
 
 

 

 

 

Warszawa pod Skarpą - etap 1 

 

 

1.  Cel główny 

 

Głównym celem wycieczki jest pokazanie uczniom Warszawy i jej historii 

z perspektywy podnóża skarpy wiślanej. Idąc z północy na południe 

zatrzymujemy się w wybranych miejscach i poznajemy historie z tym 

miejscem związane. 

 

2.  Cele szczegółowe 

 

Uczniowie poznają historię i znaczenie miejsc i obiektów, które widać 

z podnóża skarpy. 

 

Uczestnicy zaznajamiają się z historią Warszawy pod kątem zmian 

administracyjnych i przebiegu koryta Wisły. 

 

Jednocześnie uczniowie mają okazję doświadczyć Warszawy jako miasta, 

które w nawet najbardziej niepozornych miejscach kryje różnego rodzaju 

ciekawostki, a nawet tajemnice. Warszawa Miastem Miejsc - takie hasło 

najlepiej według nas oddaje charakter naszej stolicy i pod takim kątem 

uczniowie będą mieli okazję to miasto poznać. 

 

3.  Forma wycieczki 

 

Wycieczka ma charakter gry terenowej. Uczniowie zostają podzieleni na 

grupy. Każda grupa otrzymuje mapę z zaznaczonym miejscem, do którego 

ma doprowadzić całą wycieczkę. 

 

4.  Czas trwania wycieczki 

 

Wycieczka przewidziana jest na 4 godziny z możliwością przerwy na 

odpoczynek/posiłek. 

 

5.  Trasa wycieczki 

 

Początek: Park Fontann na Nowym Mieście 

Koniec: Wiadukt Markiewicza przy ulicy Karowej 

Stacje pomiędzy: 



 
 

 

 

- ulica Mostowa 

- Góra Gnojna 

- Arkady Kubickiego 

- Most Kierbedzia 

- Mariensztat 

 
 

6. Szczegółowe zagadnienia 

 

a. Fontanny - William Lindley i warszawska kranówka, Państwowa 

Wytwórnia Papierów Wartościowych i jej znaczenie podczas 

okupacji, Maria Skłodowska-Curie i jej związki z Warszawą, zakony 

kontemplacyjne w Warszawie 

b. Ulica Mostowa - pierwszy most w Warszawie, historia murów 

Warszawy, koncert Kultu w Starej Prochowni 

c. Góra gnojna - pierwsze warszawskie wysypisko śmieci, upór 

mieszkańców 

d. Arkady Kubickiego - pierwsza osada na terenie Warszawy, 

przeprowadzka Zygmunta III do Warszawy, funkcje arkad na 

przestrzeni lat, historia ogrodów Zamku Królewskiego 

e. Most Kierbedzia - Wiadukt Pancera, dom samobójców, łaźnie nad 

Wisłą, losy mostu w czasie wojen, trasa W-Z i jej znaczenie 

f. Mariensztat - co to były jurydyki, dlaczego Mariensztat, jak 

zmieniały się granice Warszawy, most Ponińskiego i jego losy w 

czasie powstania kościuszkowskiego 

g. Wiadukt Markiewicza - kim był Stanisław Markiewicz, jakie budynki w 

Warszawie projektował Stefan Szyller, co oznaczają rzeźby na 

wiadukcie, rajd Barbórki 

 

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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