

Drejdle z kolekcji Muzeum Historii $ydów POLIN 
przedstawione zosta#y na fotogra,ii D Drejdle 
(b&czki%chanukowe). Gracze mog& równie( pobawi) 
si"%wspó#czesnymi, drewnianymi wersjami drejdli.

S%OWNIK POJ!#
Aron ha-kodesz
Aron ha-kodesz to w j"zyku hebrajskim 'wi"ta szafa; 
miejsce, w którym przechowywane s& zwoje Tory. Aron 
ha-kodesz znajduje si" na wschodniej 'cianie synagogi, 
czyli skierowany jest ku Jerozolimie.

Bar micwa
Bar micwa (z aramejskiego i hebrajskiego: 
syn%przykazania) to w judaizmie ch#opiec ko!cz&cy 13. 
rok (ycia i przyjmuj&cy na siebie wszystkie obowi&zki 
religijne doros#ego m"(czyzny. To tak(e nazwa zwi&zanej 
z tym uroczysto'ci, odbywaj&cej si" w synagodze 
najcz"'ciej w pierwszy szabat po urodzinach, podczas 
której ch#opiec zostaje po raz pierwszy wezwany 
do%odczytania rozdzia#u (lekcji) Tory i fragmentu 
z%ksi&g%prorockich.

besaminka
Besaminka to niedu(y pojemnik, w którym umieszcza 
si" naturalne wonno'ci (po hebrajsku: besamim), 
czyli%pachn&ce korzenne przyprawy i zio#a. Besaminki 
(cz"sto s& to go-dziki, cynamon, li'cie laurowe) u(ywa si" 
podczas hawdali, czyli ceremonii po(egnania szabatu.

A

B

C cmentarz +ydowski
Teren cmentarza w tradycji (ydowskiej uwa(a 
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si"%za%miejsce 'wi"te, nienaruszalne, a( do dnia S&du 
Ostatecznego. Jest to równie( miejsce nieczyste, 
dlatego po jego opuszczeniu nale(y dokona) 
obmycia, najcz"'ciej r&k. Na cmentarzu (ydowskim 
najcz"'ciej stawia si" macewy, czyli nagrobki 
w%formie%prostok&tnych, kamiennych p#yt.

cha*ka
Cha#ka zwi&zana jest ze 'wi"towaniem szabatu 
–%najwa(niejszego 'wi"ta w tradycji (ydowskiej. Na 
szabatowy stó# tra,iaj& dwie cha#ki przykryte serwet&, 
symbolizuj&ce podwójn& porcj" manny, któr& $ydzi 
dostali od Boga na czas w"drówki z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej, aby mogli 'wi"towa) szabat na pustyni. 
Cha#ka, któr& znamy z polskich piekarni jest s#odka 
i%pokryta kruszonk&. Ta wyst"puj&ca w kuchni 
(ydowskiej%ma bardziej wytrawny smak.
 
Chanuka
Chanuka to radosne 'wi"to 'wiate#, które upami"tnia 
cud w /wi&tyni Jerozolimskiej. Gdy $ydzi odzyskali 
zniszczon& przez naje-d-ców /wi&tyni", chcieli zapali) 
menor", czyli siedmioramienny 'wiecznik. Znale-li 
niewielk& ilo') oliwy, dzi"ki której ogie! móg# p#on&) 
tylko jeden dzie!. Cud polega# na tym, (e pali# si" 
przez osiem dni. Na pami&tk" tego wydarzenia w wielu 
(ydowskich domach zapalany jest specjalny 'wiecznik, 
chanukija. /wi"to przypada w grudniu lub styczniu.
 
cheder
Cheder to elementarna szko#a (ydowska o charakterze 
religijnym, przeznaczona dla ch#opców.

czulent
Czulent to potrawa przygotowywana przez $ydów 
jako g#ówne danie na szabat. $ydzi aszkenazyjscy 
przyrz&dzaj& czulent z mi"sa wo#owego, fasoli, cebuli, 
czosnku, ziemniaków i niekiedy jajek; sefardyjscy 
u(ywaj& mi"sa baraniego i jajek.

drejdel
Drejdel to 'wi&teczny, chanukowy b&czek. Zasady 
dzieci"cej gry w drejdla s& bardzo proste. Na ka(dej 
z%czterech stron b&czka znajduje si" hebrajska litera: 
nun, gimel, hej, szin. Ka(da z nich symbolizuje wygran& 
lub%przegran& w grze, a jednocze'nie jest pocz&tkiem 
s#owa. Kr"c&c b&czkiem losowo wygrywamy lub 
przegrywamy s#odko'ci, a jednocze'nie uk#adamy zdanie 
„wielki cud zdarzy# si" tam” (hebr. nes gadol haja szam).

D
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hebrajski j)zyk
Jest najstarszym, klasycznym j"zykiem (ydowskim. 
Zapisano w nim Bibli", w tym Tor" (czyli równie( 
Dziesi") Przykaza!). Jest j"zykiem modlitw i liturgii, 
uznawanym za najwa(niejszy j"zyk (ydowski. Dzi' jego 
uwspó#cze'nion& wersj& mówi& mieszka!cy Izraela. 
Tekst%w j"zyku hebrajskim wiedzie od prawej do lewej.

jad
Jad (z hebrajskiego „r"ka”) to wska-nik s#u(&cy 
do%'ledzenia czytanego wersetu zwoju Tory. Jej trzonek 
ma zako!czenie w kszta#cie r"ki z wyci&gni"tym palcem 
wskazuj&cym. Jad jest wykonywany z drogocennego 
drewna, kamienia, z metalu lub ko'ci s#oniowej.

jidysz
Przez wiele wieków $ydzi w Europie /rodkowej 
i%Wschodniej, oraz od XIX wieku w obu Amerykach 
pos#ugiwali si" tak(e j"zykiem jidysz, utworzonym pod 
wp#ywem nast"puj&cych j"zyków: niemieckiego (ok.%75%), 
hebrajskiego (ok. 15%) oraz j"zyków s#owia!skich. Jidysz 
powsta# w 'redniowieczu, zapisywany jest alfabetem 
hebrajskim od prawej do lewej strony.

kamienie (k#adzione na macewach)
Odwiedzaj&cy cmentarze (ydowskie pozostawiaj& na 
grobach kamyki – symbol pami"ci. Na mogi#ach rabinów 
i%innych prawych osób pozostawia si" zazwyczaj karteczki 
(jid. kwitlech) z pro'bami o wstawiennictwo u Boga.

kielich kiduszowy
Kidusz to po hebrajsku „u'wi"cenie”. Kielich kiduszowy 
to naczynie, którego u(ywa si" podczas ceremonii 
rozpoczynaj&cej szabat i inne 'wi"ta (ydowskie. Do 
b#ogos#awie!stwa u(ywa si" wina lub soku z winogron.

kipa
Kipa, inaczej nazywana jarmu#k&, jest nakryciem 
g#owy noszonym przez religijnych $ydów. Jest 
to%równie( wyraz (ydowskiej to(samo'ci. W zale(no'ci 
od%poziomu religijno'ci, cz"') $ydów nosi kip" przez 
ca#y czas, inni natomiast tylko wtedy, kiedy jest 
to%wymagane (np. w%synagodze, na cmentarzu, w czasie 
modlitwy, studiowania tekstów religijnych, podczas 
uroczysto'ci%religijnych).

H

J

K
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korona na Tor)
Zwój Tory, który przechowywany jest w synagodze 
w%Aron ha-kodesz, cz"sto zdobi korona Tory (po 
hebrajsku keter Tora).

koszerny
„Koszerny” oznacza zdatny do spo(ycia z religijnego 
punktu widzenia. Koszerne s& m. in. ryby, które maj& 
#uski i p#etwy oraz zwierz"ta parzystokopytne, które 
prze(uwaj&. Wa(ne jest tak(e rozdzielenie pokarmów 
przygotowanych z udzia#em mleka i mi"sa.

kubek dwuuchy
Jest to naczynie do rytualnego obmywania r&k. 
Teren%cmentarza (ydowskiego uwa(a si" za miejsce 
rytualnie nieczyste, st&d wychodz&c z cmentarza nale(y 
rytualnie obmy) d#onie wod&.

macewa
$ydowski nagrobek, kamienna, niekiedy (eliwna 
(od%XIX%w.) lub drewniana prostok&tna p#yta, ustawiona 
pionowo, przewa(nie zamkni"ta od góry pó#koli'cie 
lub%trójk&tnie.

sukienka na Tor)
Sukienka na Tor" (po hebrajsku meil) to rodzaj 
specjalnego, ozdobnego pokrowca, nak#adanego 
na%zwój%Tory.

symbole na macewach
Macewy znajduj&ce si" na cmentarzu (ydowskim 
s&%czasem opatrzone rozmaitymi symbolami. Na przyk#ad 
korona sugeruje, (e pochowano m&drego i szanowanego 
cz#owieka; 'wiece oznaczaj& grób kobiety. D#o! 
wrzucaj&ca monet" do puszki o,iarnej to motyw z grobu 
cz#owieka dobroczynnego, wspomagaj&cego zarówno 
gmin", jak te( ubogich.

synagoga
Synagoga to miejsce modlitwy $ydów. Synagogi 
to%jednak nie tylko przestrze! kultu i nauczania 
religijnego, odbywaj& si" w nich równie( spotkania, 
wydarzenia kulturalne i edukacyjne. 

M

S

16



szabat
Szabat to najwa(niejsze (ydowskie 'wi"to obchodzone 
co tydzie! – od pi&tkowego do sobotniego wieczoru. 
Wed#ug Biblii szabat jest dniem odpoczynku Boga 
po%sze'ciu dniach tworzenia 'wiata. W tym dniu $ydzi 
tak(e odpoczywaj& – to czas sp"dzany g#ównie z rodzin&, 
na%modlitwach, studiowaniu Tory, wspólnych posi#kach, 
zabawie i rado'ci. 

(wiece szabatowe
/wiece szabatowe zapala si" krótko przed zachodem 
s#o!ca w pi&tek wieczór. Zapala si" przynajmniej 
dwie 'wiece, które maj& przypomina) o dwóch 
nakazach: „pami"taj” i „przestrzegaj” dzie! szabatu. 
B#ogos#awie!stwo nad 'wiecami odmawia 
najcz"'ciej%kobieta.

Tora
Tora (po hebrajsku „nauczanie, nauka”) to, najszerzej, 
ca#o') nauczania judaizmu. Tora to równie( najwa(niejsza 
i naj'wi"tsza cz"') Biblii, zwana te( Pi"cioksi"giem 
Moj(esza (bo sk#ada si" z pi"ciu ksi&g). Tradycja 
(ydowska przypisuje spisanie Tory samemu Moj(eszowi.

Zwój Tory (po hebrajsku Sefer Tora) jest naj'wi"tszym 
obiektem judaizmu. Sefer Tora, której u(ywa si" 
w synagodze, spisana jest r"cznie na pergaminie 
i%nawini"ta na specjalne rolki – w postaci roda#ów. 
Przechowywana jest w Aron ha-kodeszu, 
czyli%'wi"tej%sza,ie.

trefny
Trefny (hebr. trefa), czyli niezdatny do spo(ycia, 
zakazany.%Trefne jest m.in. mi"so wieprzowe, 
skorupiaków, w"gorza. 

S#ownik poj") zosta# opracowany na podstawie materia#ów udost"pnionych 
na%stronach: www.polin.pl; $ydowski – co to znaczy? (polin.pl) 
oraz%S#ownik | Wirtualny%Sztetl

!
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Zapraszamy do zwiedzenia z klas" Muzeum Historii &ydów Polin w Warszawie 
i'skorzystania z oferty edukacyjnej dost!pnej na stronie www.polin.pl/edukacja
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PRZYDATNE LINKI

Na podstronie MUZEUM W PUDE"KU mo-na znale.# 
szczegó%owe informacje na temat projektu. Zosta%y tam 
równie- zamieszczone niniejsze materia%y pomocnicze 
dla nauczycieli i nauczycielek oraz elementy gry 
Miasteczko Malki, tj. zdj!cia archiwalne oraz karty 
gry'(tak-e w wersji dost!pnej). W przypadku zniszczenia 
którego+ elementu istnieje mo-liwo+# dodruku. 

Wirtualny sztetl to portal internetowy dokumentuj"cy 
histori! spo%eczno+ci -ydowskich w Europie (rodkowej 
i Wschodniej. Na stronie gromadzimy informacje na 
temat przesz%o 1900 miejscowo+ci zlokalizowanych 
w'historycznych granicach Rzeczypospolitej. Artyku%y 
uzupe%niaj" mapy, ikonogra/ia, has%a biogra/iczne 
i's%ownikowe oraz opracowania encyklopedyczne 
z'zakresu -ycia spo%ecznego &ydów: religii, tradycji, 
edukacji, gospodarki, kultury.
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