
 
 

 

 

Warszawa nieobecna: Śródmieście 

 

 

1. Cel główny 

 

Głównym celem wycieczki jest uświadomienie uczniom, jak bardzo zmieniło 

się centrum Warszawy w wyniku II wojny światowej. Pokazanie im, jak 

Śródmieście Warszawy wyglądało przed wojną, co z tamtej Warszawy 

pozostało do dzisiaj. 

 

2. Cele szczegółowe 

 

Zapoznanie uczniów z przedwojennymi planami Warszawy, 

pokazanie, jak zmieniała kartografia. 

 

Odwiedzenie budynku PAST-y, opowiedzenie historii budynku, w tym 

jego roli w czasie Powstania Warszawskiego. 

 

Pokazanie przebiegu murów getta w tej części miasta. 

 

 

3. Forma wycieczki 

 

Wycieczka podzielona jest na trzy części. w pierwszej przechodzimy 

spacerem przez Śródmieście. Po drodze wyjaśniamy, co się na danym 

obszarze zmieniło i z jakiego powodu. Druga część to prezentacja, 

przedwojennych planów Warszawy, zdjęć i fragmentów filmów, które 

pokazują Śródmieście przed wojną. Prezentacja odbywa się w budynku 

PAST-y. Trzecia część to wejście na taras widokowy PAST-y. Uczniowie na 

przedwojennym planie Warszawy oznaczają współczesne budynki i ulice. 

 

4. Czas trwania wycieczki 

 

Wycieczka przewidziana jest na jakieś 3 godziny. Możliwa jest przerwa 

na posiłek bądź odpoczynek. 

 

5. Trasa wycieczki 

 

Początek: Teatr “Lalka” w Pałacu Kultury i Nauki 

Koniec: Budynek PAST-y (ul. Zielna 39) 

Stacje pomiędzy: 



 
 

 
- Pomnik Janusza Korczaka 

- Przychodnia na Mariańskiej 

- Plac Grzybowski 

- Ulica Próżna 

 

6. Szczegółowe zagadnienia 

 

a. PKiN - przebieg ulic przedwojennej Warszawy, okoliczności 

wybudowania Pałacu Kultury, wyburzenie kamienic i zmiana charakteru 

centralnej części Warszawy 

b. Pomnik Janusz Korczaka - umiejscowienie sierocińca, Małe getto, 

bohaterska postawa Janusza Korczaka i tragiczny los jego podopiecznych 

c. Przychodnia na Mariańskiej - budowa i pierwotne przeznaczenie 

kamienicy, szkoła pielęgniarek, szpital powstańczy, wpis do rejestru 

zabytków, ulica Mariańska przed wojną, Osiedle Mariańska 

d. Plac Grzybowski - kościół Wszystkich Świętych, przedwojenne 

linie tramwajowe, ul. Bagno przed i po wojnie, przebudowa Placu 

e. ul. Próżna - Żydzi w Warszawie, skrzyżowanie kultur, Synagoga 

Nożyków, kultura żydowska dzisiaj 

f. Budynek PAST-y - pierwszy wieżowiec w Warszawie, co znaczy skrót 

PAST, jak przebiegały walki o budynek w czasie powstania 

warszawskiego, gdzie jest ulica Zielna 

 

7. Szczegóły prezentacji 

 

W ramach prezentacji w budynku PAST-y pokażemy: 

- zestawienie planu Śródmieścia przed wojną i współcześnie 

- przedwojenne zdjęcia miejsc, które mijaliśmy po drodze 

- fragment filmu “Powstanie Warszawskie”, na którym widać budynek 

PAST-y i ulicę Zielną 

- fragment filmu “Korczak” 

 

8. Podsumowanie 

 

W ramach podsumowania wejdziemy na taras widokowy budynku PAST-y. 

Uczniowie będą mieli nanieść wskazane obiekty widoczne z tarasu na 

przedwojenny plan Warszawy. 

 

Możemy zorganizować wycieczkę dla mniejszej/większej liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 

mailto:kontakt@windzoone.pl

