
 
 

 

 

Ulrychów znany i nieznany 

 

 

1.  Cel główny 

 

Głównym celem wycieczki jest pokazanie uczniom, jak różnorodna jest 

Warszawa i jej historia. Ponadto chcielibyśmy uwrażliwić uczniów na fakt, że 

ślady historii mogą znaleźć nawet obok swojego domu. 

 

2.  Cele szczegółowe 

 

Przy okazji miejsc historycznych na Ulrychowie uczniowie poznają historię 

całej Warszawy. 

 

Jednocześnie dowiadują się, jaką rolę w tej historii odegrali mieszkańcy 

miasta. 

 

Na trasie wycieczki są kościoły trzech różnych wyznań chrześcijańskich. 

Daje to okazję pokazania różnic między katolicyzmem, prawosławiem i 

protestantyzmem. 

 

Wycieczka obejmuje również plenerową galerię rzeźb z metalu. To 

doskonała możliwość uwrażliwienia uczniów na sztukę nowoczesną oraz 

pokazania, w jaki sposób sztuka może być wykorzystywana w celach 

propagandowych. 

 

3.  Forma wycieczki 

 

Wycieczka odbywa się w formie gry terenowej. Uczniowie zostają 

podzieleni na grupy. Każda grupa dostaje mapę obszaru, który 

obejmuje wycieczka. Na mapie są zaznaczone miejsca docelowe. 

Każda z grup ma doprowadzić wycieczkę do wskazanego miejsca. 

 

4.  Czas trwania wycieczki 

 

Wycieczka przewidziana jest na 3 godziny. Możliwy jest dodatkowy czas na 

odpoczynek. 

 

 

5.  Trasa wycieczki 

 

Początek: Pomnik “Polegli Niepokonani 1939-1945” 



 
 

 
Koniec: Polskie Nagrania 

Stacje pomiędzy: 

- Kościół mormonów 

- Tablica upamiętniająca załogę Halifaxa 

- Kościół św. Wawrzyńca 

- Cerkiew św. Jana Klimaka 

- Park gen. Sowińskiego 

- Skwer płk. Pacak-Kuźmirskiego 

- “Dobrolin”: pomnik pasty do butów 

 

6. Szczegółowe zagadnienia 

 

a. Pomnik “Polegli Niepokonani” - historia i przekaz pomnika, powstanie 

warszawskie: postawa mieszkańców Warszawy wobec powstania, rzeź 

Woli; 

b. Kościół mormonów - reformacja: różnice między kościołami 

protestanckimi a kościołem katolickim 

c. Tablica upamiętniająca załogę Halifaxa - powstanie warszawskie: 

stosunek do powstania państw sojuszniczych, pomoc powstańcom 

d. Kościół św. Wawrzyńca - historia kościoła, powstanie listopadowe: 

przebieg i przyczyny porażki, Reduta Wolska 

e. Cerkiew św. Jana Klimaka - wielka schizma, różnica między 

kościołami prawosławnym i katolickim 

f. Park gen. Sowińskiego - gen. Sowińskiego i jego rola w 

powstaniu listopadowym, historia parku 

g. Skwer płk. Pacak-Kuźmirskiego - I Biennale Rzeźby w Metalu, 

znaczenie sztuki w propagandzie komunistycznej, cechy sztuki 

nowoczesnej 

h. “Dobrolin”: pomnik pasty do butów - płk. Pacak-Kuźmirski i jego rola w 

obronie Warszawy we wrześniu 1939, ściana ognia, postawa 

mieszkańców Warszawy podczas obrony miasta 

i. Polskie Nagrania - znaczenie wytwórni dla rozwoju polskiej muzyki, Big 

Cyc przykuty do nagrań 

 

7. Podsumowanie wycieczki 

 

W ramach podsumowania uczniowie dostaną krzyżówki. Hasła z krzyżówek 

będą związane z miejscami, które odwiedziliśmy w czasie wycieczki. 

 

Możemy zorganizować wycieczkę każdej  liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 

mailto:kontakt@windzoone.pl

