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Katyńskie

Teatr Wielki
Opera Narodowa

 
Filharmonia  
Narodowa

Muzeum Żołnierzy  
Wyklętych i Więźniów  
Politycznych  
PRL

Muzeum X Pawilonu  
Cytadeli Warszawskiej

Znajdź złoto  
w Warszawie! 
Odwiedź Centrum Pieniądza NBP 

 
Muzeum 
Wojska 
Polskiego

I krok – pl. Bankowy 1 
Siedziba Banku Polskiego w latach 1828–1885 

W którą rocznicę utworzenia Banku Polskiego  
ufundowano tablicę, która znajduje się na gmachu 
od strony placu Bankowego 1A?  
– należy wybrać ostatnią cyfrę z daty rocznicowej.

Na ścianie budynku za znakiem Polski Walczącej znajduje się 
tablica pamiątkowa. Jaka cyfra jest ostatnia w dacie 
znajdującej się na końcu tekstu? 

Ile elementów dekoracyjnych w formie złotych kasetonów 
jest na drzwiach wejściowych do gmachu Państwowego 
Banku Rolnego? 

II krok – ul. Bielańska 10  
Siedziba Banku Polskiego Spółka Akcyjna w latach 1926–1939 r. 

III krok – ul. Nowogrodzka 50  
Tymczasowa siedziba Narodowego Banku Polskiego w gmachu 
dawnego Państwowego Banku Rolnego w latach 50. XX w.

I

II

III

V krok – ul. Świętokrzyska 11/21
Współczesna siedziba Narodowego Banku Polskiego  
oraz Centrum Pieniądza NBP

Przyjdź do Centrum Pieniądza NBP, otwórz skrytkę, 
której numer rozszyfrowałeś i odbierz nagrodę  
niespodziankę.

IV krok – odpowiedzi

I II III
Odpowiedzi – pojedyncze cyfry – wpisz w kolejne pola.
Uzyskany w ten sposób trzycyfrowy numer jest  
numerem skrytki w Centrum Pieniądza NBP. 

IV

Odwiedź trzy poniższe miejsca w Warszawie, gdzie znajdowały się historyczne siedziby  
Banku Polskiego, którego następcą jest Narodowy Bank Polski. W każdej lokalizacji  
znajdź odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzią na każde pytanie jest cyfra.

Zamek Królewski 
w Warszawie  
– Muzeum

Muzeum 
Więzienia 
Pawiak
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Filharmonia Narodowa

Okazały gmach Filharmonii Narodowej przy ulicy Jasnej został zbudowany  
w niespełna 19 miesięcy na początku XX w. Tak szybka budowa możliwa 
była dzięki staraniom słynnego warszawskiego bankiera Leopolda Kro-
nenberga i stworzeniu specjalnego Towarzystwa Akcyjnego, którego ak-
cjonariuszami zostali przedstawiciele warszawskich elit, m.in. bankierzy, 
prawnicy, lekarze i artyści – a wśród nich sam Ignacy Jan Paderewski, jeden 
z wykonawców pierwszego koncertu w Filharmonii (5 XI 1901) i przyszły 
premier Polski.

ul. Jasna 5
www.filharmonia.pl

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej –  
Oddział Muzeum Niepodległości  
w Warszawie

Cytadela Warszawska to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii pol-
skiej z okresu zaborów. Została zbudowana w latach 1832–1836 z rozkazu 
cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. Koszty budowy  
– ponad 11 milionów rubli – zostały pokryte m.in. z zasobów Banku Polskie-
go. Szacuje się, że przez Cytadelę przewinęło się około 40 tysięcy więźniów 
politycznych. W 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania styczniowego,  
w X Pawilonie otwarto Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, obecnie 
oddział Muzeum Niepodległości.

ul. Skazańców 25
www.muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/

1

Muzeum Katyńskie

Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego 
jest miejscem pamięci o ludobójstwie dokonanym w 1940 r. przez NKWD. 
Na listach śmierci figuruje wielu działaczy społecznych, pracowników na-
ukowych, ekonomistów, bankierów, przemysłowców, kupców – przedsta-
wicieli ponad 44 profesji. W 1939 r. zostali wezwani do obrony ojczyzny; 
stanowią ponad 50% ofiar zbrodni katyńskiej.

ul. Jana Jeziorańskiego 4 
www.muzeumkatynskie.pl

2

Galeria  
Stara Prochownia

Stara Prochownia to dawna Brama Mostowa strzegąca pierwszego mostu na 
Wiśle (1573–1603), pobierano tu opłaty za przejazd. W XVII w. przebudowana 
na magazyn prochu (stąd nazwa Prochownia). W połowie XVIII w. zamieniona 
na więzienie m.in. dla dłużników. W 1944 r. stanowiła punkt oporu powstań-
ców pod wodzą podporucznika Marcelego Ciechanowicza ps. „ Nałęcz”–  
ekonomisty, urzędnika Ministerstwa Skarbu odpowiedzialnego za wymianę 
banknotów koronnych. Zniszczona przez Niemców została odbudowana  
w latach 1961–1967, a jej piwnice odnowiono ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Łączna wartość projektu to 8 821 960 euro,  
z czego 50% kosztów inwestycji stanowił wkład własny m.st. Warszawy. 
Dziś znajduje się tu niekomercyjna Galeria Stara Prochownia, w której są re-
alizowane  projekty edukacyjne i artystyczne.

ul. Boleść 2
www.scek.pl

3

Izba Pamięci  
Generała Kuklińskiego

Generał Ryszard Kukliński (konspiracyjny ps. Jack Strong), bohater Polski  
i Ameryki, był najważniejszym agentem wywiadu Stanów Zjednoczonych  
w XX w., a jego działalność uważa się za najważniejszą misję wywiadowczą 
w okresie zimnej wojny. Pomógł USA pokonać Rosję Sowiecką oraz zapo-
biegł wybuchowi III wojny światowej. W izbie poświęconej pamięci tego 
bohatera wśród eksponatów znajduje się oryginalna, przez lata ściśle tajna, 
mapa ofensywy Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią.

ul. Kanonia 20/22  lok. 13 
www.kuklinski.org.pl

4

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie, nawiązując 
do tradycji kolekcjonerskich króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, od 
1981 r. prezentuje zbiór medali i monet przedstawiających historię polskie-
go mennictwa od początków państwa polskiego po współczesność. Wśród 
tych unikatowych eksponatów są także przekazane przez NBP złote mone-
ty z wizerunkami królów Polski z serii „Skarby Stanisława Augusta”, odwzo-
rowujące słynną XVIII-wieczną kolekcję medalierską.

pl. Zamkowy 4 
www.zamek-krolewski.pl

5

Muzeum Więzienia Pawiak – Oddział Muzeum  
Niepodległości w Warszawie

Więzienie Pawiak funkcjonowało w latach 1835–1944. W 1965 r. na jego 
miejscu powstało Muzeum Więzienia Pawiak. Ekspozycja upamiętnia naj-
tragiczniejszy okres tego obiektu – okupację niemiecką 1939–1944, kiedy 
był on więzieniem śledczym nazistowskiej Policji Bezpieczeństwa i Służ-
by Bezpieczeństwa, w tym Gestapo. Wśród więźniów Pawiaka był Ludwik 
Sander – wyższy urzędnik Banku Polskiego S.A. Przechowywał w swoim 
mieszkaniu pieniądze na zapomogi dla byłych bankowców, którzy nie chcieli 
współpracować z Niemcami. Sander odrzucił propozycję objęcia wysokie-
go stanowiska, a także odmówił współpracy z okupantem. W lutym 1941 r.  
trafił na Pawiak, skąd w kwietniu tego samego roku wywieziono go do obozu 
w Auschwitz, gdzie zginął w lipcu 1942 r.

ul. Dzielna 24/26
www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak/

6

Teatr Wielki
Opera Narodowa

Teatr Wielki – Opera Narodowa i Narodowy Bank Polski. Co łączy siedziby 
tych instytucji? Osoba architekta Bohdana Pniewskiego. Pierwszy budynek 
został przez niego zaprojektowany i odbudowany po wojnie w 1965 r., drugi 
– zaprojektowany i zbudowany od podstaw w latach 1947–1955. Zarówno 
jeden, jak i drugi stanowią ważne punkty na kulturalnej mapie Warszawy. 
Przekonaj się, dlaczego.

pl. Teatralny 1
www.teatrwielki.pl

7

Dom Spotkań z Historią

W miejscu, w którym znajduje się teraz Dom Spotkań z Historią, początkowo 
miał powstać teatr. Spółka Ignacego Paderewskiego, będąca właścicielem 
hotelu Bristol, planowała wybudować obok niego dużą salę koncertową. 
Jednak nowy właściciel – Bank Cukrownictwa S.A. – zdecydował o budowie 
kamienicy pod siedzibę swojej firmy. Gmach banku przetrwał wojnę bez 
zniszczeń. Jego wnętrza zostały przebudowane. DSH ma siedzibę w sute-
renie i dawnej sali operacji bankowych z antresolą. O tym, że mieścił się tu 
kiedyś bank, przypominają pancerne drzwi do sejfu, w którym teraz odby-
wają się warsztaty edukacyjne.

ul. Karowa 20
www.dsh.waw.pl

8

Centrum Nauki Kopernik

Jak rozsądnie zarządzać pieniędzmi? Świadome i odpowiedzialne społe-
czeństwo potrafi mądrze korzystać z zasobów cywilizacji, technologii czy 
nauki. W „Koperniku” można poćwiczyć umiejętności negocjacji, wziąć 
udział w aukcji holenderskiej czy wygrać pojedynek z reklamami.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
www.kopernik.org.pl

9

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie

By wybudować Teatr Polski w Warszawie, powołano do życia Towarzystwo 
Akcyjne Budowy i Eksploatacji Teatrów w Królestwie Polskim. Wśród jego 
akcjonariuszy byli między innymi Julian Tołłoczko oraz hrabia Zygmunt 
Krasiński. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 660 tysięcy rubli.  
Imponujący, niezwykle nowoczesny teatr wzniesiono w ciągu niespełna  
10 miesięcy. Uroczysta inauguracja odbyła się 29 stycznia 1913 r. Teatr 
rozpoczął działalność premierą spektaklu „Irydion” Zygmunta Krasińskiego 
w reżyserii Arnolda Szyfmana.

ul. Kazimierza Karasia 2
www.www.teatrpolski.waw.pl

10

Teatr Ateneum

Stefan Jaracz zakładając w 1928 r. Ateneum, przeznaczył na teatr aż 
połowę prywatnych oszczędności, czyli 20 tys. zł. Wkrótce okazało się, 
że musi dołożyć pozostałą część i starać się o dotacje. Inwestycja opła-
ciła się i w niedługim czasie zaprocentowała sukcesem artystycznym.  
Za czasów Jaracza Ateneum przypisano zaszczytny tytuł „Dom Moliera”,  
a sztuki osiągnęły niebywałą w skali europejskiej liczbę wystawień.

ul. Stefana Jaracza 2
www.teatrateneum.pl

11

12

Teatr Palladium

Teatr Palladium od 2011 r. jest największą prywatną sceną teatralną w War-
szawie. Wcześniej, od 1 sierpnia do 2 października 1944 r., był Narodową 
Sceną Powstania Warszawskiego. Prezentowano tu trzy kroniki powstań-
cze „Warszawa Walczy!”. W 1938 r. (wówczas kino Palladium) odbyła się tu-
taj premiera pierwszego kolorowego filmu Walta Disneya „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków”.

ul. Złota 9
www.teatrpalladium.com

13

Studio Buffo

Pierwszy w powojennej Polsce prywatny teatr został założony w 1992 r. 
przez Januszów – Józefowicza i Stokłosę, aby stworzony przez nich musical  
METRO miał własną scenę. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem – od  
26 lat musical nie schodzi z afisza i zarabia na siebie, a to właśnie pienią-
dzom poświęcony jest prawie cały drugi akt spektaklu.

ul. Konopnickiej 6 
www.studiobuffo.com.pl

15

Teatr Syrena

Teatr Syrena został założony w 1945 r. w Łodzi przez satyryka Jerzego 
Jurandota. W 1948 r. przeniósł się do stolicy. Od października 2017 r. teatr 
zaprasza na musical „Hallo Szpicbródka”, który z przymrużeniem oka traktu-
je sprawy finansowe: Rewiowy teatrzyk „Czerwony Młyn” stoi na krawędzi 
bankructwa, gdy nagle staje się cud. Elegancki dżentelmen Fred Kampinos 
deklaruje chęć zainwestowania w podupadającą rewię. Jest miłośnikiem 
musicalu? A może chodzi tu o coś innego?

ul. Litewska 3
www.teatrsyrena.pl

16

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
i Więźniów Politycznych PRL

Muzeum mieści się w budynkach dawnego więzienia Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego przy Rakowieckiej 37. W latach 1945–1989 byli tu 
przetrzymywani najważniejsi przedstawiciele podziemia niepodległościo-
wego oraz opozycji antykomunistycznej. Muzeum było miejscem prezenta-
cji pierwszej monety NBP poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

ul. Rakowiecka 37
www.rakowiecka37.pl

17

Muzeum Wojska Polskiego

W instytucji będącej miejscem chwały i sławy oręża polskiego na zwiedza-
jących czeka wiele pamiątek, świadczących o tym, że pieniądze były nie-
zbędne do prowadzenia działań zbrojnych. Można tu zobaczyć m.in. skrzyn-
kę na żołd (skarbczyk) z przełomu XVII/XVIII w. czy banknoty okupacyjne  
z czasów II wojny światowej.

Al. Jerozolimskie 3 
www.muzeumwp.pl

14

Centrum Pieniądza NBP 
im. Sławomira S. Skrzypka  
to fascynująca podróż w czasie 
i przestrzeni do najważniejszych  
miejsc związanych z historią pieniądza.  

Tutaj staniesz się świadkiem narodzin  
monety i banknotu, wejdziesz do  
skarbca i weźmiesz do ręki sztabę złota.

Zapraszamy do Centrum Pieniądza NBP

wtorek–środa 10–18
czwartek 10–20 
piątek–niedziela 10–18
poniedziałek – nieczynne  

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

nbp.pl/CentrumPieniadza

fb.com/NarodowyBankPolski

twitter.com/nbppl

Wstęp bezpłatny!

Odkryj skarby  
Warszawy
Odwiedź zaznaczone na mapie miejsca poświęcone 
historii, kulturze i sztuce
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