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wersja z 30 września 2020 r 

  
1. Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy.  
 
2. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie placówek oświatowych, które:  
a) upowszechniają wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości  
b) promują aktywność twórczą uczniów w poznawaniu Warszawy  
c) podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem 
własnego miasta  
d) integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy  
e) biorą udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie  
f) współpracują ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji 
varsavianistycznej.  
 
3. Certyfikat przyznawany jest na jeden rok, dwa lub bezterminowo. Placówka, która  
a) zdobywa certyfikat po raz pierwszy, otrzymuje certyfikat na rok;  
b) zdobywa certyfikat po raz drugi, otrzymuje certyfikat na dwa lata;  
c) po raz trzeci realizuje działania „varsavianistyczne”, opisane w pkt. 6 zdobywa 
bezterminowy certyfikat, pod warunkiem złożenia do dnia 25 czerwca 2021 roku 
sprawozdania w formie elektronicznej z dwóch lat działalności;  
d) placówka, która zdobyła certyfikat po raz trzeci staje się Ośrodkiem Edukacji 
Varsavianistycznej i obowiązana jest realizować zadania umożliwiające innym placówkom 
zdobywanie certyfikatu. Zadania Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej określone są  
w załączniku do regulaminu. Brak realizacji zadań skutkować będzie odebraniem certyfikatu.  
 
4. O certyfikat mogą się ubiegać placówki oświatowe z terenu Warszawy.  
 
5. Oceny placówek oświatowych dokonuje Kapituła Konkursu złożona z pięciu niezależnych 
ekspertów powołanych przez Zarząd Główny TPW.  
 
6. W celu otrzymania certyfikatu placówki oświatowe są zobowiązane do realizacji 
następujących działań:  
a) przeprowadzenie w swojej placówce cyklu co najmniej 10 zajęć na temat Warszawy – jej 
przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki  
i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, 
realizowanych przez różnych nauczycieli.  
b) przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej i umieszczenie jej na 
tablicy szkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej. Placówki, które wydają 
gazetkę szkolną mogą publikować w niej artykuły o tematyce varsavianistycznej. Spełnieniem 
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tego warunku jest także inna publikacja o tematyce varsavianistycznej, dokumentująca pracę 
uczniów i nauczycieli.  
c) przeprowadzenie minimum pięciu wycieczek po Warszawie (mogą to być np. klasyczne 
wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, itd. Wycieczki 
mogą być zorganizowane przez placówkę uczestniczącą w zdobywaniu certyfikatu lub inną 
placówkę, organizację lub stowarzyszenie. Przy ocenianiu placówek szkolnych mile widziane 
są wycieczki organizowane w czasie wolnym od nauki.  
d) uczestnictwo uczniów w co najmniej dwóch uroczystościach rocznicowych odbywających 
się w Warszawie (nie dotyczy przedszkoli).  
e) zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu o tematyce 
warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie 
„warszawskim” przygotowanym przez inną placówkę.  
f) zorganizowanie w swojej placówce co najmniej dwóch spotkań z ciekawymi postaciami 
związanymi z Warszawą. Mogą być to np. spotkania z kombatantami, przedstawicielami 
samorządu lokalnego, autorem książki o tematyce warszawskiej, znanym varsavianistą, np. 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy itd. Zalicza się tu także spotkania związanych 
tematycznie z Warszawą, np. z policją czy strażą miejską na temat historii miasta, rodzicami 
o ich pracy itd.  
g) zdobycie na terenie Warszawy przez uczniów, działających w Szkolnym Kole Przyjaciela 
Warszawy, odznak (w dowolnym stopniu) nadawanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy odznaki Młody Przyjaciel Warszawy (szkoły) lub Mały Przyjaciel Warszawy (szkoły i 
przedszkola) i/lub odznaki Strażnik Pamięci Cmentarza Powstania Warszawskiego 
Regulaminy zdobywania wszystkich odznak znajdują się na stronie www.tpw.org.pl. 
Dokumentację potwierdzającą zdobycie przez uczniów ww. odznak przechowują nauczyciele 
w szkołach, do siedziby TPW należy dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji wraz z 
listą zdobywców odznak. Zaliczyć to zadanie można także zdobywając odznaki krajoznawcze 
PTTK związane z Warszawą – np. WOK lub Śladami Fryderyka Chopina. 
h) zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”.  
i) udział przedstawicieli społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców, uczniów) w co najmniej 
5 działaniach organizowanych przez TPW, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach 
historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich itd. Bieżące informacje 
o nich ukazują się systematycznie na stronie TPW – www.tpw.org.pl. Udział ten jest 
dokumentowany.  
j) współpracy z instytucjami muzealnymi Warszawy: Muzeum Warszawy, Muzeum 
Niepodległości, Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów  
i Rzeczypospolitej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz innymi. 
k) Ukazywania uczniom korzyści płynących z położenia Warszawy nad Wisłą, wdrażania ich 
do racjonalnego użytkowania wody i konieczności jej ochrony, propagowania picia wody  
z kranu poprzez zakładanie źródełek w szkołach.  
 
7. Wyżej wymienione działania mogą być łączone w większe projekty i zastępowane lub 
uzupełniane o własne pomysły. W dobie pandemii zadania mogą być realizowane zdalnie z 
wykorzystaniem platformy gogle classroom.  
 
8. Placówki zdobywające certyfikat zobowiązane są przekazać w wyznaczonej porze drogą 
elektroniczną poprzez stronę internetową www.tpw.org.pl; sprawozdania z realizacji 
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projektu. Po wyznaczonej dacie system będzie zamknięty i nie będzie możliwości 
późniejszego składania sprawozdania. Po przesłaniu sprawozdania nie będzie możliwości 
dokonywania w nim zmian. Sprawozdania będą w bieżącym roku przekazane za pomocą 
platformy Google classroom – w wybranej formie. 
 
9. Placówka zaangażowana w zdobywanie certyfikatu, która samodzielnie nie organizowała 
wycieczek i konkursów lecz brała udział w działaniach organizowanych przez inne placówki, 
organizacje lub stowarzyszenia zobowiązana jest do podania w sprawozdaniu nazwy 
organizatora. Wycieczki w roku 2020/2021 mogą być realizowane w postaci indywidualnych 
rajdów, zwiedzania wystaw i placówek kultury, oraz wirtualnej. 
 
10. W czasie oceniania kolejnych działań premiowane są te, które zostały zorganizowane 
przez placówkę zdobywającą certyfikat we współudziale z innymi placówkami i/lub 
instytucjami.  
 
11. Przesłanie sprawozdań ze zdjęciami uczniów i/lub ich nazwiskami oraz prac plastycznych 
uczniów oznacza wyrażenie zgody przez rodziców na udostępnienie zdjęć dzieci dla potrzeb 
zdobywania certyfikatu i publikację sprawozdań ze zdjęciami i nazwiskami uczniów na 
stronie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zgody na publikację wizerunków/nazwisk dzieci 
przechowują szkoły i udostępniają je TPW na żądanie. Uczniowie dorośli, którzy podpisują się 
pod własnymi sprawozdaniami, samodzielnie opracowanymi autorskimi prezentacjami, czy 
innymi opracowaniami, podając swoje nazwiska automatycznie zgadzają się na ich publikację 
na stronie TPW.  
 
12. Sprawozdania mogą się ukazać na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, a niektóre z nich także na Facebooku.  
 
13. Zdobywanie certyfikatu rozpoczyna się na początku roku szkolnego i trwa do 25 czerwca 
2021 r.  
 
14. Warunki udziału w zdobywaniu certyfikatu w bieżącym roku szkolnym:  
a) Rejestracja poprzez stronę internetową www.tpw.org.pl; w dniach 05 – 19 października 
2020r.  
b) podpisanie (w dwóch egzemplarzach) porozumienia o współpracy pomiędzy placówką 
oświatową (zdobywającą po raz pierwszy miano Varsavianistycznej), a TPW i dostarczenie go 
do siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 
Warszawa do dnia 23 października 2020 r. Wzór porozumienia znajduje się na stronie TPW. 
Zespoły Szkół podpisują dwa porozumienia i realizują zadania jako osobne placówki. 
Placówki, które kontynuują zdobywanie certyfikatu nie muszą podpisywać nowego 
porozumienia.  
 
15. O decyzji Kapituły Konkursowej o nadaniu certyfikatu placówki zostaną powiadomione 
drogą e-mailową do końca czerwca 2021 r. Wykaz placówek, które zdobędą certyfikat ukaże 
się na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.  
 
16. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.  
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17. Placówki zostaną powiadomione drogą e-mailową o uroczystej gali rozdania certyfikatów 
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  
 
18. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
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ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU  
„Varsavianistyczna Szkoła – placówka lokalnym ośrodkiem edukacji 

varsavianistycznej” znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany na 2 lata  
z możliwością przyznania na kolejne dwa lata, za działania na rzecz edukacji 
varsavianistycznej w środowisku lokalnym.  
O znak ten mogą ubiegać się przedszkola i szkoły wszystkich typów, które uzyskały certyfikat 
„Varsavianistycznej Szkoły” na czas nieokreślony:  
- dające o jakość nauczania i wychowania w obszarze edukacji varsavianistycznej,  
- podejmujące współpracę ze społecznością lokalną,  
- inicjujące działania i aktywnie uczestniczące w realizacji edukacji varsavianistycznej.  
 

Ubieganie się o „Varsavianistyczna Szkołę – placówka lokalnym ośrodkiem edukacji 
varsavianistycznej” to znak jakości dla szkoły, przedszkola nadający rangę dotychczasowym 
działaniom wielu placówek i zwiększa ich motywację do poszukiwania nowych pomysłów  
i rozwiązań. Pomaga określić kierunek zmian prowadzących do szerokiej realizacji edukacji 
varsavianistycznej, potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oraz niezbędne działania, 
jakie szkoła, przedszkole może podjąć.  
 
CERTYFIKAT  
„Varsavianistyczna Szkoła – placówka lokalnym ośrodkiem edukacji varsavianistycznej”  
1. Edukacja varsavianistyczna jest jednym z obszarów priorytetowych w działaniach 
placówki.  
Obszar ten udokumentowany jest:  
- w planie rozwoju placówki,  
- w programie wychowawczym (* obligatoryjnie tylko dla szkół),  
w innych dokumentach, np.:  
- w planie rozwoju infrastruktury,  
- w programie współpracy ze środowiskiem lokalnym,  
- w projektach edukacyjnych,  
- w innych projektach i planach działania.  
 
2. Działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycznych i przekazywaniu 
wartości etycznych:  
- kształtowane są różnorodne i partnerskie więzi w społeczności placówki,  
- stwarzane są okazje doświadczania różnorodności społecznej i kulturowej jako wartości 
oraz kształtowane są postawy tolerancji, 
- kształtowane są motywacje poznawcze, umiejętności poznawania własnego środowiska, 
wrażliwość na jego potrzeby i gotowość do podejmowania działań,  
 
3. Placówka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom/uczniom, rodzicom, 
pracownikom i środowisku:  
- organizacja pracy w placówce jest zgodna z potrzebami całej społeczności,  
- nauczyciele organizują pracę zgodnie z potrzebami/możliwościami dziecka i młodego 
człowieka oraz z poszanowaniem jego praw.  
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4. Społeczność placówki charakteryzuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu 
edukacji varsavianistycznej oraz różnorodność i atrakcyjność form działania:  
- nauczyciele posiadają wiedzę i niezbędne umiejętności do prowadzenia edukacji 
varsavianistycznej,  
- popularyzowana jest wiedza o lokalnym środowisku,  
- placówka przygotowuje do życia w społeczeństwie w jednoczącej się Europie,  
- programy edukacyjne, bazujące na treściach edukacji varsavianistycznej, realizowane są z 
wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 
terenowych.  
 
5. Placówka współpracuje ze społecznością lokalną, wymienia swoje doświadczenia  
z innymi:  
- do realizacji przedsięwzięcia placówka znajduje partnera z zewnątrz (jednostkę samorządu 
terytorialnego, lokalne przedsiębiorstwo, instytucję społeczną lub kulturalną, inną placówkę 
oświatową itp.),  
- placówka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z innym placówkami oświatowymi oraz 
innymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz edukacji varsavianistycznej.  
- decyzje dotyczące działań w obszarze edukacji varsavianistycznej podejmowane są przy 
współudziale zaangażowanych środowisk.  
 
Procedura i harmonogram przyznawania  
Certyfikatu „Varsavianistyczna Szkoła – placówka lokalnym ośrodkiem edukacji 
varsavianistycznej”  
 
1. Wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do programu.  
 
2. Realizacja przez placówkę przedsięwzięcia, w tym autoewaluacja. Przyrost w dążeniu do 
pełnienia roli lokalnego ośrodka edukacji varsavianistycznej.  
 
3. Raport z przedsięwzięcia – napisanie przez placówkę i przesłanie do TPW, do 25 czerwca 
2021 r. (za pośrednictwem platformy Google classroom). 
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 Varsavianistyczna Szkoła w Przedszkolach to realizacja założeń Programu 
Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawy Programowej zaprzężonego do możliwości, jakie 
niesie Warszawa. Podczas realizacji wielu proponowanych zadań dzieci przedszkolne  
i w klasach I – III Szkoły Podstawowej zdobywają Odznakę „Małego Przyjaciela Warszawy” wg 
stopniowanych pod względem trudności zadań. Dzieci przedszkolne mogą zdobyć dwa 
stopnie odznaki, dzieci szkolne – trzy. Podstawą udzielenia nagrody jest udział w zajęciach 
poświęconych historii Warszawy, znajomości legend warszawskich, spacery z rodziną po 
miejscach związanych z historią miasta oraz znajomość historii miejsc związanych z najbliższą 
okolicą domu i placówki – co wpływa także znacząco na poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

 W dalszej części publikacji prezentujemy Regulamin odznaki „Mały Przyjaciel 
Warszawy” oraz propozycję książeczki dla dziecka. 

Edukacja Varsavianistyczna w Szkołach Podstawowych może być realizowana od klasy 
I – pierwszego roku kursów wiedzy o Warszawie – lub jako kontynuacja działań  
z Przedszkola. Program edukacji varsavianistycznej jest ściśle powiązany z Podstawą 
Programową i stanowić może pomysł na wzbogacenie zajęć lekcyjnych – lub samodzielną 
jednostkę w oparciu o propozycje projektu. 

Uczniowie na tym etapie nagradzani są Odznaką „Młodego Przyjaciela Warszawy” 
nawiązującej stylistyką do Honorowej Odznaki TPW. Kolejno są to stopnie: 

- niebieski 
- zielony 
- czerwony. 
Przykładowe zadania oraz wzór książeczki „Młodego Przyjaciela Warszawy” 

prezentujemy w dalszej części materiałów. 
 

 Edukacja Varsavianistyczna w szkołach ponadpodstawowych to wyzwanie pod 
wieloma względami. Dla uczniów zahartowanych w bojach i nastawionych na kolejne stopnie 
wtajemniczenia – to wyzwanie dla nauczyciela, którego zadaniem jest sprostać 
oczekiwaniom i wymaganiom swych podopiecznych. W przypadku uczniów rozpoczynających 
przygodę z VS – to wyzwanie dla nauczyciela – którego zadaniem jest motywacja oraz 
ciekawa organizacja zadań i wyzwań dla młodych ludzi.  

 Uczniowie na tym etapie nagradzani są Odznaką „Młodego Przyjaciela Warszawy”  
w stopniach: 
- granatowym 
- białym 
- żółtym,  
 a następnie: 
- brązowym 
- srebrnym 
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- złotym. 
 Propozycję zadań oraz ich realizacji zamieszczamy poniżej, w Regulaminie 
przyznawania Odznaki „Młody Przyjaciel Warszawy” (regulamin może ulec zmianie – zmiany 
obowiązywać będą od następnego roku szkolnego). 
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1. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” jest nadawana w dwóch kategoriach wiekowych: 
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące w placówkach oświatowych treści o tematyce 
varsavianistycznej; 
- uczniowie klas 1 – 3. 
 
2. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” nadawana dzieciom uczęszczającym do przedszkola 
lub szkolnego oddziału przedszkolnego jest dwustopniowa” 
- żółta – stopień 1, 
- czerwona – stopień 2. 
 
3. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” nadawana uczniom klas 1 – 3 jest trójstopniowa: 
- żółta – stopień 1 
- czerwona – stopień 2 
- brązowa – stopień 3 
 
4. Warunkiem otrzymania odznaki „Mały Przyjaciel Warszawy” w każdym stopniu  
w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych jest uczestnictwo dzieci w zajęciach  
o tematyce varsavianistycznej i wykazanie się wiedzą z następujących tematów: 
 
I. Żółta Odznaka „Małego Przyjaciela Warszawy” 
- Powstanie Warszawy – legenda o Warsie i Sawie. 
- Herb Warszawy – legenda o Syrence. 
- Zabytki Starego Miasta: Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III Wazy, rynek staromiejski, 
Mury obronne. 
- Moje przedszkole – nazwa dzielnicy, ulicy przy której usytuowane jest przedszkole. 
- Miejsca w Warszawie, w których dzieci mogą miło spędzić czas. 
- Warszawa w wierszach dla dzieci. 
 
II. Czerwona Odznaka „Małego Przyjaciela Warszawy” 
- Legendy warszawskie – „Bazyliszek”, „Złota Kaczka”. 
- Położenie Warszawy – region, rzeka. 
- Najważniejsze zabytki Warszawy: Stare Miasto, Łazienki, Wilanów. 
- Warszawa stolicą Polski. 
- Moje osiedle, moje przedszkole – nazwa dzielnicy, ulice w najbliższym sąsiedztwie dziecka. 
- Warszawa w wierszach i piosenkach dla dzieci. 
- Instytucje kulturalne dla dzieci. 
 
Wycieczki: 
- po najbliższej okolicy, 
- na Stare Miasto, 
- do teatrów dziecięcych. 
Mile widziane są spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą dzieciom o Warszawie, jej historii  
i dniu dzisiejszym. Pracą samodzielną na obu poziomach wiekowych jest wykonanie albumu, 
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w którym znajdować się będą prace własne dzieci, zdjęcia z wycieczek po Warszawie, 
ilustracje. 
 
5. Warunkiem otrzymania odznaki „Mały Przyjaciel Warszawy” w każdym stopniu, w klasach 
1 – 3 jest uczestnictwo uczniów w zajęciach o tematyce varsavianistycznej (mile widziane są 
Szkolne Koła Małego Przyjaciela Warszawy) i wykazanie się wiedzą z następujących tematów: 
 
I. Żółta Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy: 
- Jak powstała Warszawa – legenda o Warsie i Sawie. Gród na Bródnie. 
- Herb Warszawy – legenda o Syrence. 
- Zabytki Starego Miasta. 
- Moja szkoła – nazwa ulicy, przy której znajduje się szkoła, nazwa dzielnicy. 
- Miejsca w Warszawie przyjazne dzieciom. 
- Warszawa w twórczości dla dzieci. 
 
Wycieczki: 
- najbliższa okolica ucznia; 
- Stare Miasto; 
- Łazienki. 
Praca samodzielna ucznia polega na wykonaniu albumu o Warszawie. 
 
II. Czerwona Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy: 
- Legendy warszawskie – „Bazyliszek”, „Złota Kaczka”, „Szabla króla Zygmunta” „Zbójcy”. 
- Położenie geograficzne Warszawy – kraina geograficzna, rzeka. 
- Najważniejsze zabytki Warszawy: Stare Miasto, Łazienki, Wilanów. 
- Warszawa stolicą Polski . 
- Moje osiedle, moja szkoła . 
- Instytucje kulturalne Warszawy . 
- Najbardziej znane pomniki Starego Miasta: Kolumna Zygmunta III Wazy, Nike, Powstania 
Warszawskiego, Małego Powstańca, Jana Kilińskiego. 
 
Wycieczki: 
- Stare Miasto, 
- teatry dla dzieci 
- muzea, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Zamek Królewski 
- spacery po dzielnicy. 
Praca samodzielna ucznia: 
 
1. Kontynuowanie pracy nad albumem, dzienniczkiem Przyjaciela Warszawy 
 
2. Udział w konkursach o tematyce varsavianistycznej. 
 
3. Gromadzenie materiałów do wykonywania gazetek tematycznych. 
 
III. Brązowa Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy: 
- Legendy warszawskie: „Pustelnia trzech krzyży”, „Czarodziejski jeleń i cudowne źródełko”, 
„Niedźwiedź, który był kiedyś księciem”, „Kocur z kamienicy pod św. Anną”. 
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- Podział administracyjny Warszawy. 
- Warszawa stolicą Mazowsza i Polski. 
- Zabytki Warszawy: Zamek Ujazdowski, Krakowskie Przedmieście, Teatr Wielki, Królikarnia 
- Warszawskie parki: Ogród Saski, park J.I. Paderewskiego, Park Praski. 
- Najbardziej znane pomniki Warszawy: Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego, księcia 
Józefa Poniatowskiego, króla Jana III Sobieskiego. 
- Codzienne życie Warszawiaków. 
- Miejsca Pamięci Narodowej. 
- Ludzie zasłużeni dla rozwoju Warszawy. 
 
Praca samodzielna ucznia: 
 
1. Kontynuowanie prac nad albumem. 
 
2. Udział w konkursach. 
 
3. Wykonanie gazetki dotyczącej jednego z omawianych tematów. Dopuszcza się możliwość 
wykonania gazetki w grupach maksymalnie czteroosobowych. 
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Zdobycie odznak uwarunkowane jest uczestnictwem w Kursie Wiedzy o Warszawie, który 

organizuje szkoła we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy – lub kurs / spotkanie 

organizuje TPW lub Ośrodek Edukacji Varsavianistycznej – a Szkoła w nim uczestniczy.  

Program ten jest spójny z podstawą programową kształcenia ogólnego, zawiera treści 

zawarte w programie edukacyjnym może i powinien być realizowany na wszystkich przedmiotach, 

zarówno humanistycznych i artystycznych, jak i ścisłych.  Zawiera w sobie także treści zawarte   

w programach wychowawczych i profilaktycznych.  Znaczna część  programu Kursu może i powinna 

być realizowana w czasie zajęć pozalekcyjnych, np. kół zainteresowań np. kół fotograficznych, 

artystycznych, informatycznych, w ramach działalności Kół Młodych Przyjaciół Warszawy, (do których 

zakładania gorąco namawiamy), drużyn harcerskich, Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych 

PTTK i innych. Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności 

zdobytych na w szkole podstawowej.  

 

W szkole podstawowej kolejność i szczegółowość treści jest rozpisana zgodnie z podstawą 

programową.  W szkołach ponadpodstawowych zarówno kolejność realizowanych treści jak i ich 

szczegółowość  pozostawiamy do decyzji nauczycieli, którzy realizują program kursu. Zależy on 

bowiem od specyfiki każdej szkoły, przyjętych na dany rok planów pracy, priorytetów, a także własnej 

inwencji  nauczycieli prowadzących kursy i uczniów zdobywających odznaki.  Program kursu 

uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów.  Może być więc realizowany w szkołach specjalnych 

różnych typów po odpowiedniej modyfikacji, której dokonują nauczyciele. 

Na każdym etapie edukacyjnym uczeń dokumentuje swoje działania poprzez prowadzenie 

książeczki Młodego Przyjaciela Warszawy. Książeczka ta ma dowolną formę – choć może przyjąć 

formę zaproponowaną przez TPW. Ważne jest, by zawierała napisane w porządku chronologicznym:  

tematykę/treści odbytych zajęć , tematykę konkursów, w których uczeń brał udział, ewentualne 

osiągnięcia,  miejsca zwiedzane w czasie wycieczek wraz z potwierdzeniami terenowymi1 i inne zapisy 

dokumentujące działania określone w regulaminie.   

Szkoła podstawowa: 

 Stopień niebieski Stopień zielony Stopień czerwony 

1. Komu 
nadawany? 

Uczniowie klas od 4 - 
pierwszy rok 
zdobywania odznaki 

Uczniowie klas od 4 - drugi 
rok zdobywania odznaki 

Uczniowie klas od 4 - 
trzeci rok zdobywania 
odznaki 

2. Warunek I  
Zajęcia o 
Warszawie  

Uczestnictwo w co 
najmniej 10 zajęciach o 
Warszawie 
realizowanych w formie 
zajęć lekcyjnych lub 
pozalekcyjnych w 
szkole lub poza szkołą  

Uczestnictwo w co 
najmniej 12 zajęciach o 
Warszawie realizowanych 
w formie zajęć 
pozalekcyjnych w szkole 
lub poza szkołą  (np. w 
formie wycieczek lub lekcji 

Uczestnictwo w co 
najmniej 15 zajęciach o 
Warszawie 
realizowanych w formie 
zajęć pozalekcyjnych w 
szkole lub poza szkołą  
(np. w formie wycieczek 

                                                           
1 Potwierdzenia terenowe – zebrane na trasie wycieczki pieczątki instytucji z nazwami obiektu lub/i wklejone do 
książeczki fotografie osoby na tle zwiedzanego obiektu 
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(np. w formie lekcji 
muzealnych)na temat: 
moja dzielnica, 
najstarsze dzieje 
Warszawy  

muzealnych)na temat:  
historia Warszawy 

lub lekcji muzealnych) na 
temat:  historia i 
współczesność Warszawy 

a. Wiadomości 
nabywane przez 
ucznia 

Moja szkoła: 
Uczeń zna niektóre 
elementy historii i 
tradycje swojej szkoły, 
ogląda stronę 
internetową szkoły, 
interesuje się 
osiągnięciami uczniów 
swojej szkoły – ogląda 
dyplomy, puchary 
wystawione w szkole. 
Wie, jak wygląda 
sztandar szkoły (o ile 
szkoła posiada), wie kto 
tworzy samorząd 
szkolny.   
Wymienia koła 
zainteresowań, 
organizacje działające 
w szkole. 
Moja dzielnica: Uczeń 
wie, gdzie znajduje się 
jego urząd dzielnicy, 
zna herb dzielnicy. Wie, 
że władze Warszawy to 
Prezydent Warszawy 
oraz Rada Warszawy, a 
w dzielnicach burmistrz 
i rada dzielnicy. Zna 
podstawowe zadania 
władzy lokalnej. 
Wymienia co najmniej 
5 dzielnic Warszawy – 
w tym własną. 
Wymienia nazwy 
instytucji, z których 
mogą korzystać 
mieszkańcy dzielnicy. 
Historia i legendy 
Warszawy: 
Uczeń zna herb 
Warszawy i legendę z 
nim związaną.  Zna 
legendarną etymologię 
nazwy miasta. 
Wymienia 

Moja szkoła: 
Zna ważniejsze wydarzenia 
z historii szkoły i postać 
patrona (o ile szkoła go 
posiada). Wie, czym 
zajmują się organizacje i 
koła zainteresowań 
znajdujące się w szkole.  
Moja dzielnica: 
Uczeń zna najważniejsze 
zabytki , pomniki i miejsca 
pamięci narodowej swojej 
dzielnicy oraz ich 
lokalizację. Wymienia 
miejsca wypoczynku w 
swojej dzielnicy, chronione 
obiekty przyrodnicze 
Wymienia co najmniej 
połowę dzielnic Warszawy 
i dzielnice sąsiadujące z 
dzielnicą w której znajduje 
się szkoła. 
Historia Warszawy: 
Zna ważniejsze elementy 
historii Warszawy od 
początku osadnictwa – 
pierwszych grodów i osad, 
czasu powstania miasta 
(ok. 1300 r.) do XVII wieku, 
w tym zwłaszcza:   
- wymienia ważniejsze 
grody średniowieczne, 
 - zna zasadnicze elementy 
budowy miasta 
średniowiecznego na 
przykładzie Starego i 
Nowego Miasta,  
- zna pokrótce sposób 
sprawowania władzy w 
średniowiecznej 
Warszawie i zajęcia 
mieszkańców miasta,  
- zna rolę  warszawskich 
średniowiecznych 
kościołów i klasztorów  
- wymienia główne 

Moja szkoła i dzielnica: 
Zna w ogólnym zarysie 
historię szkoły, postać 
patrona oraz krótką 
historię swojej dzielnicy. 
Wymienia dzielnice 
Warszawy 
Historia Warszawy: 
Zna ważniejsze elementy 
historii Warszawy od 
XVIII wieku do czasów 
współczesnych, w tym 
zwłaszcza: 
- działalność Stanisława 
Augusta Poniatowskiego 
w zakresie: 
reformowania kraju w 
różnych dziedzinach, 
organizowania obiadów 
czwartkowych, działań na 
rzecz edukacji, 
przebudowy Zamku 
Królewskiego  
- Łazienki Królewskie – 
widomości ogóle o 
założeniu pałacowo - 
parkowym i ich znaczenie 
dawniej i współcześnie,  
- działalność Szkoły 
Rycerskiej i jej wybitnych 
uczniów 
- dzieła Bernarda Bellotta 
Canaletta i Marcello 
Bacciarellego 
- reformy Sejmu 
Wielkiego, w tym 
postanowienia 
Konstytucji 3 Maja 
- główne wydarzenia w 
Warszawie w czasie 
powstania 
kościuszkowskiego 
(pierwsze walki na 
Krakowskim 
Przedmieściu i w rejonie 
wokół Ogrodu Saskiego, 
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najważniejsze Zabytki 
Starego Miasta i 
rozpoznaje je na 
zdjęciach, zna legendy 
związane ze Starym 
Miastem;  
Ochrona zabytków: 
Uczeń wie, co to jest 
zabytek, czym jest 
muzeum i zna zasady 
zachowania w 
muzeum.   
Przyroda Warszawy: 
Rozpoznaje gatunki 
drzew rosnących wokół 
szkoły oraz w dolinie 
Wisły.  

zabytkowe budowle 
powstałe w Warszawie 
średniowiecznej (w 
późniejszych czasach 
przebudowywane)  
- wie o moście Zygmunta 
Augusta, 
- wie gdzie i od kiedy 
odbywały się w Warszawie 
sejmy Rzeczpospolitej,  
- wie, kto i kiedy przeniósł 
stolicę z Krakowa do 
Warszawy i że to 
wydarzenie stało się 
główną przyczyną 
wznoszenia rezydencji 
magnackich na południe 
od Starego Miasta 
- wie, gdzie w Warszawie 
odbywały się elekcje 
królów i gdzie mieli swoją 
rezydencję pierwsi 
królowie elekcyjni oraz Jan 
III Sobieski 
- wie o rozbudowie Zamku 
Królewskiego w czasach 
Wazów,  
- zna główne obiekty 
barokowe w Warszawie: 
kościół sakramentek na 
Nowym Mieście, Pałac 
Krasińskich,  Wilanów, 
Kościół Karmelitów na 
Krakowskim Przedmieściu 
- zna główne miejsca walk 
w Warszawie w okresie 
wojen szwedzkich oraz wie 
o zniszczeniach Warszawy 
w tym okresie 
Przyroda Warszawy: 
Uczeń zna środowisko 
geograficzne Warszawy: 
położenie na Nizinie 
Mazowieckiej w Kotlinie 
Warszawskiej oraz rzeźbę 
terenu Warszawy 
Zna ważniejsze rezerwaty 
przyrody w Warszawie 

walki na Starym Mieście, 
rzeź Pragi 
- miejsca związane z 
postacią Fryderyka 
Chopina 
- przyczyny wybuchu 
powstania listopadowego 
i wydarzenia nocy 
listopadowej 1830r. 
- budowy Cytadeli 
warszawskiej i jej funkcji 
– zwłaszcza więzienia w X 
Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej 
-  spiski i manifestacje 
patriotyczne przed 
wybuchem powstania 
styczniowego oraz 
działalność rządu 
narodowego (zwłaszcza 
postać Romualda 
Traugutta) 
- rozbudowa Warszawy w 
XVIII –XIX wieku,  
- działalność Sokratesa 
Starynkiewicza 
- Odzyskanie 
Niepodległości i miejsca 
w Warszawie związane z 
ważnymi postaciami z 
tego okresu  
- rozwój Warszawy w 
dwudziestoleciu 
międzywojennym, Stefan 
Starzyński 
- Warszawa we wrześniu 
1939r. i w czasie okupacji 
niemieckiej 
- Powstanie warszawskie  
- Wyzwolenie Warszawy, 
jej odbudowa i 
rozbudowa powojenna – 
Biuro Odbudowy Stolicy.  
- Warszawa współczesna 
: nowoczesne 
budownictwo w  
Centrum, nowe dzielnice, 
metro, główne arterie 
komunikacyjne 

b. Umiejętności i 
postawy, jakie 

Przestrzega zasad 
współżycia w grupie 

Aktywnie włącza się do 
wyborów do samorządu 

Korzysta ze strony urzędu 
swojej dzielnicy, 
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posiada rówieśniczej. 
Przestrzega obowiązku 
noszenia stroju 
galowego (szkolnego) w 
czasie uroczystości 
szkolnych. Przyjmuje 
postawę zasadniczą 
podczas śpiewania lub 
słuchania hymnu 
narodowego i hymnu 
szkoły. Umie zachować 
się w muzeum. 
Potrafi korzystać z 
rozkładu jazdy 
autobusów i 
tramwajów, posługiwać 
się prostym planem 
Starego Miasta.  
Lokalizuje na planie 
Warszawy położenie 
własnej dzielnicy i 
swojej szkoły. Potrafi 
odszukać na planie 
swojej dzielnicy 
najważniejsze obiekty: 
szkoła, kościoły, 
pomniki, urząd 
dzielnicy, omawiane 
zabytki itd. …  
Obserwuje dolinę 
Wisły, bierze udział w 
zajęciach  na temat 
Wisły w Warszawie 

szkolnego. 
Korzysta z biblioteki 
szkolnej i/lub osiedlowej  
Potrafi opowiedzieć o tym, 
gdzie można w swojej 
dzielnicy spędzić czas 
wolny, Odnajduje na 
stronach internetowych 
domów kultury i bibliotek 
w swojej dzielnicy aktualną 
ofertę  skierowana do 
dzieci w swoim wieku. 
Lokalizuje na mapie 
Warszawy miejsca:  
- ważniejszych obiektów w 
swojej dzielnicy 
- dawnych grodów, np. 
Bródno, Jazdów, Kamion 
- Starego i Nowego Miasta, 
ul. Miodowej 
Krakowskiego 
Przedmieścia, Nowego 
Światu, Wilanowa oraz 
obiekty poznane w czasie 
wycieczek 
- Odczytuje na planie 
nazwy mostów 
warszawskich 

Korzysta ze strony 
komunikacji miejskiej i 
potrafi zaplanować 
podróż po Warszawie z 
wybranego punktu do 
innego. Lokalizuje na 
planie miasta omawiane 
na zajęciach i na 
wycieczkach po 
Warszawie obiekty. 
Samodzielnie korzysta z 
planu Warszawy.  
 

Warunek II 
Udział w 
uroczystościach i 
zajęciach 
pozalekcyjnych 

Bierze udział w 
uroczystościach 
szkolnych; Uczęszcza na 
zajęcia dowolnego  koła 
zainteresowań, klubu  
lub organizacji 
działającej na terenie 
szkoły lub w 
najbliższym 
środowisku. 

Bierze aktywny udział w 
uroczystościach szkolnych i 
przynajmniej jednej 
uroczystości  rocznicowej 
odbywającej  się w swojej 
dzielnicy, uczestniczy w 
działaniach kół 
zainteresowań, włącza się 
do akcji prowadzonych w 
szkole  

Bierze aktywny udział w 
uroczystościach 
rocznicowych 
odbywających się na 
terenie Warszawy 

Warunek III 
Wycieczki po 
Warszawie 

Bierze aktywny udział w 
wycieczkach po 
Warszawie 
organizowanych 
zwłaszcza w czasie 
wolnym od nauki 
szkolnej. Poznaje swoją 
dzielnicę, zwłaszcza 

Bierze aktywny udział w 
wycieczkach po Warszawie 
organizowanych w czasie 
wolnym od nauki szkolnej. 
Poznaje swoją dzielnicę.    
Poznaje charakterystyczne 
elementy budowy 
średniowiecznego miasta 

Bierze aktywny udział w 
wycieczkach po 
Warszawie 
organizowanych w czasie 
wolnym od nauki 
szkolnej. 
Poznaje w Warszawie 
miejsca związane z 



 
 

23 

najbliższe otoczenie 
szkoły (pomniki i 
miejsca pamięci 
narodowej, zabytki, 
parki, las) oraz urząd 
dzielnicy, w którym 
znajduje się szkoła.  
Poznaje Stare Miasto, 
Plac Zamkowy, 
odwiedza Zamek 
Królewski.  
Ogląda dolinę Wisły i jej 
elementy: skarpę 
warszawską, łęgi 
nadwiślańskie, bulwar, 
rozpoznaje 
lewobrzeżną i 
prawobrzeżną część 
Warszawy 
Zwiedza wybrane przez 
nauczyciela muzeum 
oraz obiekt 
przyrodniczy, np. 
rezerwat przyrody, 
ogród botaniczny, 
ogród zoologiczny. 
 

na przykładzie Starego 
Miasta, ważniejsze obiekty 
na Starym i Nowym 
Mieście (w tym: wnętrza 
barbakanu), Krakowskim 
Przedmieściu i przy ul. 
Miodowej  - w tym główne 
rezydencje magnackie i 
kościoły (także: pałac 
prezydencki ) 
Zwiedza zespół pałacowo – 
parkowy w Wilanowie. 
Zwiedza część Muzeum 
Wojska Polskiego – 
wystawy poświęcone 
wojskowości od 
średniowiecza do  czasów 
Jana III Sobieskiego oraz 
galerię malarstwa 
polskiego (wybrane 
obrazy) w Muzeum 
Narodowym. 
Zwiedza wybrany przez 
nauczyciela obiekt 
przyrodniczy, np. rezerwat 
przyrody, ogród 
botaniczny, ogród 
zoologiczny 
 

królem Stanisławem 
Augustem Poniatowskim 
(zwiedza Zamek 
Królewski i Łazienki), 
szlak ławeczek Chopina, 
miejsca związane z 
wydarzeniami Nocy 
Listopadowej, X Pawilon 
Cytadeli Warszawskiej, 
miejsca związane z 
Odzyskaniem 
Niepodległości (w tym 
zwłaszcza pomniki 
twórców niepodległej 
Polski), szlak pamięci 
żydów, miejsca związane 
z wojną i powstaniem 
warszawskim (zwłaszcza 
w swojej dzielnicy) oraz 
obiekty powojenne i 
współczesne. Zwiedza 
Muzeum Wojska 
Polskiego – wystawy od 
Jana III Sobieskiego do 
współczesności oraz 
gmach Sejmu i Senatu 
i/lub pałac prezydencki 

Warunek  IV 
Ekspresja 

Uczeń współuczestniczy 
w wykonaniu szkolnej 
lub klasowej gazetki 
ściennej o tematyce 
warszawskiej, np. 
wykonuje prace 
plastyczne, 
fotograficzne, 
poszukuje i przynosi 
materiały potrzebne do 
wykonania gazetki 

Wraz z grupą rówieśników 
wykonuje gazetkę ścienną 
o tematyce 
varsavianistycznej,  pisze 
artykuły lub wykonuje 
prace plastyczne do 
szkolnej gazetki (o ile taka 
w szkole istnieje) 

Wykonuje album na 
wybrany temat 
omawiany w czasie 
kursu. 
 

Warunek V 
Udział w 
konkursach o 
tematyce 
warszawskiej 

- 

Uczeń bierze udział w 
konkursach szkolnych i/lub 
międzyszkolnych  o 
tematyce 
varsavianistycznej 

Uczeń bierze udział w 
konkursach szkolnych 
i/lub międzyszkolnych  o 
tematyce 
varsavianistycznej 

Warunek VI 
Prace na rzecz 
Warszawy i jej 
mieszkańców 

- 

Bierze udział w 
organizowanych przez 
szkołę pracach na rzecz 
Warszawy i jej 
mieszkańców 

Bierze udział w 
organizowanych przez 
szkołę pracach na rzecz 
Warszawy i jej 
mieszkańców 

Warunek VII Wykonuje zielnik drzew Prowadzi dzienniczek Prowadzi dzienniczek 
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Dokumentacja 
działań 

rosnących w pobliżu 
szkoły oraz 
dokumentację 
fotograficzną lub 
ilustracyjną:  
- zbiornika wodnego 
znajdującego się 
najbliżej szkoły, z 
uwzględnieniem 
krajobrazu, typowych 
roślin i zwierząt tego 
zbiornika  
lub: 
- lasu albo parku 
położonego najbliżej 
szkoły. 

Młodego Przyjaciela 
Warszawy.  

Młodego Przyjaciela 
Warszawy. 
Wykonuje album lub 
prezentację 
multimedialną własnych 
działań – możliwe są 
prace grupowe. 

 

Szkoły ponadpodstawowe 

W szkole ponadpodstawowej uczniowie zdobywają kolejno odznaki:   

W pierwszym roku zdobywania odznaki  - stopień granatowy, w drugim w stopniu białym,  

w trzecim -  w stopniu żółtym oraz kolejno odznaki: brązową, srebrna i złotą 

Szkoły ponadpodstawowe – klasy I-III 

Warunek I: Uczniowie uczestniczą w co najmniej 15 zajęciach o Warszawie  realizowanych w formie 

zajęć lekcyjnych (na przedmiotach humanistycznych, artystycznych oraz ścisłych)  i/lub 

pozalekcyjnych w szkole lub poza szkołą  na temat:  historia i współczesność Warszawy.  Są to zajęcia 

prowadzone zarówno przez nauczyciela jak również zajęcia samodzielnie przygotowane  

i prowadzone przez uczniów (w całości lub części, indywidualnie lub grupowo). Przygotowują 

samodzielnie lub z pomocą dorosłych wypowiedzi na tematy związane obiektami zwiedzanymi  

w czasie wycieczek po Warszawie i prezentują je kolegom w czasie tych wycieczek. 

Warunek II:  Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności , kształtują swoje postawy w tym zwłaszcza:  

  Znają w ogólnym zarysie historię szkoły i postać patrona oraz historię swojej dzielnicy.  

 Znają elementy historii Warszawy na tle historii Polski 

 Tworzą narrację historyczną integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzą krótkie 

wypowiedzi: np. plan, notatkę, rozprawkę, prezentację dotyczącą Warszawy 

 Rozpoznają główne dzieła różnych epok i stylów w architekturze Warszawy i potrafią 

umiejscowić je w czasie 

 Samodzielnie lub w grupie poszukują materiałów o Warszawie na wybrane lub zadane 

tematy, porządkują je, przetwarzają i wykorzystują  

 Zapoznają się z gatunkami publicystycznymi  (prasowymi , radiowymi i telewizyjnymi), czytają 

artykuły, wywiady i reportaże związane z Warszawą 
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 Samodzielnie docierają do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych, 

wyszukują w bibliotece źródła potrzebnych informacji o Warszawie 

 Korzystają  ze strony urzędu swojej dzielnicy – śledzą bieżące wydarzenia w dzielnicy i dzielą 

się wiedzą z innymi 

 Piszą sprawozdania z przeczytanych książek, utworów literackich o tematyce związanej  

z Warszawą i zdarzeń w których uczestniczyli 

 Opowiadają o Warszawie w języku obcym – z wykorzystaniem zwłaszcza słownictwa  

dotyczącego informacji turystycznej, zwiedzania, dziedzin kultury i uczestnictwa w kulturze, 

środków transportu, orientacji w terenie, krajobrazu. 

 Znają utwory muzyczne o tematyce warszawskiej, grają i/lub śpiewają soli lub w zespole 

piosenki o Warszawie 

 Uczestniczą w kulturze społeczności szkolnej i lokalnej 

 Uczestniczą w kulturze Warszawy poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki, także 

współczesnej 

 Podejmują działalność twórczą – posługują się środkami wyrazu sztuk plastycznych lub innych 

dziedzin sztuki (np. fotografii i filmu), przedstawiając w nich własny obraz Warszawy, jej 

zabytków, przyrody, obiektów współczesnych. 

 Przedstawiają cechy dobrego obywatela - mieszkańca Warszawy; odwołując się do 

historycznych i współczesnych postaci wykazują znaczenie postaw patriotycznych i cnót 

obywatelskich  

 Wyjaśniają, co łączy człowieka z małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym przykładzie 

 Wczuwają się w rolę przewodników warszawskich, oprowadzają kolegów lub młodsze dzieci 

po wybranej i opracowanej przez siebie trasie turystycznej (lub omawiają obiekt na trasie 

wycieczki). 

 Korzystają ze stron internetowych instytucji naukowych, kulturalnych – śledzą bieżące 

wydarzenia i dzielą się wiedzą z innymi w celu wspólnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

Warszawy.  

 Podejmują własne inicjatywy dotyczące edukacji  i uczestnictwa w kulturze.   

 Dokonują obserwacji w terenie; potrafią korzystać z planów Warszawy, map, fotografii, 

rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania 

informacji geograficznych dotyczących Warszawy. 

 Są zainteresowani własnym regionem, mają świadomość wartości i poczucie 

odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnej dzielnicy i Warszawy 

 Znają położenie geograficzne, cechy klimatu, wybrane zagadnienia dotyczące ludności, 

podział administracyjny Warszawy 

 Znają problemy Warszawy dotyczące odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, 

uzasadniają konieczność segregowania tych odpadów oraz konieczność specjalnego 

postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami, przeterminowanymi lekami; proponują 

działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów  

w gospodarstwach domowych. 

 Rozumieją znaczenie obszarów przyrodniczych na terenie Warszawy i w jej sąsiedztwie, znają 

te obszary (np. ważniejsze, zwłaszcza zabytkowe parki, rezerwaty przyrody, Kampinoski Park 

Narodowy i inne) 
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 Znają źródła zanieczyszczeń wody i powietrza w Warszawie oraz sposoby ich ograniczania; 

wiedzą, gdzie znajdują się w Warszawie stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków 

 Odczytują daty zapisane cyframi rzymskimi  znajdujące się na obiektach architektonicznych 

 Opisują i rozwiązują zadania matematyczne – algebraiczne i geometryczne -  osadzone  

w kontekście praktycznym, dotyczące Warszawy . 

 Odczytują i interpretują informacje przedstawione za pomocą wykresów (w tym wykresów 

opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym Warszawy) 

 Wyszukują, gromadzą i przetwarzają informacje  z  wykorzystaniem sieci internetowej,  

opracowują za pomocą komputera rysunki, teksty, dane liczbowe, animacje, prezentacje 

multimedialne o Warszawie. 

 Wykorzystują komputer   do poszerzania wiedzy i umiejętności z dziedziny varsavianistyki  

oraz do rozwijania zainteresowań Warszawą. 

 Korzystają  z internetowych map Warszawy 

Warunek III:  Udział w uroczystościach odbywających się na terenie Warszawy 

Uczniowie biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych, uczestniczą w uroczystościach 

odbywających się na terenie swojej dzielnicy,  uroczystościach rocznicowych odbywających się na 

terenie Warszawy organizowanych przez władze dzielnic, władze Warszawy, muzea, stowarzyszenia  

i instytucje. We współpracy z nauczycielami i kolegami przygotowują program artystyczny na 

uroczystości szkolne związane z obchodami ważnych rocznic narodowych. Uczestniczą  

w uroczystościach rocznicowych odbywających się w okolicach Warszawy, a które związane  

są z wydarzeniami, które miały miejsce w Warszawie. 

Warunek IV:  Wycieczki po Warszawie 

Uczniowie poznają  zwłaszcza:  Trakt Królewski w Warszawie od Zamku Królewskiego do Łazienek  
(z zespołem pałacowo – parkowym), Oś Saską od Placu Piłsudskiego do Koszar Mirowskich (staż 
pożarna), Plac na Rozdrożu i okolice (Park Ujazdowski, Pałac Ujazdowski, Ogród Botaniczny), Muzeum 
– Miejsce Pamięci Palmiry Centrum Interpretacji Zabytku (ul. Brzozowa) , Muzeum Fryderyka 
Chopina, Muzeum Więzienia Pawiak , Muzeum Powstania Warszawskiego, zabytkowe parki 
Warszawy, wybrane muzeum przyrodnicze, ogród botaniczny i/lub zoologiczny 
 
Zwiedzają  Warszawę w sposób systematyczny, zbierając potwierdzenia terenowe w książeczce 
Młodego Przyjaciela Warszawy. Może to być zwiedzanie tematyczne, np. Warszawa w powstaniu 
listopadowym, Powstanie Warszawskie, Warszawa Jana Pawła II, przyroda Warszawy,  Warszawa 
jako stolica - dawniej i dziś, barok w Warszawie, klasycyzm w Warszawie lub inne tematy wybrane 
wspólnie przez nauczyciela i uczniów.   
 
Uczestniczą w projektach, wykładach, działaniach organizowanych przez muzea i/lub instytucje 
kultury. 
 
Warunek  IV:    Ekspresja 
Uczeń bierze udział w projekcie edukacyjnym o tematyce warszawskiej, samodzielnie lub w grupie 

przygotowuje i opracowuje materiały i prezentuje przygotowany temat na forum klasy, szkoły  

(w formie prezentacji multimedialnej) lub w siedzibie instytucji, która organizuje projekt/konkurs   

o tematyce warszawskiej. Przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał 

promujący własną dzielnicę i/lub Warszawę 
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Warunek V:    Udział w konkursach o tematyce warszawskiej 

Uczestniczy w międzyszkolnych konkursach, przeglądach  o tematyce varsavianistycznej, np. 
organizowanych przez inne szkoły, TPW, SCEK, urzędy dzielnic i inne instytucje lub organizacje. 

Warunek VI:  Prace na rzecz Warszawy i jej mieszkańców  

Uczestniczy w pracach na rzecz Warszawy i jej mieszkańców, (i/lub organizuje je w grupie  

z kolegami).  

Warunek VII:  Dokumentacja działań  

Prowadzi indywidualnie Książeczkę Młodego Przyjaciela Warszawy. Przedstawia album (własnych 

zdjęć lub/i rysunków) prezentujący dokonania swojej grupy ( prace grupowe) , w tym: zwiedzane 

obiekty, udział w konkursach, uroczystościach, opracowane projekty, prace na rzecz Warszawy i jej 

mieszkańców i inne działania. Przygotowuje prezentację multimedialną z własnych, całorocznych 

dokonań. 

Szkoły ponad podstawowe – klasy IV i wyżej 

Warunki jak powyżej, tutaj jednak stawiamy na samodzielność oraz inwencję ucznia zdobywającego 

kolejne stopnie odznak. Zależy nam, by nauczyciel koordynujący działania wśród uczniów ostatnich 

klas LO lub szkół branżowych II stopnia rozwijał i wspierał rozwój kompetencji kluczowych w zakresie 

samodzielnego poszukiwania, analizy i wyciągania wniosków. 

Podane powyżej warunki są propozycją – do wykorzystania przez koordynatora szkolnego. 

Regulamin i forma odznak może ulec zmianie. Zacznie obowiązywać od następnego roku szkolnego. 
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Celem Odznaki jest kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i 

młodzieży z warszawskich placówek oświatowych, biorących udział w realizacji projektu 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pod nazwą „Varsavianistyczna Szkoła”, posiadających 
certyfikat poprzez: 
- bliższe poznanie historii wydarzeń Powstania Warszawskiego 1944, 
- poznanie historii Cmentarza Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej 174/176, 
- upowszechnianie pamięci o Cmentarzu Powstańców Warszawy, 
- otoczenie opieką Cmentarza Powstańców Warszawy i inspirowanie innych uczniów do 
ochrony tego miejsca. 
 

Odznaka „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy” jest odznaką 
jednostopniową indywidualną. 
 

W uznaniu kilkudziesięcioletnich działań Przewodniczącej Społecznego Komitetu ds. 
Cmentarza Powstańców Warszawy Pani Wandy Traczyk – Stawskiej ps. „Pączek” Odznaka 
„Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy” nosi nazwę skróconą „Pączek”.  

 
Odznaka wykonana będzie w formie znaczka wypukłego przypinanego do prawej 

klapy marynarki. Odznakę może zdobyć uczeń warszawskiej placówki oświatowej, który 
zrealizuje zadania wynikające z regulaminu oraz opracuje w formie książeczki lub prezentacji 
multimedialnej sprawozdanie, które złoży u szkolnego koordynatora „Varsavianistycznej 
Szkoły”. Wniosek o przyznanie odznaki w imieniu ucznia złoży szkolny koordynator 
„Varsavianistycznej Szkoły” do kapituły za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 
 

Kapitułę powołuje uchwałą Zarząd Główny TPW, w składzie: 
1. Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania 
warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców 
Warszawy, 
2. Barbara Siedlicka – Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, 
3. Ewa Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady m. st. Warszawy, 
4. Beata Michalec – Radna m. st. Warszawy, 
5. Renata Marut – Prezes TPW 
 

Odznakę przyznaje uchwałą ZG TPW/Prezydium ZG TPW na wniosek kapituły.  
W danym roku szkolnym może być przyznanych maksymalnie 30 odznak. 

Zadania realizowane mogą być w całym roku szkolnym, od 30 września 2020 roku  
do 15 maja 2021 roku. Wnioski należy złożyć do kapituły w terminie do 30 maja 2021 roku. 
Odznaki zostaną przyznane najpóźniej do 10 czerwca 2021 roku i wręczone podczas 
uroczystej gali rozdania certyfikatów „Varsavianistycznej Szkoły”. 
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WYMAGANIA ODZNAKI „Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy” 
 

Uczeń zdobywający Odznakę w trakcie roku szkolnego 2020/2021: 
- odnalazł, odwiedził i sfotografował (sam, z rodziną, przyjaciółmi) przynajmniej trzy miejsca 
związane z Miejscami Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 na terenie Warszawy (każde 
miejsce powinno być oddzielnie sfotografowane), 
- ustalił historię jednego ze znalezionych Miejsc Pamięci Powstania Warszawskiego 1944  
i przygotował na ten temat notatkę wraz ze zdjęciami, 
- przeprowadził rozmowę ze świadkiem historii, uczestnikiem - żołnierzem Powstania 
Warszawskiego 1944. Spotkanie to udokumentował poprzez spisanie historii Powstańca 
Warszawskiego i przygotował fotorelację ze spotkania, 
- wspólnie z przyjaciółmi, koleżankami i kolegami zaopiekował się jednym z wybranych 
grobów na terenie Cmentarza Powstańców Warszawskich, 
- uczestniczył w szkoleniu - wycieczce z przewodnikiem po Cmentarzu Powstańców 
Warszawskich, 
- zorganizował wykład, prelekcję, wieczornicę o Cmentarzu Powstańców Warszawskich dla 
uczniów swojej szkoły, 
- zorganizował dla swoich przyjaciół, znajomych, rodziny spacer – wycieczkę po Cmentarzu 
Powstańców Warszawskich, 
- brał czynny udział w uroczystościach organizowanych na terenie Cmentarza Powstańców 
Warszawy. 
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Warszawa, dn................. 
 
 

Wniosek o przyznanie odznaki TPW 
„Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy” 

 
1. Dane wnioskodawcy: 
Nazwa i adres szkoły:................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
 
Data uzyskania Certyfikatu „Varsavianistycznej Szkoły”:.......................................................... 
Imię i nazwisko koordynatora: ................................................................................................. 
 
2. Dane kandydata: 
Imię i nazwisko ucznia:.............................................................................................................. 
Wiek/klasa:................................................................................................................................ 
Adres: ........................................................................................................................................ 
Telefon, adres e-mail ................................................................................................................ 
 
3. Uzasadnienie wniosku (informacja o spełnieniu wymagań zawartych 
w Regulaminie przyznawania Odznaki: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
4. Informacje uzupełniające dotyczące działalności kandydata: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
5. Wykaz załączników potwierdzających spełnienie wymagań zawartych 
w Regulaminie przyznawania odznaki: 
1. 
2. 
3. 

........................................................................ 
(data i podpis składającego wniosek) 
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Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury. 

 
 

........................................................................ 
(data i podpis kandydata) 

 
Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojego dziecka. 

 
 

........................................................................ 
(data i podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane 

procedurą przyznawania ww. Odznaki zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) oraz na 
publikację mojego wizerunku. 

 
 

........................................................................ 
(data i podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

32 

 
Klasy VI – VIII, I – III ponadpodstawowe 

 
 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 
OKOŁO 2 GODZIN 

(z przerwą) MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA PODCZAS JEDNEJ LEKCJI (45 minut) 
 

MATERIAŁY: 
sznurek, taśma, 

rzutnik, tablica do wyświetlenia mapy, 
duża kartka (A1 lub flipchart) 

markery, mazaki, długopisy lub kredki 
film (link poniżej) 

puzzle pocięte na kawałki dla odpowiedniej ilości grup 
zdjęcia żołnierzy niezłomnych  

i pracowników służby bezpieczeństwa 
 

ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ: 
RADOSŁAW J. POTRAC 

(radziomag@gmail.com, 501-301-387) 
 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 
od 15 do 30 osób 

(preferowana praca w mniejszych zespołach) 
 

Zestawy tekstów źródłowych wydrukowanych w kopertach lub koszulkach – załącznik nr 1 
Karty do analizy źródeł – załącznik nr 2 

Rekwizyty lub ich zdjęcia – załącznik nr 3 
Zdjęcia cegieł i miejsc do wyboru grup  - załącznik nr 4 
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ZAMIAST WSTĘPU 

 

Historia badań zbrodni dokonywanych na Polakach przez aparat represji ma zaledwie 

kilkanaście lat. Dopiero od niedawna badacze mają swobodny dostęp do relacji  

i dokumentów. W polskim prawodawstwie istnieje pojęcie zbrodni komunistycznej, 

pozwalając ścigać winnych wielu ludzkich tragedii. 

Zadaniem prezentowanego projektu jest zachowanie w pamięci ostatnich być może, 

nie zniszczonych dotąd śladów opresji oraz ukazanie wartości dokumentacji i zachowania  

w pamięci ludzi i miejsc, w których łamano polską niepodległość i prawa człowieka. 

Szczególnie uwagę swoją zwracamy na zachowanie śladów przeżyć i tragedii na Pradze 

Północ. Poznanie tych ludzi, często żołnierzy niezłomnych, ale czasem również zwykłych 

Kowalskich i zachowanie ich od zapomnienia. 

 

PRAWO W PIGUŁCE: 

 

Pojęcie zbrodni komunistycznej w polskim systemie prawnym pojawiło się dopiero 

na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu z 18 grudnia 1998 r. W artykule 39 sprecyzowano, iż zbrodniami 

owymi są: czyny popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od 

dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r., polegające na stosowaniu represji lub 

innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, bądź w związku  

z ich stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej  

w czasie ich popełnienia. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu z 18 grudnia 1998 r. po raz pierwszy definiowała także 

pojęcie organów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za zbrodnie komunistyczne. Według art. 

5 są nimi: 

– Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 

– Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 

– Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, 

– Jednostki organizacyjne podległe ww. organom [tzn. Korpus Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służba Więzienna, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, Straż 

Przemysłowa], a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej do dnia 14 grudnia 1954 r., 

– Instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach 

Milicji Obywatelskiej oraz wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw 

wewnętrznych, 

– Akademia Spraw Wewnętrznych, 

– Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, 

– Zarząd Główny Służby Więziennej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych oraz podległe im komórki, 

– Informacja Wojskowa, 
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– Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

– Inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno – rozpoznawcze oraz 

dochodzeniowo śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych. 

 

Podstawy prawne represji sowieckich: represje dokonywane tak przez jednostki 

Wojsk Wewnętrznych NKWD, jak i Armii Czerwonej znajdowały podstawę prawną  

w porozumieniu zawartym pomiędzy PKWN, a rządem ZSRR 26 VII 1944 r., na mocy którego 

jurysdykcji sowieckiej Naczelnego Wodza poddano wszystkich obywateli polskich 

pozostających w strefie operacji wojennych. W rzeczywistości nigdy nie doszło  

do sprecyzowania, jakiej szerokości pas ziemi mieli na myśli autorzy owego dokumentu. 

 

Udział w represjach ludowego Wojska Polskiego: Opór społeczeństwa polskiego oraz 

przejściowe odejście na zachód większości jednostek Armii Czerwonej i Wojsk 

Wewnętrznych NKWD spowodowały konieczność skierowania przez władze komunistyczne 

do walki z podziemiem niepodległościowym jednostek ludowego Wojska Polskiego. Akcja ta 

przygotowana została propagandowo przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego.  

W wydawnictwie Tępcie knowania reakcyjne z 12 IV 1945 r. znalazł się następujący passus: 

Garść zwyrodniałych bratobójców z NSZ wraz z szumowinami byłej AK usiłuje w niektórych 

miejscowościach terroryzować ludność. […] Nie powstrzymają Rzeczypospolitej na jej drodze 

ku wielkości zaplute karły reakcyjne. Wstawiają palce między szprychy – więc będą 

połamane. […] Pod sąd skrytobójców z AK i NSZ – pomocników Hitlera. 

 

Rozkaz gen. broni Michała Roli-Żymierskiego, naczelnego dowódcy ludowego 

Wojska Polskiego z 14 VI 1945 r.: W akcji przeciw bandom do niewoli nie brać: przywódców  

i oficerów dowództwa dywersyjnego, dywersantów stawiających opór z bronią w ręku. 

Pociągać do odpowiedzialności karnej przed sądami wojskowymi nie tylko podejrzanych,  

ale i wszystkie osoby, u których się oni skrywali i które okazywały im jakąkolwiek pomoc. 

 

12 VII 1945 r. prokurator generalny Wojska Polskiego upoważnił dowódców grup 

operacyjnych do rozstrzeliwania na miejscu schwytanych z bronią członków podziemia 

niepodległościowego.  

 

Wytyczne Głównego Zarządu Politycznego ludowego Wojska Polskiego ze stycznia 

1946 r.: Na bandycki terror reakcji – odpowiedzieć naszym terrorem. Doprowadzić do tego, 

żeby rozbrojenie, czy zabicie przedstawiciela władzy demokratycznej powodowało 

natychmiastowe sankcje w stosunku do gromady, na które terenie przestępstwo został 

dokonane. Postawić zasadę odpowiedzialności zbiorowej wsi za zbrodnie dokonane  

na jej terenie. Na akty zbrodnicze reagować natychmiast: 

• nakładaniem kar materialnych, konfiskatą dobytku, 

• masowymi aresztowaniami, 

• przesiedlaniem mieszkańców wsi na tereny zachodnie , 
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• natychmiastowe na miejscu rozstrzeliwanie schwytanych z bronią w ręku i właścicieli 

domów, w których broń została znaleziona, 

• w skrajnych wypadkach, przy napotkaniu na zbrojny opór wsi, spalenie wsi. 

 

Aparat bezpieczeństwa był zarówno organizatorem, głównym koordynatorem (UB), 

jak i egzekutorem (KBW) znacznej części dokonanych w latach 1944-1956 zbrodni. 

 

Stanisław Radkiewicz, minister Bezpieczeństwa Publicznego: 

Aparat nasz – to zbrojny oddział demokracji ludowej, który pozostanie nim i wtedy, kiedy 

nawet jednej bandy zbrojnej w kraju nie będzie, [...] autorytet siły, przemocy stanowi 

rezerwę, do autorytetu uciekać się należy wtedy, gdy trzeba bić, aresztować, osadzać. Wtedy 

postawa musi być bezwzględna. 

Instrukcja MBP „Grupa operacyjna w terenie”: Grupa operacyjna w zagrożonym 

terenie, w rozumieniu niniejszej instrukcji prowadzi nie tylko akcje typu wojskowo – 

operacyjnego, zasięg jej działalności nie ogranicza się wyłącznie do rozwiązania pewnych 

problemów taktycznych 

– sięga głębiej i utożsamia się prawie z tzw. pacyfikacja terenu 

– najszlachetniej pojętą. […] Każda banda musi otrzymać swój sztab operacyjny, który niczym 

innym się nie zajmując, będzie tak długo tropił bandę, dopóki jej ostatecznie nie zlikwiduje. 

 

Represje aparatu bezpieczeństwa – zbrodnie skrytobójcze: 

wobec skali oporu społeczeństwa oraz dążenia władz komunistycznych do jak najszybszego 

wyniszczenia fizycznego przeciwników politycznych, represje, mające jakiekolwiek podstawy 

prawne okazały się niewystarczające. Spowodowały, iż kierownictwo partyjne wraz  

z władzami bezpieczeństwa zdecydowały się wprowadzić do akcji nieformalne grupy 

dokonujące morderstw działaczy podziemia niepodległościowego, PSL, i innych. 

 

Tajny rozkaz wydany przez ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława 

Radkiewicza 4 XII 1945: 

 Polecam kierownikom placówek UB, aby w największej tajemnicy przygotowali akcję mająca 

na celu likwidowanie działaczy tych stronnictw, przy czym musi być ona pozorowana, jakby 

robiły to bandy reakcyjne. Do akcji tej wskazane jest użyć specjalnych bojówek stworzonych 

latem ubiegłego roku. Akcji tej ma towarzyszyć kampania prasowa skierowana przeciwko 

bandom terrorystycznym, na które spadnie odpowiedzialność za te czyny. 

 

STRUKTURA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA: 

 

Resort Bezpieczeństwa 21 VII 1944 rzostał przemianowany w styczniu 1945 r.  

na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (istniejące do 7 XII 1954 r.), był swoistą 

bojówką partii komunistycznej – PPR/PZPR – niezbędną do uchwycenia i utrzymania władzy 

w Polsce. W skład służb bezpieki wchodziły: Milicja Obywatelska, Ochotnicza Rezerwa Milicji 
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Obywatelskiej (powstała w marcu 1946 r.), Straż Więzienna, Straż Przemysłowa, Wojska 

Ochrony Pogranicza, Korpus Bezpieczeństwa. 

Podstawowa struktura SB wygląda następująco: 

Zarząd I – odpowiedzialny za ochronę kontrwywiadowczą Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego, 

Zarząd II – odpowiedzialny za ochronę kontrwywiadowczą pozostałych jednostek 

organizacyjnych Sił Zbrojnych, 

Zarząd IV – odpowiedzialny za śledztwa, 

Oddział V – odpowiedzialny za prowadzenie inwigilacji. 

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego składało się z szeregu departamentów, 

samodzielnych wydziałów, biur i inspektoratów, z których część odpowiadała za prowadzenie 

działalności operacyjnej tzn. za represje wobec społeczeństwa.  

Najważniejszymi z nich były: 

Departament III – odpowiedzialny za walkę z podziemiem politycznym i zbrojnym, 

Departament IV – ekonomiczny – przeciwdziałający „aktom sabotażu, dywersji i wrogiej 

propagandy” w przemyśle, handlu i rolnictwie (w latach 1951-1953) wydzielono z niego 

Departament VIII – ochrony komunikacji i IX – ochrony przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego), 

Departament V – społeczno-polityczny – odpowiedzialny za administrację rządową  

i samorządową, sądownictwo, organizacje społeczne i związki wyznaniowe (w 1953 r. 

wydzielony został z niego Departament XI – zajmujący się zwalczaniem – głównie Kościoła 

katolickiego), 

Departament Śledczy – odpowiedzialny za dochodzenia prowadzone przez wszystkie 

departamenty, 

Departament X – odpowiedzialny za zwalczanie „wroga wewnętrznego” we własnych – 

komunistycznych szeregach. 

 

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY I FAKTY HISTORYCZNE: 

 

Skazani na karę śmierci i zmarli w więzieniach 

Liczba skazanych na karę śmierci i straconych oraz zmarłych w więzieniach została 

sporządzona na początku lat 90. przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych przede wszystkim 

na bazie akt osobowych kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych. Są to: lista 

straconych z marca 1990 r. obejmująca 2810 nazwisk oraz wykaz zmarłych z lutego 1993 r. 

zawierająca 20 439 nazwisk. 

IPN szacuje, że liczba zasądzonych kar śmierci w okresie 1944-1956 wynosi ok. 5 tys. 

 

Liczba zamordowanych 

Liczba zamordowanych członków polskiego podziemia niepodległościowego w latach 

60. została określona przez historyków komunistycznych na blisko 9 tys. osób. 
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Liczba aresztowanych 

W latach 1945-1954 sądy wojskowe osądziły za przestępstwa przeciwko państwu  

co najmniej 81 500 osób, w tym w latach 1946- 1949 – 35 615 cywilów. Zestawienie 

powyższe nie obejmuje jednak zarówno 1944 r. jak i lat 1955-1956, a także szacunkowych 

choćby danych dotyczących sądów powszechnych, które tylko w latach 1946-1948 skazały 

łącznie blisko 350 tys. osób, w tym bliżej nieznaną liczbę za przestępstwa przeciwko państwu 

i porządkowi publicznemu. 

 

Rodzaje represji (informacje dla nauczyciela) 

– Pacyfikacje – operacje wojskowe mające na celu zastraszenie ludności (na zasadzie 

odpowiedzialności zbiorowej) – połączone najczęściej z niszczeniem zabudowań (paleniem, 

rozbieraniem), aresztowaniami i morderstwami – dokonywane przez KBW, 1. Armię WP oraz 

grupy operacyjne UB i MO. 

– Filtracje ludności – masowe aresztowania połączone z wstępnymi przesłuchaniami  

i torturami. 

– Domiary – niszczenie ekonomiczne osób związanych z działalnością niepodległościową 

polegające na nieuzasadnionym zwiększaniu obciążeń podatkowych, kontyngentowych. 

– Wysiedlenia – zmuszanie drogą administracyjną do opuszczenia dotychczasowych miejsc 

pobytu, połączone najczęściej z częściową konfiskatą pozostawionego mienia.  

– Zbrodnie sądowe – wyroki będące wynikiem sfingowanych procesów, w tym procesy 

pokazowe. 

– Publiczne egzekucje – będące wynikiem „pracy” sądów doraźnych. 

– Morderstwa na zlecenie – działania o charakterze pozaprawnym dokonywane przez 

agenturę, lub też samych funkcjonariuszy UB, MO, a także żołnierzy KBW i 1. Armii WP.  

– Tortury – przemoc fizyczna stosowana przez funkcjonariuszy UB, i innych pracowników, 

żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa: 

mała i duża konstytucja – bicie krótszym lub dłuższym prętem stalowym oblanym gumą, 

robienie ptaka – więzień stoi na jednej nodze, z rękami wyciągniętymi do przodu, jeśli 

odpowiedź na pytanie jest zadowalająca śledczy pozwalał przerzucić ciężar ciała na drugą 

nogę, 

zabawa w jazz – polegała na wygrywaniu na końcach palców nóg przesłuchiwanego 

„konstytucją” i na rytmicznym nadeptywaniu jego stóp podkutymi butami, 

wiązanie w kij – tzw. młócka po zakuciu rąk kajdankami do przodu, usadawia się 

przesłuchiwanego na podłodze, z podciągniętymi pod brodę kolanami. W szczelinę jaka 

powstawała między kolanami a łokciami wsuwało się kij od szczotki. Tak związanego 

przewracało się na plecy, obwiązywało głowę grubym kocem, po czym okładało 

„konstytucjami”, 

osadzanie na kołku – zmuszanie do siadania na nodze odwróconego taboretu połączone  

z koniecznością podrywania do góry nóg, 
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zawieszanie na kości ogonowej – dokonywano na brzegu biurka (nogi wyciągnięte oparte 

końcami obcasów o podłogę, ręce podniesione do góry, bicie po stawach), 

jazda do Andersa – klęczenie na małym stołku ustawionym na krześle, ręce wyrzucone na 

boki, chwianie nazywano jazdą, 

podkuwanie konia – bicie w pięty, 

pompowanie rozumu z tyłka do głowy – przysiady głową do ściany – alias „dawanie na 

przeczyszczenie”,  

przypalanie ogniem – przypalanie ogniem kącików oczu i warg, 

podskubywanie gęsi – wyrywanie włosów, 

wiatraczek – ciąganie przesłuchiwanego za włosy po gabinecie, 

loczki – wyrywanie całych pukli włosów, 

konwejer – wielogodzinne przesłuchania, połączone z trwającym często wiele dni 

całkowitym pozbawieniem snu, 

tusz, zakopane – trzymanie nago w celi w zimie polewanie wodą przy otwartym oknie, 

poziomka – wznoszenie wyprężonego ciała w oparciu o końce stóp i dłoni połączone  

z biciem, 

myślenie – stójka na jednej nodze z głową wspartą na ręce podpartej kolanem drugiej nogi, 

pozostawanie przez dłuższy czas w pozycji skośnej z podparciem głowy o mur, a rękoma 

założonymi na plecach, 

różne techniki bicia – prętami metalowymi obciągniętymi gumą lub skórą, nogami od 

krzesła, pięściami, 

przypalanie palnikami, prądem, topienie, wlewanie wody do nosa, gwałty, 

stójki – trwające do kilku dni. 

– Tortury psychiczne: 

naszepty – wielogodzinne powtarzanie kwestii dotyczących wyglądu/ zachowania 

przesłuchiwanego 

obelgi – poniżanie zatrzymanych 

 

W opracowaniu wykorzystano materiały IPN oraz teksty Tomasza Łabuszewskiego. 

 

Bibliografia: 
Śladami zbrodni, IPN, Warszawa 2007 

Muzeum Pragi, Śladami Katowni NKWD 

www.twoja-praga.pl/praga/dawna_praga 

https://histmag.org/julia-brystygier 

http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/2016/01/04/strzelecka-8-3/ 

zdjęcia do plecaka historyka – internet – tylko dla potrzeb edukacyjnych 
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MIEJSCA PAMIĘCI jako projekt edukacyjny wymaga stosowania się do podstawowej 

struktury projektu, którą poniżej przybliżamy w kilku zdaniach. 

 

1. CZYM SIĘ ZAJMIEMY? 

Podczas realizacji projektu na Pradze, mając wiele miejsc związanych  

z poruszaną tematyką, warto wybrać się z uczniami na spacer. Podczas wspólnego 

poznawania historii można ukazać historię miejsc – praskich więzień i aresztów SB. 

Taka forma wprowadzenia tematu przybliża go uczniom i czyni bliższym i bardziej 

przystępnym. 

 

2. DZIELIMY ZADANIA 

Kiedy wybierzemy już miejsca i ludzi, o których będziemy mówić, warto jest 

podzielić się zadaniami biorąc pod uwagę możliwości i zdolności uczniów. Tutaj 

można stosować wiele różnych form doboru, od swobodnego, do kierowanego – np. 

poprzez zbieranie informacji: W czym jestem dobry? W czym czuję się mocny itd. 

Podczas „burzy mózgów” zespoły wraz z nauczycielem dobierają sobie wybrane 

obszary do realizacji. 

 

3. PLANUJEMY HARMONOGRAM 

To ważny i nieodzowny element planu. Praca winna zostać zaplanowana  

i ubrana w ramy czasowe, tak, by każde kolejne zadanie mogło zostać wykonane 

zgodnie z założeniem. 

 

4. DOKUMENTUJEMY WSZELKIE DZIAŁANIA 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że każdy projekt i każde działanie warto 

dokumentować. Daje to materiały do wystaw, galerii, publikacji na stronach www,  

a w końcu pozwala młodym ludziom wykorzystać swoją ukochaną technologię TIK.  

 

5. PRZYGOTOWUJEMY PROJEKT DO PUBLIKACJI 

Projekt to specjalna forma realizacji podstawy programowej i nauki i jako taki, 

powinien być publikowany i prezentowany szerszej społeczności. Pozwala to  

na docenę pracy wszystkich zaangażowanych w jego realizację. Proponowane formy 

prezentacji: 

- wystawa fotograficzna 

- spektakl teatralny 

- blog lub videoblog 

- strona internetowa. 

Warto tutaj poszukać sojuszników w postaci radia lokalnego, telewizji, prasy – 

dzięki którym działania i wysiłek dzieci zostanie ukazany szerszemu gronu. 
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6. PODSUMOWUJEMY DZIAŁANIA 

Podsumowanie – czyli ewaluacja – pozwoli na zebranie doświadczeń całej 

grupy, ich opisanie, poszukanie mocnych i słabszych stron projektu. Wnioski warto 

spisać i wykorzystać podczas innych działań projektowych. 
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SCENARIUSZ ZAJEĆ DO PROJEKTU MIEJSCA PAMIĘCI 

 

Zajęcia adresowane są do uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej i klas I-III szkół 

ponadgimnazjalnych. Niektóre z treści dla nauczyciela są zbyt drastyczne dla młodych ludzi  

i wymagają uważnego i odpowiedzialnego filtrowania przez prowadzącego zajęcia. 

 

CELE ZAJĘĆ: 

Po zajęciach uczniowie będą: 

 - potrafili wymienić powody, dla których ludzie walczą o wolność 

 - potrafili dyskutować w sposób kulturalny i merytoryczny 

 - zająć stanowisko zgodne ze swoim przekonaniem 

 - odegrać przydzieloną im rolę 

 - wyliczyć powody, dla których warto upamiętniać wydarzenia i osoby związane z najnowszą 

historią miejsca zamieszkania uczniów i ich rodzin 

 - potrafili wymienić podstawowe formy i sposoby upamiętniania wydarzeń i bohaterów 

wydarzeń historycznych, o których mowa w scenariuszu 

 

Uczniowie doskonalą umiejętności: 

 Krytycznego myślenia 

 Twórczego myślenia 

 Wyciągania wniosków 

 Logicznego argumentowania własnego stanowiska 

 Selekcji i porządkowania informacji 

 Czytania ze zrozumieniem 

 Pisania petycji 

 Interpretowania faktów 

 Pracy w grupie 

 Dzielenia się obowiązkami 

Metody i formy pracy: 

 „Burza mózgów” 

 Dyskusja 

 Gra symulacyjna 

 Debata „za i przeciw” 

 
 

Scenariusz jest tak przygotowany, by można go było przeprowadzić na każdym poziomie.  

W zależności od wieku uczestników nauczyciel rozszerza podawane informacje o szczegóły 

stanowiące wstęp do scenariusz 
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Znacie jakieś miejsca pamięci na Pradze? 
Może w Waszych rodzinach  

przechowywane są jakieś historie z Pragą Północ w tle? 
 
MIEJSCA PAMIĘCI – PRZYGOTOWANIE / FOTOGRAFIE 
 

To etap przygotowawczy, do zrealizowania na tydzień przed właściwymi zajęciami. 
Nauczyciel historii przekazuje uczestnikom zadanie. Mają oni wykonać 10 zdjęć 10 różnych 
miejsc na Pradze Północ związanych z jej historią najnowszą. Technika dowolna, urządzenie 
rejestrujące również (aparat analogowy, cyfrowy, telefon, smartfon, tablet). Opiekun nie 
podaje dokładnie zakresu fotografowanych miejsc, informuje, że zdjęcia będą potrzebne  
na następnej lekcji. Uczestnicy lub wychowawca wysyłają następnie te zdjęcia mailem  
do prowadzących. Prowadzący zaś przed warsztatem / lekcją drukuje wszystkie odbitki  
na zwykłej drukarce. 
 

 
GRA „SZNUREK” POWITANIE SIĘ / INTEGRACJA 
 
Wariant I – gdy uczestnicy nie znają się, lub spotykają po raz pierwszy 
 

Uczestnicy ustawiają się na linii prostej, wzdłuż położonego na podłodze sznurka lub 
taśmy, w przypadkowej kolejności. Następnie mają za zadanie ustawić się w kolejności 
alfabetycznej imion. W trakcie nie mogą rozmawiać ze sobą. W czasie zmiany miejsca 
uczestnicy zawsze, choćby jedną nogą muszą dotykać linii. Na końcu prosimy o głośne 
podanie swoich imion i w ten sposób sprawdzamy, czy kolejność jest prawidłowa. 
 
Wariant II – gdy uczestnicy się znają 
 

Zadanie przebiega podobnie, tylko uczniowie ustawiają się zgodnie z datą urodzenia 
(uwzględniając: dzień, miesiąc, rok) od osoby najmłodszej do najstarszej. 
Zabawa stanowić może nawiązanie do zbiórek więźniów aresztów śledczych, zakazu komunikacji, konieczności 
ścisłego przestrzegania reguł pod karą kaźni. Może być również sposobem ukazania karności i umiejętności 
pracy zespołowej żołnierzy AK. 

 
WPROWADZENIE / PYTANIA / ROZMOWA 
 
Grupa wchodząc do klasy widzi wywieszone zdjęcia wydrukowane i wywieszone przez 

nauczyciela na tablicy. Niektóre z tych zdjęć zakreślone są na czerwono. Oznaczają miejsca, 

które będą tematem lekcji. Nauczyciel zadaje pytania: 
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Co wiecie o Służbie Bezpieczeństwa i NKWD? 

Znacie jakiegoś Polaka przetrzymywanego i skrzywdzonego przez SB lub NKWD? 

Może w Waszych rodzinach wydarzyła się historia uwięzienia lub prześladowania żołnierza 

związanego z Polskim Państwem Podziemnym? 

Czy należy pamiętać o Polakach skrzywdzonych, straconych przez SB? 

Czy wiecie, że pośród zdjęć, jakie wykonaliście, znajdują się miejsca w naszej Dzielnicy,  

w których przetrzymywano i krzywdzono Polaków? 

Wszystkie odpowiedzi zapisujemy w postaci metaplanu w widocznym miejscu na arkuszu 

papieru lub tablicy. Posłużą do dalszej części lekcji. 

 

MAPA / ROZMOWA 

Prowadzący wyświetla mapę Pragi w powiększeniu, zdjęcia przedstawiające areszty 

śledcze, katownie przyczepia przy właściwych ulicach. Rozdaje uczniom te same zdjęcia  

z nadrukowanym z tyłu tekstem. Zdjęcia są pocięte w puzzle. Uczniowie układają zdjęcie  

i wkładają je w koszulki. Delikatnie odwracają i zapoznają się z opisem każdego z tych miejsc. 

Można zacząć od kilku, najbardziej rozpoznawalnych. ZAŁĄCZNIK nr 1 

Następnie zespół dyskutuje na temat poznanych szczegółów historii. Bez dodatkowego 

opisywania. 

 

GRA „DRABINA SKOJARZEŃ” / BURZA MYŚLI / DYSKUSJA 

Uczestnicy podają skojarzenia z dwoma pojęciami. ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY, SŁUŻBA 

BEZPIECZEŃSTWA. Jedna osoba zapisuje je na tablicy, jedno pod drugim. W następnej turze 

szukamy kolejnych określeń kojarząc dwa sąsiadujące bezpośrednio słowa, w ten sposób 

dochodzimy do sytuacji, w której przy każdym haśle pozostaje jedno określenie. 

Dyskusja: 

Dlaczego pojawiły się właśnie takie pojęcia?  

Które słowa z listy określają i żołnierza niezłomnego i służbę bezpieczeństwa? Które 

mogą być wspólne? 

Jaki jest „ciężar gatunkowy” tych pojęć? Jakim językiem najczęściej opowiada się o 

żołnierzach niezłomnych, a jakim o SB? 
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Pytanie na koniec: 

Czy jest sposób, by opowiadać o katowniach SB i czasach bezpieki w formie 

zrozumiałej i ciekawej dla młodych ludzi, unikając martyrologizacji? 

 

FILM O KATOWNIACH PRASKICH / FRAGMENTY  

Uczniowie zapoznają się z całym lub fragmentem filmu o katowniach praskich i miejscach 

działalności służb bezpieczeństwa. Po obejrzeniu filmu nauczyciel zaprasza do dyskusji. 

Dyskusja: 

- Jakie są Wasze wrażenia? 

- Czy taka forma opowieści Was przekonuje? 

- Znacie podobne przykłady? Produkcje? 

- Czy o praskich więzieniach, miejscach znanych ze zdjęć można rozmawiać bez zbędnego 

patosu? Co zyskuje Wasz odbiór dzięki temu? 

 

GRA PUZZLE / PRZERYWNIK / PODZIAŁ GRUPY 

Gra jest wstępem do kolejnego zadania. Jeśli czasu jest mało, można też uczestników 

podzielić odliczając np. od 1 do 5, w zależności od tego, ile grup chcemy stworzyć. 

Uczestnicy losują po jednym elemencie zdjęć cegieł pociętych na kilka części ( jedna cegła – 

jeden zespół). Na sygnał ruszają by się odnaleźć i stworzyć grupę. 

 

RELACJE ŚWIADKÓW / GRA SYMULACYJNA / DRAMA 

Uczniowie otrzymują koperty, w których znajdują się fotografie i krótkie relacje 

przetrzymywanych, ich rodzin, prześladowców. Opisują klimat, warunki życia, moment 

zatrzymania, fragmenty przesłuchań. Uczestnicy w grupach czytają tekst, wypełniają tabelkę 

systematyzującą wiadomości, a następnie przedstawiają historię własnego „bohatera” na 

forum. Opowiadają w pierwszej osobie. Nazywam się… mieszkam… zostałem aresztowany… 

itd. ZAŁĄCZNIK NR 2  

W dalszej części prowadzący wprowadza do gry: W relacjach wielu osób 

aresztowanych w latach 1944-1956 pojawia się często informacja o niewielkiej ilości czasu  

na spakowanie i opuszczenie domu. Często 15-30 minut. Jak mija czas, kiedy człowiek 

znajduje się w stresie? 
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Cały zespół siada. Kiedy nauczyciel daje sygnał, grupa w myślach odlicza do minuty. 

Po upływie minuty uczniowie wstają i w ciszy oczekują na pozostałych. Gra się kończy, gdy 

powstaną wszyscy. Prowadzący podaje kto był najbliżej wyznaczonego terminu. 

Dyskusja: 

Uczestnicy rozmawiają, jak można wykorzystać ten czas? Czy 30 minut to dużo? Czy 

mało? Jak czuli się aresztowani? Oczekujący na przesłuchanie?  

 

PLECAK HISTORYCZNY / PRACA Z MATERIAŁAMI / PRZEDMIOTAMI MUZEALNYMI 

Osoby aresztowane często miewały w swoim plecaku – walizce – wiele 

niepotrzebnych rzeczy, z każdym z nich wiązała się jakaś historia, jakieś wspomnienia. 

Niektóre posłużyły później do pozostawienia wiadomości dla najbliższych. Uczniowie 

wypakowują walizkę skazańca, opowiadają o przeznaczeniu rzeczy, ich właściwościach. 

Wymyślają ich historię. Co „widziały”? Czego doświadczyły? 

Uczniowie wymyślają historie, opisują przedmioty, poznają znaczenie najmniejszego 

nawet drobiazgu w odtwarzaniu historii. 

 

PODSUMOWANIE / DECYZJA O PODJĘCIU PROJEKTU 

Po zakończeniu zajęć uczniowie dyskutują z nauczycielem, czy zainteresowani są 

poznaniem innych historii, innych miejsc. Mogą podjąć decyzję o kontynuacji zajęć i dalszych 

działaniach zmierzających do opowiedzenia o losie ludzi i miejsc na Pradze innym, albo 

zamknąć temat – podsumowując uzyskane wiadomości, informacje. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  OPISY WYBRANYCH MIEJSC PAMIĘCI NA PRADZE PN 

Ul. SZWEDZKA 2 

Wzorem formacji wojskowych, sowiecki aparat 
bezpieczeństwa starał się skoncentrować swoje aktywa na 
stosunkowo niewielkim obszarze, tworząc na Pradze Północ 
swoistą enklawę. Obejmowała ona kwartał miasta 
wyznaczany przez ulice: 11 Listopada, Szwedzką, Inżynierską  
i Wileńską. Przy ul. Szwedzkiej 2 ulokowane zostało 
dowództwo odwodu operacyjnego NKWD, działającego na 
terenie stolicy – którym był III, a następnie  
II batalion z 2. pułku strzeleckiego 64. Dywizji Wojsk 
Wewnętrznych NKWD (w sumie,  
w różnych okresach od 500 do ponad 700 żołnierzy).  
W drugiej połowie 1945 r. zmieniono jego dyslokację  
na położony niedaleko cmentarza na Powązkach 
Wojskowych Fort Bema. Na Pradze pozostał jedynie 
pododdział ochronny, w sile od plutonu do kompanii 
żołnierzy zakwaterowanych najprawdopodobniej właśnie w 
budynkach fabrycznych przy ul. Szwedzkiej 2. Ich głównym 
zadaniem, poza braniem udziału w obławach, była ochrona 
placówek zajętych przez władze sowieckie, ale także i PKWN-
TRJN, jak również „zabezpieczenie” głównych arterii 
komunikacyjnych Warszawy – w tym głównie mostów  
na Wiśle. 

Ul. KAWĘCZYŃSKA 12 

W latach dwudziestych przy Kawęczyńskiej 12/14 
bracia Datyner wybudowali fabrykę, która po przebudowie 
i nadbudowie w 1933 r. stała się szkołą - tzw. gimnazjum 
Roesnerowej, lub potocznie "szkołą tramwajarzy". 

W 1938 roku w budynku została założona filia 
Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie.  

W wyniku zajęcia budynku przy ulicy Kawęczyńskiej 
12 przez wojsko Armii Czerwonej we wrześniu 1944 roku 
liceum zostało przeniesione do budynku przy ulicy 
Ząbkowskiej 43. 
W budynku stacjonowało dowództwo Armii Czerwonej.  
Po zajęciu w styczniu 1945 r prawego brzegu Warszawy przez 
wojska Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego nastąpił 
„drugi rzut” napływu służb bezpieczeństwa, które zajmowały 
budynki wcześniej zajęte przez sowietów. W ten sposób na 
pobliskiej ul. Kawęczyńskiej 41 znalazły swoje miejsce 
Wojskowy Sąd Okręgowy oraz Prokuratura Warszawskiego 
Sądu Wojskowego. 
 

Ul. NAMYSŁOWSKA - teren po więzieniu "Toledo" 
 
Największym zespołem budynków na Pradze przejętym w 
pierwszej kolejności przez sowiecki aparat bezpieczeństwa 
były dawne koszary 36 pp. WP zlokalizowane przy ul. 
Ratuszowej 10 (częściej znane jednak jako więzienie przy ul. 
11 Listopada bądź też „Toledo”), w których zorganizowane 
zostało najważniejsze w Warszawie (do połowy 1945 r.) 
Więzienie Karno-Śledcze nr 3. Tworzyło ono wraz  
ze wspomnianymi już wcześniej gmachami przy tej samej 
ulicy jednolity kompleks wykorzystywany do celów 
represyjnych. Od ulicy więzienie oddzielał wysoki na około 3 
m mur, zakończony zasiekami  
z drutu kolczastego. W narożnikach znajdowały się wieżyczki 
strażnicze z reflektorami. Na pierwszym piętrze był oddział 
śledczy z osobnymi celami dla mężczyzn i kobiet oraz 
pokojami przesłuchań. Wydzielona cela skazanych na karę 
śmierci znajdowała się także na pierwszym piętrze,  
a egzekucje odbywały się co najmniej w dwóch miejscach. 
Były to dwie piwnice, zwane potocznie bunkrami, 
zlokalizowane na dziedzińcu więzienia oraz poza budynkiem 
więziennym, w załomie muru. W tym miejscu wmurowana 
była dodatkowo szyna, na której wieszano skazańców.  

Ul. STRZELECKA 10 A 

Dla zachowania tajemnicy zbrodni, jakich tam 
dokonywano, ul. Strzelecka od Środkowej do 11 Listopada 
została na kilka miesięcy w 1944 i 1945 r wyłączona z ruchu – 
w poprzek jezdni postawiono zasieki z drutu kolczastego  
i wystawiono wartowników. Całość oświetlały reflektory  
o dużej mocy. Ofiary niezwykle brutalnych przesłuchań 
odsyłano do „Toledo” lub do Obozu NKWD nr 10 (specjalnego) 
w Rembertowie. Natomiast ciała tych którzy nie uszli z życiem 
topione były w toalecie umiejscowionej na podwórku posesji, 
bądź też zakopywano w różnych – najczęściej nieznanych dziś 
miejscach, w tym m.in. pomiędzy torami – na dawnym 
cmentarzu cholerycznym lub też pożydowskim  
i bródnowskim, jak również na terenie samej Strzeleckiej 8.  
Przy ul. Strzeleckiej 10 a ulokowane zostało dowództwo 
odwodu operacyjnego NKWD, działającego na terenie stolicy 
– którym był III, a następnie II batalion z 2. pułku strzeleckiego 
64. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD (w sumie, w różnych 
okresach od 500 do ponad 700 żołnierzy). W drugiej połowie 
1945 r. zmieniono jego dyslokację na położony niedaleko 
cmentarza na Powązkach Wojskowych Fort Bema.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  ZDJĘCIA WYBRANYCH MIEJSC PAMIĘCI NA PRADZE PN 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  OPIS WYBRANYCH POSTACI DO ZADAŃ 

Tadeusz Paszta, ur. 6 III 1905 r. w Warszawie w rodzinie robotniczej, 
wykształcenie niepełne średnie (3 klasy gimnazjum), z zawodu tokarz.  
W Komunistycznej Partii Polski od 1928 r. (pełnił m.in. funkcję sekretarza 
okręgowego). W latach 1939- 1944 przebywał w ZSRR, był współpracownikiem NKGB. 
W 1944 r. był komendantem wojewódzkim MO w Białymstoku. Od grudnia 1945 r. 
pozostawał w dyspozycji MBP, w którym od marca 1946 r. pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora Departamentu V. W maju 1946 r. został wyznaczony na stanowisko szefa 
WUBP w Warszawie. Był odpowiedzialny za pacyfikację powiatów węgrowskiego  
i sokołowskiego na przełomie grudnia 1946 r. i stycznia 1947 r. (w ciągu 10 dni siły 
bezpieczeństwa „przefiltrowały” ponad 1200 osób w 45 miejscowościach, dokonały  

8 publicznych egzekucji) oraz fałszerstwa w wyborach 1947 r. Jego dobrze rokująca kariera w „bezpiece” 
załamała się na skutek spraw osobistych. Jeszcze w Białymstoku związał się z łączniczką 5. Brygady Wileńskiej 
AK, Haliną Wilczyńską „Myszką”, z którą wkrótce wziął ślub kościelny. Co więcej, poprzez nią zatrudnił  
w charakterze osobistego szofera dowódcę partyzanckiego plutonu z 5. Brygady, Mieczysława Kitkiewicza 
„Kitka”. Obydwoje, mimo całkowitego zerwania z działalnością niepodległościową, utrzymywali incydentalne 
kontakty z działającą nadal aktywnie w konspiracji 5. Brygadą mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
Ujawnienie tych faktów, zostało zinterpretowane jako „brak czujności politycznej wobec wroga” i pomimo 
niewątpliwych zasług Paszty na gruncie „zwalczania reakcji”, spowodowało jego dyscyplinarne zwolnienie ze 
stanowiska szefa WUBP w Warszawie i usunięcie z szeregów UB. W uchwale Komisji Kontroli Partyjnej przy KC 
PPR z 20 III 1948 r. potępiającej jego postawę można znaleźć następujące oskarżenia: całkowicie zatracił 
czujność partyjną i przez to obiektywnie dał się wykorzystać wrogowi klasowemu. […] Towarzysz Paszta 
związawszy się z kobietą wywodzącą się z podziemia reakcyjnego, byłą sanitariuszką mjr „Łupaszki” nie potrafił 
odizolować jej od jej byłego otoczenia. Kierując się oportunizmem życiowym wziął z nią kościelny ślub, ochrzcił 
dziecko i tolerował jej bardzo podejrzane kontakty z ludźmi z podziemia. CKKP stwierdza, iż stan taki mógł 
zaistnieć dlatego, że tow. Paszta oderwał się od partii i klasy robotniczej, z której się wywodzi. Przestawszy 
myśleć partyjnie, tow. Paszta sztucznie podzielił swoje życie: w życiu publicznym formalnie kierował się prawem 
partyjnym, a w życiu prywatnym prawa te łamał. Takie podwójne życie nie ma nic wspólnego z marksistowskim 
pojęciem moralności partyjnej i to z nieubłaganą konsekwencją musiało doprowadzić tow. Pasztę do utraty 
poczucia partyjności. 
 
 
 

Wspomnienie Włodzimierza Lechowicza: 
Kary regulaminowe obejmowały: klęczenie na podłodze z cegieł z podniesionymi 
do góry rękami przez 2 do 5 godzin. [...] Osadzenie w betonowym karcerze bez 
okna, rozmiarach 1,5 na 2 m nago, z obowiązkiem klęczenia na betonowej 
posadzce z rękami podniesionymi do góry, np. przez całą noc i z polewaniem 
wśród nocy zimną wodą z kubła, przepędzanie nago korytarzami z jednoczesnym 
chłostaniem stalowymi prętami, bicie pałką gumową po całym ciele, bicie pałką 
splecioną ze stalowych drutów i powleczoną po wierzchu skórą po gołych 
piętach, [...] wiązanie w celi w kaftan bezpieczeństwa i zakuwanie 

w kajdanki z jednoczesnym przykuciem do pryczy. W odpowiedzi Różański oświadczył, że jestem obwiniony o 
całe swoje przestępcze życie, że tylko ja, ale cała moja bliższa i dalsza rodzina, aż do dzieci włącznie zostanie 
wyniszczona bez reszty, że w mojej sprawie nie obowiązują go żadne przepisy prawne, że przed nikim nie będzie 
się musiał rozliczać z Lechowicza, że wcześniej czy później zostanę zastrzelony pod płotem jak pies, ale w 
terminie przez niego ustalonym. [...] Zdechniesz wtedy – oświadczył pewnego dna – kiedy my zechcemy, ale 
przedtem sto razy przeklniesz chwilę, kiedy cię matka urodziła. Będziemy 
wypruwać z ciebie żyły i łamać ci kości, a w drugim pokoju będziemy je składać na nowo – aż do skutku i jak 
długo zechcemy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  OPIS WYBRANYCH POSTACI DO ZADAŃ 

List syna Antoniego Olechnowicza do ojca 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  OPIS WYBRANYCH POSTACI DO ZADAŃ 

List syna Antoniego Olechnowicza do ojca 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  OPIS WYBRANYCH POSTACI DO ZADAŃ 

List Antoniego Olechnowicza do rodziny 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  ZDJĘCIA REKWIZYTÓW 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  ZDJĘCIA REKWIZYTÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

54 

 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3  ZDJĘCIA REKWIZYTÓW 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  ZDJĘCIA DO PODZIAŁU NA GRUPY 
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