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КВЕСТ LABA RZESZOWSKA є інтерактивною  картою  міської гри, яка 
приховує різні регіональні головоломки під QR-кодами. Щоб взяти 
участь в грі, вам потрібен смартфон або планшет із доступом до 
Інтернету та програма для читання QR-кодів, зображених на карті. 
Додаток доступний безкоштовно в Google Play / App Store. Після 
встановлення та запуску програми направте об'єктив пристрою на 
QR-код таким чином, щоб весь код знаходився на екрані. Коли код буде 
зіскановано програма переведе вас  на сторінку загадки. Тепер 
відправляємось до стартової точки.  Починаємо гру!

      Синагоги Жешува
Релігія євреїв - це іудаїзм. Вони вірять в одного 
Бога, що зветься Яхве. Синагоги були 
найважливішим місцем молитви для євреїв. У 
місті були молитовні будинки, серед них: 
Новоміська синагога та Староміська синагога - 
названа малою. Синагога Старого міста була 
побудована близько 1610 року. Ймовірно, вона 
була побудована на місці колишнього дерев'яного 
єврейського храму. У головній частині синагоги був багато прикрашений Арон Кодеш - 
вівтар, призначений для зберігання родаку, так званого рукописного тексту Тори, яка є 
святою книгою іудаїзму і також називається  П’ятикнижжям Мойсея. У центрі молитовного 
залу знаходився біма, який служив трибуною, місцем, з якого проводились молитви.

       Сімейний будинок
Швидше за все, під адресом Ринок  3 
(Rynek 3) (колишній Ринкок 7) 
розміщувався сімейний будинок 
Циннеманнів. На першому поверсі 
знаходилась аптека, а на другому поверсі 
батько Фреда мав  лікарський кабінет. 
Фред Циннеманн народився 29.04.1907 
року в Жешуві. Його батьки, Анна 
Фейвель та Оскар Циннеманн, 
одружилися 12 червня 1906 року. Перед 
першою світовою війною вся сім'я виїхала 
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       Майстерня ручної вишивки
Пауліна Таненбаумова була дружиною державного 
службовця. Якова Танненбаума. Художній талант, 
наполегливість і любов до мистецтва зробили її 
успішною жінкою, котра відкрила власну майстерню 
ручної вишивки. Майстерня розміщувалася на 
головній вулиці Жешува  Костюшки 9 (Kościuszki 9) 
та користувався не-аби-якою  популярністю серед 
мешканців міста. Кожна жінка хотіла мати вишиту 
серветку з фабрики місіс Танненбаум у своєму 
будинку. Також у майстерні була можливість  
замовити вишивку квіткового орнаменту ручної 
роботи на традиційному кофі (чепці), який жінки 
носили після весілля.
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       Кінотеатр Музей
Кінотеатр Музей розташовувався на площі (Plac 
Wolności) Свободи. Він існував з 1913 року. Цікаво, 
що  репертуар змінювався двічі на тиждень, щоб 
не набриднути Жешувским глядачам. Особливу 
увагу приділяли також смакам молоді та 
наймолодшої аудиторії; молодь раз на тиждень 
була запрошена на спеціальні покази, які 
присвячені саме їм. Здебільшого це було німе кіно. 
Перші фільми із звуком жителі Жешува могли 
побачити на рубежі 1930/31 років. “Золото і кров” 
та ”Фаворит магараджі” є прикладами 
найпопулярніших фільмів у  Жешувському 
репертуарі кінематографа з 1932 року.
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      Єврейське кладовище
Кіркут, найстаріше єврейське кладовище в Жешуві, було 
засновано в XVI столітті і розташовувалося поряд з 
синагогами. Відповідно до єврейської традиції, існувала 
група людей, яким абсолютно забороняли входити на 
кладовище. Вони були нащадками Арона з роду Левія. 
Кохені, так їх називали, мали обов'язок зберігати ритуальну 
чистоту, тобто не мати жодного контакту з мертвими. 
Єдиним винятком було смерть людини з найближчої 
родини. Вони не могли ходити навколо кладовища, і, 
зокрема, залишатися там у суботу(в шабат). На території 
цвинтарів був призначений спеціальний розділ для 
представників роду Леві, щоб самі Леві не мали надто 
багато контактів з могилами інших людей.
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      Народний дім Благодійний Фонд iмені 
      Адольфа Тенненбаума

Народний дім Благодійного Фонду iмені Адольфа 
Тенненбаума (нині воєвудський будинок 
культури) був заснований у 1929 році. Це 
було одне з найбільш репрезентаційних 
будівель у місті. В ньому проводилися  освітні 
та культурні події. Великий концертний зал 
дозволяв  проведення та організацію 
вражаючих вистав,  виступи музичних гутів та 
драматургічних колективів. Це також було 
чудовим місцем для проведення балу та 
організації  благодійних акцій. Виступали тут, 
театральна трупа з Варшави, Кракова та 
Львова та багато інших.
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      Друкарня Мойсея Гольдберга
Друкарня Мойсея Гольдберга була активною 
у початку 20-го століття. Вона була 
розташована на вул. Bernardyńska 2. 
Спочатку друкарню було підписано з ім'ям 
Зигмунта Кісієльовського, а з 1907 році 
офіційно належала Мойсею Голдбергу. 
Потім газети, створені в друкарні, мали 
логотип нового власника. У 1932 р. Газета 
"Жешувський огляд" була єдиною 
єврейською газетою в цей період.
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      Жешувский канал
Центральний будинок (штаб-квартира) єврейської 
громади розташовувалися на вул. Матейка 2 (Matejki 2), а 
штаб-квартира Кахала знаходилася на вул. Пілсудьського 
25 (Piłsudskiego 25). Вона займалася справами єврейського 
населення, в тому числі судовими та наданням 
метрик(паспортів). Багато нерухомості  та майна, 
розташованого у місті, належали єврейській комуні, в тому 
числі синагоги, будинки молитви, будинок рабина, 
лікарня, два кладовища, єврейська лазня (міква) тощо.
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      Хайльманн Конн і Сини
Цех-майстерня крою і шиття чоловічого одягу 
заснована у другій половині XIX століття 
Хайльманом Коном, а головна штаб-квартира 
знаходилася у Відні. Одна з філій була 
розташована в Жешуві на розі вул.  Костюшки 
(Kościuszki) i ul. 3 травня (3 Maja). Компанія 
користувалася великою популярністю по всій 
Європі. Звідти виходили прекрасно скроєні та 
пошиті і чоловічі костюми з найвищої якості 
матеріалів. Тогочасні  стандарти моди 
передбачали, що чоловікам обов'язково головний 
убір, найкраще фільсовий капелюх та шкіряні 
рукавички. У більш прохолодні дні кожен 
елегантний чоловік одягав вовняне пальто 
закінчене футром та дипломат.
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Ви тримаєте в руках КВЕСТ LABA RZESZOWSKA, 
який містить пропозицію прогулянки Жешувом. 
Тематичні точки маршруту пронумеровані та 
позначені на карті, а їх описи знаходяться на 
зворотньому боці. Безтурботна прогулянка по 
запропонованому шляху дозволить вам відкрити 
Жешув з невідомої раніше для вас сторони.

Екскурсія LABA  RZESZOWSKA була створена в рамах проекту 
"В саме серце півдня. Фред Циннеманн повертається до 

Жешува."

www.laba.rzeszowska.org.pl

Запрошуємо вас в подорож, яка перемістить вас у часі до 
Жешува з початку ХХ століття, коли на галасливих та  
повних життя вулицях ви могли б зустріти жителів  різних 
народів та етнічних меншин: поляків, австрійців, угорців, 
вірменів та українців. Жешув’яни  сповідували різні релігії. 
Католики жили пліч о пліч з послідовниками іудаїзму, 
протестантами, греко-католиками та православними 
віруючими. У 1910 році в Жешуві налічувалося близько 
23 тисячі жителів. Половина з них - люди єврейського 
походження. Саме з цієї великої єврейської громади 
виводиться  видатний і всесвітньо відомий кінорежисер - 
Фред Циннеманн. Він буде вашим провідником сьогодні 
на екскурсії довжиною приблизно 1,5 км. Дізнайтеся, яке 
важливе повідомлення  він залишив вас.

Більше маршрутів знайдете на сайті   www.laba.rzeszowska.org.pl

Маршрут: "Шляхом Фреда Циннеманна"

ПАРОЛЬ:

НАЗВА КОМАНДИ

Місце для здобутих  літер:

Місце для розшифрованого послання:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Ви можете грати самостійно або в команді. Все, що вам 
потрібно - це один мобільний пристрій для читання 
головоломок.
Почніть гру з відправної точки, яка позначена на карті за 
номером 1.
Прочитайте опис даного місця на котре ви прийшли та 
зіскануйте QR-код, який переведе вас на сторінку з прихованою 
загадкою.
Після вирішення завдання введіть правильну відповідь на 
веб-сайті, до якого вас направив QR-код.
За кожну правильно вирішену загадку ви отримаєте групу літер 
до зашифрованого послання,  яке потрібно розгадати щоб 
виграти гру.
Здобувайте літери та записуйте їх у полі «Місце для здобутих 
літер» у вашій карті.
Правильне вирішення всіх завдань дозволить вам відгадати  
зашифроване повідомлення.

Грайте в гру по місту:

 Видання І Жешув 2018 року

ISBN 978-83-951041-0-7

       Люфтмашина
Люфтмашина, від німецького -повітря, вентелятор - 
це назва  готелю, зведеного на рубежі XVIII/XIX 
століття, ним керував єврей - Озайз Фінк. Готель 
славився популярністю Жешувської еліти, як місце 
проведення великих вечірок і банкетів, а також 
театральних вистав. Знаменита польська актриса 
Хелена Модзежевська та навіть японський театр мав 
залишитися тут з театральним виступом. Він 
зобов'язаний своєю оригінальною назвою нервовому австрійському офіцеру, який в 
результаті протягу втратив свою військову шапку,  в ту ж мить закричав “Це люфтмашина! 
(Це повітряна машина! Це вентилятор !)".
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до Відня. Там Фред вивчав право і музику, але закохався у кіно і вирішив стати  режисером. 
Він емігрував до США, де домігся майстерності в галузі кіновиробництва. Протягом 50 років 
він видав 22 художніх фільмів та 18 коротких і документальних фільмів. У нього було 4 
Оскара – один за найкращий фільм, найкращий короткометражний фільм  і два за 
найкращу режисуру. Він помер в 1997 році в Лондоні.

Співфінансовано:

Ідея та реалізація:

       Талмуд Тора
Талмуд Тора - це релігійна школа для дітей з 
бідних єврейських родин. Навчання в школі 
було безкоштовним, а викладачам платили 
переважно з коштів єврейської громади. У 
ньому вивчали алфавіт, а також передавались 
релігійні знання. Школа Талмудська Тора була 
адаптована до рівня викладання в світських 
школах. Студенти в основному вивчали 
П'ятикнижжя.
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Організатори: 

„Шляхом Фреда Циннеманна”

квест + Міська гра

90 хв12+UA

       Ритуальна Їдальня
На вул. Міцкевича 5(ul. Mickiewicza 5 ), поруч із 
магазином Сари Танненбаумова, була розміщена 
популярна ритуальна їдальню Шмідта. Під назвою  
Speisehouserituell(Ритуальний Ресторан). Головною 
метою  їдальні, - допомогти біднішим членам комуни. 
Вони могли харчуватися кошерною їжею, приготовану 
відповідно до чітко визначених релігійних принципів, не 
тільки під час свят. Подається там, між іншим чулент, 
латкес і халла(хліб).
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Фред показав нам на карті, що 
ми знаходимося у Народному 
домі Благодійного Фонду iмені 
Адольфа Тенненбаума, в якому 
було зосереджено культурна та 
художня еліта того часу. Нахум Штернхейм був 
єврейським музикантом, співаком, композитором 
та поетом, який черпав своє натхнення з 
традиційної єврейської музики та народної 
фолькльорної музики Жешувського регіону. Він 
розвивав свою кар'єру в Голлівуді раніше, ніж Фред, 
але через сильну прив’язаність до свого міста та 
дому він прагнув  повернувся до Жешува, що і 
зробив в 1912 році.

В цьому місці на карті, 
Фред,  намалював серце, 
в якому знаходиться ім’я 
ПАУЛІНА та текст: 
"Красиві твори були 
створені з любові до мистецтва". У вас 
чудово виходить. Продовжуйте 
відгадувати далі!
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Фред жив у Жешуві в  
період австрійського 
загарбання. У той час 
у місті ви  могли 
почути різні мови 
польську, ідиш та німецьку. Подивіться  
уважно на фасад будинку Озжаз-Фінк, 
поблизу якого жив Фред. Там є ще одна 
головоломка.

9
Ми знаходимося на місці старої 
єврейської школи Талмуда Тори. Це 
тип школи, який повинен був 
навчати базових знань. Проте 
існував тиск на Фреда, щоб 
отримати вищу освіту, бажано на рівні окторського 
ступеня, бо він походив із багатої та дуже освітченої 
єврейської родини. Він навіть почав вивчати право в 
Віденському університеті, але замість того, щоб 
слухати нудні лекції, він вважав за краще дивитися 
фільми Кінга Відора та Еріха фон Строґейма.
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Я побачив Фреда Циннеманна, режисера 
культових фільмів та  майстра 
кіномистецтва! Я люблю кіно. Власне, 
єдине, що мене насправді цікавить, - це 
дивитися фільми, так само, як  і Фреда, 
коли він був у моєму віці. Я побачив його в 
ту хвилину, коли я прогулювався містом і 
думав про своє майбутнє, він помахав мені 
рукою і зник за будинком. Потерши очі від 
здивування та ледь отямившись від 
несподіванки я побіг туди, де його побачив. 
Я наткнувся на дивну посилку там. В 
середині була карта Жешува із записками 
та повідомленням: "Слідуй за мною”. Все 
почалося тут…

Заграй в гру

Виявляється, Фред провів 
перші роки свого життя 
в Жешуві. Він народився в 
єврейській родині. При 
Новомійській синагозі ми 
маємо першу загадку.

1
Коли Фред був ще дитиною, в Жешуві 
діяв кінотеатр, де  відтворювалися 
чорно-білі та німі фільми. Фред 
навідувався  сюди зі своїми батьками. 
Цікаво, чи саме тут й розпалилась 
його пристрасть до фільмів?

2

Фред також позначив місце, де знаходився 
Друкарня Мойсея Гольдберга. Цікаво, що 
Фред народився в тому ж році, коли Мойсей 
Гольдберг купив друкарню. У нас ще одна 
головоломка.

5

Місце головного штабу єврейської релігійної 
громади в Жешуві, інакше зване Кахалом, є 
важливим пунктом для послідовників іудаїзму, 
що живуть в Жешуві. Тут обговорювалися 
найважливіші питання, пов'язані з єврейською 
громадою, до якої належав Фред.

6

Ми дійшли до місця, де все 
почалося. Ми знаходимося на 
порозі будинку, де жив 
маленький Фредек. В одному з 
вікон цього будинку батьки мали 
звичку запалювати менору під час Хануки. Чи 
можемо тут знайти рішення останньої загадки?

12

Важливим моментом для 
єврейської громади в Жешуві 
було (кіркут) єврейське 
кладовище. Цікаво, що 
організацією похорон не 
займалися люди, які належать до сім'ї 
загиблого. За це відповідала організація під 
назвою Чура Кадіша, тобто похоронне 
братство.
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Смачна та кошерна їжа? Відомо, 
що її подавали в ритуальній їдальні 
в Жешуві, але щоб дізнатись більше 
про єврейські делікатеси, нам 
потрібно вирішити ще одну 
таємницю.

11

Ми натрапили на 
дивний капелюх, і 
в ньому побачили 
нову головоломку.
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