
 

 

 

SPACERY TEMATYCZNE I ZAJĘCIA TERENOWE 

w ramach Święta Geografii 

14.04.2018 g. 9.30-15.00 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

 

Spacery  i mini-praktyki są objęte zapisami.  

Formularz rejestracyjny zostanie otwarty 4 kwietnia 2018. 
 

I. Geograficzny (i nie tylko) spacer uniwersytecki  -  czyli od Bramy Głównej projektu 

S. Szyllera przez zakamarki Kampusu Centralnego, poprzez Skarpę Warszawską 

i ulicę Karową  

Prowadzący:    dr Piotr Kociszewski (WGSR  UW) 

Grupa wiekowa:   wszyscy zainteresowani 

 Termin:   14.04.2018 godz. 10.30-11.20 

Podczas spaceru postaramy się zapoznać uczestników z ciekawostkami codziennego otoczenia 

studiowania, pracy i nauki. Wędrówkę rozpoczniemy od Bramy Głównej, by m.in wędrować śladem 

rodziny Chopinów, ale i władców z dynastii Wazów. Z geograficznym zacięciem scharakteryzujemy 

Skarpę Warszawską dawniej i dziś, aby dalej podążać w stronę uniwersyteckich zabudowań na 

Powiślu. Powrócimy znaną wszystkim geografom ul.  Karową, identyfikując jej interesującą nazwę, jak 

i ciekawe, zlokalizowane przy niej budynki. 

 

II. Szlakiem śródmiejskich placów  

Prowadzący:   dr Mikołaj Madurowicz  (WGSR  UW) 

Grupa wiekowa:     wszyscy zainteresowani 

  Termin:   14.04.2018 godz. 10.30-11.30 

 

W ramach spaceru powędrujemy na południe i odwiedzimy place istotne dla dziejów Warszawy, takie 

jak plac Stanisława Małachowskiego, plac Jana Henryka Dąbrowskiego, plac Powstańców Warszawy, 

plac Trzech Krzyży, plac Konstytucji, plac Zbawiciela, plac Na Rozdrożu. Zwrócimy uwagę na charakter 

tych placów pod kątem stopnia ich otwartości i zamknięcia względem pozostałej tkanki miejskiej. 

  



 

 

 

 

 

 

III. Dzieje Uniwersytetu na przykładzie zabudowy Kampusu Centralnego  

Prowadzący:   mgr Adam Tyszkiewicz (UW) 

Grupa wiekowa:    wszyscy zainteresowani 

Termin:    14.04.2018 godz. 11.00-12.00 

Historia założonego w latach 1808/1816–1818 Uniwersytetu Warszawskiego jest ściśle powiązana z 

historią Warszawy i całej Polski w XIX i XX w. W trakcie spaceru po Kampusie zostaną omówione 

następujące zagadnienia: okres funkcjonowania Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, czas 

działalności Szkoły Głównej i rosyjskojęzycznego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

ponowne powołanie polskiej uczelni w 1915 r. Prowadzący spacer – Adam Tyszkiewicz zwróci 

ponadto uwagę na najciekawsze przykłady uczelnianej architektury oraz na najważniejsze tablice 

upamiętniające słynnych akademików. 

 

IV. Okolice Uniwersytetu Warszawskiego - spojrzenie na zmiany oczami kartografa 

 

Prowadzący:   dr Jolanta Korycka-Skorupa (WGSR UW),  

mgr Tomasz Nowacki (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:   Użytkownicy smartphonów w wieku pow. 12 lat 

Termin:    14.04.2018, godz. 14.15-15.00 

 

Uczestnicy podążą Traktem Królewskim posługując się interaktywną mapą Warszawy, która 

przedstawia miasto w trzech odsłonach czasowych. Mapa została przygotowana w ramach pracy 

magisterskiej na WGSR UW. 

 

V. W stronę Wisły 

Prowadzący:   dr hab. prof. UW  Artur Magnuszewski (WGSR  UW),   

dr Jarosław Suchożebrski (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:   Bez ograniczeń wiekowych 

Termin:    14.04.2018, godz. 14.15-15.00 

 

Podczas wycieczki uczestnicy poznają zagadnienia związane występowaniem wód podziemnych w 

Warszawie, specyfiką źródeł na Skarpie Warszawskiej oraz rolą Wisły i zagrożeniami jakie niesie dla 

miasta. Wycieczka obejmuje trasę: Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego - Park 

Kazimierzowski (źródła na Skarpie Warszawskiej) - Wisła (Bulwary nad Wisłą w okolicach Centrum 

Nauki Kopernik).   

 



 

 

 

 

 

 

VI.  Warszawski Manhattan na terenie dawnego Małego Getta 

Prowadzący:   dr hab. Izabella Łęcka (WGSR UW) 

Grupa wiekowa:   16-100 lat 

Termin:    14.04.2018, godz. 14.15-15.00 

 

Wycieczkę rozpocznie przejazd metrem na Rondo Daszyńskiego. Uczestnicy wycieczki poznają 

odpowiedzi na pytania: Co zostało z dawnych terenów przemysłowym sprzed wojny i z okresu PRL?  

Co jest, a co będzie w miejscu Dworca Głównego starej Warszawy? Gdzie powstało Muzeum 

Powstania Warszawskiego?  Uczestnicy poznają także najwyższe budynki Warszawy i Plac Europejski. 

Powrót odbędzie się pieszo ulicą dawnej, żydowskiej części Warszawy, która dzisiaj prowadzi wśród 

najnowszych inwestycji deweloperskich. 


