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Centrum Praskie
Koneser

Szwedzka

Музей варшавської Праґи 
(Muzeum Warszawskiej 
Pragi)
Музей розташований  
у найстарішому житлово-
му будинку дільниці. Тут 
дізнаєшся не лише історію 
правобережної частини Вар-
шави, а й послухаєш інтерв’ю 
з найстарішими мешканцями 
Праґи, побачиш макет Праґи 
XVIII століття та роздивишся 
поліхромію колишнього 
єврейського молитовного 

дому. З оглядового майданчика Музею побачиш Базар Ружицького – один 
із найстаріших ринків у Варшаві. Неподалік, на перетині вулиць Кійовської 
(Kijowska) і Тарґової (Targowa), подивись мурал Титуса Бжозовського      ,  
що передає атмосферу та характер варшавської Праґи.
ul. Targowa 50/52, www.muzeumpragi.pl

Празькі храми
Перші храми були побудовані на пра-
вому березі Вісли вже в середньовіч-
чі. Одним із них є костел Богома-
тері Лоретської (kościół Matki Bożej 
Loretańskiej) з першої половини XVII 
століття (ul. Ratuszowa 5A), який був 
побудований за підтримки короля 
Владислава IV. Особливу увагу 
зверни всередині на Лоретський 
домик – каплицю з готичною фігурою 
Камйонковської Богоматері.

Празький центр Koneser (Centrum Praskie Koneser)
Празький центр Koneser – зразок постіндустріальної архітектури. Сьогодні 
в оновленому комплексі XIX століття – Варшавському горілчаному заводі 
„Koneser” – знайдеш підприємницький центр Google Campus, оригінальні 
авторські ресторани та невеликі паби. Відвідай також мультимедійний Музей 
польської горілки, щоб дізнатися про процес створення цього польського 
напою.
pl. Konesera, www.koneser.eu

Протягом століть відзначалася різноманітністю в культурному, 
етнічному та релігійному відношеннях. Оскільки під час Другої світової війни 
вона не постраждала, її вважають найавтентичнішою частиною міста. Відві-
дини дільниці почни з візиту до Музею варшавської Праґи – у ньому дізнаєш-
ся її історію. Прогулюючись історичними вулицями, зайди до  храмів різних 
віросповідань, знайди заховані у двориках каплички і роздивися оригінальні 
мурали. Відпочинь в історичному Скаришевському (Skaryszewski) парку або 
в зоопарку, а наприкінці подайся на Саську Кемпу (Saska Kępa) – околицю, 
наповнену модерністською архітектурою та ресторанчиками зі смаками з 
усього світу.

Неоготичний собор під покрови-
тельством св. Архистратига  
Михаїла та св. Мученика  
Флоріяна (katedra św. Michała 
Archanioła i św. Floriana 
Męczennika, ul. Floriańska 3) – 
головний римо-католицький костел 
Праґи. Храм був побудований на 
рубежі XIX i XX століть. Усередині 
приглянься до оригінальних фігур 
обох покровителів.

На Празі не забудь відвідати право-
славну церкву св. Марії Магдалини 
(cerkiew prawosławna św. Marii 
Magdaleny, al. Solidarności 52). Бу-
дівлю цієї п’ятикупольної споруди за 
зразком київських храмів завершили 
в 1869 році. Всередині оглянь фрески 
із зображенням святих православної 
церкви, а також вцілілі фрагменти 
мозаїки „Таємна вечеря” з колишньо-
го собору Александра Невського в 
центрі Варшави.

Празькі каплички
Каплички були побудовані пере-
важно під час Другої світової війни, 
ставши місцем молитов і зустрічей. 
Більшість із понад ста пам’яткових 
капличок розташовані у празьких 
двориках і під’їздах. Одну з най-
старіших знайдеш на розі вулиць 
Зомбковської (Ząbkowska) та Кор-
сака (Korsaka). Вона представляє 
вирізьблену з каменю Богоматір з 
Дитям.
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Богоматері Лоретської / We Love Warsaw; собор під покровительством св. Архистратига 
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D. Pawęda, Празькі каплички / I. Gmyrek; сучасне вуличне мистецтво / F. Kwiatkowski; 
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Soho Factory
На Soho Factory (Фабриці Сохо) 
містилися заклади з виробництва 
скутерів і мотоциклів. Зараз  
у колишніх виробничих цехах 
знайдеш художні студії та ресто-
ран Warszawa Wschodnia.  
Не забудь відвідати Музей неонів, 
у якому побачиш світлову рекламу 
1960–70-х років.
ul. Mińska 25

Екологічна пішохідно-велосипедна 
доріжка
Любителів природи чекає екологічна 
доріжка на правому березі Вісли. Здо-
лати її можеш міським велосипедом 
Veturilo. По дорозі побачиш численні 
види птахів і тварин, відпочинеш на 
одному з диких пляжів з виглядом на 
міські краєвиди, Старе і Нове місто та 
Повісля.

Національний стадіон PGE (PGE Narodowy)
Подивися найсучасніший і найбільший стадіон Польщі. Тут відбуваються не 
тільки матчі, але й інші чудові заходи: концерти зірок світового рівня, міжна-
родні конференції, ярмарки та спортивні імпрези. Взимку стадіон перетворю-
ється на найбільше в Польщі зимове містечко з ковзанками, льодовою гіркою, 
керлінг-треком і найбільшим критим скейтпарком у столиці.
al. ks. J. Poniatowskiego 1, www.pgenarodowy.pl

Саська Кемпа (Saska Kępa)
Саська Кемпа вважається 
однією з найвишуканіших ча-
стин правобережної Варшави. 
Тут проживає багато відомих 
особистостей та розмістилися 
посольства багатьох країн. Щоб 
відчути міжнародну атмосферу 
цього місця, пройдися Фран-
цузькою (Francuska) вулицею, 
де знайдеш ресторанчики  
з їжею з усього світу. Навесні 
можеш взяти участь у Святі 
Саської Кемпи, а також відвідати концерти та інші культурні заходи.
Ще однією визначною пам’яткою околиці є Скаришевський парк  
(Park Skaryszewski) – влітку можеш покататися на каяку на Камйонковсько-
му озері, яке там знаходиться.

Зоопарк
Ідеальне місце для дітей та 
дорослих. Празький зоопарк є 
домівкою для понад 550 видів 
тварин. Відвідай герпетарій 
із кількома сотнями рептилій, 
глянь на єдину в Польщі залу 
вільного польоту, яка імітує 
джунглі, та познайомся з „Каз-
ковим зоопарком” – вольєром, 
де діти можуть під наглядом 
працівника зоопарку погодувати 
тварин. Прогулюючись алеями 
зоопарку, зупинися біля вілли 
Жабінських. Під час Другої 

світової війни директор закладу Ян Жабінський та його дружина Антоніна 
переховували тут євреїв, які втікали з варшавського ґетто. Поруч знаходиться 
Празький парк.
ul. Ratuszowa 1/3, www.zoo.waw.pl

Історична архітектура та сучасне 
вуличне мистецтво
Однією з головних вулиць старої Пра-
ґи є Зомбковська       (Ząbkowska), 
яку називають „празькою старувкою”, 
себто старою частиною Праґи. 
Найстаріші будівлі, розташовані тут, 
датуються 60-ми роками XIX століття. 
У літні вихідні вулиця стає ареною 
для численних культурних заходів.  
Прогуляйся також іншими вулицями 
Праґи: на вулиці 11 Листопада  
(11 Listopada) побачиш колишні 

військові казарми, а на вулиці Малій        (Mała), під номерами 1, 3, 5 і 9 – перші 
муровані будинки Праґи. Вулиця Мала неодноразово служила знімальним 
майданчиком довоєнної Варшави (у тому числі у фільмі Романа Поланського 
„Піаніст”). 
Правобережні будинки прикрашені роботами світових митців стріт-арту. Зверни 
особливу увагу на мурал „Warsaw Fight Club” на вулиці Сьродковій, 17 
(Środkowa)       або „Moonlight Wolf” на вулиці Стшелецкій, 5 (Strzelecka)       .
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