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Odkrywaj historie prażan!
Poznawaj dzieje Pragi!

„Panowie i Panie. Oto prażanie!”
Gra zawiera 40 zagadek historycznych dotyczących osób, które
urodziły się, mieszkały, uczyły się lub pracowałyna Pradze Północ.
Bohaterowie zagadek wpłynęli na kształt dzielnicy, działali na rzecz
praskiej społeczności, pozostawili po sobie trwały ślad w historii,
w życiu społecznym, kulturalnym lub naukowym. Wśród
bohaterów gry znajdują się m.in. prascy ﬁlantropi, społecznicy,
artyści, przedsiębiorcy, lekarze,duchowni, osoby znane lokalnie
i na świecie. Lista bohaterów jest otwarta – zachęcamy
do układania własnych zagadek i życzymy twórczej zabawy!
Przebieg gry:
Mistrz Gry z karty oznaczonej symbolem ? czyta wprowadzenie
do zagadki oraz pytanie dbając o tajemniczą atmosferę.
Prascy Detektywi starają się rozwikłać zagadkę, której rozwiązanie
jest na drugiej stronie karty (zaznaczone pogrubioną czcionką).
Opcja łatwiejsza: Mistrz Gry zadaje pytania pomocnicze, żeby
naprowadzić Praskich Detektywów na właściwą odpowiedź.
Opcja trudniejsza: Mistrz Gry odpowiada tylko „tak” lub „nie” na pytania lub odpowiedzi Praskich Detektywów. Zagadka jest rozwiązana, gdy Prascy Detektywi odgadną wszystkie jej elementy.

od 2 graczy / wiek 8+
Pomysłodawca:
Fundacja Edu & More
www.efundacja.org

Materiał dostępny
na licencji Creative Commons

5-15 minut

Doﬁnansowano ze środków
Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”
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ZAGADKA

?

Władysław IV Waza

1595–1648
Król Polski wprawdzie mieszkał na zamku po
lewej stronie Wisły i nie pochodził z Pragi, ale
odegrał dużą rolę w jej dziejach. W 1648 roku nadał Pradze prawa miejskie, dzięki którym Praga
uzyskała własny samorząd i władzę sądowniczą.
Mogła dalej dynamicznie się rozwijać jako osada
handlowa, bo król nadał jej przywilej organizowania targów trzy razy w tygodniu oraz jarmarków
cztery razy do roku. W dokumencie nadania praw
miejskich król podkreśla, że Praga jest dla niego
ważna także dlatego, że znajduje się tu pewna
sakralna budowla, która „uświetnia ją boskimi
cudami”. O którym obiekcie mowa?

ROZWIĄZANIE
W akcie lokacyjnym Pragi wspominany jest
domek loretański znajdujący się dziś w kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej (kiedyś był osobnym budynkiem). To najstarszy zabytek Pragi zbudowany w latach 40.
XVII wieku z fundacji króla Władysława IV.
Domek loretański wzorowany był na Świętym
Domku z Loreto we Włoszech, zbudowanym
z kamieni pochodzących z Ziemi Świętej.
Tradycja głosi, że został stamtąd cudownie
przeniesiony przez anioły. Domek loretański
był otaczany wielkim kultem i znalazł się w herbie
Pragi nadanym jej wraz z prawami miejskimi.

ZAGADKA

?

Szmul Zbytkower

1727–1801
Był Żydem pochodzącym ze wsi Zbytki koło
Zerznia przy obecnym Trakcie Lubelskim. Zbytkower to pseudonim od nazwy miejscowości.
Z kolei Szmul to zdrobnienie od imienia Samuel.
Właśnie od zdrobnienia Szmul pochodzi nazwa
Szmulowizna. Ten teren w XVIII wieku położony
na obszarze Targówka Zbytkower otrzymał od
króla Stanisława Augusta i tam założył duże
gospodarstwo. Szmul zasłużył się m.in. założeniem cmentarza żydowskiego na Bródnie oraz
wybudowaniem synagogi. Takie przedsięwzięcia
wymagały dużych środków ﬁnansowych. W jaki
sposób Szmul zarabiał pieniądze?

ROZWIĄZANIE
Szmul Zbytkower był kupcem, spławiał zboże
i drewno Wisłą do Gdańska, eksportował mięso
i skóry, był właścicielem m.in. rzeźni, garbarni,
gorzelni i browarów. Był bankierem króla Polski
Stanisława Augusta, dostarczał dobra na dwór
królewski a także na dwór pruski i wojskom
rosyjskim, które wtedy stacjonowały na terenie
Polski.
Po śmierci Szmula interesy prowadziła jego żona,
popularna wśród warszawskich elit Judyta Bucky.
W swoim testamencie przekazała duże sumy
na cele charytatywne.

ZAGADKA

?

Ksawery Konopacki

? – ok. 1880
O Ksawerym Konopackim, założycielu dzielnicy
Nowa Praga, wiemy niewiele. Z pewnością był
przedsiębiorczy i miał głowę do interesów. Około
1857 roku kupił grunty na Targówku, wtedy przedmieściu Warszawy sąsiadującym z Pragą. Cztery
lata później podzielił ziemię na działki pod budowę
kamienic i fabryk, żeby sprzedawać je z dużym zyskiem. Od razu znalazło się wielu kupców. Piaszczyste pola szybko pokryły się nowymi budynkami,
a teren został nazwany Nową Pragą. Skąd Konopacki wiedział, że szybko sprzeda ziemię z zyskiem?
Jakie ważne dla rozwoju Pragi wydarzenia wpłynęły na jego decyzję o zakupie ziemi?

ROZWIĄZANIE
Ksawery Konopacki wiedział, że w 1856 roku
wytyczono trasę pierwszego w Warszawie
stałego stalowego mostu, który wkrótce zaczęto budować i jako most Kierbedzia ukończono
w 1864 roku (obecnie na jego ﬁlarach stoi most
Śląsko-Dąbrowski). W tym samym czasie trwała
już budowa Kolei Warszawsko-Petersburskiej,
ukończonej w 1862 roku. Przewidując jej przebieg i lokalizację Dworca Petersburskiego (późniejszy Dworzec Wileński), Konopacki kupił,
a potem z zyskiem sprzedawał działki. Dzięki
sąsiedztwu dworca i mostu były dobrze skomunikowane, dlatego mogła tu powstać nowa część
miasta.

ZAGADKA

?

Michał Bergson

1831–1919
To praprawnuk założyciela Szmulowizny Szmula
Zbytkowera i prawnuk Berka Sonnenberga,
od którego imienia wzięło się nazwisko Bergson (pierwotnie Bereksohn, czyli syn Berka).
Był bankierem, członkiem zarządu, a potem prezesem warszawskiej gminy żydowskiej. Wspierał żydowskie szpitale, szkoły i instytucje opieki
społecznej. Po jednej z założonych przez niego
placówek pozostał do dzisiaj duży i pięknie zdobiony gmach położony przy jednej z głównych ulic
Starej Pragi. Po wojnie, przez wiele lat, działała
tam duża instytucja kulturalna, kierująca swoją
ofertę do dzieci. O który budynek chodzi?

ROZWIĄZANIE
To budynek przy ul. Jagiellońskiej 28, w którym
do niedawna mieścił się lalkowy Teatr Baj oraz
przedszkole.
Budynek przyciąga uwagę otwartym od frontu
dziedzińcem i fantazyjnie zdobionymi szczytami,
nawiązującymi do polskiej architektury XVI i XVII
wieku. Jest dobrze widoczny z okolic skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kłopotowskiego. Pierwotnie znajdował się w nim żydowski sierociniec,
dzienny przytułek dla dzieci oraz szkoła. Mieścił
także synagogę, z której korzystali okoliczni
mieszkańcy.

ZAGADKA

?

Julian Józef Różycki

1834–1919
Założyciel bazaru Różyckiego pochodził z niezamożnej rodziny. Jego ojciec był mistrzem stolarskim, a matka prawdopodobnie sprzątaczką lub
służącą. Do majątku doszedł własną pracą i udanymi inwestycjami. Zupełnie jak w amerykańskim
śnie stał się zamożnym człowiekiem. W jego wozowni (dawny garaż) stały dwa powozy i kareta.
Owocne interesy zaczął od prowadzenia miejsc,
do których prażanie przychodzili m.in. po „maść
na wszystko”, której autorem był pan magister
Julian. Czym zajmował się Różcyki, zanim został
inwestorem i założył słynny bazar?

ROZWIĄZANIE
Różycki z wykształcenia był farmaceutą.
Zaczynał jako pomocnik aptekarza, a później
prowadził dwie praskie apteki przynoszące duże
zyski.
Jedna stała w miejscu obecnego biurowca Rainbow Center, a druga mieściła się na parterze
kamienicy przy ul. Targowej 52. Zarobione pieniądze pozwoliły Różyckiemu na różne inwestycje
np. kupno działek, na których (podobno za namową przyjaciela, praskiego przedsiębiorcy Manasa
Ryby) założył targowisko. Bazar Różyckiego
do lat 80. był jednym z najważniejszych bazarów
Warszawy.

ZAGADKA

?

Julian Józef Różycki

1834–1919
Dzisiaj Juliana Różyckiego pamiętamy przede
wszystkim z nazwy bazaru, którego lata świetności już dawno minęły. Jednak Różycki zasłużył
się dla Pragi o wiele bardziej, a w swoich czasach
był cenionym i poważanym obywatelem. Był zdolnym i bogatym przedsiębiorcą oraz inwestorem,
a zarazem skromnym człowiekiem i społecznikiem. Wspierał ludzi oraz miejsce, w którym
mieszkał i prowadził interesy. Na jakie ważne
praskie instytucje przekazywał pieniądze Julian
Różycki?

ROZWIĄZANIE
Różycki zaczął zbiórkę pieniędzy na budowę
męskiego gimnazjum praskiego, dzisiejszego VIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV.
Fundusze na budowę szkoły pochodziły z darowizn od prywatnych osób i przedsiębiorców.
Różycki przekazał jedną z największych kwot.
Podarował też pieniądze na budowę Szpitala
Najświętszej Marii Panny, obecnego Szpitala
Praskiego. Wspierał praskie ochronki – miejsca,
gdzie sieroty i dzieci z ubogich rodzin otrzymywały opiekę i wychowanie. Oprócz tego założył
kasę groszowych oszczędności dla niezamożnych
mieszkańców oraz bezpłatną czytelnię dla młodzieży.

ZAGADKA

?

Julian Józef Różycki

1834–1919
Do lat 80. bazar Różyckiego był jednym z najważniejszych bazarów Warszawy. Targowisko założone pod koniec XIX wieku przez bogatego przedsiębiorcę i hojnego społecznika Juliana Różyckiego bardzo szybko stało się handlowym centrum
Pragi. Kupcy mogli wynajmować stragany i sprzedawać towary w jednym miejscu, zamiast
jeździć od targu do targu czy krążyć od domu
do domu. Od samego początku bazar prężnie
się rozwijał i tętnił życiem. Na ogrodzony plac
targowy można było wejść pięcioma bramami,
a przed bramą główną stanął wielki niebieski syfon
(urządzenie do robienia wody mineralnej), ówczesny symbol bazaru. Do czego służył ten syfon?

ROZWIĄZANIE
Przy głównym wejściu na bazar stał kiosk
w kształcie olbrzymiego niebieskiego syfonu
z metalowym czubem i reklamą: „Słodko, mokro
i przyjemnie”. W kiosku sprzedawano wodę
gazowaną, słodycze i owoce. Była to reklama
wytwórni wód mineralnych, którą na Pradze
założył również Julian Różycki.
To jedna z wielu inwestycji, która przyniosła mu
majątek, nie licząc dwóch aptek, laboratorium
farmaceutyczno-chemicznego i fabryki plastrów
chemicznych.

ZAGADKA

?

Franciszka Apolonia Różycka
1837–1928
Była żoną farmaceuty i założyciela słynnego
praskiego bazaru – Juliana Różyckiego. To dzięki niej Julian Różycki stał się właścicielem apteki
na Pradze i zaczął inwestować w tutejsze przedsięwzięcia. Pani Franciszka była siostrą rzeźbiarza Teodora Rygiera, autora m.in. pomnika Adama
Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie.
To jej artysta powierzył w testamencie przekazanie swoich dzieł do kolekcji warszawskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Jakie
pamiątki związane z postacią Franciszki Różyckiej można oglądać w Muzeum Warszawskiej
Pragi?

ROZWIĄZANIE
Na wystawie w muzeum można podziwiać rzeźbę
przedstawiającą młodą Franciszkę, autorstwa
jej brata Teodora Rygiera, wykonaną w białym
marmurze.
Piękne popiersie zachwyca świetnie dopracowanymi detalami, takimi jak fryzura upięta
z warkocza czy wzór materiału, z którego była
uszyta suknia modelki. Zanim znalazła się
w muzeum, rzeźba stała w willi na Saskiej Kępie,
należącej dawniej do najstarszego syna Franciszki
– Władysława Różyckiego.
Do muzeum traﬁły także takie pamiątki, jak
paszport czy należące do Franciszki lorgnon
(rodzaj okularów).

ZAGADKA

?

Jan Roch Raum

1854–1918
Chirurg Jan Roch Raum był prażaninem z wyboru. Jako absolwent berlińskiego wydziału medycyny i zdolny chirurg mógł pracować w wielu
szpitalach, ale przyjął posadę w niewielkim
szpitalu praskim. Kierując szpitalem przez ponad
20 lat, doprowadził do jego rozbudowy i niemal
dziesięciokrotnie zwiększył liczbę łóżek dla pacjentów. Na jego oddziale przeprowadzano 1200
operacji rocznie. Ciągle zdobywał wiedzę, którą
dzielił się ze swoimi pracownikami. Zajmował się
m.in. bakteriologią, czyli badaniem i zwalczaniem
bakterii. Jakie innowacyjne działania doktora
Rauma doprowadziły do zmniejszenia liczby
zakażeń w szpitalu?

ROZWIĄZANIE
Doktor Raum znał nowości światowej medycyny
i jako jeden z pierwszych chirurgów w Warszawie zaczął używać przy operacjach rękawiczek,
początkowo zrobionych z nici, a potem gumowych. W szpitalu korzystał też z maszyny
do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i opatrunków.
Znanym pacjentem doktora był pisarz Władysław
Reymont, ranny w wypadku kolejowym. Pomoc
doktora przywróciła pisarzowi zdrowie, a wystawione przez Rauma zaświadczenie lekarskie pozwoliło uzyskać wysokie odszkodowanie
od kolei. Przyszły noblista spłacił długi i zabezpieczony ﬁnansowo mógł spokojnie pisać powieść
„Chłopi”.

ZAGADKA

?

Jan Gromadzki

1856–1928
Studia medyczne skończył z wyróżnieniem. Na początku pracował w Przytułku dla Rodzących
przy ul. Targowej 34. Następnie ponad 40 lat był
naczelnym lekarzem Miejskiego Zakładu Położniczego na Pradze. Troszczył się o zdrowie praskich kobiet i noworodków, a także o wykształcenie przyszłych pokoleń lekarzy. By umożliwić
studia medyczne osobom niezamożnym, utworzył
fundację stypendialną i fundusze pożyczkowe.
Do licznych zasług doktora trzeba zaliczyć założenie w 1905 roku Praskiego Koła Macierzy Szkolnej. W odezwie koła z 1916 roku można przeczytać hasło: „Oświata ludu – dokona cudu!”. Czym
zajmowała się ta organizacja?

ROZWIĄZANIE
Macierz Szkolna zakładała i prowadziła polskie
szkoły oraz kursy dla osób, które nie umiały
czytać i pisać, szczególnie na wsiach, a także dla
robotników. Wydawała książki, otwierała księgarnie i biblioteki.
Doktor Gromadzki m.in. utrzymywał praskie
biblioteki i kupował książki za własne pieniądze.
Miłość do nauki przekazał też swojemu synowi
Henrykowi, który – mimo że został wyrzucony
z Gimnazjum Praskiego (późniejsze Gimnazjum
im. Władysława IV) za udział w strajku szkolnym
i otrzymał nakaz opuszczenia Królestwa Polskiego – skończył studia medyczne w Niemczech,
a po powrocie do Polski został cenionym lekarzem
i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAGADKA

?

Maria i Michał Radziwiłłowie
1860–1930, 1853–1903
Książę Michał Radziwiłł był arystokratą, właścicielem m.in. pałacu w Nieborowie pod Warszawą.
Umiejętnie zarządzał posiadanymi dobrami,
pomnażając je. Po jego śmierci majątkiem zarządzała wdowa po nim, Maria, słynąca z pobożności i skromności. Mimo że wychowała się
w pałacu, zamieszkała w zwykłej kamienicy przy
ul. Brzeskiej 3. Podobnie jak jej mąż, przeznaczała pieniądze na cele charytatywne, ale dziełem
jej życia stała się pewna piękna, bardzo okazała
budowla, zbudowana w części Szmulowizny nazywanej od imienia jej męża Michałowem. O który
obiekt chodzi?

ROZWIĄZANIE
Maria Radziwiłł przekazała pieniądze na budowę
bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy
ul. Kawęczyńskiej.
Bazylika przed II wojną światową była największym kościołem Warszawy. Oddano ją do użytku
już w latach 20. XX wieku, ale ostatecznie
ukończono dopiero w 1999 roku, kiedy dobudowano wysoką dzwonnicę z tarasem widokowym.
Oprócz bazyliki Maria Radziwiłł ufundowała
też m.in. budynek niższego seminarium duchownego przy ul. Kawęczyńskiej, gdzie obecnie mieści
się Caritas.

ZAGADKA

?

Ignacy Kłopotowski

1866–1931
Ci, którzy go znali, mówili, że żył dla innych.
Uważał, że każde przytulone dziecko to zasługa
dla ojczyzny. Był wyrozumiały dla ludzi, którzy
źle postępowali. Zaczynał pomagać biednym od
zapraszania ich na herbatę i ciepły obiad, potem
zakładał noclegownie, sierocińce i domy opieki
dla starszych. Na Pradze działał od 1919 roku.
Był proboszczem paraﬁi Matki Bożej Loretańskiej
przy kościele św. Floriana. Uważał, że gdyby św.
Paweł żył w jego czasach, byłby dziennikarzem.
Chciał docierać do jak największej liczby osób,
nie tylko za pomocą słowa głoszonego z ambony.
W jaki sposób mu się to udało?

ROZWIĄZANIE
Ksiądz Kłopotowski założył pierwszy katolicki
dom wydawniczy. Był dziennikarzem, kierował
wydawnictwem, drukarnią i księgarniami.
Wydawał broszury oraz gazety religijne dla
dorosłych, a także m.in. istniejący do dziś
miesięcznik dla dzieci „Anioł Stróż”.
W jego czasach było to nowoczesne podejście
do głoszenia wiary. Był świetnym organizatorem,
potraﬁł znajdować pieniądze na swoje przedsięwzięcia. W 2005 roku został ogłoszony błogosławionym. Dzisiaj jego dzieło kontynuują siostry
loretanki, których zakon założył. Wydają książki
i czasopisma oraz prowadzą Dom Ojca Ignacego
– świetlicę dla dzieci przy ul. Sierakowskiego 6.

ZAGADKA

?

Zoﬁa Łabusiewicz

1867–1920
Dziewiętnastoletnia Zoﬁa Łabusiewicz po śmierci
rodziców wychowywała swoje dwie siostry oraz
pracowała w warszawskich szkołach jako nauczycielka polskiego, matematyki i geograﬁi. W 1898
roku założyła pensję, czyli prywatną szkołę dla
dziewcząt na Pradze. Mimo trudnych warunków
pod zaborem rosyjskim szkoła rozwijała się
prężnie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uzyskała pełne prawa rządowe i w 1920
roku wydała pierwsze świadectwa maturalne.
Niestety, w tym samym roku Zoﬁa Łabusiewicz
zginęła w wypadku tramwajowym. Kto prowadził
i rozwijał szkołę po śmierci pani Zoﬁi?

ROZWIĄZANIE
Po śmierci Zoﬁi Łabusiewicz pensją kierowały
jej siostry Jadwiga Socharska oraz Eliza Łabusiewicz. Pensja miała już wtedy znakomitą
renomę i nadal kształciła dziewczęta, a podczas
okupacji prowadziła także tajne komplety.
O uczennicach krążyła piosenka... „Czy znasz
tę śliczną panienkę, co ma na tarczy 123”. Na co
dzień chodziły w granatowych sukienkach
i czarnych fartuszkach z tarczami na ramieniu:
niebieską dla gimnazjum i czerwoną dla liceum.
W szkole panowała dyscyplina. Obniżony stopień
z zachowania można było dostać za opuszczenie
miejsca dla szkoły w kościele św. Floriana, gdzie
w każdą niedzielę dziewczęta uczestniczyły we
mszy, stojąc obok chłopców z męskiego gimnazjum im. Władysława IV.

ZAGADKA

?

Tadeusz Apolinary Wenda

1868–1948
Wybitny polski inżynier, projektant i budowniczy
mostów, linii kolejowych i portów. Studiował
w Warszawie i Petersburgu. Pracował przy
budowie kolei w Rosji i w Królestwie Polskim.
Kierował budową portu w Windawie i Rewlu
(dziś Tallin). Po wybuchu I wojny światowej wrócił
do Warszawy. Oddelegowany przez rząd polski
na Wybrzeże, pracował w Gdańsku, Władysławowie i Gdyni. Jego imieniem nazwano pierwsze
molo wybudowane w porcie gdyńskim i gdyńską
ulicę. Dom rodziny Wendów do dziś stoi przy
ul. Olszowej 12 na Pradze. Dlaczego Tadeusza
Wendę nazywa się jednym z ojców Gdyni?

ROZWIĄZANIE
Tadeusz Wenda był projektantem i budowniczym
portu w Gdyni i to właśnie on wskazał miejsce
na Wybrzeżu jako odpowiednie dla zbudowania
nowego polskiego portu.
„Przyszedłem do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina
między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą.
Ponieważ w tej dolinie leży znana od dawna polskim letnikom nadmorskim wioska Gdynia, więc
przyszłemu portowi nadano też nazwę Gdynia”
– wspominał po latach. Na miejscu dawnej wioski
szybko wyrosło miasto. Budową zaprojektowanego przez siebie portu Wenda kierował do roku
1932, po czym został naczelnikiem Wydziału Techniczno-Budowlanego Urzędu Morskiego w Gdyni,
równocześnie pełnił wiele funkcji społecznych.

ZAGADKA

?

Janusz Korczak

1878–1942
Naprawdę nazywał się Henryk Goldszmidt, a nazwisko, pod którym jest znany, to literacki pseudonim. Choć był pisarzem, dziennikarzem i lekarzem,
to najbardziej zasłynął swoją pionierską działalnością pedagogiczną. Uważał, że dziecko powinno być traktowane przez dorosłych jak partner,
z prawem do własnego zdania czy sprzeciwu.
Do „Małego Przeglądu”, tygodnika, który założył,
teksty pisały dzieci. Chodził do Gimnazjum
Praskiego przy ul. Brukowej (dziś ul. Okrzei), które
później przeniosło się do nowego, znacznie
większego budynku, także położonego na Pradze,
gdzie szkoła istnieje dziś pod inną nazwą. O którą
szkołę chodzi?

ROZWIĄZANIE
To Liceum im. Władysława IV, które mieści się na
rogu al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej.
Przed budynkiem stoi kamień upamiętniający
Janusza Korczaka. Korczak założył i prowadził
żydowski Dom Sierot, którego wychowankowie
mieli swój własny sejm, sąd, kasę pożyczkową
i inne instytucje wzorowane na tych ze świata
dorosłych. W 1940 roku sierociniec został
przeniesiony do getta żydowskiego. Dwa lata
później Korczak, razem z wychowankami, został
wywieziony do obozu zagłady w Treblince, gdzie
zginęli. Jako ceniony pedagog i lekarz otrzymywał propozycje pomocy w ucieczce, ale kategorycznie je odrzucał.

ZAGADKA

?

H elena Rzeszotarska

1879–1976
Żyła prawie 100 lat, z czego 50 – nauczając.
Urodziła się w Petersburgu, ale niemal całe
życie pracowała na Pradze. Była nauczycielką
i właścicielką szkoły dla dziewcząt. Na terenie
zaboru rosyjskiego, w którego obrębie przed
I wojną światową znajdowała się Warszawa,
do roku 1905 nauczanie odbywało się wyłącznie
po rosyjsku. Edukacja była nieobowiązkowa,
dlatego dzieci często spędzały czas na ulicach,
bez opieki. W 1908 roku Rzeszotarska skorzystała
z pozwolenia na otwieranie prywatnych szkół
z wykładowym językiem polskim. Zarabiała
w niej tylko jako nauczycielka, nie korzystając
z pensji właścicielki. Dlaczego?

ROZWIĄZANIE
Rzeszotarska znała nie najlepszą sytuację materialną swoich uczennic, dlatego w jej szkole
opłaty nie były wysokie. Wiele dziewcząt nie
musiało płacić za naukę, a nawet otrzymywało
dodatkową pomoc (np. materiały do nauki, kostiumy gimnastyczne czy kapcie).
Rzeszotarska dbała nie tylko o wysoki poziom
nauczania, ale też o wychowanie patriotyczne oraz
opiekę medyczną (w szkole byli lekarz i dentysta).
W czasie II wojny światowej prowadziła tajne
nauczanie, a podczas Powstania Warszawskiego
była sanitariuszką w punkcie przy ulicy Brzeskiej.

ZAGADKA

?

H elena Rzeszotarska

1879–1976
Rzeszotarska ukończyła gimnazjum w Petersburgu, a potem zdobyła wykształcenie na prywatnych korepetycjach. W swojej szkole dla
dziewcząt uczyła polskiego i francuskiego,
a także przyrody i matematyki. Cieszyła się
autorytetem wśród uczennic, nie podnosiła
głosu, a wystarczającą karą za przewinienia był
smutny wyraz twarzy pani Heleny. Jej uczennice,
zwane helenkami, których tylko w 1930 roku
było ponad 200, wyróżniały się na ulicach Pragi.
W jaki sposób?

ROZWIĄZANIE
Mimo że większość uczennic Rzeszotarskiej
pochodziła z niezamożnych rodzin, dziewczęta nosiły jednakowe granatowe mundurki,
a w święta zwracały uwagę prażan białymi bluzkami z granatowymi kołnierzami i mankietami.
Przed II wojną światową szkoła działała w skromnej kamienicy przy ul. Konopackiej, ale Rzeszotarska dbała o ładny wystrój klas, a w szkole
zawsze były świeże kwiaty. Po 1949 roku nie
mogły już działać szkoły prywatne. Szkoła
Rzeszotarskiej została z czasem przekształcona
w istniejące do dziś liceum przy ul. Burdzińskiego.

ZAGADKA

?

Menachem Ziemba

1883–1943
Przed wojną był jedną z najważniejszych postaci
żydowskiej społeczności religijnej, znaną w Polsce
i za granicą. Prawie całe życie mieszkał na Pradze,
dlatego nazywano go Menachemem Pragerem.
Z Pragi wyprowadził się dopiero w 1938 roku,
po tym jak został jednym z trzech rabinów Warszawy. Prowadził badania nad Talmudem (żydowską
księgą, będącą komentarzem do Biblii). W 1943
roku, przed wybuchem powstania w getcie warszawskim, wygłosił jeden ze swoich najważniejszych poglądów. Stwierdził, że ortodoksyjni Żydzi
(ściśle przestrzegający zasad religijnych) powinni
zmienić zachowanie wobec hitlerowskiego okupanta. Na czym miała polegać ta zmiana?

ROZWIĄZANIE
W getcie istniał ruch oporu, który opowiadał się
za walką zbrojną, jednak religijni Żydzi słuchali zapisanego w Talmudzie nakazu oddania życia
za wiarę bez walki. Wobec groźby uśmiercenia
całej warszawskiej społeczności żydowskiej
Ziemba stwierdził, że trzeba chwycić za broń.
Tym samym zmobilizował środowiska ortodoksyjnych Żydów do wsparcia powstania w getcie.
Wybuchło ono 19 kwietnia 1943 roku i trwało
do połowy maja, kiedy to Niemcy wysadzili Wielką
Synagogę (stała przy placu Bankowym, w miejscu,
gdzie dziś stoi Błękitny Wieżowiec).

ZAGADKA

?

Maria Antonina Czaplicka
1884–1921
Ta wybitna geografka i etnografka urodziła się
i spędziła dzieciństwo na Pradze. Podobnie jak
Maria Skłodowska-Curie, kształciła się na tajnych kursach Uniwersytetu Latającego. Dzięki
stypendium studiowała w Anglii, skąd w 1914
roku wyruszyła na roczną ekspedycję badawczą
na Syberię. Przebyła zaprzęgami reniferów ponad
3000 kilometrów! Ta podróż przyniosła jej naukową sławę. W latach 1916–18 jako jedyna kobieta wykładała antropologię (naukę o człowieku)
w Oksfordzie. Była również pierwszą kobietą,
która otrzymała prestiżową nagrodę Królewskiego
Towarzystwa Geograﬁcznego. Dlaczego Czaplicka
zdobywała wykształcenie na tajnych kursach
i za granicą?

ROZWIĄZANIE
Jeszcze ponad sto lat temu studia na wyższych
uczelniach były właściwie niedostępne dla kobiet. Nauka i polityka były zarezerwowane dla
mężczyzn.
Najwcześniej, bo na początku drugiej połowy
XIX wieku, kobiety mogły studiować w Anglii
i Francji. Dlatego ambitne Polki wyjeżdżały,
by uczyć się np. na paryskiej Sorbonie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, pod koniec XIX wieku
studia były możliwe tylko na kierunkach ﬁlozoﬁcznym i lekarskim, a na pozostałych dopiero po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Żeby zdobyć wykształcenie, kobiety musiały więc wykazywać się odwagą, determinacją
i ciężko pracować na sukces.

ZAGADKA

?

Juliusz Nagórski

1887–1944
Matka Juliusza Nagórskiego była wielbicielką
romantyzmu, więc imię otrzymał po wieszczu
Słowackim. Ukończył słynną paryską Wyższą
Szkołę Sztuk Pięknych. Był utalentowanym i wszechstronnym architektem. Projektował m.in. kamienice,
wille, dwory i pałace. Własny dom, zachowany
do dziś, wybudował przy Targowej 15. Przed II wojną
była to najnowocześniejsza kamienica przy tej ulicy.
Na szóstym piętrze znajdowało się dziewięciopokojowe mieszkanie właściciela z tarasem na dachu
i pięknym widokiem na lewobrzeżną Warszawę.
Nagórski sam nadzorował budowę i administrował
budynkiem. Jakimi talentami wyróżniał się architekt i czym się jeszcze zajmował?

ROZWIĄZANIE
Juliusz Nagórski miał wiele talentów i zainteresowań. Był cenionym malarzem, poza tym rysował
i rzeźbił. Malowanie portretów i pejzaży pozwalało mu na dodatkowe zarobki podczas okupacji. Był też konserwatorem zabytków i projektantem wnętrz np. restauracji, sklepów i banków.
Choć skończył paryską uczelnię, nie uzyskał dyplomu, co jednak nie przeszkodziło mu w pracy.
Jeszcze na studiach zaprojektował bibliotekę
i zbrojownię Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9/11. Dla klubu Polonia przygotował projekt stadionu na 20 tysięcy miejsc. Przed wojną
przedstawił prezydentowi Warszawy Stefanowi
Starzyńskiemu projekt 200-metrowego wieżowca przypominającego Pałac Kultury i Nauki. Kiedy
chciał zrobić wrażenie na kliencie, rysował jednocześnie obiema rękami!

ZAGADKA

?

Władysław Łysik

1890–1964
Ksiądz marianin Władysław Łysik uzyskał doktorat z ﬁlozoﬁi, jednak nie wybrał drogi naukowca, lecz praskiego apostoła miłosierdzia. Szedł
tam, gdzie panowały głód i nędza. W 1919 roku
został dyrektorem ośrodka dla osieroconych i pochodzących z ubogich rodzin chłopców. Ośrodek
mieścił się na Pradze, w istniejącym do dziś zabytkowym budynku przy ul. Wileńskiej 69. W czasie
okupacji i Powstania Warszawskiego na niespotykaną wręcz skalę organizował pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców Pragi i uciekinierów
z lewobrzeżnej Warszawy. W jaki sposób ksiądz
Łysik pomagał potrzebującym?

ROZWIĄZANIE
Władysław Łysik prowadził darmową kuchnię
przy ul. Wileńskiej. W czasie okupacji codziennie
z bezpłatnych posiłków korzystały tysiące osób.
Wydawano nawet trzy tysiące posiłków dziennie. Ktoś obliczył, że przygotowano ich łącznie
około dziesięciu milionów! By prowadzić kuchnię, ksiądz Łysik organizował zbiórki pieniędzy,
odzieży, jedzenia oraz loterie wśród bogatszych
mieszkańców. Dla niemowląt sprowadzał mleko
z okolic Warszawy. Ksiądz Łysik pełnił w klasztorze
księży marianów kierownicze funkcje, jednak jego
popiersie w kościele Matki Bożej z Lourdes ufundowano za dzieła miłosierdzia. Mówiono o nim:
„…Umiał śmiać się jak dziecko, kalkulować jak
rutynowy buchalter, karmić jak matka, pocieszać
jak przyjaciel”.

ZAGADKA

?

Ignacy Skorupka

1893–1920
Urodził się i wychował w Warszawie, ale święcenia kapłańskie przyjął w Rosji, gdzie kształcił się
w seminarium. Wrócił do Polski w 1918 roku
razem z Polakami, którym pomagał uciec przed
wojną domową. Wkrótce Rosja Radziecka zaatakowała Polskę, która zaledwie kilka miesięcy
wcześniej odzyskała niepodległość. Do obrony
kraju powołano Armię Ochotniczą, w tym
1 Batalion 236 Pułku Piechoty sformowany
w budynku Liceum im. Władysława IV. Skorupka
na własną prośbę został kapelanem batalionu.
Kim byli młodzi ludzie zgłaszający się do tego
batalionu?

ROZWIĄZANIE
Do stacjonującego w budynku szkoły batalionu
zgłaszali się uczniowie i studenci.
Zanim wyruszyli do walki, ksiądz Skorupka spowiadał żołnierzy jadących na front przy praskich
dworcach. Batalion wziął udział w legendarnej,
zwycięskiej bitwie warszawskiej, zwanej Cudem
nad Wisłą. Młodym żołnierzom brakowało doświadczenia – odwaga i poświęcenie księdza Skorupki bardzo im pomagały. Nie zginął – jak głosi
legenda – prowadząc natarcie z krzyżem w ręku,
ale dosięgła go radziecka kula, gdy udzielał ostatniego namaszczenia umierającemu żołnierzowi.
Pomnik księdza Skorupki stoi przed katedrą
św. Floriana.

ZAGADKA
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Szymon Fedorońko

1893–1940
Był prawosławnym duchownym. W latach 30. XX
wieku przybył na warszawską Pragę, by pełnić
funkcję naczelnego kapelana prawosławnego
w Wojsku Polskim. Jesienią 1939 roku dostał się
do niewoli sowieckiej i traﬁł do obozu w Starobielsku. Zginął w Katyniu w 1940 roku. Jego trzej
synowie polegli w czasie II wojny światowej. Syn
Aleksander walczył w 300 Dywizjonie RAF-u
i zginął w czasie lotu bojowego nad Niemcami.
Synowie Wiaczesław i Orest polegli podczas Powstania Warszawskiego. W jaki sposób na warszawskiej Pradze upamiętniono księdza Szymona
Fedorońkę i jego synów?

ROZWIĄZANIE
W 2008 roku przy al. Solidarności, w pobliżu
prawosławnej cerkwi metropolitarnej pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny na Pradze,
odsłonięto kamień przypominający historię
księdza Szymona Fedorońki i jego trzech synów.
Inicjatorami upamiętnienia byli wychowankowie
Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV, do którego przed wojną uczęszczali bracia Fedorońko.
Budynek szkoły znajduje się po przeciwnej stronie
ulicy. W uroczystości wzięły udział m.in. córki
Wiaczesława Fedorońki, wnuczki ks. Szymona.

ZAGADKA
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Lunia Czechowska

1894–1989
W maju 2010 roku zuchwały złodziej Vjeran Tomić
ukradł z paryskiego Muzeum Sztuki Współczesnej pięć obrazów o wartości ponad 100 mln
euro. Tomić, nazywany człowiekiem-pająkiem
(ponieważ wspinał się po ścianach budynków,
aby dokonywać włamań), został schwytany
w 2011 roku, a nawet przyznał się do winy,
jednak dzieł sztuki nie udało się odnaleźć.
Jednym ze zrabowanych obrazów była „Kobieta
z wachlarzem”. Jego autorem jest włoski rzeźbiarz i malarz Amadeo Modigliani. Co łączy urodzoną na Pradze w patriotycznej polskiej rodzinie Lunię Czechowską ze skradzionym dziełem
sztuki?

ROZWIĄZANIE
Obraz „Kobieta z wachlarzem” to jeden z około
14 portretów Czechowskiej namalowany przez
Modiglianiego.
Dziewczyna poznała malarza w Paryżu, dokąd
wyjechała na zaproszenie przyjaciół rodziców.
Pierwszy jej portret powstał w 1916 roku. Przez
kolejne cztery lata, aż do przedwczesnej śmierci
Modiglianiego, Lunia była jego muzą, przyjaciółką,
powiernicą i obok żony, największym natchnieniem
artysty. Niedoceniany, żyjący w nędzy Modigliani
dopiero po śmierci zyskał popularność, a jego obrazy są wyceniane na miliony euro. Lunia Czechowska
przeżyła swojego paryskiego przyjaciela o niemal
70 lat.

ZAGADKA
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Stefan Wiechecki

1896–1979
Chociaż urodził się na Woli, jego losy są związane
z Pragą. Przed wojną mieszkał m.in. przy ulicy
Stalowej 1, gdzie prowadził cukiernię. Pracował wtedy też jako dziennikarz, a popularność
przyniosły mu relacje z procesów sądowych,
w których zapisywał gwarę, jaką mówili warszawiacy, niezwykle barwną i zabawną. Na bazie
warszawskiej mowy stworzył własny styl zwany
wiechem. Językiem tym przemawiały stworzone
przez niego postacie, takie jak Teoﬁl Piecyk czy
Walery Wątróbka. Gwarą warszawską mówili
również bohaterowie jego powojennych książek,
którzy przeważnie pochodzili z Pragi. Dlaczego
gwara przetrwała właśnie na Pradze?

ROZWIĄZANIE
W czasie wojny Śródmieście i Wola ucierpiały
dużo bardziej niż Praga, ponieważ utraciły nie
tylko budynki, ale też większość mieszkańców.
Na ich miejsce przyjeżdżali nowi ludzie, którzy
nie mówili gwarą warszawską. Nadal można ją
było usłyszeć na Pradze i w jej okolicach, gdzie
przetrwało więcej przedwojennych warszawiaków.
Choć teraz gwara warszawska jest prawie
martwa, czasem używamy pochodzących z niej
słów, nawet o tym nie wiedząc. Takimi słowami są
np. cwaniak, wihajster, dycha czy draka.

ZAGADKA
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Jan Żabiński

1897–1974
Jan Żabiński odziedziczył zamiłowanie do zwierząt
po mamie. Jego ojciec nie lubił zwierząt w domu,
a przyszłość syna widział w kancelarii prawniczej.
Na szczęście dla rozwoju zoologii stało się inaczej.
W 1929 roku Jan Żabiński wygrał konkurs na dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na Pradze.
Przez kolejnych 10 lat, aż do wybuchu wojny, ogród
rozwijał się wspaniale. Zbudowano m.in. małpiarnię,
słoniarnię i basen dla fok. Rosła liczba zwierząt
i popularność ogrodu. Żabiński mieszkał w willi
na terenie zoo, gdyż uważał, że nie można poznać
życia zwierząt na odległość. Antoni Gucwiński, dyrektor wrocławskiego zoo, powiedział o Żabińskim: „Potraﬁł namalować słowem zwierzę tak, że niewidomy
widział je w kolorach”. Gdzie można było usłyszeć
opowieści Jana Żabińskiego o zwierzętach?

ROZWIĄZANIE
Jan Żabiński opowiadał o zwierzętach w Polskim
Radiu. Od 1926 roku przez 40 lat nagrał około
1500 audycji o życiu i zwyczajach zwierząt,
często o mało znanych gatunkach, takich jak
np. muchy tse-tse czy latające żaby. Programy
były tak ciekawe, że ich autor otrzymał nagrodę
Polskiego Radia Złoty Mikrofon.
Nie tylko z pasją opowiadał o zwierzętach,
ale również napisał ponad 60 książek, np. „Jak
powstała trąba słonia?”, „Futro i jego dostawcy”,
„Kto z was będzie najlepszym hodowcą królików?”.
Na zachowanych zdjęciach najczęściej opiekuje
się jakimś zwierzęciem. Po II wojnie zaangażował
się w odbudowę zoo oraz ratowanie żubrów
w Białowieży.

ZAGADKA
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Grzegorz Peradze

1899–1942
Cerkiew pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
to charakterystyczna część praskiego krajobrazu. W latach 1933–1942 był z nią związany
ksiądz Grzegorz Peradze – gruziński mnich, który
w 1995 roku został świętym prawosławnym.
Zanim traﬁł na Pragę, zdobył gruntowne wykształcenie w Niemczech. Otrzymał tytuł doktora
ﬁlozoﬁi. Był znawcą historii religii i poliglotą –
władał kilkunastoma językami. Miał niezwykłą
łatwość uczenia się, np. języka niemieckiego
nauczył się w ciągu pięciu miesięcy. Znał także
kilka języków starożytnych, które umożliwiały
mu badania naukowe i rozumienie dokumentów
źródłowych. Jakie to mogły być języki?

ROZWIĄZANIE
Ksiądz Grzegorz Peradze znał m.in. łacinę, grekę,
starocerkiewnosłowiański oraz używany w starożytnym Egipcie język koptyjski. Dzięki temu mógł
czytać i tłumaczyć stare, niezbadane dotąd dokumenty.
Peradze angażował się w życie Gruzinów mieszkających w Warszawie. Po wybuchu II wojny
światowej nie skorzystał jako cudzoziemiec
z prawa opuszczenia Polski. W 1942 roku
traﬁł do więzienia na Pawiaku, a potem
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Tam stracił życie. Jako święty męczennik
i naukowiec patronuje sesjom naukowym
na Uniwersytecie Warszawskim oraz nowo
powstającym cerkwiom.

ZAGADKA

?

Sabina i Władysław Sebyłowie
1900–1980, 1902–1940
Sabina była prażanką, a Władysław pochodził
z Małopolski. Mieszkali przy ul. Brzeskiej 5
u rodziców Sabiny, która pracowała w Pocztowej
Kasie Oszczędności na Marszałkowskiej jako
grafolożka. Sprawdzała autentyczność podpisów
na czekach bankowych. Władysław, zanim przyjechał do Warszawy, mieszkał w sąsiedztwie Górnego Śląska, gdzie w 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie, mające na celu przyłączenie tego
regionu do odradzającej się po okresie zaborów
Polski. Sebyła miał wtedy 17 lat, ale sfałszował
datę urodzenia, aby uznano go za pełnoletniego.
W jakim celu to zrobił?

ROZWIĄZANIE
Władysław Sebyła sfałszował datę urodzenia,
żeby móc wziąć udział w I powstaniu śląskim.
Później był zagorzałym pacyﬁstą i sprzeciwiał
się militaryzmowi. W roku 1939 został powołany
do wojska. Po klęsce wrześniowej i agresji
ZSRR na Polskę został aresztowany przez
sowietów i 11 kwietnia 1940 roku zginął razem
z tysiącami polskich żołnierzy w Katyniu. Jego
śmierć przerwała obiecującą karierę: Sebyła
był cenionym poetą, redaktorem pisma literackiego „Kwadryga” i autorem audycji radiowych
o literaturze. Uważa się go za twórcę wybitnego
i niesłusznie zapomnianego. Pisarką była także
Sabina, której dziennik „Notatki z prawobrzeżnej
Warszawy” to jeden z najciekawszych zapisów
życia codziennego stolicy okupowanej przez
Niemców.

ZAGADKA

?

Kazimierz Lisiecki

1902–1976
Wcześnie stracił rodziców i rodzeństwo. Wychowywał się w bursach, czyli domach, w których
mieszkali uczniowie i studenci. Trudne dzieciństwo
wpłynęło na to, że po zdobyciu wykształcenia
zajął się działalnością wychowawczą, zakładając
według własnego pomysłu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy. Tworzył ogniska, które dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemami były
drugim domem. Najstarsze z istniejących ognisk
kierowanych przez Lisieckiego (nazywanego przez
podopiecznych Dziadkiem) działa od 1933 roku
na Nowej Pradze, w jednym z dwóch zachowanych na terenie dzielnicy drewnianych domów.
Przy jakiej ulicy stoi ten niezwykły budynek?

ROZWIĄZANIE
Ognisko „Praga” ma siedzibę w domu przy
ul. Środkowej 9.
Kontynuuje tradycje zapoczątkowane przez Kazimierza Lisieckiego. Jego nowatorskie metody
wychowawcze zakładały wpajanie dzieciom, że
nie ma nic za darmo i na wszystko trzeba w życiu
zapracować. Dziadek mówił: „Portki możesz zgubić, ale honoru nigdy”. Uczył szacunku do siebie
i innych, np. powierzając należące do ogniska
pieniądze byłemu złodziejowi. Oprócz surowości
i zasad dawał swoim podopiecznym wiele uczucia,
którego nie mieli w domach rodzinnych.

ZAGADKA

?

Janina Englert
1903–2007

Od 1936 roku przy ul. Wileńskiej 13 działała pierwsza na Pradze czytelnia naukowa. Jej dyrektorką
była Janina Englert. Jeszcze przed wojną zgromadziła w czytelni kilkutysięczny księgozbiór,
w którym najstarsze księgi pochodziły z XVIII
wieku. Dbała nie tylko o książki, ale też o coraz
liczniejszych czytelników, dla których prowadziła
lekcje biblioteczne. Jej ogromną zasługą było uratowanie księgozbioru przed Niemcami w czasie
II wojny światowej. Okupanci nakazali zamknąć
wszystkie biblioteki, zapakować i opieczętować
książki i zabronili je wypożyczać. Gdzie Janina
Englert schowała księgozbiór?

ROZWIĄZANIE
Janina Englert wraz z przyjaciółmi ukryła ponad
dwa tysiące najcenniejszych książek w piwnicach
pobliskich praskich domów. By ratować zbiory,
udawała nawet włamanie do czytelni.
Ponadto nie posłuchała rozkazu okupanta i konspiracyjnie nadal wypożyczała książki uczniom
tajnych kompletów. W listopadzie 1944 roku
jej czytelnia jako pierwsza w Warszawie wznowiła działalność. W kolejnych latach została
dyrektorką zespołu bibliotek na Pradze Północ
i miała pod opieką 30 placówek. Za swoje zasługi
otrzymała wiele odznaczeń, w tym legitymację
nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Pragi. Dożyła 104 lat.

ZAGADKA

?

Wincenty Andruszkiewicz
1908–1964
Przed wojną służył na okręcie podwodnym „Wilk”,
później na stawiaczu min „Gryf”, stąd na Pradze
znany był jako Wicuś Marynarz. W czasie niemieckiej okupacji handlował na bazarze Różyckiego
wiejską kaszanką, karczewską kiełbasą i bimbrem.
Skupował także broń od Niemców na zlecenie
organizacji podziemnej. Ważył podobno ponad
200 kilogramów i był nazywany maskotką Pragi.
Po wojnie prowadził przy ul. Brzeskiej bardzo popularny „Schron u Marynarza”, którego atmosferę
uwieczniła Polska Kronika Filmowa. Jakie miejsce
kryło się pod nazwą „Schron u Marynarza”?

ROZWIĄZANIE
„Schron u Marynarza” był małą restauracją serwującą tradycyjną kuchnię, w tym takie dania,
jak ﬂaki czy zapomniane dziś świńskie uszy
i minogi.
Po wojnie nie w każdym lokalu można było dobrze
zjeść, więc do Wicusia na ul. Brzeską przychodzili
liczni goście, w tym także ludzie znani, np. politycy i artyści. W tamtych czasach cenione lokale
gastronomiczne prowadzili ludzie charyzmatyczni, a takim z pewnością był Wincenty Andruszkiewicz.

ZAGADKA

?

Antonina i Jan Żabińscy

1908–1971, 1897–1974
Na początku II wojny światowej warszawskie zoo
zostało zbombardowane. Niedźwiedzie wydostały
się na wolność i trzeba je było odstrzelić. Wiele zwierząt wywieziono do Niemiec. Jednak infrastruktura
ogrodu przetrwała: wybiegi i budynki dla zwierząt,
willa, w której mieszkał dyrektor Jan Żabiński z żoną
Antoniną, czy podziemne korytarze, które wcześniej
były magazynami. Czasem u Żabińskich niezapowiedziane wizyty składali Niemcy. Gdy się pojawiali, Antonina grała na fortepianie fragment operetki
„Piękna Helena”. Melodię nucili również znajomi
i rodzina państwa Żabińskich. Dlaczego?

ROZWIĄZANIE
W czasie wojny Antonina i Jan Żabińscy ukrywali na terenie zoo Żydów z warszawskiego getta.
Część z nich mieszkała w opuszczonych klatkach
po lwach albo np. w bażantarni (tych nazywano
bażantami). Z tego powodu Antonina Żabińska mówiła swojemu synkowi: „Zanieś jedzenie
bażantom”. Gdy było zimno, ukrywającym się
służyły specjalne dogrzewane piwnice. Niemcy
przychodzili do willi m.in. po to, aby rozmawiać
z dyrektorem Żabińskim na tematy naukowe.
Oprócz tego w pobliżu zoo stacjonowali żołnierze Wehrmachtu. Melodia z „Pięknej Heleny”
była sygnałem do natychmiastowego ukrycia się.
Prowadzenie otwartego domu okazało się skuteczną strategią. Dzięki świetnie zorganizowanemu
systemowi pomocy Żabińscy oraz ich wtajemniczeni w konspirację krewni i znajomi uratowali
ok. 300 osób.

ZAGADKA

?

Kazimierz Leski

1912–2000
Jeden z najwybitniejszych asów polskiego wywiadu z okresu II wojny światowej był absolwentem
Liceum im. Władysława IV. Prowadząc działalność wywiadowczą we Francji, Leski podawał
się za niemieckiego generała von Hallmana, co
pozwoliło mu zdobyć plany fortyﬁkacji jednego
z odcinków Wału Atlantyckiego. Później powrócił do Paryża, podszywając się pod kolejnego
oﬁcera Wehrmachtu. Dzięki opracowanym z jego
udziałem szlakom kurierskim przez III Rzeszę,
Francję i Hiszpanię ratowali się polscy Żydzi, za
co otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”. Co było niezbędne, żeby „Bradl” z sukcesem przeobraził się w niemieckiego generała?

ROZWIĄZANIE
Leski perfekcyjnie znał język niemiecki i zachowania niemieckich żołnierzy. Fałszywe dokumenty
zostały przygotowane dla niego przez jednostkę Armii Krajowej, a ich wzory udało się zdobyć
dzięki pomocy warszawskich kieszonkowców.
Mundur generalski uszył dla niego warszawski
krawiec, który szył mundury dla oﬁcerów
Wehrmachtu. Dzięki temu Leski mógł doskonale
odgrywać swoją rolę. Do tego oczywiście potrzebna była też odwaga, inteligencja, analityczny umysł i świetna pamięć. Na jego szpiegowskich wyczynach wzorowana jest postać kapitana
Hansa Klossa z serialu „Stawka większa niż życie”,
a Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje
serię komiksową pt. „Bradl”.

ZAGADKA
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H elena Jeżewska

1918–1998
Prażanka, bibliotekarka, córka Zygmunta Jeżewskiego i Sylwiny z Górskich. Ukończyła gimnazjum
Heleny Rzeszotarskiej. W okresie szkolnym była
zaangażowana w działalność harcerską, a w czasie
okupacji wstąpiła do Wojskowej Służby Kobiet.
Podczas Powstania Warszawskiego pracowała
jako sanitariuszka w punktach sanitarnych przy
ul. Tykocińskiej i Radzymińskiej. Razem z koleżanką przetransportowały aliancki zrzut broni
z rejonu ul. Radzymińskiej na Grochów. Z jakiej
działalności znana była na Pradze rodzina
Jeżewskich?

ROZWIĄZANIE
Jeżewscy mieszkali w kamienicy przy ul. Targowej 67, gdzie przez wiele lat prowadzili znaną
na Pradze księgarnię oraz sklep z materiałami
piśmiennymi i biurowymi. Od 1922 roku przy
księgarni działała jedna z pierwszych czytelni
i wypożyczalni książek.
Podczas okupacji można się było tam zaopatrzyć
w tajną literaturę i podręczniki, a w mieszkaniu
Jeżewskich odbywało się nauczanie na tajnych
kompletach. W działalność konspiracyjną byli
zaangażowani ojciec Heleny Zygmunt Jeżewski
i brat Jerzy. Po wojnie księgarnia Jeżewskich
przestała istnieć.

ZAGADKA
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Józef Szczepański

1922–1944
„Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod „Parasola”, choć na tygrysy mają visy – to
warszawiaki, fajne chłopaki są!”. Tę jedną z najsłynniejszych powstańczych piosenek napisał
Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, uczeń
gimnazjum im. Władysława IV. Gdy wybuchło
Powstanie Warszawskie, miał 22 lata. Był poetą,
autorem wierszy i piosenek, które dodawały
odwagi młodym walczącym żołnierzom. Najbardziej znana z nich to właśnie piosenka „Pałacyk Michla”. Czyim hymnem była ta piosenka?
O czym opowiada?

ROZWIĄZANIE
Piosenka „Pałacyk Michla” była hymnem legendarnego harcerskiego batalionu Armii Krajowej
„Parasol” walczącego w Powstaniu Warszawskim. Batalion składał się głównie z harcerzy
Szarych Szeregów. Piosenka opowiada o walkach obronnych, które „Parasol” toczył na Woli,
m.in. na ulicach Żytniej i Wolskiej, przy której
stał pałacyk Michlera (zwany przez warszawiaków pałacykiem Michla). Vis to nazwa polskiego
pistoletu, a tygrys to słynny niemiecki czołg
z czasów II wojny światowej.
Młody poeta-powstaniec walczył jako dowódca
drużyny na Woli i Starym Mieście. Zginął 10 września na skutek odniesionych ran.

ZAGADKA
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Danuta Szmit-Zawierucha

1935–2014
Polonistka z wykształcenia, pisarka, dziennikarka,
redaktor naczelna pisma „Skarpa Warszawska”.
Ponad 40 lat mieszkała przy ul. Brechta 9. Przyjaciele wspominają, że miała milion pomysłów
na minutę i olbrzymie poczucie humoru. Chętnie
pomagała ludziom i uważnie ich słuchała. Napisała
wiele książek o Warszawie (np. „Gdzie w Warszawie straszy?” o warszawskich zjawach i duchach),
a jeszcze więcej artykułów i felietonów, m.in.
do „Stolicy” i „Przeglądu Praskiego”. Szanowała
swoich czytelników, zwracała uwagę, by ich nie
zanudzić. Była wybitną varsavianistką. W 2012
roku została uhonorowana Nagrodą Miasta
Stołecznego Warszawy (popularnie zwaną Syrenką). Czym zajmują się varsavianiści?

ROZWIĄZANIE
Varsavianiści badają dzieje Warszawy i bardzo
dużo o niej wiedzą. Nazwa pochodzi od łacińskiej
nazwy stolicy – Varsovia/Varsavia. Piszą książki
i artykuły o dawnej i współczesnej Warszawie:
jej mieszkańcach, ulicach, budynkach i ważnych
wydarzeniach. Niczym detektywi odkrywają
historię miasta, dzielnic, ulic, a nawet kamienic. Prowadzą wykłady i spacery tematyczne
po Warszawie (tak jak np. Praska Ferajna – po
Pradze). Mogą pracować w muzeach, archiwach,
jako naukowcy, dziennikarze, przewodnicy miejscy. Często są kolekcjonerami pamiątek związanych z Warszawą – pocztówek, zdjęć czy
starych map. Varsavianistykę można studiować
na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie
Historycznym, ale varsavianistą jest się z powołania – jak Danuta Szmit-Zawierucha.

ZAGADKA
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Wiesław Ochman

ur. 1937
Urodził się przy ul. Ząbkowskiej 48, w nieistniejącej już kamienicy z ogrodem. Chodził do liceum
plastycznego i chciał zostać malarzem. Potem
studiował w Krakowie na Wydziale Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej, ale nigdy nie pracował
w przemyśle ceramicznym. Zawodowo zajął się
czymś, co robił już jako czterolatek na rodzinnej
ulicy. Stawiano go wtedy na stołku, a on wzbudzał
zachwyt sąsiadek i wyciskał z ich oczu łzy wzruszenia. Już od 50 lat zachwyca swoich fanów,
podobnie jak wtedy, kiedy miał cztery lata. Czym
zajmuje się Wiesław Ochman?

ROZWIĄZANIE
Wiesław Ochman jest sławnym śpiewakiem
operowym. Występuje w kraju i za granicą,
na największych scenach, takich jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy La Scala
w Mediolanie. Nagrał ponad 50 płyt.
Dozorca z domu na Ząbkowskiej, gdy usłyszał
jego występ w radiu, powiedział mu: „To było
piękne, ale tak jak śpiewałeś mając cztery lata,
to już nie dasz rady”. Ochman jest poliglotą – zna
siedem języków: hiszpański, niemiecki, angielski, włoski, rosyjski, francuski i czeski. Maluje
i kolekcjonuje obrazy, organizuje też aukcje malarstwa na cele charytatywne. Często podkreśla,
że ciągle jest chłopakiem z Pragi, która zrobiła
z niego otwartego, niezadufanego w sobie człowieka. Najlepiej czuje się w miastach, które przypominają mu Pragę.

ZAGADKA
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Małgorzata Malinowska

1959–2016
Malarka, graﬁczka, autorka instalacji, jedna z najważniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej
przełomu XX i XXI wieku. Tworzyła z Markiem
Kijewskim duet artystyczny Kijewski/Kocur,
który miał pracownię na Pradze przy ul. Ząbkowskiej. W swojej twórczości artyści badali różnorodne obszary współczesnej kultury wizualnej
i masowej, czerpali z języka popkultury,
odwoływali się do pojęć z obszaru cyfryzacji:
surfowania, skanowania i samplowania. Duet
Kijewski/Kocur znany był z tego, że tworzył swoje prace z materiałów „nieartystycznych”. Z czego
powstawały ich rzeźby?

ROZWIĄZANIE
Rzeźby Małgorzaty Malinowskiej i Marka Kijewskiego powstawały z różnych nietypowych
materiałów. Artyści sięgali po klocki Lego, neony, sztuczne futro, pióra, a nawet żelki Haribo,
które zestawiali ze szlachetnymi kamieniami
czy złotem.
Rzeźby i instalacje duetu Kijewski/Kocur prezentowane były w ramach wielu ważnych wystaw
zbiorowych i indywidualnych. Dziś ich dzieła
znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz w wielu
prestiżowych kolekcjach prywatnych w Polsce
i za granicą.

ZAGADKA
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Przekupka z bazaru

To bohater zbiorowy, jeden z najbardziej charakterystycznych dla Pragi typów. Dawniej przekupki widoczne były w całej Warszawie, ale w miarę
zanikania w mieście ulicznych targowisk było ich
coraz mniej. Handlowały produktami, które np.
podczas wojen albo w trudnych ekonomicznie
czasach były dostępne tylko na bazarach. Często robiły to nielegalnie, przez co narażały się
na represje ze strony władz. Towarem trudno
dostępnym bywało np. mięso, egzotyczne owoce
czy zagraniczne markowe ubrania. Sprzedawały
też coś, co zwykle trzymały pod warstwami koców
i spódnic, wcale nie po to, żeby było lepiej ukryte.
Co to było?

ROZWIĄZANIE
Bardzo popularne wśród kupujących na targowiskach lub np. na bazarze Różyckiego były pyzy
i ﬂaki sprzedawane przez przekupki w słoikach
i trzymane pod kocami lub warstwami odzieży,
żeby pozostały gorące.
Te tradycyjne warszawskie dania jadało się bezpośrednio ze słoika, z którego wygodniej jeść
na stojąco, a przy tym dłużej utrzymywał ciepło.
Poza tym pyzy jedzone ze słoika smakują lepiej niż
te same pyzy nałożone na talerz! Wśród nawoływań, którymi bazarowi kupcy reklamowali swoje towary, jednym z najczęściej słyszanych było
przeciągłe: „Pyyyzy, gorące pyyzy!”.

ZAGADKA
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Kultowe marki

1899–2022
Na Pradze, przy ulicy Szwedzkiej, w państwowej
fabryce Pollena-Uroda w latach 1970–1981 powstawały kultowe marki polskich kosmetyków.
To tu produkowano polską odpowiedź na Chanel
Nº 5 – zamknięte w smukłym ﬂakoniku perfumy
Być może…, luksus dostępny na każdą kieszeń.
Jeszcze wcześniej przy ul. Szwedzkiej działał koncern Schicht, który stworzył istniejącą do dziś
markę naturalnego mydła Biały Jeleń. W 2014
roku teren fabryki kupiła ﬁrma OKAM Capital,
która realizuje w tym miejscu projekt „Bohema
– Strefa Praga”. Co powstaje na terenie po m.in.
dawnej fabryce Pollena-Uroda?

ROZWIĄZANIE
Na terenie po zabytkowej fabryce powstaną
mieszkania, a w odnowionych budynkach fabrycznych, m.in. w warzelni, kotłowni, glicerynowni,
pudełkarni znajdzie się przestrzeń dla sklepów,
biur, restauracji i klubów. Wokół zabytkowego
komina powstanie plac miejski – miejsce spotkań,
koncertów i spektakli.
Miejsce, gdzie tradycja spotka się z nowoczesnością. „Miejsce – jak mówi Arie Koren,
zarządzający ﬁrmą OKAM – które ma czerpać
z siły Pragi i dawać radość życia mieszkańcom
i gościom”. Nowe, kultowe miejsce na mapie
Warszawy.

