PROJEKT „100 metrów od metra” przygotowany na dzień otwarty Metra Warszawskiego w dniu
9 listopada 2014 r.

Szanowni mieszkańcy Warszawy, drodzy sąsiedzi!
Zanim pojedziecie nową linią metra zobaczcie, gdzie ono Was dowiezie!
Zwiedzaliśmy we wrześniu okolice nowych stacji w ramach cyklu spacerów „ 100 metrów od metra”.
Ale dopiero teraz , kiedy zniknęły rusztowania i bariery, możecie tak naprawdę zobaczyć , jak stacje
nowej linii metra zmieniły miasto w swoim sąsiedztwie, możecie – razem z fachowym przewodnikiem
popatrzeć i porozmawiać o tym co zobaczymy , jak wyjdziemy z pociągu. Sprawdzicie , gdzie się
wybrać na spacer, randkę, czy na spotkanie ze znajomymi, a zwłaszcza z tymi spoza Warszawy, którzy
wszędzie byli i już wszystko widzieli. Wierzcie nam! Takich miejsc i widoków nie oferuje nam żadne
znane miasto ! Zresztą – sprawdźcie sami !
Zatem UWAGA! W niedzielę, 9 listopada o godzinie 13-tej jeszcze raz ruszymy na oglądanie
Warszawy – 100 metrów od metra!
A oto program spacerów:
1. Metro Warszawa Wileńska „Niezwykła Praga”
To miejsce , gdzie warto się zatrzymać na dłużej. Obok przedwojenny zespół budynków kolejowych.
Monumentalny kompleks gościł po wojnie rząd lubelski i grał w filmie „Pianista” R. Polańskiego
udając studio radiowe. Dalej lśniąca złotem Cerkiew św. Marii Magdaleny i stara Nowa Praga z
zachowanymi uroczymi kamieniczkami, zagłębiem klubowym na 11 Listopada, najstarszy na Pradze
kościół Matki Boskiej Loretańskiej i główna praska atrakcja – ZOO, gdzie w sezonie bywa i 20 000
gości dziennie. No i powszechnie dostępna w licznych knajpkach tradycyjna warszawska kuchnia!
Spacery sprzed wejścia na stację u wylotu ulicy Wileńskiej.

2. Metro Stadion „Praskie zapachy – kwiaty i czekolada”
To okolica dla smakoszy i sportowców. Stadion Narodowy i odnowiona na Euro 2012 stacja PKP.
Doskonała (i zachowana) architektura kolejowa sprzed pół wieku firmowana przez prof. A.
Romanowicza. Dalej miejsce po pierwszej polskiej wytwórni filmowej, gdzie powstało dzieło „Męty
Warszawy” (1906), a artystów opłacano gęśmi. Niedaleko klimatyczna kawiarnia, wytapetowana
starymi gazetami, dalej, obok Wedla w budynku rogatki na Grochowskiej - pijalnia czekolady i sklepik
dla łasuchów. W końcu spacer po parku Skaryszewskim z zakończeniem w minikawiarence z
domowym ciastem i pierogami.
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3. Metro Nowy Świat „Nieznane zielone miasto – spacer Skarpą Warszawską”
Proponujemy wizytę w zielonym i rzadko oglądanym Śródmieściu.
Metro Nowy Świat , Uniwersytet, Kościół Św. Krzyża, ul, Traugutta, Pl. Powstańców Warszawy,
ul. Górskiego , ul. Nowy Świat , ul. Foksal, Ordynacka, Muzeum Chopina.
4. Metro Rondo Daszyńskiego, „Odkrywamy Wolę”
Start: wejście do metra na Rondzie następnie udamy się pod Pomnik ewakuacji bojowników getta ul.
Prosta 51, Zakłady Polfy (d. Mgr Klawe) – róg ul. Karolkowej i ul. Kasprzaka, Mural na budynku
pofabrycznym róg Hrubieszowskiej i Karolakowej, d. Wytwórnia Łańcuchów Rolkowych S. Kubiaka ul.
Hrubieszowska 9, Skwer Kuryłowicza i Wola Center ul. Przyokopowa 33,Muzeum Powstania
Warszawskiego ul. Grzybowska 79.

Zapraszamy serdecznie!
Będziecie gośćmi Warszawskiej Organizacji Turystycznej
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