
 
 

 

 

Oblicza warszawskiej syreny 

 

Konspekt: 

 

1. Cel główny 

 

Głównym celem wycieczki jest zainteresowanie uczniów historią 

Warszawy i jej herbu. w tym celu odwiedzimy miejsca, w których znajduje 

się syrena jako symbol Warszawy. Opowiemy historię poszczególnych 

przedstawień, wspólnie porównamy jak zmieniało się oblicze warszawskiej 

syreny. 

 

2. Cele szczegółowe 

 

Przy okazji wyjaśnimy sobie, dlaczego akurat syrena stała się godłem 

Warszawy i jakie znaczenie dla Warszawiaków ma ich godło. 

 

Historia poszczególnych miejsc jest ściśle związana z historią Warszawy i jej 

mieszkańców. Poznając historię poszczególnych pomników uczniowie 

poznają jednocześnie historię miasta. 

 

Przemieszczając się między obiektami uczniowie poznają topografię 

miasta. Przy okazji dowiadują się, jak zmieniało się oblicze i rozmiar 

miasta. 

 

3. Forma wycieczki 

 

Gra terenowa z mapą. Uczniowie są dzieleni na grupy. Każda grupa 

ma zaprowadzić wycieczkę w wyznaczone miejsce. 

 

4. Czas trwania wycieczki 

 

Wycieczka przewidziana jest na 4-5 godzin, z przerwami na odpoczynek. 

 

 

5. Trasa wycieczki  

 

Początek: Rynek Starego Miasta 

 

Koniec: Bulwary wiślane przy moście Świętokrzyskim  

 

 



 
 

 
Stacje pomiędzy: 

-   ulica Piwna 

-   Plac Zamkowy 

-   Wiadukt Markiewicza 

 

6. Szczegółowe zagadnienia 

 

a. Pomnik syreny na Rynku Starego Miasta - historia pomnika 

i miejsc, w których się znajdował; cechy charakterystyczne 

syrenki; ciekawostki związane z odbudową Starówki 

b. Szyld z syreną przed Domem Książki Varsaviana (ul. Piwna 20) - 

zmiany, jakim ulegał wizerunek warszawskiej syrenki 

c. Mural z legendą o syrenie (Plac Zamkowy) - legenda o syrence 

warszawskiej 

d. Wiadukt Markiewicza (ul. Karowa) - historia i znaczenie ulicy Karowej; 

historia wiaduktu i jego patrona, Stanisława Markiewicza; rozwój 

administracyjny Warszawy na przestrzeni wieków 

e. Bulwary wiślane - historia pomnika oraz Krystyny Krahelskiej, która 

użyczyła swoją twarz i część ciała; zmiany wokół pomnika od momentu 

jego odsłonięcia; znaczenie pomnika dzisiaj 

 

7. Podsumowanie 

 

W ramach podsumowania uczniowie dostaną krzyżówki. Hasła z krzyżówek 

będą związane z omawianymi obiektami. 

 

Możemy zorganizować wycieczkę dla mniejszej/większej liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 
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