
10 lutego 1648 roku Władysław IV Waza nadał Pradze prawa miejskie. W niespełna 150 lat później 

Praga została przyłączona do Warszawy jako jedna z jej dzielnic. Jednakże miejsce to zachowało po 

dziś dzień swój indywidualny charakter, niepowtarzalny klimat, a starowarszawska kultura, gwara, 

piosenki i zwyczaje chyba nigdzie tak dobrze nie funkcjonują jak tu. 

Urodziny Pragi to tygodniowy festiwal odbywający się w dniach 6-12 lutego 2012 prezentujący 

kulturę i historię Pragi na różnych płaszczyznach i w różnych lokalizacjach na Pradze. Organizowany 
jest przez mieszkańców Pragi z niemalże wszystkich grup wiekowych. Przenieście się z nami w czasie, 

poszlafirujcie się z nami po szemranych praskich zakamarkach. Poznajcie przedwojenne budkarki, 

apaszów oraz cinkciarzy. Zakładajcie lepsze fernefiksy i w rytm praskiej armonii ruszajcie w bulbez. 

Rzuć bracie blagie i chodź na Pragie! 

Wejście na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest darmowe. 

 

Program festiwalu: 

 

6.02. (poniedziałek)  

 

godz. 19:00 - Sens Nonsensu, ul. Wileńska 23: Praski Otwarty Uniwersytet Latający - wykład "Szmul 

Zbytkower" (więcej na:  http://www.totutotam.net/2012/01/07/poznajmy-sie-posul/ ) 

_____________________________________________________ 

7.02. (wtorek)  

 

godz. 20:00 - Za Kulisami, ul. Ratuszowa 4a (muszla koncertowa): Koncert prawdziwych muzyków 

praskich.  

_____________________________________________________ 

8.02.(środa)  

 

godz. 19:00 - NoveKino Praha, ul. Jagielońska 26:  Premiera filmu "Warszawski Bronx" reż. Monika 

Puchalska. Po projekcji dyskusja z reżyserką (wejściówki do odebrania w NovymKinie Praha) 

_____________________________________________________ 

9.02. (czwartek)  

 

godz. 11:00 - Scena Lubelska, ul. Lubelska30/32: Teatr Seniora z Domu Dziennego Pobytu z ul. Paca 

42: "Poeci polscy międzywojenni", rezerwacje na totutotam.rezerwacje@gmail.com 

godz. 18:00 - Jedyne Wyjście, ul. Inżynierska 3:  godz. 18 -Warsztaty Pantomimy Mimello z praskim 

mimem Michałem Niewiadomskim, rezerwacje na totutotam.rezerwacje@gmail.com 

godz. 20 - Miasta w Komie – multimedialna "Galeria Praskich Bohaterów". 

godz. 22 – charytatywna impreza dj-ska we współpracy z Serduszkiem Dla Dzieci 

_____________________________________________________ 



 

10.02.(piątek)  

 

godz.12:00 - "The Mysteries of Praga" (Tajemnice Nowej i Starej Pragi), start Melon Cafe, ul. 

Inżynierska 1,  wycieczka prowadzona w jęz. angielskim organizowana przez Eastern Station Warsaw 

godz. 19:00 - Hydrozagadka, ul. 11 listopada 22: impreza główna, praska potańcówka 

 godz.19.00 – „Narodziny Pragi pod lupą” – prezentacja i konkursy przygotowane przez Muzeum 

Warszawskiej Pragi 

godz. 20.00 – koncert zespołu Czessband, wspólne śpiewanie z zespołem „Cała Praga” (piosenka 

starowarszawska)  

afterparty – potańcówka z Panami z Twardej 

(więcej o imprezie głównej na: http://www.totutotam.net/2012/01/30/urodziny-pragi-impreza-

glowna-w-klubie-hydrozagadka/ ) 

_____________________________________________________ 

11.02. (sobota)  godz. 10:00, 12:00, 14:00 - Warszawskie Muzeum Chleba: wycieczka, rezerwacje na 

totutotam.rezerwacje@gmail.com (więcej na:  http://www.totutotam.net/2012/01/14/poznajmy-

sie-warszawski-dom-chleba/ ) 

godz. 13:00 - "Gdzie diabeł mówi dobranoc" (Mniej znane rejony Prawego Brzegu), start: przystanek 

tramwajowy Wybrzeże Helskie, wycieczka organizowana przez Eastern Station Warsaw 

godz. 13:00 ul. Stalowa 14: podchody dla dzieci organizowane przez młodzież z grupy Stalowa 14, 

przez cały dzień: wystawa zdjęć na temat Stalowej oraz warsztaty dla dzieci (więcej na: 

http://www.totutotam.net/2011/12/12/poznajcie-nas-stalowa-14/ ) 

godz.18:00 -  W Oparach Absurdu, ul. Ząbkowska 3: grupa teatralna Warszawiaki 

godz.18.00 – wprowadzenie do gwary warszawskiej, kabaret 

godz. 21.00 – recital piosenki warszawskiej 

_____________________________________________________ 

12.02. (niedziela) godz. 14:00 – „Tour de Praga 2012” zorganizowane przez uczestników „Programu: 
Aktywna Praga” Stowarzyszenia Barwy Kultury 

godz. 14 - róg ul. Targowej i Ratuszowej (pod Instytutem Radioteletechnicznym): spacer szlakiem 

Olgierda Budrewicza 

godz. 16 – NoveKino Praha, ul. Jagielońska 26: wernisaż "Z inspiracji i w hołdzie dla Olgierda 

Budrewicza", dodatkowo 12.00-15.00 - gry planszowe z Graalem 

(więcej na: http://www.totutotam.net/2012/01/30/urodziny-pragi-tour-de-praga-2012/) 

_____________________________________________________ 

Przez cały czas trwania festiwalu, Bistro, ul. Stalowa 1 – praskie jedzonko 

Zapraszamy również na wydarzenia organizowane przez CH Wileńska w dniu 11 lutego. 

 



_________________________________________________________________________________ 

Ogłaszamy wyjątkowy konkurs z okazji Urodzin Pragi! Praski Konkurs Życzeń! 

 

Aby wziąć w nim udział wystarczy umieścić na serwisie Youtube nagrania z Waszymi życzeniami dla 

Dzielnicy Praga. Najbardziej oryginalne życzenia nagrodzimy adekwatnie! 

Przewidujemy nagrody dla naj ...lepszych trzech nagrań (wybrane przez grupę Totutotam i partnerów 

wydarzenia) oraz jedną nagrodę publiczności (lajki na Youtubie). 

 

Rozwiązanie konkursu odbędzie się 10 lutego podczas imprezy urodzinowej w klubie Hydrozagadka. 

 

Linki do nagrań prosimy przesyłać na adres totutotamkonkurs@gmail.com 

 

Przykładowe życzenia z Urodzin Pragi 2011: http://www.youtube.com/watch?v=D6g11pug_KQ 

 

Wymagania: 

 

• Termin nadsyłania nagrań do 5 lutego (włącznie) 

• Nagranie musi trwać nie więcej niż 30 sekund 

• Nagranie należy zatytułować „Praski Konkurs Życzeń – [pseudonim]” 

• W opisie nagrania należy umieścić tekst: 

„Życzenia dla Pragi na Praski Konkurs Życzeń w ramach festiwalu Urodziny Pragi. Szczegóły: 

http://www.totutotam.net/ oraz https://www.facebook.com/UrodzinyPragi” 

• Nagranie nie może zawierać przekleństw i treści pornograficznych 

________________________________________________________________________________ 

 

Szczegóły na fanpage’u facebookowym: Urodziny Pragi (http://www.facebook.com/UrodzinyPragi)  

oraz na http://www.totutotam.net/  

Organizator: Totutotam 

Partnerzy: Hydrozagadka – Dom Kultury Praga Północ – NoveKIno Praha – Stowarzyszenie Barwy 

Kultury – Program: Aktywna Praga - W Oparach Absurdu– Za Kulisami – Jedyne Wyjście – Sens 

Nonsensu – Scena Lubelska – Stalowa 14 – Eastern Station Warsaw – Muzeum Warszawskiej Pragi 

– Muzeum Historyczne – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – Bistro Stalowa - Graal – 

Wydawnictwo Wojciech Marzec – Archivum Patriae – CH Wileńska 

Patronat medialny: TVN Warszawa – Aktivist – Kontynent Warszawa – Okno na Warszawę – twoja-

praga.pl, Jak Pragnę Pragi 

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Pragi Północ Pana Piotra 

Zalewskiego. 

 

Kontakt: 785 80 80 08 (Ola Synowiec) 



 

 

 


