
Spacer: Praga zmysłów

1. Muzeum Warszawskiej Pragi – Targowa 50/52

Słownik:

- dzielnica to część miasta

- kamienica to budynek mieszkalny, który znajduje się blisko innych

domów

- murowany dom to dom z cegieł

Rozpoczynamy nasz spacer w samym sercu starej Pragi.

Praga to jedna z dzielnic Warszawy.

Ulica Targowa to główna ulica Pragi.

Na ulicy Targowej jest Muzeum Warszawskiej Pragi.

Muzeum znajduje się w trzech kamienicach.

Pierwsza kamienica to najstarszy murowany dom na Pradze.

Kamienica ma jedna piętro.

Ozdobiona jest drewnianym balkonem.

Druga kamienica jest najmłodsza.

Po środku kamienicy znajduje się brama.

Ostatnia kamienica kiedyś była dłuższa.

W trzech kamienicach są wystawy Muzeum Warszawskiej Pragi.

2. Muzeum Warszawskiej Pragi – dziedziniec

Słownik:

- kamienica to budynek mieszkalny, który znajduje się blisko innych

domów



Na tyłach kamienic znajduje się piękne podwórko.

Pośrodku podwórka rośnie wysokie drzewo.

Jest to lipa.

Drzewo w upalne dni daje cień.

Kiedyś na podwórku znajdowały się różne budynki.

Dzisiaj podwórko to miejsce odpoczynku.

Mieści się tutaj kawiarnia “Miś”.

Na podwórku odbywają się także przedstawienia i koncerty.

3. Żydowskie modlitewnie

Słownik:

- Żydzi to wyznawcy judaizmu

- żydowska modlitewnia to miejsce, w którym modlili się Żydzi

- synagoga to świątynia, w której modlą się Żydzi

Na ulicy Targowej znajduje się wyjątkowe miejsce.

Jest to dawna, żydowska modlitewnia.

Jest tutaj tajemniczo.

Modlitewnia jest bardzo zniszczona.

Na ścianach zachowały się malowidła.

Malowidła są bardzo delikatne.

Przedstawiają postacie i zwierzęta.

Przed wojną na Pradze mieszkało bardzo dużo Żydów.

Żydzi modlili się w synagodze.

Modlili się także w domach.

Miejsca do modlitwy w domu to modlitewnie.



4. Ząbkowska 1 „Matecznik anielski”

Ulica Ząbkowska istnieje od bardzo dawna.

Kiedyś ulicą Ząbkowską ludzie jeździli do miejscowości Ząbki.

Sto lat temu ulicą Ząbkowską jeździł tramwaj.

Na części ulicy zostały tory.

Na początku ulicy Ząbkowskiej jest plac.

Na placu są rzeźby aniołów.

Rzeźby nazywają się “Matecznik anielski”.

Autorem rzeźb jest Marek Sułek.

Anioły są trzy.

Są niebieskie.

Uśmiechają się.

Największy anioł  opiekuje się małymi.

Rzeźby stoją tu od ponad dziesięciu lat.

Są bardzo ciężkie.

Największy waży ponad sto kilogramów.

Podobne anioły znajdują się też w innych na Pradze.

5. Ząbkowska 11 – Dom Izaaka Hersza Jahrmana

Słownik:

- kamienica to budynek mieszkalny, który znajduje się blisko innych

domów

- dom modlitewny to miejsca, w których modlili się ludzie

- kapliczka to mała budowla z figurą Matki Boskiej

Stoimy przed Domem Izaaka Hersza Jahrmana.

Izaak Hersz Jahrman był właścicielem kamienicy.



Kiedyś dom był drewniany.

Spłonął w wielkim pożarze.

W pożarze spłonęły też inne kamienice na ulicy Ząbkowskiej.

Po pożarze Izaak wybudował drugi dom.

Drugi dom był z cegieł.

Najpierw zbudował jedno piętro, później drugie.

Dom ma różne dekoracje.

Dekoracje znajdują się przy bramie.

W kamienicy znajdowały się domy modlitewne.

Domy modlitewne to miejsca, w których modlili się ludzie.

Na podwórku domu stoi kapliczka.

Kapliczka to mała budowla z figurą Matki Boskiej.

6. Ząbkowska 13 – Kamienica Róży Kwiatkowskiej

Słownik:

- kamienica to budynek mieszkalny, który znajduje się blisko innych

domów

- okiennice - zasłaniają okna od zewnątrz. Wyglądają jak małe

drzwiczki

- galeria to długi balkon w budynku mieszkalnym

Obok kamienicy Hersha znajduje się kolejny budynek.

Jest to kamienica Róży Kwiatkowskiej.

To jeden z najstarszych budynków na Pradze.

Możesz tutaj znaleźć okiennice.

Zasłaniają okna od zewnątrz.

Najciekawsze jest podwórko kamienicy.

Widać stąd tył budynku.



Jest tu drewniana galeria.

Przypomina długi balkon.

Jest on tak szeroki jak cały budynek.

Z galerii można wejść do mieszkań.

Takie galerie można spotkać bardzo rzadko.

Zazwyczaj są na Starym Mieście.

Dlatego kamienica Róży Kwiatkowskiej jest wyjątkowa.

7. Brzeska 18

Słownik:

- manufaktura to mała fabryka, w której ludzie robią różne

przedmioty

Jesteśmy na ulicy Brzeskiej.

To bardzo ciekawa ulica.

Niedaleko ulicy był dworzec.

Ludzie nazywali nazywali go brzeskim.

Dlatego powstała ulica Brzeska.

Na tej ulicy jest wiele starych budynków.

Najładniejszy jest budynek przy Brzeskiej 18.

Jest pomarańczowy i bardzo wysoki.

Ma ponad sto lat.

Kiedyś był tutaj sklep rybny.

Dlatego czasem warszawiacy nazywają budynek Kamienicą Rybaka.

Później były tutaj małe manufaktury.

Kupowali w nich sprzedawcy z bazar.

Bazar znajduje się obok.

Jest to bazar Różyckiego.



Teraz na całej ulicy Brzeskiej jest bardzo dużo kawiarni i restauracji.

Można tutaj zjeść pyszne dania.

8. Mural „Wielka Gęś” na Brzeskiej 14a

Słownik:

- kamienica to budynek mieszkalny, który znajduje się blisko innych

domów.

- mural to duże malowidło namalowane na ścianie.

Na ulicy Brzeskiej znajduje się kamienica.

Na kamienicy jest kolorowy mural.

Mural to duże malowidło namalowane na ścianie.

Mural z ulicy Brzeskiej nazywa się “Wielka Gęś”.

Jest to znany mural.

Na muralu jest namalowana gęś i kolorowe potwory.

Podziwiają go turyści i mieszkańcy.

Mural powstał w 2012 roku.

Namalowali go znani artyści wraz z grupą dzieci.

9. Przejście bramne i podwórze na Brzeskiej 17a

Słownik:

- mozaika to kolorowa dekoracja z posklejanych kawałków szkła

- płaskorzeźba to rodzaj rzeźby z jednej strony wypukła, a drugiej

płaska

- kapliczka to mała budowla z figurą świętego



W bramie przy ulicy Brzeskiej 17a znajdują się dwie ciekawe prace.

Stworzyły je dzieci z artystami.

Pierwsza praca to mozaika.

Mozaika to kolorowa dekoracja z kawałków szkła.

Kawałki szkła tworzą koła.

Dzieci przygotowały je w pracowni.

Później powiesiły je na ścianie bramy.

Po drugiej stronie dzieci stworzyły płaskorzeźbę.

Płaskorzeźba to rzeźba z jednej strony wypukła, a z drugiej płaska.

Przedstawia Matkę Boską z małym Jezusem.

Dookoła Matki Boskiej jest rama.

Na ramię dzieci odbiły swoje dłonie.

Dzieci chciały stworzyć pracę podobną do praskich kapliczek.

Kapliczka to mała budowla z figurą świętego.

Na Pradze jest ich dużo.

Najczęściej są to kapliczki z Matką Boską.

W bramie możesz pobawić się głosem.

Głos jest tu głośniejszy niż w innych miejscach.

W bramie  jest też ciekawy zapach.

Pachnie tu jak w pustych, starych budynkach.

10. „Nowy” i „stary” Bazar Różyckiego”

Słownik:

- syfon to specjalna butelka do robienia wody gazowanej

- stragan to mały sklep



Bazar Różyckiego to bardzo znane miejsce na Pradze.

Bazar otworzyli dawno temu Julian Różycki i Manas Ryba.

Kiedyś na bazarze można było kupić prawie wszystko.

Było tu bardzo ciekawie.

Ludzie chcieli kupować produkty jak najtaniej.

Przy wejściu do bazaru znajdował się kiosk z gazowanymi napojami i

słodyczami.

Kiosk miał kształt syfonu.

Syfon to specjalna butelka do robienia wody gazowanej.

Bazar był znany z pysznych dań

Przyjeżdżali tu ludzie z całego miasta.

Kupowali flaki, kaszankę i pyzy ze skwarkami.

Podczas wojny na bazarze handlarze sprzedawali zakazane towary.

Po wojnie na bazar znowu przychodziło dużo ludzi.

Kupowali produkty, których brakowało w sklepach.

Po latach wielu sprzedawców przeniosło się w inne miejsca.

Jednak bazar jest cały czas otwarty.

Pyzy ciągle smakują tak samo.

Dzisiaj bazar podzielony jest na dwie części.

Na jednej kupcy mają nowe, zielone budki.

W drugiej części bazaru znajdują się stare, zniszczone stragany.

Na bazarze znajduje się też nowe miejsce.

Miejsce to nazywa się OFF Brzeska.

Znajdują się tutaj restauracje oraz różne stoiska.

Ludzie słuchają tutaj muzyki, jedzą i piją zimne napoje.



Dzisiaj ludzie kupują głównie w starej części.

Nowe budki są prawie puste.

Można tu kupić ubrania, obuwie i bieliznę.

Na straganach znajdują się też starocie i drobne przedmioty.


