
 

OFERTA IMPREZ Z SERII 
PRAGA GADA 
Praga Gada. Po sąsiedzku 
Do 2,5 godz. 
Formuła spotkania akcentuje rolę i poczucie wspólnoty, jakie towarzyszyło 
naszym rozmówcom w dzieciństwie spędzonym na Pradze, czy na Targówku. 
Więzi są najważniejszym wątkiem wspomnień i stanowią o wyjątkowości 
społeczności prawobrzeżnej Warszawy.  
 
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Poczucie więzi, niespieszny i epikurejski styl 
życia prawobrzeżnych. Prezentacja multimedialna. Kurator projektu: 
Przemysław Olszewski. 
* Autentyczna relacja seniora (jeśli zdrowie dopisze) po 90 roku życia, na żywo. 
Opowie z autopsji o praskich podwórzach międzywojnia, o specyfice Pragi 
przedwojennej [rola dzieci, wygląd oraz fonosfera Pragi, tygiel 
międzykulturowy, szemrana Praga].  
* Prezentacja komiksowej historii komiksowej, na dużym ekranie z muzyką oraz 
udziałem 6 prażan, którzy brawurowo odczytają i wyśpiewają dymki. 
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha", w wykonaniu 
seniorów i młodzieży z Pragi oraz konkurs z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne po stronie podmiotu zapraszającego:  
siedziska dla publiczności, scena - jeśli będzie ze schodami - koniecznie                       
z poręczą. Nagłośnienie. Mikrofony - 3 sztuki na małych stojakach stojących na 
stole. Na scenie stół [o powierzchni mieszczącej nasz laptop, nasz ipad, wasze 
mikrofony, jakieś napoje] i 6 siedzisk. I najważniejsze: ekran, rzutnik. 

 

Fundacja Animacja 

od roku 2010 w ramach 
projektu „Praga Gada” dotarła 
do ponad 1000 juniorów i 5000 
seniorów, opublikowała 6 
albumów komiksowych 
adaptujących wspomnienia 
niektórych z nich. Fundacja 
zorganizowała blisko 100  
warsztatów, wycieczek i 
międzypokoleniowych spotkań, 
promujących aktywne starzenie 
się, praski folklor, gwarę 
warszawską, epikurejski 
stosunek do życia.  

Oferta przeznaczona jest dla 
Domów Kultury, Klubów 
Seniora, placówek 
edukacyjnych, bibliotek itp. Na 
naszych imprezach używamy 
unikalnych dźwięków i 
komiksów, do których tylko my 
mamy prawa autorskie. Na 
licencji spadkobierców 
„Wiecha” korzystamy z jego 
dorobku.  

Imprezy w roku 2021 i 2022 są 
odpłatne, ale realizowane na 
zasadzie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

Napisz lub zatelefonuj!  

Cena za spotkanie:         
od 1600 PLN 

fundacja@animacja.org 

www.PragaGada.pl 

tel. 500083416 

 
 



Praga Gada. O bazarach.  
Do 2,5 godz. 

 
Formuła spotkania akcentuje świat i półświatek bazarów (Kercelak, Pachulskiego, Różyckiego).  
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Wprowadzenie do tematu relacji klientów, handlowców i służb mundurowych na 
bazarze Różyckiego. Prezentacja multimedialna wykorzystująca autentyczne relacje prażan. Kurator projektu: 
Przemysław Olszewski. 
* Autentyczna relacja seniora (jeśli zdrowie dopisze) sprzedawcy z bazaru, na żywo. 
* Prezentacja bazarowej komiksowej historii komiksowej, na dużym ekranie z muzyką oraz udziałem 6 prażan, którzy 
brawurowo odczytają i wyśpiewają dymki. 
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha", w wykonaniu seniorów i młodzieży z Pragi oraz konkurs 
z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 

 

Praga Gada Wiechem. 
Do 2,5 godz. 
 
Formuła spotkania akcentuje motywy komiczne, folklor 
przedwojennych środowisk proletariackich.  
 
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Wprowadzenie do tematu 
twórczości „Wiecha” i specyfiki jego bohaterów, w tym różnic między 
Walerym Wątróbką i Teofilem Piecykiem. Prezentacja multimedialna 
wykorzystująca autentyczne relacje prażan. Kurator projektu: 
Przemysław Olszewski. 
* Autentyczna relacja seniora (jeśli zdrowie dopisze), który spotkał 
„Wiecha” i jest admiratorem jego twórczości.  
* Prezentacja historii komiksowej, adaptującej jeden                                               
z najzabawniejszych felietonów Wiecha, na dużym ekranie z muzyką 
oraz udziałem 6 prażan, którzy brawurowo odczytają i wyśpiewają 
dymki. 
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha",                       
w wykonaniu seniorów i młodzieży z Pragi oraz konkurs z nagrodami:  
komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 

 
Praga Gada. Charakternie 
Do 2,5 godz. 
 
Spotkanie dotyczy Pragi szemranej, cytowane będą relacje o doliniarzach, bralniarzach, benklarzach oraz 
farmazoniarzach i zasadach ich współżycia z mieszkańcami prawobrzeżnej Warszawy.   
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Wprowadzenie do tematu półświatka prawego brzegu. Kurator projektu: Przemysław 
Olszewski. 
* Spotkanie z seniorem z Pragi – Konstantym Królikiem, najsilniejszym człowiekiem na świecie. Możliwość odbycia 
pojedynku na rękę. 
* Prezentacja historii komiksowej, o Alfonsie Cynianie, największym warszawskim farmazoniarzu, na dużym ekranie                
z muzyką oraz udziałem 6 prażan, którzy brawurowo odczytają i wyśpiewają dymki. 
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha", w wykonaniu seniorów i młodzieży z Pragi oraz konkurs 
z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. Dodatkowo: stolik, min 70 cm wys. i 2 krzesła dla pojedynku na rękę.  



 
 
 

 
 



Praga Gada. O videopiratach  
Do 2,5 godz. 
Spotkanie dotyczy video rewolucji na prawobrzeżnej Warszawie w latach 80. XX wieku, świata nielegalnych 
wypożyczalni video i recepcji filmów zza żelaznej kurtyny przez prażan.  
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Wprowadzenie do video rewolucji w latach 80. Rytuały odtwarzania filmów video, 
magnetowid jako artefakt budowania prestiżu, piraci na Pradze. Prezentacja multimedialna. Kurator projektu: 
Przemysław Olszewski. 
* Spotkanie z emerytowanym lektorem bazarowym, pracującym w latach 80. i 90. dla videopiratów.  
* Prezentacja historii komiksowej o kultowych bohaterach video z lat 80., na dużym ekranie z muzyką. 
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha", w wykonaniu goszczącego lektora i seniorów oraz 
młodzieży, a także konkurs z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 

 
Praga Gada. O farmazoniarzach 
Do 2 godz. 
Spotkanie dotyczy sposobów naciągnia seniorów przez oszustów, wydrwigroszów i kanciarzy, przed wojną i obecnie. 
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Metody oszustów, w tym na policjanta, kuriera, wypadek. Rola telefonu i skrzynki 
mailowej w oszustwach. Porady, jak z humorem i stanowczo warszawiak powinien potraktować farmazoniarza? 
Prezentacja multimedialna. Kurator projektu: Przemysław Olszewski. 
* Spotkanie z seniorką z Pragi – naciągniętą przez oszustów na legendę o skorumpowanym pracowniku banku. 
* Prezentacja historii komiksowej o farmazoniarzach, na dużym ekranie z muzyką.  
* Na zakończenie - performatywne czytanie tekstów „Wiecha" o oszustach, w wykonaniu seniorów i młodzieży z Pragi 
oraz konkurs z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 
 

Spotkanie „Jak korzystać z floty, by nie popaść w kłopoty?” 
Do 2 godz. 
Ze starowarszawskim humorem opowiemy o farmazoniarzach i ich metodach wyłudzania pieniędzy od Warszawiaków, 
wczoraj i dziś.  
Scenariusz spotkania:  
Prelekcja dr nauk prawnych, prezentacja na dużym ekranie i z muzyką komiksu na podstawie autentycznej historii 
mieszkańca Targówka, performatywne czytanie najzabawniejszych felietonów Wiecha przez międzypokoleniową ekipę 
prażan. A na koniec konkurs: komiksy z serii „Praga Gada”.  
Tematyka wykładu radcy prawnego: waga i znacznie ochrony danych wrażliwych, w tym loginów i haseł do bankowości 
elektronicznej; uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe w szczególności na odległość (przez 
telefon, internet) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (m.in. obowiązki informacyjne usługodawcy, istota RRSO, prawo 
odstąpienia od umowy i zasady jego realizacji); zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek). 
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 
 

Praga Gada. O grubej kresce 
Do 2,5 godz. 
Spotkanie z Edwardem Lutczynem, ilustratorem książek ale też autorem jednego z komiksów z serii Praga Gada. 
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp wprowadzający do historii projektu Praga Gada i przedstawiający sylwetkę gościa.  Prezentacja multimedialna. 
Kurator projektu: Przemysław Olszewski. 
* Pełna anegdot rozmowa z Edwardem Lutczynem, mieszkańcem prawobrzeżnej Warszawy.  
* Prezentacja historii komiksowej narysowanej przez pana Edwarda Lutczyna. 
* Na zakończenie – Edward Lutczyn rysuje na żywo, jak w legendarnym programie TVP „Butik”, postacie z prozy Stefana 
Wiecheckiego podczas performatywnego czytania tekstów „Wiecha",  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 



 

 
 
 
 



Praga Gada. O wojnie. 
Do 2,5 godz. 
Spotkanie pełne autentycznych relacji, w których mali prażanie stają oko w oko z okupantami, a nieco więksi sabotują 
ich działania na prawym brzegu Wisły.  
Scenariusz spotkania:  
* Wstęp, czyli o czym Gada Praga? Jak wojna jawi się we wspomnieniach sędziwych prażan. Zaskakujące relacje                           
z perspektywy dzieci wojny. Prezentacja multimedialna. Kurator projektu: Przemysław Olszewski. 
* Autentyczna relacja seniora (jeśli zdrowie dopisze) po 90 roku życia, na żywo. Opowie z autopsji o metodach walki 
prażan z wojskami niemieckimi. Zaprezentuje repliki broni, jakiej używał.  
* Prezentacja historii komiksowej o praskim superbohaterze Kominiarzu, walczącym z okupantami, na dużym ekranie  
z muzyką.  
* Na zakończenie - konkurs z nagrodami: komiksami.  
* Wymagania techniczne: jak wyżej. 
 

 

 
Imprezy możemy modyfikować, wprowadzając specjalne efekty dla: 

* łasuchów, czyli poczęstunek, złożony z autentycznych, gorących pyz z Bazaru Różyckiego z omastą i napojami,  
* młodzieży szkolnej, czyli np. występ zespołu hip-hopowego, 
* żądnych sensacji, czyli występ dziennikarki śledczej prowadzącej dochodzenie dot. wyłudzeń finansowych,  
* praworządnych, czyli występ dr nauk prawnych dot. ochrony danych osobowych i kruczków prawnych przy umowach, 
* wzrokowców, czyli przygotować i wydrukować plakat imprezy. 
 

Ponadto Fundacja Animacja oferuje:  

Spotkania z serii „Praga Gada” na inne tematy, np. muzyki podwórkowej, czy rocka, z udziałem artystów. 
Warsztaty gwary warszawskiej, max 30 osób, od 10 lat wzwyż. 
Warsztaty grafiki cyfrowej na iPad PRO z Apple Pencil, max 10 osób, od 10 lat wzwyż. 
Warsztaty bezpiecznego Internetu na laptopach Toshiba, w tym np. zakładanie profilu zaufanego, metody na 
przyspieszanie otrzymania sanatorium, bezpieczne bankowanie, max 10 osób, od 60 lat. 
Warsztaty street artu, max 15 osób, od 14 lat. 
Warsztaty komiksowe, max 15 osób, od 14 lat. 
Warsztaty tworzenia paper toys, max 15 osób, od 7 lat.  
Warsztaty z pisana wniosków o dofinasowanie projektów, do 30 osób, od 18 lat.  



 
Więcej o „Praga Gada”: 
- Przykładowa recenzja video komiksu: https://youtu.be/T_l9y7bu_hc 
- Relacja z DK Zacisze. https://zacisze.waw.pl/pl/mapa-serwisu/praga-gada-wiechem 
- Fotorelacja z warsztatów gwary,  na które przyjechała TVP: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PragaGada&set=a.2306701929370896 
- Jedna z wielu audycji Polskiego Radia o projekcie Praga Gada: 
https://www.polskieradio.pl/7/5568/Artykul/1773117,Ocalic-od-zapomnienia-Opowiesc-o-dawnej-Warszawie 
- Jedna z wielu recenzji komiksu, ale i całego projektu https://polter.pl/komiks/Praga-Gada-6-Wiechem-trzy-c31601 
- Wywiad z najstarszym rozmówcą na YT: https://youtu.be/_sC1z5gVcwE 
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https://youtu.be/_sC1z5gVcwE

