
 

 

Warszawa pod Skarpą - etap 3 

 

 

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 opowiadamy 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 Myśliwieckiej i Rozbrat 

Koniec: pomnik Fryderyka Chopina 

Stacje pomiędzy: 

- stadion Legii 

 



 

 

- siedziba Programu 3 Polskiego Radia 

- Zamek Ujazdowski 

- ulica Agrykola 

- Stara Pomarańczarnia 

 

 

6.  Szczegółowe zagadnienia 

 

a. Róg Myśliwieckiej i Rozbrat - historia szkoły i budynku, kto ukończył 

liceum im. Batorego, znaczenie szkoły w przed i po wojnie 

b. Stadion Legii - która część stadionu jest zabytkowa, ile razy Legia 

była Mistrzem Polski, gdzie był basen Legii i jaką miał głębokość, 

kto dał największy koncert na kortach Legii 

c. Siedziba Programu 3 Polskiego Radia - historia Trójki, wpływ listy 

przebojów Trójki na historię polskiego rocka, sławni dziennikarze 

muzyczni, nagrania w studiu im. Agnieszki Osieckiej 

d. Zamek Ujazdowski - pierwsze osady na terenie dzisiejszej Warszawy, 

historia zamku, klub piłkarski Agrykola i jego wychowankowie, Juwenalia 

e. Agrykola - skąd nazwa ulicy, latarnie gazowe, pomnik Jana III 

Sobieskiego, dlaczego “Łazienki” 

f. Stara pomarańczarnia - architektura antyczna w XVIII wieku, hodowle 

egzotycznych roślin, pierwotne plany budowy Świątyni Opatrzności 

Bożej, chińskie wpływy w Warszawie, mieszkanie Ludwika XVIII, Teatr 

Królewski, głaz Jastrzębowskiego 

g. Pomnik Fryderyka Chopina - Chopin a Warszawa, historia pomnika i jego 

losy w czasie wojny, koncerty chopinowskie, Konkurs chopinowski 

 

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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