
Witaj w Śledziowej Grze Terenowej!
Dzięki niej przeniesiesz się w czasoprzestrzeń międzywojennego Białegostoku i powędrujesz „śledziowo-

rybnymi” śladami po terenie dawnego Śródmieścia. 
Orientację w terenie ułatwi/utrudni :-) Ci plan centrum Białegostoku z roku 1935. Na trasie są miejsca do
odnalezienia i historie do poznania. Każdy punkt to jedno zadanie. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich
zadań otrzymasz śledziowy prezent :-). Zadania ułożone są w takiej kolejności, aby poprowadzić Cię wokół

Śródmieścia od startu do mety gry. 
Autorem i organizatorem gry jest sklep z pamiątkami SLJEDZIK, mieszczący się przy ul. Kilińskiego 13 lok. 2.

Powodzenia! 

1. Znawczyni czasów Jana Klemensa Branickiego, prof.
Elżbieta Kowecka pisała: "nabywał też hetman ryby

morskie - przede wszystkim w Gdańsku i Królewcu, ale
także w Warszawie. Corocznie na powracających

barkach zbożowych płynęło z Gdańska wiele beczek
śledzi (...)Na rynku gdańskim znajdowały się śledzie

różnych gatunków: holenderskie, szwedzkie, "nordskie",
"szkockie". Hetman zdawał się preferować holenderskie,

ale z braku tych zadowalał się i innymi".
 

W westybulu Pałacu Branickich, odbudowanym po
zniszczeniach wojennych, stworzony został wystrój, w
którym rybki także znalazły swoje poczesne miejsce.
Odnajdź malowidło przedstawiające ryby i napisz, jakie

inne dary natury znajdują się na lewo od niego.
 

………………………….....................................................……..

2. W pałacowych ogrodach znajduje się kilkanaście rzeźb. Wśród
nich jedna trzymająca przerośniętą, złowieszczo wyszczerzoną
rybę – załóżmy, że „wkurzonego śledzia” :-). Co trzyma ta postać

w drugiej ręce?
…………………..................................................…………

3. Rybny Rynek. Tu musiało
pachnieć! Wbrew nazwie

handlowano tu jednak nie tylko
śledziami i innymi rybami. W okazałej
hali handlowej można było kupić
mięso, płody rolne i inne produkty
żywnościowe. Jaki okazały budynek
znajduje się dziś pośrodku dawnego
Rynku Rybnego? Podpowiedź:
wprost na niego wychodzi dawna

ulica Alejowa.
 

………………….................................................………
4. W 1922 r. Dziennik Białostocki informował o
pewnej handlarce śledziami, która na Rynku

Rybnym miała swój interes. Jak donosiła gazeta, w
celu poprawienia swoich dochodów, kobieta owa
przebierała swoje dzieci w łachmany i wyprawiała je

„na żebry”. Maluchy musiały grać role biedaków,
aby wzbudzić litość u przechodniów. 

Aktorstwem – jednak już zupełnie innym, na wielkim
ekranie -  parała się też w okresie międzywojennym
patronka krótkiej uliczki łączącej dawne ulice
Składową i Suchą. Jaki pseudonim artystyczny

nosiła urodzona w Sielachowskich k. Białegostoku
Sonia Nejman?

 

………………………………………………………...................…………

5. Teraz przed Tobą nie lada zadanie!
Spróbuj na dzisiejszym, kompletnie

przebudowanym terenie osiedla Piaski
odtworzyć  przebieg dawnej ulicy

Śledziowej. Jeśli uda Ci się dotrzeć do
małego skwerku z kamiennym
okręgiem wokół drzewa, staniesz
prawie dokładnie na skrzyżowaniu
dawnej Śledziowej i Rabińskiej. Dziś
stoją w tym miejscu w bardzo bliskiej
odległości od siebie, pod kątem
prostym, dwa bloki. Jakie są ich

adresy?
 

……………………………..................……………. 
i  ………………………………….......................…….

6. Śladem dawnej ul.
Rabińskiej dojdziesz na
Rynek Sienny. Co zajmuje
dziś największą część tego

dawnego placu
targowego? Nie pomyl się,
a w razie wątpliwości
spójrz na tablicę
informacyjną przy
wodopojce.

 

……………………...........………………..

7. W przedwojennym Białymstoku śledziami
handlowało wielu żydowskich kupców: Breskin na
Rabińskiej, Frejdnowicz na Wersalskiej, Giszes na
Suchej, Orlański na Krakowskiej, Szlewin na Nowym
Świecie, ale po wędzone śledzie szło się do Fiszera
na Wilczej. Jak samo nazwisko wskazuje – ten
człowiek znał się na rybach! Odnajdź teren, po
którym dawniej przebiegała ulica Wilcza. Gdyby

Fiszer miał wtedy taki kamienny basenik dla swoich
śledzi, mógłby zrobić prawdziwy geszeft! 

Tymczasem policz ile stopni
prowadzi do wnętrza tej
nieczynnej fontanny.

 

 

…………………………………….……………….

8. Na dawnej ulicy Piłsudskiego biegnącej w
kierunku ratusza nie ma dziś żadnego budynku z
okresu międzywojennego. Ale ryby są! Rozejrzyj się,
popatrz w górę i napisz, co jest przedstawione na

obrazku pod wizerunkiem ryb  

 

….............................................…………………………………………..

9. Nasza gra śledziowa dobiega końca
- wracamy do współczesności,

zatrzymując się na chwilę w latach
70-tych XX w. W bezpośredniej

bliskości ratusza znajdował się wtedy
wielce oblegany sklep rybny, gdzie
królowały śledzie i karpie. Co dziś
mieści się w tym dawnym rybnym

przybytku?
 

……………………….....……………………………

10. Śledzie można było
jeszcze niedawno kupić
także na ulicy Kilińskiego.
Nie były to jednak takie

zwykłe śledzie do jedzenia.
Jeśli nie rozczytasz napisu
na zdjęciu, podejdź do tego

budynku, zapoluj na
starszych przechodniów i
rozpytaj co się w nim kiedyś

znajdowało.

.........................................................
.....................................................
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