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BEMOWO

• Willa z l. 1897-1902, ul. Połczyńska 59
• Osiedle Przyjaźń z 1952 r., ul. Konarskiego

BIAŁOŁĘKA

• Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1534

r. , ul. Głębocka 119

Św. Diany – 1820 r.
Łazienki Kólewskie

• Dworek z XVIII w. na terenie zespołu

dworskiego Tarchomin, ul. Mehoffera 2
MOKOTÓW

• Dom mieszkalny z 1935 r., ul. Jodłowa 18

PRAGA PÓŁNOC
• Dom ogniska opiekuńczego, 1934 r., ul.

Środkowa 9

Leśniczówka, koniec XIX w.
Warszawa-Ursynów

ŚRÓDMIEŚCIE

r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego
Łazienki Królewskie, ul. Belwederska.
• Osiedle Jazdów z 1945 r., ul. Jazdów
TARGÓWEK

• Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

* * *
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Katarzyny, ul. Fosa 19
Leśniczówka z k. XIX w, ul. Rydzowa 1
Dwór z 1820 r., ul. Rosoła 19
Chałupa z k. XIX w., ul. Kokosowa 1/5
Dom, ul. Orszady 39

WAWER
• Dom mieszkalny z l. 1920-30, ul. Derkaczy 79
• d. dworzec kolejowy Falenica z 1900 r.,
ul. Patriotów 40B
• Dom mieszkalny z 1929 r., ul. Zasobna
46/48
WESOŁA

PRAGA POŁUDNIE
• Dzwonnica z 1817 r. na terenie zespołu
Kościoła p.w. MB Zwycięskiej, ul. Grochowska 365
• Dom mieszkalny z pocz. XX w., ul. Walecznych 37
• Pawilon parkowy – Świątynia Diany z 1820

Dom Paprockiego
Warszawa-Targówek

URSYNÓW

• Wikarówka z 1872 r. przy Kościele św.

z 1919 r., ul. Księcia Ziemowita 39.

• Kościół p.w. św. Wincentego z 4 ćw. XIX

w., ul. św. Wincentego 83

• zespół domów:
1. Dom Paprockiego, ul. Biruty 18
2. dom, ul. Praska 1

• Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego

z 1916 r., ul. Borkowska 1
WILANÓW

• Gajówka z poł. XIX w. na terenie zespołu

pałacowo-ogrodowego Morysin

• dom, ul. Vogla 4/8

WŁOCHY
• Obiekty z l. 1870-80 na terenie zespołu

dworskiego, ul. 1 Sierpnia 11
1. budynek inwentarski
2. stodoła
3. wozownia
4. czworak
WOLA

• Dom mieszkalny z k. XIX w. na terenie

zakładu ogrodniczego Ulrichów, ul. Górczewska 124

Odznaka Szlakiem Zabytków Architektury
Drewnianej w Warszawie ma swoje szczególne miejsce w systemie odznak krajoznawczych PTTK. Warszawa kojarzy się z miastem
nowoczesnym, współczesnym, a znana nam
historia wojennych doświadczeń stolicy buduje obraz niewielu zachowanych zabytków.
Zdobywanie odznaki SZADwW pozwala poznać Warszawę z nieco innej strony. Pośród
nowoczesnych budynków, tras komunikacyjnych i całych osiedli kryją się prawdziwe perełki: drewniane domy, kościółki, gajówki – a
to już zupełnie inna Warszawa.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem Zabytków Architektury
Drewnianej w Warszawie
1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności wiedzy o zabytkach Warszawy.

Oddział Międzyuczelniany
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
w Warszawie

2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
4. Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 zabytkowych obiektów architektury drewnianej z listy stanowiącej załącznik do regulaminu.
5. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD
w ogólnie przyjętych zamkniętych formatach.

Odznaka Krajoznawcza

Szlakiem Zabytków
Architektury Drewnianej
w Warszawie

6. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia
zdobywającego, nazwę obiektu oraz potwierdzenie
zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle
obiektu.
7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
Dzwonnica, Kościół św. Antoniego Warszawa-Wesoła

***
Nie przypuszczałem, że w Warszawie jest tak
wiele ciekawych zabytków drewnianych, których
historia jest fascynująca. Kiedy zainteresowałem
się zdobywaniem „Drewniaka” odkryłem Warszawę jakiej nie znałem. Zachęcam, zdobywaj odznakę i poznawaj swoje miasto!
Sergiusz Borecki
Instruktor Krajoznawstwa
Regionu w OM PTTK

8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny działający przy OM w Warszawie (Adres korespondencyjny:
ul.
Senatorska
11,
00-075
Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki
pocztowe na przesyłkę zwrotną.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego
PTTK w Warszawie.
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