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 Warszawskiej Pragi 
dzieje przypomniane

Mimo zmian, którym ulega nasze miasto, są takie miejsca, w których czas jak-
by się zatrzymał. Stara Praga. Taka bliska, a taka nieznana. W ostatnich latach 

wzbudza coraz większe zainteresowanie. Czy moda na Pragę jest tęsknotą za 
Warszawą, której już nie ma na  lewym brzegu? Wielu mawia, że to w praskich 
zaułkach i ciemnych podwórkach zachował się specyfi czny klymat przedwojen-
nego miasta. Przybysze z lewego brzegu rzeki odkrywają praską różnorodność, 

a miejscowi z dumą powtarzają: Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka…

n TEKST: SEBASTIAN ŁABĘDA
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ZajrZyjmy do środka
W stylowej, stuletniej kamienicy mieści się hotel, który przyciąga 
turystów. Polsko-francuska spółka uwierzyła w magię Pragi i wła-
śnie tutaj postanowiła otworzyć hotel, który nie jest do końca 
tylko hotelem. Przedwojenna, całkowicie odrestaurowana ka-
mienica kusi od samego wejścia. Dostojność, nowoczesność  
i autentyczność, wszystko to, co najbardziej kochamy w Pradze, 
odnajdziemy w jednym miejscu. Wnętrza pokojów zachwycają. 
Projektanci postanowili zachować oryginalne, ceglane mury, co  
w połączeniu z domowym wystrojem buduje rodzinną atmosferę. 
Mieszkańcy Warszawy raczej rzadko korzystają z usług hotelar-
skich w Warszawie, ale o nich Stalowa52 również pomyślała. 

Francuski smak na stalowej
Marzyliście o wycieczce do Francji? O kawie, bagietce i pary-
skich przysmakach? Stalowa52 stworzyła paryski świat w miniatu-
rze. Specjalnością restauracji jest królik z puree musztardowym, 
makrela pieczona w musztardzie oraz doskonały creme brulee, 
które zachwycą największych smakoszy. Smak potraw podkreślają 
prowansalskie wina pochodzące z winnicy Les Terres de Saint Hi-
laire należącej do właściciela kamienicy. Kameralne wnętrza oraz 
pyszna kuchnia stanowią doskonałe tło do zorganizowania spo-
tkania biznesowego, imprezy firmowej lub przyjęcia rodzinnego. 
Stalowa52 przygotowuje również cateringi. Ostrzegamy, że jeżeli 
raz spróbuje się ich kuchni, można się uzależnić a wtedy kontakt 
do obsługi cateringu może się przydać. 
 

coś dla prażan
Hotel nie otwiera się wyłącznie na turystów, zależy im na dobrej 
relacji z prażanami. Z myślą o mieszkańcach Pragi Stalowa52 
włącza się we wszystkie imprezy miejskie. Podczas Nocy Muzeów, 
Nocy Pragi czy niedawnych Urodzin Pragi organizują specjalne 
wernisaże i koncerty. Miejsce jest również Żywą Galerią, która or-
ganizuje raz w miesiącu wernisaże młodych artystów, a w każdy 
czwartek zaprasza na koncerty muzyczne. Repertuar można prze-
śledzić na Facebook’u lub na stronie hotelu.

www.facebook.com/stalowa52
www.stalowa52.pl

PRaGa TO WyjąTKOWa  
DZieLNica, KTóRa RODZi  

NieZWyKłe iNicjaTyWy.  
DObRyM PRZyKłaDeM jeST  

HOTeL i ReSTaURacja,  
KTóRe MieSZcZą Się  

PRZy STaLOWej 52.

Z pasji do piękna

A jakie były początki Pragi? 
Historia rozpoczyna się za 
czasów króla Władysława IV. 

Kilka miesięcy przed śmiercią, 10 
lutego 1648 roku, monarcha nadał 
prawa miejskie osadzie należącej do 
biskupów kamienieckich. W akcie 
lokacyjnym możemy przeczytać: Na 
brzegu przeciwległym miastu naszemu 
Warszawie, na gruncie własnym, czyli 
dziedzicznym, gdzie kaplica Laure-
tańska Najświętszej Panny niedawno 
wystawiona jest, mając tamże zamiar 
miasto założyć, oraz mieszkańców osia-
dłych pod stałe prawa podciągnąć […] 
chcąc, ażeby Pragą dawnem mienem 
ciągle i na wieki przezywało się. W ten 
sposób rozpoczyna się nowy rozdział 
w historii Pragi. Nie-
wielu bowiem pamięta, 
że przez długie lata było 
to osobne miasto, zupeł-
nie niezależne od Warsza-
wy. Aby opowiedzieć o 
jego początkach, musimy 
cofnąć się o kilkadziesiąt 
lat i wspomnieć dwa 
nazwiska. W roku 1583 
biskup Marcin Biało-
brzeski kupił grunty 
leżące  na prawym brze-
gu Wisły, naprzeciwko 
Starej Warszawy. Był to 
ważny okres w historii 
Warszawy, gdy stawa-
ła się centrum życia 
politycznego. Na zamku odbywały 
się sejmy, a w pobliskiej osadzie Ka-
mion dokonała się pierwsza wolna 
elekcja. Szlachta przybywająca do 
Warszawy przeprawiała się na lewy 
brzeg w okolicach dzisiejszej Pragi. 
Właściciele prawobrzeżnych gruntów 
czerpali z tego korzyści, zapewnia-
jąc przyjezdnym noclegi i jedzenie. 
Praskie grunty stały się atrakcyjne. 
W ślady biskupa poszli liczni ma-
gnaci, którzy zaczęli wykupywać 
kolejne pasy ziemi, tworząc osobne 
osady, a z czasem miasteczka. Jedną  
z największych pozostawała ta należą-
ca do biskupów i tu na arenie dziejów 
pojawia się kolejna ważna dla Pragi 
postać, biskup Michał Działyński. To 
on wyjednał u króla przywilej loka-
cyjny i w ten sposób powstaje miasto 
Praga, a herb rodu Działyńskich do 
dziś pozostaje w herbie dzielnicy. 

Gdzie ta Praga jednak była? Jak 
wyglądała? Pewnie niewiele osób 
wchodzących na teren ogrodu zoo-
logicznego od strony ulicy Ratuszo-
wej, zdaje sobie sprawę, że stąpa po 
miejscach, które były centrum mia-
steczka. Tam, gdzie jest teraz wybieg 
białych niedźwiedzi, stały niegdyś 
domy, dwory i spichlerze. Zabudowa 
była licha i niezbyt okazała. Zerk-
nijmy na słynny obraz Canaletta pt. 
Widok Warszawy od strony Pragi.  Po 
lewej stronie malarz uwiecznił praską 
zabudowę. Gdyby nie zdarzenia z lat 
późniejszych i tragiczna historia Pra-
gi, to na miejscu zoo mielibyśmy być 
może starówkę pełną zaułków i ma-
lowniczych uliczek…

Od Warszawy do osady prowadził 
pierwszy, warszawski most, zbudo-
wany za czasów Zygmunta Augusta. 
Drewniana konstrukcja, której reszt-
ki do dziś tkwią w wiślanym dnie, 
znajdowała się w okolicach wylotu 
ulicy Ratuszowej. Nazwa tej ostatniej 
nawiązuje zresztą do ważnej funkcji, 
która pełniła. To tu przecież stał ra-
tusz miasta Praga. Adam Jarzębski  
w pierwszym przewodniku po  War-
szawie, wydanym kilka lat przed 
nadaniem Pradze praw miejskich, 
opisał osadę takimi słowami: Mają 
swe ulice wielkie, także i dostatki 
wszelkie, słodownie, karczmy, browary 
i rozmaite towary. Czy nic nie pozo-
stało ze Starej Pragi? Spójrzmy jesz-
cze raz na obraz Canaletta, a potem 
na praski herb. Na tarczy herbowej 
odnajdziemy niewielką budowlę, 
niesioną przez anioły –  to wspo-

mniany w akcie lokacyjnym Domek 
Loretański. W XVII wieku tuż obok 
praskiego ratusza stały zabudowania 
kościoła Bernardynów, widoczne na 
obrazie  Canaletta. W czasach Wła-
dysława IV do kościoła dobudowa-
no kaplicę, która mieściła niewielki 
domek, wzorowany na domu Maryi   
w Loreto. Choć kościół nie przetrwał 
do czasów współczesnych, to Kaplica 
Loretańska, wielokrotnie przebudo-
wywana stoi do dziś i jest jednym  
z najcenniejszych zabytków Pragi, pa-
miętającym jej początki. 

A co z resztą zabudowy? Gdzie te 
stare domy, kościoły? Kolejne stulecia 
nie były dla Pragi łaskawe. Rok 1648, 
gdy miasto założono, to początek 

upadku Rzeczypospoli-
tej, a późniejsze losy kra-
ju odcisnęły swe bolesne 
ślady. Na terenach Pragi 
toczono krwawe bitwy, 
z których szczególnie 
złą sławą owiana jest 
ta z czasów insurekcji 
kościuszkowskiej, pod-
czas której zabito 7000 
mieszkańców, a wiele 
budynków zniszczono. 
Resztki świadectwa ma-
terialnego dawnej Pragi 
przestały definitywnie 
istnieć w czasach napo-
leońskich.  To z rozkazu 
małego kaprala przed-

pola Warszawy oczyszczono z zabu-
dowań – rozebrano domy, dworki  
i kościoły. Mieszkańcom udało się 
jedynie obronić Kaplicę Loretańską.  
W ten sposób nadszedł kres mia-
sta, które istniało przez blisko 200 
lat. Gdy Pragę włączano w granice 
Warszawy w 1791 roku, miała 540 
zabudowanych posesji oraz 7500 
mieszkańców. Do dziś przetrwała je-
dynie Kaplica. Praska część Warszawy  
z trudem podnosiła się z upadku. 
Pod koniec XIX stulecia zyskała ob-
licze, które w sporej części przetrwało 
do naszych czasów. Podczas II wojny 
światowej udało się jej to, czego nie 
mogła uniknąć wcześniej –  zachowa-
ła w dużym stopniu swoją zabytko-
wą zabudowę i charakter, czyli to, co 
zachwyca współczesnych i przyciąga 
jak magnes na praski brzeg, ale to już 
zupełnie inna opowieść. n
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Powszechnie uważa się, że nazwa Pragi wy-
wodzi się od słowa: prażyć, wypalać. Był 

to praktykowany w dawnych czasach sposób 
uzyskiwania terenu pod uprawy i dla budo-
wy osad. 
W jednym ze źródeł pojawia się jednak zupeł-
nie inna geneza nazwy. Otóż w wydanej  1838 
roku, w Paryżu monografi i Pragi, przeczytać 
można o czeskich osadnikach osiadłych na 
prawym brzegu Wisły. „Gromadkę domów”, 
którą pobudowali, nazywano Pragą, na pa-
miątkę stolicy Czech. n

Skąd taka nazwa?

Był taki moment w historii, kiedy Praga 
chociaż na krótki czas, stała się siedzibą 

króla. Działo się to za czasów Zygmunta Augu-
sta. Monarsze temu zawdzięczamy nie tylko 
pierwszy most warszawski na Wiśle, ale też 
rozbudowę Zamku Królewskiego. To właśnie 
na czas przebudowy dawnej siedziby król po-
mieszkiwał na Pradze, w dworze zwanym ho-
spitium, gdzie na postój zwykle zatrzymywali 
się jadący od strony Litwy. n

Praga królewska?

Warszawska Praga to miejsce narodzin polskiego radia i te-
lewizji, które współtworzył  prażanin, inżynier radiotech-

niki, Władysław Rąbecki. Dnia 25 października 1952 roku nadaj-
niki zainstalowane na dachu budynku przy ulicy Ratuszowej 12 
(był to ówcześnie najwyższy budynek w okolicy), wyemitowały 
po raz pierwszy w Polsce program telewizyjny. Audycje nadawa-
no raz w tygodniu, w piątki. Odbierały je 24 odbiorniki telewizyj-
ne marki „Leningrad”, instalowane w świetlicach i klubach roz-
lokowanych w różnych częściach miasta. n

Praskie początki polskiej telewizji

Po wyzwoleniu Warszawy 
w styczniu 1945 roku Praga stała 

się na krótki czas centrum życia po-
litycznego kraju. W budynkach Cen-
tralnej Dyrekcji Kolei Państwowych 
przy ulicy Wileńskiej 2 przez sześć 
miesięcy mieściła się siedziba rządu 
tymczasowego. n

Praga stolicą 
Polski

1200 mieszkańców, 430 mieszkań i 508 metrów długości liczy blok przy ulicy Kijowskiej 11. 
Nazywany „tasiemcem” lub „długasem”, uchodzi za najdłuższy prosty budynek w Warszawie. n

Najdłuższy blok Warszawy

Miała ulica Mała szczęście, że po obu stro-
nach zachowała  starą zabudowę. Choć 

odrapane domy pamiętają lepsze czasy, to ci-
chy ten zaułek ożywa co jakiś czas. Upodobali 
sobie bowiem ulicę Małą fi lmowcy. Domy sto-
jące na niej  „zagrały” w: Dziewczętach z No-
wolipek, Korczaku, serialu Kolumbowie i osca-
rowym Pianiście. n

Mała ulica – 
wielkie fi lmy


