
Słowo wstępne 

Tu będzie Co czyni 
Wolę dzielnicą, jaką 
znamy i kochamy? 
Ciekawa Wola to nie 
mit, co potwierdza 
niniejsze opracowa-
nie! Wskazujemy 
atrakcje, które przy-
ciągają turystów, jak  
i nowych osiedleń-
ców. Przedstawiamy 
tutejsze zabytki  
i miejsca, które 
rdzenni mieszkańcy 
Woli darzą sentymen-
tem.  

Jeden z nich - Janusz 
Orowiecki opowiada 
w inspirujący sposób 

o dzielnicy z perspek-
tywy człowieka przy-
glądającego się roz-
wojowi Woli przez 
całe życie.  

W jaki sposób zmie-
niała się jedna z naj-
bardziej znanych 
wolskich ulic - ulica 
Kasprzaka? Co czyni 
ją tym miejscem, któ-
re znamy dzisiaj  
i w jaki sposób może 
wyglądać jej przy-
szłość? Zanadto też 
nie słodzimy – każda 
dzielnica, również 
Wola, ma swoje pro-
blemy. Dlatego  

w przygotowanej dla 
Was beczce dobrych 
informacji o Woli 
dodaliśmy trochę 
dziegciu w postaci 
tajemnic miejscowe-
go półświatka. 

Zapraszamy  
do czytania! 

 

Weronika Czasak 

Kasprzaka wczoraj i dziś 

Początek XXI wieku. 
Warszawa. Rondo 
Daszyńskiego. To tu 
rozpoczyna się frag-
ment dzielnicy Wola 
– Czyste. Stojąc na 
rondzie i patrząc na 
zachód, w kierunku 
ulicy Kasprzaka, wi-
dać dwie kontrastują-
ce ze sobą budowle. 
Po prawej stronie 
błyszczący w słońcu 
nowoczesny budynek 

– szkło i aluminium. 
Po lewej pożółkłe, 
obdrapane ściany – 
wielka płyta. To biu-
rowiec jednego z no-
wych banków  
i opuszczone hale fa-
bryczne nieistniejące-
go już zakładu.  
To widoki powszech-
ne na Czystem. 

Idąc dalej po nierów-
nych płytach chodni-

kowych ulicy Ka-
sprzaka dochodzi się 
do pierwszej prze-
cznicy – ulicy Karol-
kowej. To tu ostała 
się jedna z niewielu 
polskich fabryk – 
POLFA. Odnowiona 
fasada, plastykowe 
okna, w których wi-
dać nowoczesne sale 
badawczo-
produkcyjne.  
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Od frontu wielkie billboardy 
reklamujące produkowane tu 
leki. Powiew nowoczesności  
w starych murach. Naprzeciw-
ko POLFY widać osamotnioną 
kilkupiętrową, przedwojenną 
kamienicę. Graniczy z nią 
wielki plac budowy z koparka-
mi, gigantycznym dźwigiem, 
kurzem i pyłem. Jeszcze mie-
siąc temu stał tu mały zakład 
samochodowy, jednak nowe 
inwestycje w dzielnicy wyklu-
czyły jego istnienie. Za pół ro-
ku zobaczymy w tym miejscu 
nową szklaną bryłę – 
„biurowiec przyjazny dla oto-
czenia”. 

Przemieszczając się dalej 
wzdłuż prostej ulicy mijamy 
kolejny bank, który swym 
kształtem przypomina statek. 
Zmierzają do niego mężczyźni 
w garniturach i kobiety w nie-
nagannych kostiumach. Gdy 
jednak odejdziemy na około 
pięćdziesiąt metrów od głów-
nej ulicy naszym oczom ukaże 
się odmienny widok. Niska, 
parterowa hala produkcyjna,  
z powybijanymi oknami i da-
chem porośniętym trawą. To 
wszystko, co pozostało po 
dawnych Zakładach Kasprza-

ka. Zaraz obok wzrok obserwa-
tora kieruje się na wysoki, jak-
by niedokończony budynek. To 
dawne Zakłady Róży Luksem-
burg. Obecnie częściowo prze-
kształcone w biurowiec. Frag-
ment górującej nad okolicą bu-
dowli lśni nowymi szklanymi 
ścianami. Druga jej połowa to 
obdrapany tynk, dziury po wy-
montowanych lub wybitych 
oknach oraz mury przesiąknię-
te wszechobecną tu kiedyś rtę-
cią. Przed budynkiem rosną na 
wpół obumarłe topole. To dwie 
twarze ulicy Kasprzaka. 

Obok tych wszystkich zakła-

dów znajdowała się szkoła 

podstawowa. Co tydzień na 

zajęciach z gimnastyki, które 

odbywały się na „świeżym” 

powietrzu można było podzi-

wiać różnokolorowe, śmier-

dzące dymy uchodzące z ko-

minów POLFY. Dzieci zakła-

dały się, jaki kolor wypuści 

dziś POLFA: biały, żółty, 

W połowie lat osiemdzie-

siątych Kasprzaka była tętniącą 

życiem ulicą przemysłową. Co-

dziennie na szóstą rano ludzie 

podążali do pracy. Zakłady 

POLAM i Róża Luksemburg 

produkowały żarówki i świe-

tlówki. Zakłady im. Marcina 

Kasprzaka wytwarzały radia  

i sprzęt łączności dla wojska. 

POLFA produkowała leki.  

czerwony czy niebieski. Także 

raz w miesiącu można było zo-

baczyć czołgi opuszczające 

dzielnicę na wielkich wieloko-

łowych ciężarówkach. Na spa-

cerze zaś można było zadumać 

się, dlaczego przy Rondzie nie 

rośnie trawa, a krzewy są 

uschnięte. 
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WOLA 

Wynajmowali łódki i pływali 

po jeziorku. W 1904 roku na 

ulicy Dworskiej bronił się 

przed rosyjskimi żandarmami 

Marcin Kasprzak, osłaniając 

nielegalną drukarnię SDKPiL. 

Jego nazwiskiem nazwano uli-

cę w 1950 roku. W 1916 roku 

ulicę Dworską przyłączono do 

miasta, a dopiero w 1963 już 

jako Kasprzaka, została połą-

czona z ulicą Prostą i prowa-

dziła do centrum Warszawy. 

* * * 
W XVIII i XIX wieku 

obecna ulica Kasprzaka zwana 

była Drogą Dworską, gdyż bie-

gła obok dworu bankiera Karo-

la Schulta. Była to peryferyjna 

droga we wsi Wola. Na począt-

ku XX wieku plac w narożniku 

obecnych ulic Kasprzaka i Ka-

rolkowej był ulubionym miej-

scem spotkań i zabaw miesz-

kańców Woli. Przychodzili tu 

do parku, nad brzeg dużego 

stawu, do restauracji z muzyką, 

kręgielnią i strzelnicą.  Zakłady Radiowe im. Kasprzaka 
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W połowie lat dziewięćdziesią-
tych ulica Kasprzaka wygląda-
ła na opustoszałą. Ludzie nie 
spieszyli rano do pracy, bo za-
kłady: Kasprzaka, Róży Luk-
semburg i POLAM-u zostały 
zamknięte. Ogłosiły upadłość. 
Większość po fabrycznych bu-
dynków ulegała powolnej rui-
nie. Maszyny wywieziono lub 
skradziono i sprzedano na 
złom. Hale zostały opróżnione 
ze wszystkiego, co mogło zo-
stać spieniężone. Budynek biu-
rowy zakładów Kasprzaka sto-
jący przy ulicy straszył prze-
chodniów wnękami po wy-
montowanych oknach i rozbi-
tych ścianach. Przypominał 
stelaż niedokończonej budowy. 
Ludzie pracujący niegdyś  
w tych zakładach przeszli już 
na emerytury. Niektórzy leczy-
li się na nowotwory spowodo-
wane pracą w szkodliwych wa-
runkach, o których nikt wcze-
śniej nie mówił. Inni topili 
smutki w tanim winie. Ich 
dzieci skończyły już szkołę. 

Źródła fotografii: 
https://kgpp.pl/2020/06/30/wola-w-przeszlosci-i-dzisiaj/ 
https://www.wikiwand.com/pl/Zak%C5%82ady_Radiowe_im._Marcina_Kasprzaka_w_Warszawie 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Marcina_Kasprzaka_w_Warszawie#/media/
Plik:Ulica_Marcina_Kasprzaka_w_Warszawie_2019.jpg 

Większość szybko założyła 
rodziny, nieliczni uczyli się 
dalej. Kasprzaka czekała na 
zmiany. 

Ulica Kasprzaka i jej są-

siedztwo w ciągu ostatnich lat 

przerodziło się z upadającej 

dzielnicy robotniczej w prome-

nadę z bankami i nowoczesny-

mi biurowcami. Większość sta-

rych budynków zakładowych, 

zbudowanych w komunistycz-

nej Polsce, zostało przerobio-

nych na nowoczesne budowle 

ze szkła i aluminium. Powstały 

też nowe wieżowce, w miej-

scach dawnych zakładowych 

placów. Ulica na miarę XXI 

wieku. To widok z zewnątrz,  

z przystanku autobusowego lub 

samochodu. Gdy jednak odej-

dziemy kilkadziesiąt metrów 

od głównej arterii zobaczymy 

stare zniszczone hale i zdewa-

stowaną zabudowę. To także 

oblicze ulicy Kasprzaka. 

 

Anna Styczek 
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Budynki Zakładów im. Kasprzaka przebudowane na biurowce 

Ulica Marcina Ka-
sprzaka dziś - widok 
w kierunku Ronda 
Daszyńskiego 



Rozmowa z nauczycielem in-
formatyki LXXXVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bata-
lionu „Zośka”, mieszkańcem 
dzielnicy Wola, Januszem 
Orowieckim. 

Antoni Zbiciński: Ile lat Pan 
mieszka na Woli? 

Janusz Orowiecki: Ja? To py-
tanie bardzo trudne, bo zdradza 
mój wiek. Mieszkam od uro-
dzenia, czyli już ponad 50 lat. 

AZ: A który okres wspomina 
Pan najlepiej? 

JO: Dzieciństwo a drugim ta-
kim okresem jest czas, kiedy 
byłem już samodzielny, ożeni-
łem się, miałem już dzieci,  
w Polsce właśnie trwała trans-
formacja. Wola bardzo się 
zmieniła w tym czasie. 

AZ: Podoba się Panu obecny 
wygląd Woli i to jak się zmie-
nia? 

JO: tak i to jak się zmienia. 
Natomiast jest jeszcze kontrast 
np. tam gdzie ja mieszkam 
przy ulicy Kasprzaka, to jest  
w pobliżu  stacji metra Rondo 
Daszyńskiego. Z jednej strony 
opustoszałe kamienice z poza-
bijanymi oknami, z drugiej no-
woczesne wieżowce a z trze-
ciej ostatnia z fabryk, która by-
ła na Woli. Ja się urodziłem  
w dzielnicy robotniczej. Do-
okoła otaczały mnie same fa-
bryki: Polfa, Gazownia, Wa-
ryński, Świerczewski, Zakłady 
Radiowe Kasprzaka, Polam im. 
Róży Luksemburg. To były 
wszystko zakłady przemysło-
we, dzisiaj w tych miejscach są 
biura lub apartamentowce. Ale 
została jeszcze Polfa. I właśnie, 
w takim miejscu mieszkam, 
gdzie jest połączenie jeszcze 
funkcjonującej Polfy, starego 
rozsypującego się budownic-

twa oraz „pięknych” szklanych 
domów.  Czekam aż to wszyst-
ko zostanie jakoś ładnie zago-
spodarowane.  

AZ: Bardziej się Panu podo-
bają te stare kamienice, które 
zaczęto odnawiać czy te nowe 
budynki? 

JO: Odnowione stare kamieni-
ce przy ulicy Pańskiej są bar-
dzo ładne. Natomiast w okoli-
cy, w której mieszkam są to 
pojedyncze oddalone od siebie 
budynki niespojone w jedną 
całość. Uważam, że w tym wy-
padku lepsze jest zburzenie 
nienadających się do remontu 
budynków i ciekawe zagospo-
darowanie terenu po nich, np. 

poprzez wybudowanie osiedla, 
jakim jest 19 dzielnica, która 
powstała na terenie byłych za-
kładów Waryńskiego, w któ-
rych produkowało się maszyny 
rolnicze a potem budowlane. 
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Tak się mieszka tylko na Woli  

WOLA 

„Nigdy jednak nie chciałem się 

wyprowadzić, bo po prostu mi 

się w tym miejscu podoba” 

Park Sowińskiego    Fot. A.Zbicińśki 

AZ: Jakie jest Pana ulubione 
miejsce na Woli?  

JO: Oba parki – park Szymań-
skiego oraz Sowińskiego, to 
parki, które lubię i często od-
wiedzam. Codziennie przez nie 
przechodzę w drodze z domu 
do naszego liceum. Oba parki, 
to taka ostoja ciszy od zgiełku 
wielkomiejskiego, która jak 
najbardziej jest nam potrzeb-
na .  

AZ: Co  Panu podoba się  
a co nie w naszej dzielnicy? 
Co prawda Pan już powie-
dział, że przeszkadza Panu 
ten kontrast, ale liczę na nie-
co więcej. 

JO: Tak, nie podoba mi się ten 
kontrast, teren, na którym 
mieszkam to była dzielnica 
przemysłowa tzw. robotnicza. 
Z jednej strony piękne budynki 
z drugiej rozwalającego się rui-
ny, gdzie spotykamy pełno 
śmieci. 

Nie wszystko udało się jeszcze 
zmienić. 

Z drugiej strony podoba mi się 
to, że jednak powoli, ale dziel-
nica pięknieje. 
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AZ: Dlaczego zdecydował się 
Pan tutaj mieszkać?  

JO: Mieszkać? Ja się tutaj uro-
dziłem, 50 metrów od mojego 
osiedla, w Szpitalu Wolskim. 
Miałem możliwość wyprowa-
dzenia się, ale nigdy się nie 
wyprowadziłem i mieszkam do 
dziś na tym samym osiedlu.  
Co prawda to jest już moje 
czwarte mieszkanie, zmieniłem 
w międzyczasie trzy. Nigdy 
jednak nie chciałem się wypro-
wadzić, bo po prostu mi się w 
tym miejscu podoba. Moje 
osiedle jest bardzo zielone, ni-
ska zabudowa czteropiętro-
wych bloków. To było kiedyś 
osiedle dla pracowników Za-
kładów Radiowych Kasprzaka. 
Na przeciwko tego osiedla na 
terenie po byłych zakładach 

radiowych jest dzisiaj bank 
BNP Paribas, Teatr Drama-
tyczny scena na Woli, a  w biu-
rowcu tych zakładów mieści 
się obecnie A&O Hostel. 

AZ: Czy ktoś z Pana rodziny 
pracował w tych zakładach? 

JO: tak, moja mama pracowa-
ła. Później również mój starszy 
brat, mało brakowało a i ja 
bym w nich pracował. Jak by-
łem młodym chłopcem to 
oczywiście tylko Zakłady Ra-
diowe Kasprzaka. Rodzina pra-
cowała w tych zakładach, ja 
jeździłem na kolonie, byłem  
z nimi bardzo związany. 

AZ: Jak Pan ocenia zmiany 
w krajobrazie – tęskni Pan 
czasem za dawnym wido-
kiem ? 

JO: Jedynym to się podoba 
drugim nie. Ja przyznam szcze-
rze, że sama fabryka dla ludzi 
była w porządku, no bo mieli 
gdzie pracować, ja jestem za-
dowolony z tego, że już nie 
mieszkam w dzielnicy przemy-
słowej. Wiązało to się z różne-
go rodzaju uciążliwościami. 
Uważam, że fabryki nie powin-
ny być w centrach miast.  
W latach 50-tych XX wieku, 
wtedy kiedy powstały zakłady 
radiowe Wola była przedmie-
ściem, a tereny, na których po-
wstało moje osiedle to był las. 

AZ: Dziękuję za interesującą 
rozmowę! 

JO: Dziękuję. 

nych i muzeów, dlatego ta wy-
jątkowa dzielnica z pewnością 
przykuje uwagę miłośników 
historii. Znajduje się tu ważne 
dla mieszkańców stolicy  Mu-
zeum Powstania Warszawskie-
go (wstęp od 15 do 20 złotych) 
oraz obowiązkowy punkt wy-
cieczek przede wszystkim  
z Izraela – Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin (w 
czwartki wstęp jest bezpłatny). 
Na terenie Woli położony jest 
również największy w woje-

Lubimy podróżować – nasza 
ciekawska natura każe nam 
zwiedzać odległe miejsca po-

znawać ich historię. Na co 
dzień jednak często zapomina-
my o tym, że nasza najbliższa 

okolica również skrywa swoje 
tajemnice . Warszawska Wola 
może i na pierwszy rzut oka 

nie zachwyca wyglądem ani 
nie wzbudza szczególnego za-
interesowania, ale znajdziemy 

na niej mnóstwo miejsc war-
tych naszej uwagi. Jeśli chcecie 
spędzić ciekawy dzień na Woli, 

ale nie wiecie jak, mam parę 
propozycji. 

Historyczna Wola 
 

Na Warszawskiej Woli nie bra-
kuje ważnych miejsc historycz-

wództwie mazowieckim 
Cmentarz Żydowski.  Bilet 
wstępu na teren nekropolii 
kosztuje dziesięć złotych i jest 
tego zdecydowanie warty, po-
nieważ znacząco różni się od 
typowych,  polskich cmentarzy. 
Aby nie psuć niespodzianki, 
zdradzając zbyt wiele napiszę 
tylko, że Cmentarz Żydowski 
mieści się w lesie.  Można za-
tem połączyć poznawanie innej 
kultury z klimatycznym space-
rem. 

Spacerem po Woli 
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Muzeum Powstania Warszawskiego 



Odpoczynek aktywny i nie 
tylko 

Mieszkańcy Woli doceniają 
posiadanie w swojej okolicy 
licznych miejsc przeznaczo-
nych na rekreację. Jednym z 
nich jest park Szymańskiego, 
gdzie można pójść na spacer, 
ale również spędzić czas ak-
tywnie – w parku wytyczone są 
specjalne trasy dla rolkarzy. 
Latem, wieczorową porą, w 
powstałym niedawno Multime-
dialnym Parku Fontann odby-
wają się pokazy świetlne. 
Świetnym miejscem na aktyw-
ny wypoczynek oraz schłodze-
nie się w upalne dni jest Park 
Wodny Moczydło, gdzie sko-
rzystać możemy z trzech base-
nów – sportowego, rekreacyjno
-sportowego oraz wodnego pla-
cu zabaw, ze zjeżdżalnią i in-
nymi atrakcjami. Minusem są 
ogromne tłumy w godzinach 
szczytu – jeśli chcemy mieć 
gwarancję wejścia na basen, 

bilety trzeba kupić nawet dzień 
wcześniej, najlepiej przez in-
ternet (https://
aktywnawarszawa.waw.pl/pl/
osrodki-sportowe/park-wodny-
moczydlo). 

A na deser… 

Dla miłośników słodkości 
świetną propozycją będzie od-
wiedzenie Pracowni Cukierni-
czej „Zagoździński”, przy ul. 
Górczewskiej 15. Sprzedaje się 
tam tradycyjne pączki, na które 
przepis pozostaje niezmienny 
już od ponad 90 lat i jest prze-
kazywany z pokolenia na po-
kolenie. Trzeba się jednak spie-
szyć, bo po te przysmaki kolej-
ka zaczyna ustawiać się już 
nawet o trzeciej nad ranem. 
Jeśli natomiast macie ochotę 
usiąść i napić się kawy, a przy 
okazji spędzić czas w towarzy-
stwie zwierząt, Miau Cafe na 
ulicy Zawiszy 14 to miejsce 
idealne. Jest to jedna z tak zwa-
nych kocich kawiarni , znanych 

niegdyś tylko w Japonii, a od 
pewnego czasu popularnych 
również w Europie.  Lokal po-
dzielony jest na dwa pomiesz-
czenia – w jednym możemy 
zjeść kawałek ciasta czy napić 
się kawy, a w drugim podzi-
wiać, głaskać i bawić się z wol-
no chodzącymi kotami. 

Oliwia Borucka 

z nim na Woli zaczęły powsta-
wać zakłady przemysłowe  
i osiedla dla robotników. Przy-

bywała tu ludność z odległych 
obszarów w poszukiwaniu pra-
cy, której nie było dla wszyst-

kich. Powodowało to, że nie-
którzy schodzili na „złą drogę”, 
a Wola była znana z działalno-

ści zorganizowanych grup 
przestępczych.  

Wola to nie tylko piękne, spo-
kojne parki, nekropolie wielu 
religii i muzea, to także dziel-

nica o zgoła odmiennym obli-
czu…  

W XIX wieku osiedlali się tu 
przestępcy, którzy odbyli wy-

mierzoną karę w carskich wię-
zieniach. Wiek XX przyniósł 
rozwój przemysłu, a wraz  

Jak jest teraz? Na pewno dużo 
bezpieczniej, ale w statysty-
kach policyjnych nadal zajmuje 

wysokie miejsce pośród war-
szawskich dzielnic. Zaprasza-
my do krótkiej kroniki policyj-

nej. 
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Odmienne oblicze dzielnicy Wola 

WOLA 

Źródła fotografii: 
https://warsawtour.pl/project/muzeum-powstania-
warszawskiego/?doing_wp_cron=1636844475.1743190288543701171875 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pracownia_Cukiernicza_Zago%C5%BAdzi%C5%84skiego_na_G%C3%B3rczew
skiej_15_w_Warszawie.jpg 

Pracownia Cukiernicza  
Zagoździńskiego 



Rok 2021 

Przerażające znalezisko  
w Moczydle 

W marcu, 2020 roku policyjni 
nurkowie wyłowili zwłoki ko-
biety ze stawu wolskiego Parku 
Moczydło. Ciało znalazł przy-
padkowy przechodzień. Do-
tychczasowe ustalenia śled-
czych nie przyniosły odpowie-
dzi na pytanie o przyczyny 
śmierci kobiety.  

Przestępczość na Woli—głośne sprawy 

Pani zabiła pana 

Zbrodnia to niesłychana. – pa-
rafrazując słowa polskiego 

wieszcza Adama Mickiewicza. 
Tym razem to jednak nie poe-
zja, a tragiczne fakty. Trzy-

dziestego listopada 2020 roku, 
około godziny 16.00 policja 
otrzymała  zgłoszenie o męż-

czyźnie leżącym na klatce 
schodowej z widoczną ran kłu-
tą klatki piersiowej. Mężczy-

zna zmarł na miejscu w wyniku 
odniesionych obrażeń serca  
i lewego płuca. Śledczy ustali-

li, że za zabójstwem mężczy-
zny stoi najprawdopodobniej 
żona oskarżonego, Monika P. 
Kobiecie grozi dożywocie. 

Str. 7 

Zatrzymany za dziecięcą 
pornografię i narkotyki 

Na początku bieżącego roku 
funkcjonariusze wolskiej 
policji aresztowali  37-
letniego mężczyznę pod za-
rzutem posiadania i rozpo-
wszechniania treści porno-
graficznych  z udziałem 
osób nieletnich.   Zatrzyma-
ny usłyszał także zarzut po-
siadania substancji psycho-
tropowych. Mężczyźnie 
grozi łącznie do 12 lat wię-
zienia.  

Drukarnia fałszywych do-
kumentów 

Funkcjonariusze CBŚP od-

kryli nielegalną drukarnię 
wytwarzającą fałszywe do-
kumenty, w tym paszporty, 

dowody osobiste, prawy jaz-
dy i dyplomy ukończenia 
szkół. Trwa ustalenie kata-
logu klientów drukarni. 

Zdewastowany kościół  

Dziesięć minut po północy, 

20 lutego 2021 roku, dwóch 
mężczyzn zdewastowało  
kościół św. Augustyna 

(dokładny adres). Zniszcze-
niu uległo lewe skrzydło 
drzwi, ściany, mury i po-

sadzki – oblane czerwoną 
farbą. Policja szuka spraw-
ców. 

Julia Szymańska, Gabriela Smith 

Źródła tekstu i fotografii: 
https://warszawa.naszemiasto.pl/tag/zabojstwo-na-woli 
https://iwola.pl/na-sygnale/kradzieze-i-rozboje/ 
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/wola/warszawa-wola-cialo-kobiety-wylowione-ze-stawu-w-parku-moczydlo-4383319 



O PROJEKCIE WOLA 

LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. BATALIONU „ZOŚKA”  

W WARSZAWIE  
 

Zespół redakcyjny: Antoni Zbiciński - III a, Oliwia Borucka – kl. III f,  
Weronika Czasak - kl. III f, Gabriela Smith - kl. III h,  
Julia Szymańska – kl. III j 
Opiekunowie ze strony grona pedagogicznego:  
 Anna Szymczak, Agnieszka Mosoń - korekta.  

Wiosną 2021 roku, dzięki inicjatywie nauczycieli 
historii, nasza szkoła przystąpiła do dzielnicowego 
programu „Wola – Ludzie - Historia - Przyroda 
organizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa. Celem zespołowej pracy był ambitny 
projekt zatytułowany „Wola – wielka historia, któ-
ra się nie skończyła”. Projekt wspierał rozwój całej 
naszej społeczności szkolnej poprzez adresowane 
do niej innowacyjne rozwiązania w zakresie edu-
kacji i wychowania. Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez 
nauczycieli i zaproszonych ekspertów. Udział  
w nich poszerzył ich wiedzę o dzielnicy Wola,  
a także o to skąd zdobywać dalsze informacje oraz 
kompetencje przydatne nie tylko podczas udziału 
w tym projekcie, ale także w dalszej nauce, na stu-
diach i w życiu dorosłym. 

 

 

Źródła foto-
grafii: 
https://www.w
hitemad.pl/his
toria-woli-na-
jednym-
obrazku-
kolorowy-
mural-w-
warszawie/ 

https://www.p
ropertydesign.
pl/architektur
a/104/nowy_
mu-
ral_na_warsz
awskiej_woli,
30116.html 


