
....................................

Słodycze:

Projekt został zrealizowany ze 
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Partnerzy:

Organizatorzy:
Stowarzyszenie 
Animacji Kultury 

Meuma’Lo

www.praskaciuciubabka.pl

Autorzy i koordynatorzy projektu: 

Edyta Ołdak i Magda Jurek, 

Stowarzyszenie Animacji Kultury 

Meuma’Lo Pracownia Wschodnia

Floriańska

Jagiellońska

JagiellońskaW
rzesińska

Kę
pn
a

Jak
ub
a J
as
ińs
kie
go

Józefa Sierakow
skiego

Józefa Sierakow
skiego

St
efa
na
 O
krz
ei

St
efa
na
 O
kr
ze
i

St
efa
na
 O
kr
ze
i

Ks
ięd
za
 Ig
na
ce
go
 Kł
op
oto
ws
kie
go

Ks
ięd
za
 Ig
na
ce
go
 Kł
op
oto
ws
kie
go

KrowiaZajęcia przebiegały w następujący 

sposób: po zapoznaniu się z historią 

budynków na Pradze, dzieci miały za za-

danie odnowić zniszczone obiekty, 

uwzględniając przy tym ich historię 

i dawne przeznaczenie. Nie chodziło nam 

jednak o odrestaurowanie 

zniszczonych zabytków tradycyjnymi me-

todami, ale o znalezienie pomysłu na 

pokazanie obiektu 

za pomocą instalacji artystycznej. Tak 

powstały Balonowe Sowy na Kamienicy 

pod Sowami, zegar odmierzający czas na 

byłej Fabryce Wyrobów 

Metalowych oraz Huśtawka dla Dorosłych 

na miejscu po byłej 

Synagodze.

Zajęcia dla dzieci p.t.: “Praska 

Ciuciubabka” miały być 

dowodem na to, że dziecko 

rozumie aktualne problemy 

w sztuce, samo może poddać się 

w sztuce, samo może poddać się 

twórczym poszukiwaniom, potrafi 

poddać ocenie zjawiska takie jak: 

działania w przestrzeni publicznej, 

environment, happening, 



 Pomysł Kajetana Tańskiego zakłada umieszcze-

nie na ścianie zdewastowanej fabryki (Fabryka Zakładów 

Metalowych na ulicy Krowiej) nowoczesnego, przez siebie 

zaprojektowanego zegara odmierzającego czas. 

Ważnym aspektem pracy jest specyfika przestrzeni, w 

której zegar ma być umieszczony. Praga jest miejscem, 

gdzie od kilku lat zachodzą intensywne zmiany. Zrujnowa-

na dzielnica  zaczyna żyć nowym życiem, tworząc eklekty-

czny obraz pełen kontrastów. Obok nowopowstałych 

inwestycji mieszczą się stare, niezamieszkałe domy, 

których czas już minął. Ekspozycja zegara planowana jest 

do końca czerwca, potem fabryka zostanie zburzona.

dawna 
fabryka

Autorem pomysłu jest 

Kajetan Tański
- uczeń trzeciej klasy 

Szkoły Podstawowej na 

warszawskiej Pradze

Fabryka Zakładów 

metalowych 

przetrwała sto lat. 

Spłonęła w 2003 roku.

Autorem pomysłu jest Natalia Bąk - uczennica trzeciej klasy Szkoły Podstawowej  

Miejsce: Plac zabaw na rogu ulic Kłopotowskiego i 

Jagiellońskiej. W tym miejscu do roku 1961 stała 

Synagoga projektu Józefa Lessla. Zburzono ją z nakazu 

ówczesnych władz a z gruzów usypano górkę saneczkową. 

Projekt Natalii zakłada postawienie w tym miejscu 

“huśtawki dla dorosłych”.

““Ponieważ świątynię zburzyli dorośli, postanowiłam umieścić 

tam huśtawkę dla dorosłych, żeby na niej usiedli 

i zastanowili się nad tym co zrobili” -pisze Natalia na swoim 

projekcie.

Praca zostanie wzbogacona o automat do odtwarzania 

audycji o wielokulturowości w przedwojennej Warszawie.

Projekt czeka na realizację, którą 

musieliśmy przełożyć ze względów 

finansowych. “Huśtawka dla 

Dorosłych”, Stowarzyszenie i Natalia 

czekają na sponsorów
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Kamienica pod Sowami należała do ekscentrycznego 

rosyjskiego księcia. Zdobiona była dekoracjami w 

kształcie nietoperzy, smoków i sów, które 

dały jej początek nazwie, a które zostały usunięte ze 

względów bezpieczeństwa.

““Kamienica Sów. Sowy - Balony. Nie spadną tak 

jak kamienne sowy, ale uniosą się w powietrze” - 

pisze Maciek na swoim projekcie.

 Kamienica z ok. 1906 r. 

została wzniesiona przez 

architektów Henryka 

Stifelmana i Stanisława 

Weissa dla Bronisława 

Massalskiego. 

EkspozEkspozycja potrwa do końca 

czerwca.

Autorem pomysłu jest 

Maciek Pełka, uczeń trzeciej 

klasy Szkoły Podstawowej 

na warszawskiej Pradze.

kamienica 
pod sowami


