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Warszawa Stara Praga
Pomiêdzy Wybrze¿em a Targow¹

Opracowanie trasy: 
Dariusz Walczyna
Barbara Szmyt (mapa)

D³ugoœæ trasy:
2,9 km

Aktualnoœæ mapy:
listopad 2014 r.

Na planie Starej Pragi zaznaczono punkty kontrolne (PK), 
którymi s¹ charakterystyczne obiekty.

Nale¿y odnaleŸæ te miejsca i potwierdziæ odpowiadaj¹c na 
pytania. Odpowiedzi nale¿y dostarczyæ do organizatora.

Stara Praga to po³udniowo-zachodnia czêœæ dzielnicy Praga-
Pó³noc. Jest to obszar obejmuj¹cy najwa¿niejsze obiekty 

dzielnicy. Wiêksza czêœæ zabudowy pochodzi z pocz¹tku XX w. 
oraz okresu miêdzywojennego i stanowi rzadki w stolicy zespó³ 

dobrze zachowanej przedwojennej substancji miejskiej.
Stara Praga, z powodu niewielkich zniszczeñ wojennych pe³ni¹ca 
w latach 40. XX w. funkcje administracyjne, uleg³a póŸniejszemu 

zaniedbaniu i by³a uwa¿ana za tzw. z³¹ dzielnicê. Ostatnio staje 
siê ona miejscem coraz bardziej popularnym i modnym. 

Pierwsza wzmianka o wsi szlacheckiej Praga pochodzi z 1432 r.
 W 1791 r. Praga zostaje w³¹czona do Warszawy.

W drugiej po³owie XIX w. i na pocz¹tku XX w. obserwuje siê
rozwój Pragi spowodowany m.in. budow¹ linii

 kolejowych (kolei petersburskiej, kolejek w¹skotorowych
 do Wawra, Marek i Radzyminia) oraz sta³ego mostu 

przez Wis³ê.



PK 1 
Tablica na Liceum im. króla W³adys³awa IV zosta³o za³o¿onym w 1885 r. jako mêskie Gimnazjum Praskie.  
Obecny budynek szko³y powsta³ w 1905 r. 
Gdzie stoczono zwyciêski bój? 

PK 2 
G³az poœwiêcony Januszowi Korczakowi. 
Kto ufundowa³ g³az? 

PK 3 

G³az poœwiêcony obroñcom szañców i ofiarom rzezi Pragi 1794 r. Obok znajduje siê neogotycka Katedra œw. Micha³a i œw. 
Floriana wzniesiona w latach 1888-1901 wg projektu Józefa Piusa Dziekoñskiego. 14 IX 1944 r. wycofuj¹cy siê z Pragi Niemcy 
wysadzili œwi¹tyniê w powietrze. Z dawnego koœcio³a ocala³y tylko fragmenty zewnêtrznych murów wraz z figurami patronów. 
W któr¹ rocznicê ufundowano g³az? 

PK 4 
Szpital Praski istnieje od 1868 r. G³ówny gmach powsta³ w latach 1934-1935 (naprzeciw g³ównego wejœcia zachowa³a siê 
u³o¿ona w bruku data „1935”). 
W wyniku czego w tym budynku znalaz³ siê Noblista? 

PK 5 
Tablica: ul. Floriañska 8 - kamienica Brzozowskiego z lat 1911-1912. 
Jaki by³ numer obozowy postaci z tablicy? 

PK 6 
Dawny Gmach Wychowawczy im. Micha³a Bergsona z lat 1913-1914, obecnie siedziba Teatru Baj. 
Jakiej gminy by³ to gmach? 

PK 7 
Budynek dawnej mykwy (rytualnej ³aŸni ¿ydowskiej) zosta³ wzniesiony w latach 1910-1913, wed³ug projektu Nauma Horsteina. 
Obok znajduje siê niewielki plac, na którym do 1961 r. sta³a synagoga. 
Jakiego kszta³tu jest okienko najwy¿ej nad wejœciem? 

PK 8 
ul. Floriañska 6 - Rezydencja Vis-a-vis. Obok znajduje siê Dom Weteranów Powstania Styczniowego 1863 r.  
(obecnie siedziba Kurii Warszawsko-Praskiej). 
Jakie zwierzê tu mieszka? 

PK 9 
Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej ods³oniêty w 2006 r. Przypomina on atmosferê Warszawy sprzed lat, kiedy po 
podwórkach kr¹¿yli muzykanci przygrywaj¹c popularne piosenki. 
Ile postaci nosi nakrycie g³owy? 

PK 10 
Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc, mieœci siê w miejscu nieistniej¹cego budynku zespo³u szkó³ powszechnych. 

Co anio³ek trzyma w d³oni? 

PK 11 
Budynek Gimnazjum nr 31 z Oddzia³ami Integracyjnymi. 
Jaki z odwa¿nych? 

PK 12 
Poniemiecki bunkier w czasów II wojny œwiatowej. 
Ile otworów ma obiekt? 

PK 13 
Budynek z 1901 r. - dawna siedziba firmy "£êgiewski i Hartwig - Fabryka Maszyn i Kamieni M³yñskich". 
Jaki jest numer posesji? 

PK 14 

Dawna Komora Wodna (zwana te¿ Domem pod Kolumnami) jest jednym z najcenniejszych  zabytków Pragi, zosta³a wzniesiona 
wed³ug projektu Antonio Corazziego w latach 1824-1825 na potrzeby Miejskiego Wydzia³u Mostowego. Budynek usytuowany 
by³ przy wjeŸdzie na most ³y¿wowy, stanowi¹cy przeprawê na drugi brzeg Wis³y. Pobierano tutaj op³aty za przejazd. Komora 
pe³ni³a swoj¹ funkcjê do 1864 r., kiedy wybudowano pierwsz¹ sta³¹ przeprawê przez Wis³ê - most Kierbedzia. 
Jaki stan wody odnotowano 26 lipca 1844 roku? 

PK 15 
Pomnik upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki. 
Ile schodków prowadzi do pomnika od wschodniej strony? 

PK 16 
ul. Sierakowskiego 7 - ¯ydowski Dom Akademicki z lat 1924-1926 by³ przeznaczony dla studentów pochodzenia ¿ydowskiego 
studiuj¹cych na warszawskich uczelniach. 
Jakie litery umieszczono nad wejœciem? 

PK 17 
Murowana kapliczka. 
Co znajduje siê na szczycie? 

PK 18 
Kamienica mieszkalna z I po³. XX w. 
Który rok widnieje na œcianie budynku? 

PK 19 
Budynek Stra¿y Po¿arnej wybudowany w 1878 r. W 1954 r. rozebrano wie¿ê obserwacyjn¹ (odbudowano j¹ w 2009 r.). 
Jaki symbol umieszczono na szczycie? 

PK 20 
Tablica na przejeŸdzie kolejowym. 
Ilu hitlerowców zginê³o w tym miejscu? 
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