
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Sekcja Turystyki Samorządu Słuchaczy Politechniki Warszawskiej przedstawia plan działania i 

propozycji  w tym 2022/2023 roku akademickim.  

Chciałabym, aby każdy ze Słuchaczy mógł znaleźć „ coś dla siebie” i mógł miło spędzić czas  w 

tej naszej Wspólnej Społeczności, dlatego przygotowane propozycje są różnorodne pod 

względem tematycznym, jak i czasowym. 

 

                             Mottem przewodnim jest:  

Rozbudzamy potrzeby poznawcze, estetyczne i prospołeczne 

 w atmosferze wzajemnej życzliwości i uśmiechu. 
 

Propozycje są następujące: 

1. Poznajemy Warszawę - spacery w plenerze - kontynuacja dotychczasowego programu.  

Na najbliższe miesiące zachęcam do poznania Pragi oraz innych prawobrzeżnych dzielnic 

Warszawy np. Gocław, Saska Kępa, Targówek, Bródno. 

Tematyka zwiedzania tych rejonów jest wyjątkowo obszerna. Oto tylko niektóre tematy: Religie 

i wyznania na Pradze, kobiety Pragi, murale i street art,  Szmulowizna, galerie artystyczne Pragi, 

dawny przemysł, teatry prawobrzeżne, praskich knajp dawnych tajemnice, patologie dawnej 

Pragi (gangi, porachunki, przemyt etc. w XIX wieku, międzywojniu i okresie PRLu), Rzeź Pragi. 

Ze względu na rozległość proponuję podejście obszarowe, zamiast tematycznego (w tym drugim 

przypadku kilkakrotnie chodzilibyśmy w te same miejsca, raz omawiając fabryki innym razem 

świątynie, innym razem mniejszości religijne etc.) 

Spacery będą odbywały się zawsze w czwartek w godzinach 10.00-12.00, traktując tematy do 

realizacji na raty, tzn. w kilku częściach w czasie 2-godzinnym, co  spowoduje, że bez wysiłku 

da się taki program zrealizować.  Oczywiście, jeżeli oczekiwania Państwa co do długości 

spaceru będą inne, jestem otwarta na korekty.  

Spacery będą prowadzone przez vel Spacerologa Praskiego - osobę z  grupy 

licencjonowanych przewodników prawobrzeżnych PRASKA FERAJNA. 

Cykl spacerów rozpoczynamy 26 stycznia 2023 roku – oczywiście jest to czwartek - tematem 

Koneser. Szczegóły będą przekazywane na bieżąco na naszej stronie. 

 

2. Udział w programie  „KOCHAM LAS” o każdej porze roku 

Będą to piesze wędrówki po rezerwatach i lasach otaczających Warszawę z licencjonowanym 

przewodnikiem wycieczek pieszych. Długość trasy 6-10 km. Wskazane jest zabranie ze sobą 

kijków do chodzenia. Ponieważ celem tych wędrówek jest rozwijanie poczucia zdrowia i 

kondycji fizycznej poprzez nawyk aktywnego życia, proponujemy wędrówki w każdą sobotę 

(poza okresami świątecznymi). Będziemy spotykać się o godz. 10.00 we wcześniej wskazanym 

miejscu (np. pętle autobusowe). Każdy dojeżdża we własnym zakresie. Podczas wędrówki 

planowana jest przerwa na tzw. drugie śniadanie zabrane ze sobą na wycieczkę. Na naszej 

stronie internetowej będą Państwo mogli się zapoznać z Regulaminem wycieczek leśnych. 

Planowana pierwsza wędrówka 04 lutego 2023. 

 

3. Wycieczki autokarowe 1-, 2- 3- czy 4-dniowe  

 

4. „Kącik rozmaitości” to krótkie wycieczki krajobrazowo-turystyczne, zwiedzanie wystaw i 

innych obiektów wartych poznania oraz udział w różnych wydarzeniach organizowanych w 

Warszawie i najbliższej okolicy, np.  

- Tworzymy własną wycinankę w Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie     



  Jeziornie w dniu 08 lutego 2023,  

- Wędrówka po świecie pieniądza. 

O takich wycieczkach będą Państwo informowani na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w proponowanych wycieczkach. 

Agnieszka Afek - Sekcja Turystyki Samorządu Słuchaczy UTW PW 


