
Towarzystwo Projektów Edukacyjnych od wielu lat realizuje działania mające na celu wz-
macnianie tożsamości patriotycznej młodych ludzi, przypominanie zapomnianych wy-
darzeń historycznych i mniej znanych bohaterów. Projekt „Warszawa – Miasto Pamięci”, 
realizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE i współpracy Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w atrakcyjny sposób przybliża bohaterstwo zwykłych mieszkańców stolicy w czasie oku-
pacji niemieckiej. Każdy z uczniów wie bowiem czym było Powstanie Warszawskie, ale już 
tylko nieliczni pamiętają o tajnym nauczaniu, które kosztowało życie setek nauczycieli, czy 
akcjach sabotażu, powstaniu w Getcie Warszawskim, czy pomocy Żydom. 

Niezależnie od udziału w wydarzeniu otwierającym opisanym poniżej zapraszam do 
obejrzeniu przestrzennej, bogato ilustrowanej wystawy, która będzie eksponowana 
na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie do końca października 2021 roku. Zachęcam do 
wpisania zwiedzania wystawy w program wycieczki do Warszawy lub krótkiej wyprawy 
na warszawskie Stare Miasto.

Miasto
Bohaterów



Szczególnie zapraszam nauczycieli z uczniami do wzięcia udziału w otwarciu wystawy 
„Warszawa – Miasto Bohaterów” i koncercie „Miasto Bohaterów” z udziałem znanych 
wokalistów prowadzonych przez Darka „Maleo” Malejonka. Wydarzenie będą miały 
miejsce w dniu 25.09.2021 o godz. 17.00, w Warszawie na Placu Piłsudskiego. 

Ze względu na kwestie bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemii koronawirusa, kon-
cert nie będzie miał charakteru imprezy masowej (weźmie w nim udział maksymalnie 
800 osób), a teren zostanie specjalnie wygrodzony. Zgłoszenia chęci udziału w kon-
cercie będą przyjmowane za pośrednictwem platformy Evenea (https://app.evenea.pl/
event/865761-6/) do 20.09.2021 lub wyczerpania puli darmowych wejściówek. Każdy 
uczestnik otrzyma własny egzemplarz albumu wraz ze specjalną przypinką. Po zare-
jestrowaniu się, na adresy e-mail uczestników zostaną wysłane potwierdzenia (ebile-
ty), które będą sprawdzane podczas wejścia na koncert, co pozwoli na kontrolowan-
ie przepływu osób. Nauczyciel może zgłosić większą grupę uczestników (do 25 osób) 
i otrzyma zbiorową wejściówkę na swój adres mailowy (te wejściówki będziemy potwi-
erdzali e-mailowo/telefonicznie). Instrukcję logowania przekazujemy poniżej. 

W kopercie, którą Państwo otrzymali znajduje się mini-album z dołączoną płytą DVD 
zawierającą specjalnie zrealizowany film dokumentalny oraz materiały edukacyjne, 
które pozwolą przeprowadzić lekcję historyczną o charakterze multimedialnym. 

Jak uzyskać darmową wejściówkę na koncert? Poniżej krótki instruktaż. 

1. Wejdź na stronę wydarzenia (https://app.evenea.pl/event/865761-6/)  
lub zeskanuj kod QR 

2. Kliknij „Kup bilet”. 
3. Ponownie kliknij „Kup bilet”. 
4. Wypełnij wymagane pola i kliknij „Dalej”.
5. Sprawdź poprawność swoich danych i kliknij „Potwierdź”. 
6. Wejściówkę możesz pobrać ze strony. Otrzymasz ją również na maila podanego przy 

rejestracji. 

Nie jesteś teraz przy komputerze? 

Odszukaj nas w wolnej chwili na Facebooku (Towarzystwo Projektów Edukacyjnych) - tam 
bez trudu znajdziesz wszystkie konieczne informację oraz link do generatora wejściówek. 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: tpe.biuro@tpe.org.pl

Serdecznie zapraszamy. 
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