
Noc Muzeów z Muzeum Getta Warsza-

wskiego | Spacer śladami getta warsza-

wskiego – małe getto

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na spacer miejski śladami małego getta

organizowany w ramach Nocy Muzeów 2022.

Południowa część getta warszawskiego, tzw. małe getto, prawie w całości została wyłączona z

dzielnicy zamkniętej latem 1942 roku po wielkiej akcji likwidacyjnej. Na tym terenie wciąż stoją

ostańce – przedwojenne budynki, które stały się świadkami i uczestnikami życia getta. Te

niszczejące budowle często pamiętają też przedwojenną żydowską Warszawę. Na terenie byłego

małego getta znajdziemy również zachowane mury zamkniętej żydowskiej dzielnicy, stare ulice,
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których przebieg zmienił się nieco po wojnie.

W czasie spaceru po małym getcie odnajdziemy takie wyspy pamięci i wsłuchamy się w ich

opowieści o czasach wojny i Zagłady, ale też o przedwojennej Warszawie. Niektóre z budynków,

zachowanych na terenie dzielnicy, są w złym stanie, a ich dalsze losy są niepewne – teren po

getcie jest prężnie modernizowany.

Co zobaczymy w trakcie spaceru?

kilka fragmentów zachowanych murów getta, w tym też taki, który nie jest oznakowany, ale

przetrwał wojnę;

dawny Szpital dla Dzieci im. Bersohnów i Baumanów, który nieprzerwanie działał w getcie i do

którego trafiały dzieci z zamkniętej dzielnicy;

nowe rozwiązania architektoniczne, w których używa się ostańców z terenu byłego getta;

fragment synagogi Icchaka Meira Altera, cadyka z Góry Kalwarii, która w czasie wojny

znajdowała się na granicy getta;

słynną kamienicę pod Żaglowcem na Siennej;

budynek, w którym mieściła się jedyna legalnie działająca uczelnia w getcie;

kamienicę, w której urodził się i mieszkał przed wojną kompozytor Mieczysław Wajnberg;

jeden z najnowszych murali poświęconych żydowskiej Warszawie – na tyłach przedwojennej

kamienicy;

i wiele innych ciekawych miejsc.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego. Jest

historyczką i antropolożką, przewodniczką miejską. Pisze doktorat o emigracji żydowskiej do

Birobidżanu, zajmuje się zagadnieniami pamięci i polityki historycznej. Prowadzi bloga

Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember).

Kiedy? – 14 maja (sobota), 18:00

https://www.instagram.com/warsaw.to.remember/


Gdzie? – dziedziniec dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów (ul. Sienna

60/Śliska 51)

Spacer potrwa ok. 2 godziny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
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