
 
 

 

 

Warszawa pod skarpą - etap 2 

 

 

 

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: róg ulic Tamka i Topiel  

Koniec: Plaża nad Wisłą  

Stacje pomiędzy: 

 



 
 

 

- Stacja Powiśle 

- róg ulic Książęcej i Kruczkowskiego - Park Rydza-Śmigłego 

- Pomnik “Chwała Saperom” 

 

 

6. Szczegółowe zagadnienia 

 

 

a. Róg ulic Tamka i Topiel - Zamek Ostrogskich i legenda o Złotej Kaczce, 

klasztor Szarytek i jego historia, blok “Młot” 

b. Stacja Powiśle - skąd nazwa “Powiśle”, dlaczego stacja stała się zabytkiem, 

gdzie jest granica Powiśla, mosty Poniatowskiego i średnicowy, dawne 

zabudowania w okolicy (młyn parowy, gazownia) 

c. Róg ulic Książęcej i Kruczkowskiego - Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 

Ziemi (Biały Pałacyk, Willa Pniewskiego, krew powstańca) , ogród  

“Na Książęcym”, elizeum 

d. Park Rydza-Śmigłego - pochodzenie nazwy Solec, przedwojenny ośrodek 

przemysłowy (Browar Weissa), przedwojenna zabudowa Solca, walki 

powstańcze i wyburzenie dzielnicy, kamienne schody, rzeźba “Unity” 

e. Pomnik “Chwała Saperom” - kim był Jan Nowak-Jeziorański, hotel “Powiśle” 

i architektura modernistyczna, gdzie stał staromiejski pomnik syreny, rola 

saperów podczas walki, symbolika pomnika 

f. Plaża nad Wisłą - przeprawa berlingowców, płyta desantu, ucieczka 

z powstańczej Warszawy, druga część pomnika “Chwała Saperom”, pierwszy 

w Warszawie klub plenerowy, próba pobicia rekordu Guinnesa 

 

 

7. Podsumowanie 

 

W ramach podsumowania uczniowie dostaną krzyżówki. Hasła z krzyżówek będą 

związane z omawianymi obiektami. 

 

 

Możemy zorganizować wycieczkę dla każdej liczby uczestników. 

Aby przygotować kalkulację prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

kontakt@windzoone.pl   |   Tel. 506 058 047 
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