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DAWNE INDUSTRIALNE OBIEKTY WARSZAWSKIEJ PRAGI  
I ICH NOWE ŻYCIE KULTURALNE

FORMER INDUSTRIAL OBJECTS IN WARSAW PRAGUE AND THEIR NEW 
CULTURAL LIFE

Wstęp

Praga to najstarsza dzielnica prawobrzeżnej Warszawy. Pomimo bogatej historii była 
niejednokrotnie spychana z drogi pomyślnego rozwoju i skutkiem nawiedzających ją klęsk 
została pozbawiona narosłego w ciągu stuleci dziedzictwa. Długo również nie budziła 
większego zainteresowania badaczy zajmujących się przeszłością stolicy.

Impuls do zainteresowania się przeszłością Pragi dały uroczyste obchody 350-lecia 
nadania jej praw miejskich, zorganizowane w 1998 roku. W Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom militarnym prawobrzeżnej Warszawy, 
a w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy otwarto wystawę „Warszawska Praga dawniej 
i dziś”, której towarzyszył bogato ilustrowany katalog poprzedzony krótkim zarysem histo-
rycznym1. Autorzy przedstawili wybrane, najbardziej rozpoznawalne industrialne obiekty 
warszawskiej Pragi i ich nowe życie kulturalne, ukazane współcześnie.

Celem artykułu było przedstawienie dawnych industrialnych obiektów znajdujących 
się w warszawskiej dzielnicy Pradze i ich nowe życie kulturalne współcześnie. Artykuł ma 
charakter przeglądowy. Został przygotowany na podstawie dostępnych danych literaturo-
wych, dawnych rycin oraz historycznych i wykonanych współcześnie fotografii (autorstwa 
dra inż. Tadeusza Jędrysiaka).

Rewitalizacja szansą na nowe życie obiektów poprzemysłowych

Rewitalizacja to działanie na zdegenerowanym obiekcie lub terenie, które ma na celu 
znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie ich do stanu, w którym stają 

1 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wydawnictwo Jeden Świat, 
Warszawa 2006, s. 9.
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się one wartościowe i funkcjonalne. Jest to program piękny, zaplanowany na lata, wielce 
kosztowny i pracochłonny, ale wart poparcia. Utrzymanie zewnętrznej formy obiektów, 
połączone z wprowadzeniem nowych funkcji do ich wnętrza pozwala zachować charak-
terystyczne elementy krajobrazu przemysłowego, co jest szczególnie istotne z punktu 
widzenia tożsamości kulturowej wybranych miast oraz regionów.

 Słowo „rewitalizacja” obejmuje nie tylko przyjęte w konserwacji zabytków i urbanistyce 
ożywienie miast, przywracanie wartości historycznej i artystycznej ośrodkom historycz-
nym, zespołom i obiektom zabytkowym, dzięki właściwym zabiegom budowlanym i użyt-
kowym, ale mieści też w sobie różnorodne wzbogacania cech spektakularności, nadawanie 
nowych wartości miastom, dzięki przystosowaniu ich do pełnienia funkcji turystycznej2.

Zasadniczym celem rewitalizacji miast jest także ożywienie gospodarcze i społeczne 
poprzez zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturowego, w tym nadanie obiektom 
i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych3. Należy pamiętać, 
że w dzisiejszych czasach rewitalizacja traktowana jest jako jeden z najważniejszych 
sposobów ożywiania zdegradowanych terenów4.

Zdaniem Adama Hajdugi w każdej rewitalizacji konieczne jest podejście holistyczne, 
zarówno w jej rozumieniu, jak i wdrażaniu. Rewitalizacja nie może być utożsamiana wy-
łącznie z konserwacją, renowacją, odrestaurowaniem czy adaptacją zabytku lub zespołu 
zabytkowego, miejsca lub terenu poprzemysłowego. Jest to proces, a nie jednorazowe 
działanie remontowe, planistyczne czy prawne. Musi uwzględniać aspekty fizyczne, spo-
łeczne, gospodarcze i środowiskowe. Konieczne jest budowanie partnerstw. Przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane z udziałem podmiotów publicznych, pry-
watnych oraz mieszkańców. Autor także podkreśla, że rewitalizacja obiektów dziedzictwa 
przemysłowego musi być rozważna i ostrożna. Szansa na udaną rewitalizację jest tylko 
jedna i można ją stracić bezpowrotnie, popełniając przy tym nieodwracalne błędy. Rewita-
lizacja zabytku przemysłu, inżynierii i techniki prowadzona rozważnie i ostrożnie pozwoli 
na przekazanie pamięci i historii miejsca oraz na zachowanie jego tożsamości, a nie 
tylko na zmianę wizerunku obszaru, co często jest jedynym oczekiwaniem decydentów5.

W przypadku dziedzictwa przemysłowego niewątpliwie na plan pierwszy wśród czynni-
ków podnoszących jego atrakcyjność wysuwa się atrakcyjność kulturowa miejsca docelo-
wego, a więc to wszystko, co odwiedzający chce zobaczyć i poznać. Dana atrakcja powinna 
spełniać oczekiwania gości i sprawiać wrażenie miejsca, które może dostarczyć im przeżyć 
o charakterze zarówno kulturalnym, jak rekreacyjnym. Za atrakcyjne kulturowo uznaje się 
obszar/miejscowość, które posiadają walory kulturowe. „Atrakcyjność kulturowa” zdaniem 

2 R. Przybyszewska-Gudelis, Problemy rewitalizacji miast przez turystykę, [w:] Kulturowe aspekty turystyki 
i gospodarki turystycznej, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, materiały poseminaryjne, Warszawa 1997, s. 18.
3 J. Kołodziej, Rewitalizacja dziedzictwa przemysłowego i jego rola w rozwoju turystyki industrialnej, [w:] 
Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 200, s. 124.
4 M. Paluch, Rola turystyki w rewitalizacji małych miast poprzemysłowych i regionów – studia przypadków Cork, 
Jeffersonville, New Albany i Regionu Walonii, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 11, s. 21.
5 A. Hajduga, Rewitalizacja dziedzictwa kultury przemysłowej, 2016, http://www.miastothinktank.pl/rewitaliza-
cja-dziedzictwa-kultury-przemyslowej [11.2020].
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Andrzeja Kowalczyka ma wydźwięk praktyczny, przez co jest bliski empirii6. Natomiast 
według Tadeusza Jędrysiaka atrakcje turystyczne to kategoria subiektywna, albowiem ich 
obecność na rynku i świadomość potencjalnego turysty wymaga odpowiednich zabiegów 
organizacyjnych, promocji i reklamy7.

Atrakcyjność turystyczna stała się niejako kryterium, na którego podstawie wybiera 
się miejscowości i tereny, a także poszczególne obiekty techniki i określa ich znaczenie 
w ruchu turystycznym8. Przez atrakcję należy także rozumieć zarówno walory przyrod-
nicze lub antropogeniczne, które w większym lub mniejszym stopniu wkomponowane są 
w zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne9.

Zdaniem Piotra Kunce kultura i sztuka w obiektach dziedzictwa przemysłowego są spo-
sobem na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Przedsięwzięcia kulturalne budują nową 
tożsamość miejsca i kształtują wrażliwość odbiorców10.

Spoglądając na obiekty przemysłowe w miastach, można stwierdzić, że w pewnym 
sensie kształtują one i uatrakcyjniają formę miejskiego krajobrazu kulturowego. Często 
są czynnikiem kreującym piękno miast, ich sylwetki są widoczne z daleka, są też nie-
jednokrotnie magnesem ściągającym turystów i krajoznawców. Im bardziej okazała jest 
ich forma architektoniczna, im bogatszy materiał, im dawniejszy czas powstania budowli, 
tym większe zainteresowanie zwiedzających. Stare fabryki przekształcane są w muzea 
lub centra handlowo-rozrywkowe. Mają one specyficzny klimat i dzięki temu cieszą się 
dużą popularnością11.

Zachowanie obiektów przemysłowych i poprzemysłowych wymaga zaadaptowania 
ich do zupełnie nowych funkcji. Obiekty takie mogą pełnić różne, użyteczne funkcje spo-
łeczne (kulturowe, naukowe, administracyjne, mieszkalne). W większości przypadków 
zagospodarowanie dawnych obiektów przemysłowych wymaga całkowitej zmiany ich 
dotychczasowych funkcji.

Warto tu wspomnieć o stylu przemysłowym w architekturze, określanym też mia-
nem industrialnego. Narodził się on wraz z rewolucją przemysłową w połowie XX wieku. 
W wyniku recesji w mieście pojawiło się mnóstwo wolnych przestrzeni: pomieszczeń 
poprzemysłowych, magazynów, fabryk i domów towarowych. Do opuszczonych loftów12 
wprowadzili się artyści. Przenosili pracownie do darmowych lokali i korzystali z zastanych 

6 A. Kowalczyk, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Kultura i tury-
styka – wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Łódzkiego, Łódź 2012, s. 30.
7 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 15.
8 Ibidem, s. 14.
9 E. Biernacka, Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych na cele turystyki, „Kwartalnik Naukowy Uczelni 
Vistula” 2015, nr 3 (45), s. 57–58.
10 P. Kunce, Wydobywamy atrakcje! Kopalnia Guido jako nowoczesna instytucja kultury, [w:] Kultura, sztuka 
i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej, Materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa 
Przemysłowego, Zabrze 21– 22.05.2015, Urząd Miejski, Zabrze 2015, s. 125.
11 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa” 
2011, nr 6, s. 18.
12 Loft po angielsku oznacza strych, poddasze, czyli mieszkanie urządzane w nieużywanych fabrykach lub 
magazynach. Do Polski moda na lofty i industrialny wystrój wnętrz dotarła dopiero pod koniec lat 90. XX wieku. 
W ostatnim czasie zyskała jednak ogromną popularność wśród mieszkańców wielkich miast.
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tam mebli i sprzętów. Tak właśnie powstał styl industrialny, do dziś kojarzony z przestrze-
nią, wolnością i luksusem dla wybranych, który kocha duże, otwarte pomieszczenia oraz 
wysokie sufity i najlepiej prezentuje się w obiektach poprzemysłowych. Wyróżniające go 
wzornictwo stało się synonimem dobrego gustu, pomysłowości i nowoczesnego stylu 
życia. Styl industrialny nadaje wnętrzu niebanalny charakter i pozwala tchnąć nowe życie 
szczególnie w obiekty poprzemysłowe. Uwielbiają go artyści i miłośnicy kreatywnych wielo-
funkcyjnych rozwiązań architektonicznych. Ceglane wykończenia, chromowane dodatki 
oraz minimalistyczny, przemysłowy design to doskonały odpoczynek od klasycznego, 
barokowego przepychu.

W stylu industrialnym dominują barwy neutralne – szarość, brązy, biele, czernie 
i ciemne, ceglaste czerwienie. Aranżację można jednak uzupełnić kolorowymi akcen-
tami w intensywnych, nasyconych kolorach. Szczególnie dobrze sprawdzą się barwy 
używane np. do malowania znaków ostrzegawczych w zakładach przemysłowych, takie 
jak czerwony, żółty i pomarańczowy, ale również kobaltowy niebieski, turkusowy lub 
butelkowy zielony. Styl industrialny nie lubi dekoracji. Ilość znajdujących się w domu 
przedmiotów i drobiazgów należy ograniczyć do minimum – trzeba kierować się zasadami 
minimalizmu. Styl industrialny korzysta z inspiracji fabryczną surowością i nieładem, by 
paradoksalnie tworzyć bardzo gustowne, wręcz ekskluzywne wnętrza13. Warto podkre-
ślić, że przebudowa i adaptacja obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji stanowi 
zwykle wyzwanie inżynieryjne, architektoniczne, a przed wszystkim finansowe. Rewi-
talizacja obiektów poprzemysłowych prowadzi do poprawy wizerunku miejsca. Wiąże 
się z oszczędnością terenów, pochłanianych przez rozrastające się miasta w procesie 
urbanizacji, zapobiega niekontrolowanej suburbanizacji, rozlewaniu się przedmieść. Ob-
szar i obiekt poprodukcyjny zostają ponownie włączone do współczesnego życia i tym 
samym uratowane od dewastacji. Dzięki temu funkcjonalność miasta i jego wizerunek 
poprawiają się14.

Trochę historii o warszawskiej Pradze

Praga to historyczny obszar obejmujący prawobrzeżną część Warszawy. Nazwa 
wywodzi się od słowa „prażyć”, oznaczającego wypalanie gęsto porastającego wówczas 
ten teren lasu. Za pomocą ognia zlikwidowano puszcze, a następnie w odzyskanym 
miejscu powstawały budynki mieszkalne. Pierwsza wzmianka o osadzie Praga pochodzi 
z 1432 roku.

Praga była wielokrotnie niszczona i pustoszona podczas wojen w wiekach XVII i XVIII. 
Szczególnie ucierpiała w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1656 roku oraz w czasie wojny 
północnej (1700–1721). W połowie XVII stulecia była już dużą miejscowością o miejskim 
charakterze.

13 https://www.westwing.pl/styl-industrialny [11.2020].
14 A. Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, „Problemy Rozwoju Miast” 2013, 
nr 10, s. 85.
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W 1648 roku król Polski Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. Centrum ówczes-
nej osady znajdowało się w rejonie dzisiejszej ul. Ratuszowej, gdzie znajdował się ratusz. 
W XVIII wieku Praga stopniowo się odradzała, rozwijał się handel, budowano nowe domy, 
kościoły, a także dwory możnych i wpływowych rodów.

W 1791 roku na mocy ustawy Prawo o miastach Praga stała się faktyczną częścią 
Warszawy. Wzdłuż wałów wystawiono wówczas rogatki miejskie, na których pobierano 
stosowne opłaty. Największe zniszczenie Pradze przyniosła insurekcja kościuszkowska, 
a w szczególności przeprowadzona 4 listopada 1794 roku przez Rosjan rzeź Pragi – Ro-
sjanie przełamali obronę miasta i w ciągu dnia wymordowali ponad 20 tys. mieszkańców. 
W XIX wieku liczba mieszkańców wzrastała: w 1882 roku było ich ok. 16 tys., w 1913 
roku już ponad 90 tys., a pod koniec lat 20. XX wieku – 200 tys. Praga zamieszkiwana 
była wówczas przez ludność przeważnie niezamożną, także pochodzenia żydowskiego 
(ok. 1/3 ludności). Po wybudowaniu w XIX wieku mostu Kierbedzia nastąpił szybki rozwój 
Pragi. W czasie II wojny światowej jej zabudowa została uszkodzona w niewielkim stopniu. 
We wrześniu 1944 roku Pragę zajęli Rosjanie, dzięki czemu udało się uniknąć zniszczeń 
takich jak w lewobrzeżnej Warszawie. Zdecydowana większość starych praskich budyn-
ków zachowała się do dzisiaj i stanowi swoisty skansen dawnej Warszawy oraz najlepiej 
zachowany zespół przedwojennej zabudowy.

Fot. 1. Warszawa – widok z wieży kościoła pw. św. Anny na lewobrzeżną część przedwojennej  
Warszawy – Pragę. Widoczny przedwojenny most stalowy zaprojektowany przez Stanisława Kierbedzia
Źródło: warszawa.naszemiasto.pl.
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Fot. 2 i 3. Warszawa – współczesny widok z wieży kościoła pw. św. Anny na lewobrzeżną część War-
szawy – Pragę. Nowy most wybudowany po wojnie Śląsko-Dąbrowski – Trasa W-Z , w dali widoczne 
wieże katedry pw. św. Floriana i Michała Archanioła na Pradze
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Wybudowany w połowie XIX wieku, pierwszy w Warszawie most stalowy połączył 
dwie części miasta. Projektantem mostu był Stanisław Kierbedź, most stanowił wspaniałe 
dzieło sztuki inżynierskiej. Podczas II wojny światowej został zniszczony przez Niemców. 
Po wojnie na jego miejscu postawiono nowy most Śląsko-Dąbrowski.

Praga – dzielnica przemysłowa przedwojennej Warszawy

Dzięki dobrym połączeniom kolejowym, dogodnej przeprawie przez Wisłę, a także z ra-
cji niskich cen gruntów wielu przemysłowców lokowało swoje interesy właśnie na Pradze. 
Pierwsze, w większości małe fabryki powstały tu już w latach 70. XIX wieku. W 1879 roku 

Fot. 4. Warszawa, Praga – ul. Targowa na 
przełomie XIX i XX wieku. Zabudowa tej głównej 
ulicy Pragi nie uległa zniszczeniu podczas walk 
powstania warszawskiego 1944 r.
Źródło: warszawa.wikia.com.

Fot. 5. Warszawa, Praga – ul. Ząbkowska przed 
II wojną światową. Ulica ta ocalała po wojnie i ma 
dziś niepowtarzalny urok i klimat
Źródło: ulicazabkowska.pl.
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otwarto wielką stalownię u zbiegu ul. Szwedzkiej i Stalowej. Po kilku latach zakład dostar-
czał już ponad 22% stali produkowanej w całym imperium rosyjskim! Później budowano 
następne zakłady. Znajdowały się tam m.in.: Fabryka Narzędzi Rolniczych Jana Nepo-
mucena Rolbieckiego, trzy garbarnie, dwie fabryki kleju, Fabryka Mydła i Świec, fabryka 
białoskórnicza, fabryka fornirów, Fabryka Wody Gazowej Józefa Różyckiego, cegielnia 
i trzy składy drewna, skład węgla opałowego, jedna rzeźnia, targ i 11 zajazdów, a także 
dwie linie kolejowe, petersburska (od 1862) i terespolska (od 1867), oraz tramwaj konny, 
który przez most Kierbedzia (oficjalna nazwa Aleksandrowski) łączył dworce wymienionych 
kolei z linią warszawsko-wiedeńską15.

Rozbudowujący się na Pradze przemysł przyciągał ludzi szukających zarobku i w nie-
wielkim stopniu zwracających uwagę na warunki życia. Dążenie do ich poprawy po-
jawiło się dopiero pod koniec XIX wieku. Powstały wtedy gimnazjum rządowe i teatr, 
stworzono infrastrukturę miejską, wodociągi, kanalizację, oświetlenie ulic, położono bruki. 
Mimo to w powszechnej opinii Praga uchodziła za dzielnicę fabryczno-handlową i miejsce, 
gdzie zarabia się pieniądze. W ciągu kilkunastu lat stała się jedną z głównych dzielnic 
przemysłowych Warszawy16.

W 1879 roku było na Pradze 16 fabryk, w 1893 roku – 30, a w 1904 roku – już 49. Pod 
względem liczby zatrudnionych robotników Praga zajmowała drugie miejsce po dzielnicy 
zachodniej Warszawy17. Z dnia na dzień budowane były fabryki, otwierane sklepy czy 
kawiarnie, tym samym powstawały miejsca pracy i nowe osiedla robotnicze. Na przełomie 
XIX i XX wieku dzielnica stała się dużym i ważnym rejonem przemysłowym, przybywało 
nowoczesnych fabryk, czemu towarzyszył wzrost zatrudnienia i wartości produkcji. Na 
Pradze znajdowało się wiele nasypów i linii kolejowych. Wszędzie widać bocznice oraz 
ogromne tereny kolejowe. Gdyby je zebrać razem, okazałoby się, że zajmowały jedną 
trzecią powierzchni dzielnicy. Na przełomie XIX i XX wieku linie kolejowe były dla przemysłu 
tym, czym dziś są autostrady. Obok bocznic wyrastały ogromne fabryki, składy towarowe, 
wreszcie magazyny wojskowe.

Poniżej przedstawiono wybrane największe zakłady przemysłowe na terenie przed-
wojennej Pragi:

 ● Stalownia Warszawska (ul. Szwedzka 2/4) – powstała w 1879 roku na przed-
mieściach ówczesnej Pragi. Obecnie najstarsze obiekty są częściowo opuszczone 
lub służą za prywatne magazyny, nowsze nadal częściowo użytkują firmy pry-
watne i wojsko;

 ● Warszawski  Skarbowy Skład Win (ul. Ząbkowska 27/29) – z końca XIX wieku 
oraz Warszawskie Towarzystwo Oczyszczania i  Sprzedaży Spirytusu 
(ul. Ząbkowska 31) powstałe w 1886 roku. W 1919 roku obie firmy weszły w skład 
Polskiego Państwowego Monopolu Spirytusowego;

15 R. Morawski, Kolej i przemysł na Pradze do 1914 roku, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Wy-
dawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2006, s. 112.
16 Ibidem, s. 128.
17 W. Pruss, Rozwój przemysłu warszawskiego 1864–1914, PWN, Warszawa 1977.



50 Halina Makała, Tadeusz Jędrysiak

 ● Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego  (ul. Otwocka 14) – powstała w 1921 
roku, zamknięta po 1990 roku. Obecnie prywatna placówka kultury;

 ● Mennica Państwowa (ul. Markowska 18) – z początku XX wieku, mimo zniszczeń 
wojennych produkcję wznowiono i kontynuowano do 1952 roku;

 ● Schicht-Lever, Przemysł  Tłuszczowy S.A. (ul. Szwedzka 20) – koncern mię-
dzynarodowy powstał w 1921 roku. Obecny status – własność prywatna, w planie 
przebudowa na lofty;

 ● Fabryka Mydła i  Kosmetyków „Florange” (ul. Stalowa 34, Równa 1) – spółka 
produkcyjna powstała w 1922 roku. Firma upadła, od w 1930 roku gmach przejęty 
przez miasto;

 ● Warszawska Fabryka Drutów, Sztyf tów i  Gwoździ  (ul. Objazdowa 1) – po-
wstała w 1899 roku. Po wojnie działała od 1952 roku, od 1990 roku własność prywatna;

 ● Warszawska Piekarnia Mechaniczna  (ul. Stolarska 2/4) – powstała w 1902 roku, 
zabudowania zostały opuszczone w 2010 roku, obecnie własność prywatna, siedziba 
placówki kulturalnej18.

Praga i jej współczesny klimat

W XVIII wieku Pragą zainteresował się król Stanisław August Poniatowski, który przy-
łączył ją do Warszawy. Już wtedy Praga stawiana była niejako w opozycji do lewobrzeżnej 
części miasta. Mieszkali tu handlarze i osoby bez meldunku po drugiej stronie Wisły, drobni 
złodzieje, a wkrótce pracownicy wielkich fabryk. W związku z tym rozwijała się tu uliczna 
gwara i muzyka ludowa. Na Pradze produkowano najlepszą w stolicy wódkę (w firmie 
Koneser) czy słynne wyroby czekoladowe firmy Wedel. Wtedy też powstała legenda 
dzielnicy – urokliwej, jednak często niebezpiecznej. W okresie powojennym jechało się 
na Pragę po żywność, nielegalne dokumenty, płyty i ciuchy z Zachodu19.

Obecnie Praga należy do tych dzielnic Warszawy, które stanowią o tożsamości i rodo-
wodzie stolicy. Trzeba pamiętać, że lewobrzeżna część miasta podczas II wojny światowej 
uległa zniszczeniu w 85%, natomiast Praga ocalała. Większość zabudowań w tej dzielnicy 
pochodzi z początku XX wieku i okresu międzywojennego. Jej specyficzny i charaktery-
styczny klimat powoduje, że przybywa tu wielu artystów, którzy urządzają na Pradze swoje 
pracownie, oraz turystów szukających atmosfery przedwojennej Warszawy.

Do dziś uwagę odwiedzających prawobrzeżną Warszawę zajmują przede wszystkim 
stare kamienice, fabryki i budynki, które pamiętają jeszcze czasy rosyjskiego caratu. 
W żadnej innej części miasta nie ma tak wielu autentycznych obiektów mieszkalnych 
i poprzemysłowych. Kilka z nich to prawdziwe perełki architektoniczne. Charakter powo-
jennej warszawskiej Pragi był w dużym stopniu zdominowany przez przemysł. Korzysta-
jąc z rozległych i słabo zabudowanych terenów, lokowano tu zwłaszcza ten najbardziej 

18 J. Zieliński, Fabryki dawnej Pragi, http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa [10.2020].
19 P. Wróblewski, Stara Praga się modernizuje. Historyczna dzielnica przeżywa drugą młodość, 2015, http://
warszawa.naszemiasto.pl/artykul/stara-praga-sie-modernizuje [10.2020].
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uciążliwy – przemysł ciężki. Nowe impulsy rozwojowe przyniosły dopiero lata 90. XX wieku, 
wraz ze zmianami ustrojowymi, przywracającymi wolny rynek i autentyczny samorząd 
miejski. W ostatnich latach następuje szybki proces prywatyzacji i restrukturyzacji pra-
skich zakładów przemysłowych, przybywa obiektów o charakterze usługowo-biurowym, 
oddziałów banków i towarzystw ubezpieczeniowych, rozrasta się baza hotelowa. Powstają 
głośne galerie, modne kluby i restauracje, kolejne pracownie, a nawet kolonie artystyczne. 
Praga coraz częściej zaczyna być zwana warszawskim Bronxem bądź Montmartre’em20.

Fot. 6 i 7. Warszawa, Praga – pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej (ul. Floriańska). Pomnik odsłonięty 
w 2006 r. przedstawia kapelę podwórkową, przypominając atmosferę Warszawy sprzed lat, kiedy po po-
dwórkach, szczególnie Pragi, krążyli muzykanci przygrywający popularne warszawskie piosenki. W skład 
kapeli wchodzą: skrzypek, akordeonista, gitarzysta, bandżonista oraz bębniarz, ubrani w kraciaste mary-
narki, grają naprawdę… Akordeonista opiera nogę na głośniku, z którego po wysłaniu SMS-a pod nr 7141 
słychać piosenki charakterystyczne dla prawobrzeżnej przedwojennej Warszawy. Do wyboru są utwory 
sławiące uroki m.in.: Pragi, Targówka, Mariensztatu i Kamiennych Schodków, karuzeli na Bielanach, szla-
giery lwowskie, ułańskie, legionowe, piosenki powstańczej Warszawy oraz z czasów odbudowy. Wieczo-
rem pomnik jest podświetlany – mrugające kolorowe światła sprawiają, że wydaje się, iż grajkowie tańczą
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Rewitalizacja dziedzictwa kultury przemysłowej warszawskiej 
Pragi

Zabytkowe obiekty poprzemysłowe stanowią element tożsamości kulturowej miast 
i regionów. Wiele z nich wpisało się trwale w miejski krajobraz i jest objętych opieką 
konserwatorską. Agnieszka Turek podkreśla, że przy adaptacji historycznych obiektów 
przemysłowych do nowych funkcji należy brać pod uwagę zachowanie układu i kompo-
zycji urbanistycznej założenia przemysłowego, charakter tego typu architektury, a także 
stworzenie przestrzeni, która przypominałaby o pierwotnej funkcji obiektu, a tym samym 
o jego roli w życiu społecznym i dziejach miasta21.

20 A. Sołtan, Praga w ciągu wieków…, op. cit., s. 27.
21 A. Turek, Rewitalizacja…, op. cit., s. 74.
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Coraz większe zainteresowanie społeczne, m.in. wśród pasjonatów techniki, oraz uzna-
nie inwestorów i deweloperów zyskuje modna na zachodzie Europy „idea nowego życia 
dla zabytków techniki”, polegająca na traktowaniu ich jako cennego dziedzictwa kultury 
narodowej. Dotychczas bowiem obiekty dziedzictwa przemysłowego postrzegane były 
wyłącznie jako bariera rozwojowa i źródło negatywnych konotacji związanych z upadkiem, 
zacofaniem i ubóstwem. Dla zwykłego mieszkańca obiekty po niedawno jeszcze czynnej 
kopalni, hucie czy fabryce były nie zabytkiem, lecz najczęściej warsztatem utraconej pracy 
i symbolem społecznego wykluczenia22.

Warszawskie dziedzictwo poprzemysłowe jest bardzo bogate, do dziś zachowało 
się ok. 100 zakładów przemysłowych z XIX i początków XX wieku. Najwięcej na Pradze 
Północ i na Woli. Z oczywistych przyczyn w zdecydowanej większości nie pełnią już 
one dawnej funkcji. Wiele pochopnie zburzono, a równie wiele jest w stanie ruiny. Na 
szczęście część z nich doczekała się rewitalizacji i zaadaptowania do lokalnych potrzeb 
społeczno-kulturalnych23. Poniżej opisano najciekawsze przykłady rewitalizacji obiektów 
poprzemysłowych na cele kulturalno-społeczne.

Centrum Kultury „Koneser” – kulturalne centrum Pragi  
(ul. Ząbkowska 27/31)

Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser została zbudowana w 1867 roku jako Fa-
bryka Oczyszczania Spirytusu, w miejscu starego folwarku na Szmulowiźnie, w sercu 
tzw. Starej Pragi. Obiekt stanowi niezwykle ciekawy przykład europejskiej architektury 
przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Koneser to kawał historii Pragi oraz architek-
tonicznego piękna rodem z neogotyku. Charakterystyczna czerwona cegła, zabytkowa 
brama wjazdowa oraz architektoniczny kunszt stanowią o wyjątkowości tego miejsca. 
Swoje najlepsze lata wytwórnia wódek Koneser przeżywała w latach 20. XX wieku, kiedy 
zakład zatrudniał ponad 400 osób. Fabryka była w stanie produkować nawet ćwierć 
miliona butelek alkoholu w ciągu doby. Z „linii produkcyjnych” schodziły m.in. takie 
znane do dziś alkohole, jak „Wyborowa” (1927), „Luksusowa” (1928) czy „Żytnia”, a także 
rozmaite wódki czyste, gatunkowe i denaturaty.

Na terenie zakładów Koneser uruchomiono także jedną z pierwszych w Warszawie 
studni z popularną wodą oligoceńską. Gorzelnia Koneser należała do jednych z najbardziej 
rozwiniętych zakładów pod względem technologicznym – ponoć była to jedna z pierwszych 
w Warszawie fabryk oświetlanych elektrycznością. Ponadto rozmaite nowatorskie roz-
wiązania plasowały wytwórnię wódek bardzo wysoko pod względem rozwinięcia procesu 
technologicznego rektyfikacji24.

22 A. Hajduga, Rewitalizacja dziedzictwa…, op. cit.
23 J. Baliński, Rewitalizacja i „nowe życie” dawnych zakładów przemysłowych, 2014, http://politykawarszawska.
pl/a/749 [11.2020].
24 http://www.ulicazabkowska.pl/wytwornia-wodek-koneser [11.2020].
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Po II wojnie światowej, w czasie której zakład poważnie ucierpiał, produkcja została 
przejęta przez Polmos. W 1988 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków. Po 1990 roku 
stan finansowy przedsiębiorstwa znacznie się pogorszył. Cześć zakładu postanowiono 
przekazać w użytkowanie instytucjom związanym z kulturą, tworząc Centrum Kultury 
„Koneser”.

Do dziś zachowało się 11 oryginalnych obiektów. Budynki są w niezłym stanie, zacho-
wały się tu ciekawe elementy małej architektury, kute w stali tzw. ankry, czyli elementy 
spinające wieniec w formie róż, i urządzenia techniczne, np. lampy łukowe. W tej chwili 
jest to jeden z najważniejszych obszarów animacji kultury w Warszawie o powierzchni 
50 tys. m2 (połowa warszawskiej Starówki), a przy tym jeden z najbardziej oryginalnych 
kwartałów miasta. W związku z redukcją zatrudnienia pomieszczenia fabryki są obecnie 
wykorzystywane jako pracownie lub galerie artystyczne. Adaptacja zabytkowych budynków 
i budowa nowych, inspirowanych postindustrialną zabudową, przebiega etapami. Na obiekt 
składają się: część mieszkaniowa, handlowo-usługowa, kulturalna i biurowa. W części 
pomieszczeń działał w latach 2005–2010 Teatr Wytwórnia, a także galeria Luksfera.

Pod koniec 2017 roku w zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu na terenie centrum 
otwarto Muzeum Polskiej  Wódki. Celem pierwszej w Polsce i na świecie instytucji 
kultury poświęconej polskiej wódce jest „popularyzacja historii i unikalnego charakteru 
naszego narodowego trunku”. Dzięki wykorzystaniu najnowszych multimedialnych roz-
wiązań w odnowionych, zabytkowych wnętrzach udostępniono ekspozycję prezentującą 
w nowoczesnej formie ponad 600-letnią tradycję polskiej aqua vitae.

Ryc. 1. Warszawa – Centrum Kultury „Koneser”. Centrum znajduje się w kwartale ul. Ząbkowskiej, 
Markowskiej, Białostockiej i Nieporęckiej na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek. Położenie Centrum 
Praskiego Koneser w samym sercu warszawskiej Pragi zapewnia doskonałą komunikację i bliskość 
prestiżowych inwestycji miejskich
Źródło: http://koneser.eu.
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Fot. 8, 9, 10, 11. Warszawa, Praga – Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser – Centrum Kultury.  
Zabudowania z czerwonej cegły nawiązują do stylu gotyckiego – wąskie okna, charakterystyczne  
gzymsy, strzeliste wieżyczki i łukowate sklepienia stropów
Fot. Tadeusz Jędrysiak.

Ryc. 2.
Źródło: blog.koneser.eu

Ryc. 3.
Źródło: kuc.com.pl
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Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny (ul. Otwocka 14)

Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny to kompleks artystyczno-edukacyjny utworzony 
w jednym z najstarszych obiektów industrialnych prawobrzeżnej Warszawy. Mieściła się 
tutaj fabryka marmolady, potem przetwórnia konserw, następnie jej miejsce zajął Polski 
Przemysł Gumowy (w skrócie PPG – od którego wzięły swoją nazwę słynne tenisówki 
„pepegi”), ostatecznie pomieszczenia fabryczne zajęła masarnia. Tę właśnie opuszczoną, 
zrujnowaną fabrykę odkrył kompozytor, producent muzyczny i telewizyjny – Wojciech 
Trzciński, zakładając w 2003 roku Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny. W industrial-
nych i odrestaurowanych pomieszczeniach zachowujących klimat robotniczej Warszawy 
z przełomu wieków stworzył ośrodek, w którym odbywają się koncerty, przedstawienia 
teatralne, pokazy filmów, wystawy, pokazy mody oraz konferencje. W kompleksie znajduje 
się też restauracja, nastrój tego miejsca można kojarzyć z dawnymi klubami studenckimi. 
Fabryka Trzciny słynie z koncertów i festiwali muzycznych. Najczęściej można tu posłuchać 
jazzu w różnych odmianach. Przy Fabryce Trzciny działa także Teatr  Praga, który do 
1 stycznia 2008 roku funkcjonował pod nazwą Teatr Nowy Praga.

Praskie Centrum było wielokrotnie nagradzane, m.in. za stworzenie Fabryki Trzciny – 
„tętniącego życiem centrum wydarzeń artystycznych, instytucji kulturalnej nowej generacji”. 
Wojciech Trzciński otrzymał w 2005 roku Specjalny Paszport (za 2004) dla kreatora kultury 
przyznawany przez tygodnik „Polityka”. Centrum bierze też udział w Warszawskiej Nocy 
Muzeów.

Ryc. 4. Logo Fabryki Trzciny
Źródło: archiwum.at.edu.pl.

Fot. 12. Warszawa, Praga – Centrum Artystyczne 
Fabryka Trzciny. Niepowtarzalny klimat Fabryka 
Trzciny zawdzięcza oryginalnemu połączeniu 
tradycji i nowoczesności, postindustrialnego 
klimatu z artystyczną awangardą. Do dziś wnętrza 
zachowały elementy starej architektury
Fot. Tadeusz Jędrysiak.
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„Wypieki Kultury” – nowe życie stuletniej piekarni: galeria, 
wódka i flaki

Na ul. Stolarskiej 2/4, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką na warszawskiej Pradze 
znajduje się jedna z najstarszych w mieście piekarni, dostarczała ona pieczywo dla połowy 
mieszkańców Pragi. Charakterystyczny ceglany budynek z dwoma wysokimi kominami zo-
stał wybudowany najprawdopodobniej w 1900 roku. Od 2012 roku piekarnia nie zaopatruje 
już prażan w świeży tradycyjny polski chleb. Wnętrze zakładu do dziś zachowało w dużej 
mierze dawny wystrój. Stoją tam wciąż maszyny piekarnicze (np. kadzie) pochodzące 
jeszcze sprzed wojny. Przetrwała też smukła, żeliwna kolumienka podtrzymująca sklepie-
nie (stropy odcinkowe) pośrodku zakładu. Wnętrze starego budynku oddaje industrialny 
charakter tego miejsca, jest przy tym bardzo nowoczesne i funkcjonalne.

Od 2012 roku w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej piekarni mieści się Centrum 
Kulturalno-Konferencyjne „Wypieki Kultury”. Zdaniem organizatorów działania centrum 
są wielopłaszczyznowe, nieszablonowe, nieskrępowane i nastawione na kreatywność. 
W różnorodnych przestrzeniach obiektu odbywają się wydarzenia kulturalne, konferencje, 
bankiety oraz imprezy zamknięte. Zabytkowe ściany piekarni tworzą niepowtarzalną at-
mosferę, która przyciąga ludzi. Promuje się tu artystów, zwracając uwagę na niesamowity 
potencjał różnorodności kultury i sztuki25.

25 http://www.miastownia.pl/miejsce/wypieki_kultury/4674 [10.2020].

Ryc. 5.
Źródło: warszawa.pl.

Ryc. 6.
Źródło: fabryka.waw.pl.

Ryc. 7.
Źródło: fabryka.waw.pl.
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Fot. 13 i 14. Warszawa, Praga – Centrum Kulturalno-Konferencyjne „Wypieki Kultury”, z dwoma cha-
rakterystycznymi ceglanymi kominami po dawnej piekarni. To miejsce dla sztuki, kina, muzyki, fotografii, 
spotkań, eventów… Mimo że „Wypieki” mieszczą się w starym budynku, jest to bardzo nowoczesne 
i funkcjonalne miejsce: wysokiej klasy rozwiązania techniczne, urządzenia audiowizualne, wi-fi na tere-
nie całego obiektu. Ulica, przy której znajdują się „Wypieki Kultury”, zachowała do dziś unikatową w tej 
części Pragi, autentyczną nawierzchnię z kocich łbów z rynsztokiem.
Fot. Tadeusz Jędrysiak

Ryc. 8.
Źródło: evenea.pl.

Ryc. 9.
Źródło: cojestgrane.pl.

Ryc. 10.
Źródło: freestyle.pl.

Ryc. 11.
Źródło: cojestgrane.pl.

Ryc. 12.
Źródło: news.o.pl.
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Podsumowanie

Praga, dzielnica prawobrzeżnej Warszawy, dotąd kojarzona jako uboga, ze specyficz-
nym żargonem i życiem, zyskuje nowe życie. W opracowaniu podano tylko trzy przykłady 
rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturalno-społeczne. Należy dodać, że 
w planie drugie życie zyskają też inne historyczne budynki na warszawskiej Pradze. Dzięki 
temu teraźniejszość połączy się z przeszłością, a klimat warszawskiej Pragi pozostanie 
w historycznych, jednak odnowionych budynkach.

Wysiłki inwestorów, którzy podejmują się realizacji tych wymagających przedsięwzięć, 
idą teraz w stronę tworzenia kompleksów multifunkcyjnych. Do rewitalizacji dawnych 
fabryk, kompleksów przemysłowych, elektrowni czy browarów zachęca firmy nie tylko 
niezwykły potencjał starych, często zabytkowych zabudowań, ale także ich doskonałe, 
na ogół centralne usytuowanie. Prestiżowa lokalizacja zobowiązuje, inwestorzy starają 
się więc, by modernizowane obiekty przyciągały swoim niepowtarzalnym charakterem, 
zarówno aranżacyjnym, jak i użytkowym.
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Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie dawnych obiektów industrialnych w warszawskiej dzielnicy 
Pradze i ukazanie ich życia kulturalnego współcześnie. Omówiono proces rewitalizacji praskiej 
zabudowy jako szansę na nowe życie dla obiektów poprzemysłowych. Przybliżono historię 
warszawskiej Pragi, jej przedwojenny, przemysłowy charakter i współczesny klimat. Przedsta-
wiono Centrum Kultury „Koneser” – kulturalne centrum Pragi (ul. Ząbkowska 27/31), Centrum 
Artystyczne Fabrykę Trzciny (ul. Otwocka 14) oraz „Wypieki Kultury” – nowe życie stuletniej 
piekarni przy ul. Stolarskiej 2/4. Ukazano atrakcyjność tej dzielnicy Warszawy, miejsce życia 
kulturalnego o niepowtarzalnej atmosferze, która przyciąga ludzi.

Słowa kluczowe: warszawska dzielnica Praga, dawne obiekty industrialne, życie kulturalne 
współcześnie

Abstract

The aim was to present former industrial facilities related to the exploration in the Warsaw district 
of Praga and their present day cultural life. The revitalization process in Praga was discussed 
as a chance for a new life for post-industrial facilities. The most important historical events of 
Warsaw’s Praga were presented. It shows Praga – the industrial district of pre-war Warsaw 
and its contemporary atmosphere. The “Koneser” Cultural Center – the cultural center of Praga 
(ul. Ząbkowska 27/31), the Fabryka Trzciny Art Center (ul. Otwocka 14) and “Wypieki Kultury” 
the new life of a hundred-year-old bakery at ul. Stolarska 2/4. It shows the attractiveness of this 
district of Warsaw, a place of cultural life that creates a unique atmosphere, an atmosphere that 
attracts people.

Keywords: the Warsaw district of Praga, former industrial buildings, contemporary cultural life
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