
KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

 

WARSZAWSKA PRAGA 
-PROBLEM SKRZYWDZONEJ DZIELNICY 

 
 

 

 
 
 

Bartosz Czuchan 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 

ul. Zwycięzców 44 
03-938 Warszawa 

 
 

Warszawa 2009 



 2 

SPIS TREŚCI 
 
 

Wstęp..............................................................................................3 
ROZDZIAŁ I 
Historyczny zarys dziejów Pragi....................................................4 
Praga widziana oczami współczesnych- stereotyp złej dzielnicy,  

w świetle badań Bohdana Jałowieckiego...........................6 
ROZDZIAŁ II 
Badania własne oraz ich analiza.....................................................9 
Ankieta..........................................................................................13 
Diagnoza problemu.......................................................................14 
Program rewitalizacji Pragi...........................................................15 
Propozycja programu edukacyjnego „Teraz Praga”.....................17 
Zakończenie..................................................................................24 
Bibliografia...................................................................................25 
 

 
 

 



 3 

Wstęp 

 

Praga Północ to dzielnica, w której mieszkam od urodzenia. UwaŜam, Ŝe jest to pod 

wieloma względami miejsce niezwykłe. Ma bogatą historię, jest miejscem styku trzech kultur 

i religii. Nigdzie indziej w Warszawie nie spotkamy zachowanego układu ulic i oryginalnych 

zabytków architektury skupionych na tak duŜej powierzchni.  

Spacerując ulicami Pragi trudno uwierzyć, Ŝe przeŜywała ona niegdyś swoje lata 

świetności. Powojenna polityka władzy ludowej skazała niegdyś piękne i bogato zdobione 

elewacje, kojarzone ze zbytkiem i klasą posiadaczy na zupełną dewastację. Celowo niszczono 

dekoracje, zrywano kute Ŝeliwne balkony. Lata zaniedbań miały wpływ na pogłębianie się 

niekorzystnego wizerunku Pragi. UwaŜana jest do tej pory jako brzydka, niebezpieczna, 

pozbawiona atrakcji.  

Mimo wielu negatywnych stereotypów jakie narosły wokół Pragi budzi ona 

zainteresowanie swoją autentycznością, miejscami nietkniętymi zmianami, bramami i 

zakątkami, które przechowują pamięć. Posiada teŜ Praga w odróŜnieniu od innych dzielnic 

swój specyficzny klimat. Coraz częściej pojawiają się opinie, Ŝe narosłe wokół Pragi 

stereotypy są krzywdzące i naleŜy je przełamać.  

Konsekwentnie prowadzone działania rewitalizacyjne, obecność artystów mających tu 

swoje pracownie, galerie, kluby, nowe inicjatywy kulturalne i społeczne sprawiają, Ŝe nie 

moŜna ciągle kojarzyć Pragi z estetyką wiecznego zaniedbania, miejsca o wysokim 

wskaźniku przestępczości oraz patologii. Niestety często jednak tak jest.  

W swojej pracy chciałbym przedstawić krótki zarys historii Pragi, badania nad 

postrzeganiem jej jako dzielnicy oraz podstawy na jakich opiera się program rewitalizacji 

Pragi.  

Moją propozycja działań jest program edukacyjny „Teraz Praga” skierowany do 

uczniów warszawskich szkół, którego koordynatorami mogliby zostać przedstawiciele 

młodzieŜowej rady dzielnicy, którzy promowaliby swoją dzielnicę. 
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Historyczny zarys dziejów Pragi 

 

Historia osadnictwa na praskim brzegu sięga początków poprzedniego tysiąclecia. W 

X-XI wieku na obszarze dzisiejszej dzielnicy Warszawy „Bródno” istniał warowny gród oraz 

osada. Do dziś są to najstarsze odnalezione przykłady zorganizowanego osadnictwa na 

obszarze Warszawy. 

Pierwsza wzmianka o osadzie Praga pochodzi z 1432 roku. Warszawa w tym czasie 

nie była jeszcze stolicą Polski, ale nabierała na znaczeniu jako waŜny punkt komunikacyjny 

oraz jako miejsce zbierania się Sejmów Walnych. Spowodowało to konieczność budowy 

stałego mostu na Wiśle łączącego Warszawę z praskim brzegiem. Pierwszy most został 

wybudowany w latach 1568-73 staraniem Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Most 

przetrwał aŜ 30 lat. Wiosną 1603 roku zwalił się pod naporem kry. 

W kwietniu 1573, na praskim brzegu, na polach wsi Kamion miała miejsce pierwsza 

wolna elekcja króla Polski. Blisko 50 tys. szlachty – ze wszystkich województw 

Rzeczpospolitej zebranej na polach kamienieckich wybrało Henryka Walezego. Po raz drugi i 

zarazem ostatni wyboru króla Polski w Kamieniu dokonano w roku 1733. Królem Polski 

został wówczas wybrany August III Sas. 

Historia warszawskiej Pragi zawsze była związana z przeprawą przez Wisłę. Z całego 

obszaru ziem wschodnich szlachta zjeŜdŜała się na Pragę, by odpocząć i przygotować się do 

uroczystego wjazdu do Warszawy. Praktycznie więc była to osada zamieszkiwana przez 

ludność rzemieślniczą i kupiecką, korzystnie usytuowana przy zbiegu wielu dróg o znaczeniu 

komunikacyjnym i handlowym. Przez całe wieki Praga rozwijała się i nabierała znaczenia 

jako waŜne zaplecze Warszawy. Niestety okresy rozbiorów, insurekcji kościuszkowskiej i 

kampanii napoleońskiej pozbawiły ją tej świetności. Stała się bowiem przedpolem walki o 

stolicę. 

W 1860 roku zbudowano linię kolejową łączącą Warszawę z Petersburgiem i 

powstanie dworca (dziś Wileńskiego) stworzyło nowe moŜliwości rozwoju dla Pragi. Rozwój 

przemysłu zaowocował tym, Ŝe pod koniec XIX wieku Praga stała się ogromnym skupiskiem 

proletariatu. 

W czasie II wojny światowej Praga została znacznie mniej zniszczona niŜ lewobrzeŜne 

dzielnice Warszawy, dlatego w ocalałych budynkach swoje pierwsze powojenne siedziby 

znalazły władze PRL. Po wojnie Praga stała się ponownie ośrodkiem produkcyjnym stolicy, 

rozbudowie przemysłu towarzyszyło intensywne budownictwo mieszkaniowe. Przemiany 
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polityczno-społeczne lat siedemdziesiątych sprawiły jednak, Ŝe pogorszyły się warunki 

Ŝyciowe, stosunki społeczne i obyczaje na Pradze. Odtąd uznawana była za najbrzydszą i 

najbardziej niebezpieczną dzielnicę Warszawy. Obecnie Praga swój dynamiczny rozwój 

zawdzięcza powstającym nowym i ciekawym architektonicznie kompleksom mieszkaniowym 

i handlowym oraz temu, Ŝe jej niepowtarzalny, autentyczny klimat przyciąga turystów i 

inwestorów. 
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Praga widziana oczami współczesnych – stereotyp złej dzielnicy,  

w świetle badań Bohdana Jałowieckiego 

 

W opinii Warszawiaków, Praga ze swoimi odrębnymi zwyczajami, własnym 

przekrojem społecznym, własną historią i indywidualnym wyglądem, zajmuje miejsce 

szczególne. Z jednej strony uwaŜana za brzydką i gorszą dzielnicę, z drugiej - budzi jednak 

zaciekawienie. 

Jest to dzielnica autentyczna, nie zniszczona w czasie wojny i Ŝyjąca własnym Ŝyciem. 

Istnieje powierzchowna ale w bardzo silnie zakorzeniona w świadomości 

mieszkańców Warszawy opinia, Ŝe Praga jest miejscem niebezpiecznym i zaniedbanym. 

Znalazło to swoje odbicie w badaniach i ich analizach przeprowadzonych min przez B. 

Jałowieckiego,  który uwaŜa, Ŝe w świadomości mieszkańców  pojęcie dobrych i złych 

dzielnic jest silnie zakorzenione. Pojęcia te mają charakter stereotypu, który tworzy zbitka 

cech architektonicznych, urbanistycznych i społecznych danego obszaru. Cechy te określają 

wygląd dzielnicy, standard zabudowy a takŜe cechy mieszkańców.  

Pojęcia dzielnic dobrych i złych mają długą historyczną tradycję, utrwaloną w 

literaturze i filmie. WyobraŜenia o określonych częściach miasta mogą mieć uzasadnienie w 

rzeczywistych cechach tych obszarów. W innych przypadkach stereotypowe wyobraŜenia 

okazują się bardziej trwałe niŜ sytuacje, które je wywołały. ZróŜnicowana waloryzacja 

poszczególnych fragmentów przestrzeni miejskiej znalazła potwierdzenie w licznych 

badaniach prowadzonych w róŜnych okresach.  

W świetle wspomnianych juŜ badań B. Jałowieckiego (lata siedemdziesiąte) około 

połowa osób badanych w Gdańsku i w Warszawie oraz ponad dwie trzecie w Katowicach, 

uwaŜa Ŝe miasto dzieli się na dzielnice dobre i złe. Np. w Katowicach jako złe wymieniano, 

wówczas dzielnice charakteryzujące się starą, zdegradowaną, substandardową zabudową. 

Negatywny obraz wiązał się z cechami architektury (stara, brzydka zabudowa), estetyką 

(zapylenie, brud), infrastrukturą (niewystarczająca ilość placówek handlowych i usługowych), 

cechami społecznymi mieszkańców (pijacy, „margines”). Wśród złych dzielnic w Gdańsku, 

na pierwszym miejscu znalazła się Orunia a w Warszawie Praga Północ i Bródno. 

Podobne badania prowadzone w latach osiemdziesiątych wykazały, Ŝe waloryzacja 

przestrzeni miejskiej w świadomości mieszkańców, ma trwały charakter lub zmienia się 

bardzo powoli. Zarówno w przypadku Warszawy jak i ośrodków Górnego Śląska, obraz 

miasta w oczach mieszkańców nie uległ istotnym zmianom. Nie zmieniły się równieŜ 
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podstawy dokonywanej przez mieszkańców waloryzacji, którzy w swoich preferencjach, 

kierowali się nadal cechami urbanistycznymi, ekologicznymi, a takŜe egzystencjalnymi i 

estetycznymi. Opinie negatywne wiązały się z charakterystyką społeczną dzielnicy i słabą 

infrastrukturą 

Na podstawie badań dotyczących preferencji przestrzennych w odniesieniu do obszaru 

Warszawy, w latach osiemdziesiątych, wskazano na czynniki egzo- i endogenne kształtujące 

preferencje przestrzenne mieszkańców. Bardzo istotne okazało się kryterium dostępności. 

Wskaźniki preferencji wyraźnie spadały wraz ze wzrostem odległości od centrum. Szczególne 

znaczenie dostępności do centrum, w warunkach realnego socjalizmu wiązało się ze bardzo 

słabym zapleczem handlowym i usługowym obszarów oddalonych od centralnej części 

miasta. Drugą grupą czynników wpływających na preferencje był kształt 

urbanistyczny dzielnicy, walory krajobrazowe, zróŜnicowanie architektoniczne, 

wyŜszy standard mieszkaniowy. 

Do elementów endogennych kształtujących preferencje przestrzenne zaliczono: 

czynniki emocjonalne (związane ze znaczeniem przypisywanym róŜnym miejscom) a takŜe 

wyobraŜenia i sądy stereotypowe. Stereotyp negatywny spowodował m.in. niską ocenę 

prawobrzeŜnych dzielnic Warszawy i przekonanie Ŝe charakteryzują się one niskim 

standardem zabudowy i wysoką przestępczością. Inne dzielnice (Mokotów, Saska Kępa) 

powszechnie uznawano za „dobre” – ze względu na standard zabudowy, architekturę i 

przekonanie o wysokiej pozycji społecznej mieszkańców. 

Pod kierunkiem B. Jałowieckiego, w ciągu 20 lat trzykrotnie powtórzono badania 

percepcji przestrzeni Warszawy. Badani te wykazały m.in. Ŝe pogłębia się przekonanie o 

istnieniu dzielnic złych i dobrych. Dzielnice postrzegane jako gorsze lokalizowane były na 

prawym brzegu Wisły. Centrum miasta wywoływało zarówno pozytywne jak i negatywne 

odczucia. 

Nie jest przypadkiem Ŝe w latach dziewięćdziesiątych najszersze badania z zakresu 

percepcji przestrzeni i preferencji przestrzennych prowadzono w Warszawie. Przestrzeń 

stolicy Polski ulegała w tym okresie wyjątkowo silnym przekształceniom. Odnosząc wyniki 

innych badań ankietowych, dotyczących preferencji przestrzennych w Warszawie, do ustaleń 

z końca lat osiemdziesiątych, H. Dziakowska i M. Grochowski stwierdzają zmianę sposobu 

postrzegania miasta przez mieszkańców. Zaobserwowano wzrost atrakcyjności tych 

obszarów, gdzie dokonano inwestycji powodujących wzrost jakości Ŝycia (np. budowa metra 

spowodowała wzrost atrakcyjności Ursynowa, a budowa ekskluzywnej dzielnicy domków 
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jednorodzinnych zwiększyła atrakcyjność Wilanowa). Po raz kolejny respondenci 

potwierdzili niską ocenę takich dzielnic jak Praga czy Targówek. 

W wyniku omawianych badań wykazano Ŝe w latach dziewięćdziesiątych, o 

atrakcyjności mieszkania w określonej dzielnicy decydowała przede wszystkim dobra 

komunikacja, duŜo zieleni i przekonanie Ŝe dzielnica jest spokojna. Wśród cech, które 

dyskwalifikowały dzielnicę jako miejsce ewentualnego zamieszkania, najwaŜniejszą jest brak 

bezpieczeństwa, a w drugiej kolejności fakt Ŝe dzielnica jest brudna. 

Z badań przeprowadzonych w latach 70-ych, 80-ych i na początku 90-ych wynika, Ŝe 

Praga jest złą i niebezpieczną dzielnicą. Teraz ten sposób myślenia się zmienia, ludzie 

zauwaŜają, Ŝe dzielnica stała się atrakcyjna dla artystów a co za tym idzie ma jakieś zalety, 

które zostały dostrzeŜone przez pewną grupę ludzi. 
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Badania własne oraz ich analiza 

 

 

Celem moich rozwaŜań jest stwierdzenie, czy obecnie zmienił się w świadomości 

mieszkańców Warszawy wizerunek Pragi, analiza otrzymanych informacji w kontekście 

zachodzących zmian w dzielnicy oraz podejmowanych działań przez lokalne władze oraz 

próba poszerzenia ich o nowe rozwiązania. 

Analiza literatury, wypowiedzi zamieszczanych w prasie i Internecie wskazuje, Ŝe 

istnieje niekorzystny wizerunek Pragi. 

Czy nadal Praga jest postrzegana jako brzydka, niebezpieczna, pozbawiona atrakcji 

zapytałem przechodniów w samym Centrum stolicy na PasaŜu Wiecha. W sondaŜu ulicznym 

przeprowadzonym w dniach11-12 lutego br.  zadałem pytania z samodzielnie 

skonstruowanego narzędzia badawczego – ankiety dotyczącej oceny Pragi Północ 50 losowo 

wybranym osobom. 

 

 

Pytanie 1  

1. Co  Pani/a zdaniem najbardziej decyduje o atrakc yjno ści 
miejsca zamieszkania ?

42%

24%

18%

16%

 

Ankietowani jako najwaŜniejszy czynnik przy wyborze miejsca zamieszkania wskazali przede 

wszystkim niskie ceny mieszkań (42%). Pozostałe propozycje miały bardziej zbliŜone dane 

procentowe: bezpieczeństwo 24%, komunikacja 18%,dostep do placówek oświatowych, 

kulturalnych i sportowych – 16%. 
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Pytanie 2 

Czy zdecydowałby/aby si ę Pan/i zamieszka ć na Pradze 
Północ?

78%

16%

6%

 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na zamknięte pytanie w sposób zdecydowany wskazując na 

niechęć do zamieszkania na Pradze, aŜ 78 % osób nie zdecydowałoby się zamieszkać na 

Pradze. 

 

Pytanie 3 

Z czym kojarzy się Panu/i Praga Północ? 

Ankietowani udzieli odpowiedzi na otwarte pytanie, najczęściej podając skojarzenie związane 

ze stereotypami o Pradze lub charakterystycznymi dla niej obiektami takie jak: 

• Niebezpieczne miejsce, wysoki wskaźnik przestępczości 

• Stare, zrujnowane kamienice, 

• Bazar RóŜyckiego i ulica Brzeska, 

• Stadion X –lecia (mimo, Ŝe nie naleŜy do Pragi Północ), 

• Rejon gdzie moŜna spotkać najczęściej przedstawicieli subkultur („dresy”), 

• Dworzec Wileński, 

• ZOO 

• Fabryka Trzciny 

 

 

 

 

 



 11 

Pytanie 4 

Czy jest to miejsce ciekawe?

68%

20%

12%

68% ankietowanych uznało, ze Praga to ciekawe miejsce, 20% udzieliło negatywnej 

odpowiedzi natomiast nie miało zdania na ten temat 12%. 

 

Pytanie 5 

Czy jest to pod wzgl ędem architektonicznym atrakcyjne 
miejsce? 

66%

34%

 

66% ankietowanych uznało, Ŝe Praga jest atrakcyjnym miejscem pod względem 

architektonicznym ze względu na starą zabudowę(30%) oraz obecność Cerkwi Św. Marii 

Magdaleny (16%),. 

34% ankietowanych osób nie uznało Pragi za miejsce atrakcyjne architektonicznie podając 

jako powód zły stan domów lub ich nieestetyczny wygląd. 
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Pytanie 6 

Gdzie jest bezpieczniej na Pradze czy w Śródmie ściu? 

86%

14%

 

Zdecydowana większość (86%) uznała, Ŝe Praga nie jest bezpieczniejsza od Śródmieścia. 

 

Pytanie 7 

Czy Praga Północ oferuje atrakcyjne mo Ŝliwo ści sp ędzenia 
wolnego czasu?

48%

30%

22%

 

48% ankietowanych uwaŜa, Ŝe na Pradze moŜna atrakcyjnie spędzić czas w: ZOO (15%), 

modnych kawiarniach i pubach(10%), nowych galeriach (6%), Parku Praskim (4%). 

30% ankietowanych uwaŜa, Ŝe Praga nie stwarza atrakcyjnych moŜliwości spędzenia czasu, 

ze względu na brak duŜej ilości centrów handlowych, kin, teatrów, oraz zagroŜenia ze strony 

jej mieszkańców. 

22% nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. 
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Ankieta 

 

Proszę o wypełnienie ankiety poprzez zakreślenie wybranej odpowiedzi. Ankieta jest 

anonimowa. 

1. Co  Pani/a zdaniem najbardziej decyduje o atrakcyjności miejsca zamieszkania ? 

 proszę o wybranie 1 odpowiedzi. 

- komunikacja 

- bezpieczeństwo 

- dostęp do placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych 

- niskie ceny mieszkań 

 

2 . Czy zdecydowałby/aby się Pan/i zamieszkać na Pradze Północ? 

Tak                                       Nie                                       Nie wiem 

 

3 . Z czym kojarzy się Panu/i Praga Północ? 

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

 

4 . Czy jest to miejsce ciekawe? 

Tak                                      Nie                                          Nie wiem 

 

5 . Czy jest to pod względem architektonicznym atrakcyjne miejsce? 

Tak                                     Nie                                           Nie wiem 

JeŜeli tak to dlaczego....................................................................... 

JeŜeli nie to dlaczego....................................................................... 

 

6 . Gdzie jest bezpieczniej na Pradze czy w Śródmieściu?  

Na Pradze                                    W Śródmieściu   

7 . Czy Praga Północ oferuje atrakcyjne moŜliwości spędzenia wolnego czasu? 

Tak                                    Nie                                            Nie wiem 

JeŜeli tak, to jakie............................................................................................. 

Dziękuję za wypełnienie ankiety. 
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Diagnoza problemu 

 

Badanie przeprowadzone przeze mnie oraz analiza badań B. Jałowieckiego wskazuje, 

Ŝe Praga Północ nie jest uznawana za miejsce atrakcyjne do zamieszkania. Mimo iŜ uznawana 

jest za miejsce interesujące, którego dostrzegane są nawet walory architektoniczne oraz 

kulturalne nadal ma opinię związaną ze stereotypowym postrzeganiem dzielnicy jako miejsce 

niebezpieczne, zniszczone, którego się unika.  

Przeglądając strony internetowe poświęcone Pradze zauwaŜyć moŜna szereg inicjatyw 

kulturalnych, edukacyjnych, społecznych. Na pierwszy jednak plan wybija się jej artystyczny 

charakter. Jawi się Praga jako miejsce modne, klimatyczne, chętnie odwiedzane przez 

turystów. Tu swoje pracownie, atelier, kluby, galerie, alternatywne teatry zakładają artyści. 

Sądzę jednak, Ŝe tak naprawdę wizerunek Pragi w powszechnej świadomości mimo, Ŝe się 

zmienił to jednak nie jest to radykalna zmiana.  

Obserwując Ŝycie społeczne na Pradze, obserwując i badając reakcje mieszkańców 

Warszawy uwaŜam, Ŝe powstające a na Pradze enklawy artystyczne są często zarezerwowane 

dla wąskich grup społecznych lub teŜ mało znane przez mieszkańców innych dzielnic. 

Na podstawie moich przemyśleń, obserwacji, badań i analizy dostępnych materiałów 

uwaŜam, Ŝe problem Pragi to przede wszystkim brak rzetelnych o niej informacji wśród 

mieszkańców innych dzielnic miasta. NaleŜy podjąć działania promujące Pragę jako miejsce 

gdzie moŜna spędzić wolny czas w sposób interesujący oraz przekonać warszawiaków, Ŝe 

dorobek kulturowy i historyczny tej dzielnicy jest imponujący. UwaŜam, Ŝe aby tak się stało 

trzeba dotrzeć do dzieci i młodzieŜy w szkołach z programem edukacyjnym zachęcającym do 

poznania dzielnicy, która moŜe zaproponować wszechstronne moŜliwości rozwijania wiedzy 

oraz spędzania czasu. 
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Program Rewitalizacji Pragi 

Do waŜniejszych celów rewitalizacji naleŜą: 

• oŜywienie społeczno-gospodarcze, 

• uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta, 

• przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości, 

• zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru, 

• poprawa wizerunku i toŜsamości lokalnej mieszkańców, 

• zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między róŜnymi podmiotami przy lokalnych 

działaniach społecznych, 

• partycypacja społeczna - włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego, 

• wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji 

rewitalizacyjnych, 

• poprawa standardu zasobów mieszkaniowych, 

• wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji, 

• wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu, 

• zwiększenie udziału społeczności lokalnej w Ŝyciu kulturalnym miasta (koncerty, 

wieczory poetyckie, plenery).  

 

PowyŜsze cele rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich posłuŜyły jako 

podstawa do sformułowania strategicznych celów realizacji Lokalnego Uproszczonego 

Programu dla m.st. Warszawy oraz działań proponowanych do podjęcia w ramach Programu. 

Do strategicznych celów Lokalnego uproszczonego programu rewitalizacji miasta 

stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 naleŜy: 

I OŜywienie społeczno – gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, 

zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki  
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II Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 

III Zwi ększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa moŜliwości komunikacyjnych 

wewnątrz osiedli 

IV Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

 

Realizowany od trzech lat program rewitalizacji Pragi nie polega tylko na odnawianiu 

zabytkowych kamienic z czym jest błędnie kojarzony. Powiązany jest ze współpracą 

dzielnicy z organizacjami pozarządowymi, działających w środowiskach trudnych. 

Realizowane są zadania mające na celu przeciwdziałania marginalizacji, aktywizacji 

środowiska lokalnego oraz podniesienie bezpieczeństwa. 
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Propozycja programu edukacyjnego „Teraz Praga” 

Moja propozycja moŜe być uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach  

lokalnego uproszczonego programu rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-

2013.  

 Jest to blok działań skierowanych do uczniów szkół mający na celu przekazanie 

waŜnych informacji o Pradze, dotyczących jej historii, kultury i rozwoju, który nazwałem 

programem „Teraz Praga” 

Cele programu: 

1. budowanie poczucia toŜsamości i więzi z zamieszkiwaną dzielnicą 

2. zapoznanie dzieci i młodzieŜy z historią, ofertą kulturalną Pragi, 

3. przełamanie niekorzystnych stereotypów o dzielnicy 

O objęcie patronatem programu poprosiłbym Urząd Dzielnicy Praga Północ 

Realizatorzy: młodzieŜowa rada dzielnicy Praga Północ, 

zadania: koordynowanie działań w szkołach 

 

I etap programu:  

miejsce działania: szkoły na terenie Pragi 

forma działania: przeprowadzenie w praskich szkołach konkursu na prezentację 

multimedialną dotyczącą Pragi w kategoriach: 

- zabytki Pragi 

- pomniki i miejsca pamięci 

- praskie klimaty 

Celem konkursu jest budowanie poczucia toŜsamości, więzi i dumy ze swojej dzielnicy. 

II etap programu: 

Miejsce działania: warszawskie szkoły  

Nawiązanie współpracy z młodzieŜowymi radami dzielnic warszawskich w celu 

przeprowadzenia programu promującego Pragę w szkołach w formie: 



 18 

- zajęć z wykorzystaniem zwycięskich prezentacji w konkursie na multimedialną 

prezentację praską w trzech kategoriach,  

- wycieczki po Pradze, proponowana trasa w załączeniu, 

- konkursów fotograficznych:  

• „Praskie detale”,  

Konkurs inspirujący do wnikliwego, uwaŜnego i twórczego spojrzenia na Pragę. 

 

                                             

• „Rodzinne poszukiwania praskich kapliczek” 

Konkurs nawiązuje do projektu „Kapliczki praskich podwórek” realizowanego przez uczniów 

praskiego gimnazjum, którego patronem było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego cel 

stanowiłoby upowszechnienie wiedzy o osobliwościach Pragi wśród mieszkańców innych 

dzielnic. Istotą byłoby poszukiwanie praskich kapliczek przez uczniów wraz z rodzicami, co 

stanowiłoby formę wspólnego spędzania czas.    
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Załącznik 

Proponowane, wybrane obiekty do zwiedzania na Pradze – trasa wycieczki. 

 

Wytwórnia Wódek „Koneser”, ul. Ząbkowska 27/31 

 

Jeden z najciekawszych zabytków budownictwa przemysłowego zbudowany z czerwonej 

cegły. Obecnie powstaje tu Centrum Kultury Koneser, w części pomieszczeń fabrycznych 

działają teatr ”Wytwórnia” i galeria „Luksfera”. 

 

Ulica Ząbkowska 

 

Uzyskała w 1998 roku w plebiscycie Gazety Wyborczej tytuł jednego z nielicznych 

warszawskich miejsc magicznych. Nazwa ulicy wywodzi się od miejscowości Wola 

Ząbkowska (od XVIII wieku miasto Ząbki), do której wiodła. 



 20 

Ząbkowska   13 

 

Piętrowy dom RóŜy Kwiatkowskiej z lat 1868-70 zachował w całości swą pierwotną 

dekorację. Od strony podwórza posiada malowniczą drewnianą galeryjkę - wiernie 

zrekonstruowaną, od frontu przywrócono takŜe stylowe okiennice. Tu od ponad dwudziestu 

lat ma swą siedzibę galeria antyków "Stara Praga". 

 

Ząbkowska 2 

 

NaroŜna kamienica Steina i Tychowskiego powstała w 1914 roku jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych budynków Pragi, a to ze względu na wieńczącą jej naroŜe wieŜyczkę z 

kopułą i iglicą - wymienioną na nową w 2002 roku podczas restauracji kamienicy (stara, w 

złym stanie trafiła jako zabytkowy detal do Muzeum Historycznego. 
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Targowa 70 

 

     

TuŜ po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto decyzję o ulokowaniu na Pradze 

zespołu mieszkalnego dla pracowników Ministerstwa Kolei śelaznych (później Komunikacji) 

w miejscu części składów i bocznic kolei warszawsko-petersburskiej. Trójskrzydłowy 

budynek wzniesiony w stylu odwołującym się do baroku posiada od frontu niewielki pawilon 

przypominający dworek lub pałacową kordegardę dla straŜy. Nad wejściami do klatek 

schodowych figurują sylwetki zwierząt. 

 

Targowa 57 

 

Między wylotami ulic Kłopotowskiego i Okrzei rozciąga się trzypiętrowa kamienica o 

czystym wystroju fasad - pełnym secesyjnych kwiatów i detali architektonicznych,  jedna z 
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nielicznych w Warszawie budowli w jednolicie secesyjnym stylu. Z bramy od strony ulicy 

Kłopotowskiego dostępna jest piękna spiralna klatka schodowa wykonana z Ŝeliwa. 

 

Metropolitarna Cerkiew Prawosławna św. Marii Magdaleny 

 

Zbudowana w 1867 – 69, w  jej wystroju liczne ikony i freski, jeden z najbardziej 

charakterystycznych budynków na Pradze.  

 
 

 

 

 

ul. Jagiellońska / Al. Solidarności 

 

KrzyŜ upamiętniający ofiary Rzezi Pragi 4 listopada 1794 r. 
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„Filmowe” ulice  

 

Ulica Mała 

 

Ulica z ocalałą w czasie ostatniej wojny zabudową sprzed 1914 roku, stanowi relikt 

przeszłości. Typowa ulica XIX – wiecznej robotniczej dzielnicy. Jej staropraski charakter 

wykorzystywano wielokrotnie podczas kręcenia filmów historycznych. 

 

 

Ulica Stalowa 

 

Nazwę nadano jej w 1891r. Pochodzi ona od Warszawskiej Fabryki Stali powstałej w latach 

1878- 1879 między ul. Stalową, Szwedzką i torami kolei Petersburskiej.  Znaną osobą 

zamieszkującą przy ulicy Stalowej był Stefan „Wiech” Wiechecki. 
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Zakończenie 

Mieszkam w Warszawie, na Pradze w jednej z najstarszych dzielnic naszej stolicy, 

która  zachowała swój naturalny, historyczny rodowód. Stykam się z róŜnymi opiniami na jej 

temat, najczęściej niekorzystnymi. Widzę jak bardzo wynikają one z utartych schematów 

myślowych oraz stereotypów. Jest to najczęściej wywołane niewiedzą. 

Nazwałem Pragę skrzywdzoną dzielnicą, mając na myśli jej niekorzystny wizerunek 

wśród mieszkańców stolicy. Ilustrując swoją pracę zdjęciami chciałbym pokazać jej 

prawdziwe piękno. KaŜdy moŜe tu znaleźć coś dla siebie- miłośnicy stylowej architektury 

okazałe budowle, artyści miejsce pracy twórczej, filmowcy plenery, mieszkańcy Warszawy 

miejsca magiczne i ciekawe. I tak się powoli staje.  

             Dziś Praga powoli staje się miejscem modnym, klimatycznym, chętnie odwiedzanym 

przez turystów. Odnowiona ulica Ząbkowska tętni Ŝyciem, jest to w duŜej mierze wynik 

działań promujących dzielnicę. 

 Ciągle jednak zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta nie zna Pragi a ta  

niewiedza jest źródłem niekorzystnych stereotypów, krzywdzących moją dzielnicę 

Chciałbym aby mój program edukacyjny przyczynił się do poprawiania wizerunku 

Pragi wśród mieszkańców miasta poprzez edukację najmłodszych pokoleń oraz jego 

powszechność gdyby był realizowany w szkołach. 
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