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Historia metra i kolory dzielnicy. Ruszyły
spacery po Woli
Jak powstawały stacje metra, historie największych warszawskich fabryk, inspirujące
murale i zielone „płuca” stolicy – to tylko niektóre tematy spacerów po Woli. W
programie wydarzeń, które potrwają do października, znajdą się też spotkania, gry
miejskie i konkurs fotograficzny. Ruszyły bezpłatne spacery po Woli. Na wycieczkach
prowadzonych przez przewodników z Fundacji Hereditas i Stowarzyszenia Masław, będzie można
poznać najciekawsze miejsca i historie. Projekty realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków
Dzielnicy Wola. – Spacery po Woli od lat cieszą się ogromną popularnością. Spośród tematów tras
każdy może wybrać swój ulubiony i zobaczyć dzielnicę w jej różnorodnych odsłonach i barwach.
Zapraszam do odkrywania ciekawych miejsc oraz postaci, których życie i działalność związane były
z Wolą – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Zachęcamy do udziału w dwóch
projektach. Cykl „Metrem ku nowoczesności” da niepowtarzalną okazję do poznania historii
budowy podziemnej kolejki, a „Wszystkie kolory Woli” zabiorą nas w podróż po osobliwościach
dzielnicy – mówi Dominik Jagiełło, prezes Fundacji Hereditas. – Z uwagi na obecną sytuację
epidemiczną prosimy uczestników o posiadania ze sobą maseczek ochronnych – dodaje. Kolory
Woli i nowe stacje metra „Wszystkie kolory Woli” to nowa odsłona projektu „Wolę pójść na
Wolę” Fundacji Hereditas. Do października 2020 roku odbędzie się dwadzieścia spacerów. „Wola
kolorowa” poprowadzi trasami murali i rzeźb, które jak znaki czasu wpisują się w architekturę.
„Wola czerwona” odkryje historie fabryk, ruchu robotniczego i dzieje rodów przemysłowców.
„Wola zielona” to skwery i parki projektowane na odmiennych etapach rozwoju Warszawy. Na
szlaku „Woli niebieskiej” obejrzymy nowe wieżowce, a miejsca związane z wolnymi elekcjami i II
wojną światową odwiedzimy na „Woli biało-czerwonej”. Okazją do poznania otwartych w tym roku
stacji metra na Woli będą wydarzenia w ramach cyklu „Metrem ku nowoczesności”. Do końca
sierpnia będzie można wziąć udział w spotkaniach, spacerach, grach miejskich i konkursie
fotograficznym. Przewodnicy opowiedzą o historii podziemnej kolejki, szczególnie jej zachodniego
odcinka. Na prelekcje obowiązują zapisy. „Po Woli do woli” – po raz dziesiąty Stowarzyszenie
Masław zaprasza na jubileuszową, dziesiątą edycję projektu „Po Woli do woli”. Wspólnie z
przewodnikami powrócimy do kultowych tras wycieczkowych i podążymy nowymi. Podczas
tegorocznej edycji odbędzie się osiemnaście wydarzeń: spacery, wycieczki rowerowe i autokarowe
oraz gra miejska. – Wycieczki po Woli nigdy się nie nudzą, każdego roku uczestnicy otrzymują
nowe propozycje poznawania uroków dzielnicy. Wspieramy wszystkie działania organizacji
pozarządowych, służące aktywnemu pogłębianiu wiedzy o historii małych ojczyzn – mówi Ewa
Widenka, wolska radna i przewodnicząca Komisji Kultury. Z uwagi na wspólne zdrowie,
uczestnicy wszystkich wydarzeń muszą posiadać maseczki ochronne. WSZYSTKIE
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2.07, godz. 15.00 - "Wola kolorowa: Sztuka na wolskiej ulicy". Miejsce spotkania: ul. Płocka
41.
18.07, godz. 15.00 - "Wola zielona: Zielone płuca Woli". Miejsce spotkania: ul. Elekcyjna róg
Wolskiej, po stronie parku Szymańskiego.
19.07, godz. 15.00 - "Wola niebieska: Od pl. Europejskiego do skweru Zgrupowania AK
"Chrobry II". Miejsce spotkania: róg ul. Towarowej i ul. Grzybowskiej.
25.07, godz. 15.00 - "Wola zielona: Od Ulricha do Lasku na Kole". Miejsce spotkania: ul.
Górczewska 124 przy fontannie przed Centrum Handlowym "Wola Park".
29.07, godz. 11.00 - "Wola czerwona: Od XIX Dzielnicy do Lilpopa". Miejsce spotkania: róg
ul. Towarowej i ul. Kolejowej.
08.08, godz. 15.00 - "Wola biało-czerwona: Rzeź Woli". Miejsce spotkania: Miejsce Pamięci,
ul. Górczewska 32 (przy skrzyżowaniu z Prymasa Tysiąclecia).
09.08, godz. 15.00 - "Wola biało-czerwona: Jak na Woli wybierano królów". Miejsce
spotkania: pętla autobusowa Młynów, ul. Płocka w pobliżu ul. Obozowej.
12.08, godz. 11.00 - "Wola biała: Białe kołnierzyki i mąka". Miejsce spotkania: ul. Wolska 37,
przed wejściem do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego.
16.08, godz. 15.00 - "Wola niebieska: ul. Siedmiogrodzka i Grzybowska". Miejsce
spotkania: ul. Siedmiogrodzka róg ul. Skierniewickiej.
20.08, godz. 11.00 - "Wola biało-czerwona: Pawiak". Miejsce spotkania: przed wejściem do
muzeum, ul. Dzielna 24/26.
22.08, godz. 15.00 - "Wola biała: W fartuchach lub habitach i kornetach". Miejsce spotkania:
ul. Żytnia 39 przed budynkiem przychodni.
23.08, godz. 15.00 - "Wola kolorowa: Sztuka na ulicy". Miejsce spotkania: przed wejściem do
Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79.
26.08, godz. 11.00 - "Wola czerwona: Dobrze uwarzone". Miejsce spotkania: ul. Wronia róg
ul. Grzybowskiej.
05.09, godz. 15.00 - "Wola biało-czerwona: Wokół Reduty Sowińskiego". Miejsce spotkania:
Park J. Sowińskiego, przed pomnikiem J. Sowińskiego.
06.09, godz. 15.00 - "Wola niebieska: Ananasy, daktyle, monety i wieże". Miejsce spotkania:
ul. Grzybowska róg ul. Żelaznej, przed hotelem JM.
12.09, godz. 15.00 - "Wola czarna: "Polacy z wyboru" - czyli spacer po cm. ewangelickoaugsburskim". Miejsce spotkania: przed wejściem na cmentarz, ul. Młynarska 54/58.
19.09, godz. 15.00 - "Wola czerwona: Robotnicza Wola oczami Edwarda Szymańskiego".
Miejsce spotkania: ul. Górczewska 15 przed wejściem do Kolonii Wawelberga.
26.09, godz. 15.00 - "Wola czarna: Armaty, anieli, piramidy- czyli spacer po cmentarzu Stare
Powązki". Miejsce spotkania: cm. Stare Powązki przed Bramą św. Honoraty.
27.09, godz. 15.00 - "Wola czerwona: Przemysł i rzemiosło w rejonie Powązek i Nowolipek".
Miejsce spotkania: róg ul. Powązkowskiej i ul. Burakowskiej.
03.10, godz. 14.00 - "Wola czerwona: Od zagłębia produkcyjnego do mieszkaniowego - czyli
spacer po Odolanach". Miejsce spotkania: ul. Kasprzaka róg ul. Ordona.
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25.07.20, godz. 11.00 - „Metro wjeżdża na Wolę” (gra miejska). Miejsce spotkania: ul.
Wolska róg ul. Płockiej przy wejściu do stacji metro „Płocka”.9
26.07.20, godz. 11.00 - „Metro wjeżdża na Wolę” (gra miejska). Miejsce spotkania: ul.
Wolska róg ul. Płockiej przy wejściu do stacji metro „Płocka”.
28.07.20, godz. 17.00 - „Jak budowano metro w Warszawie” (prelekcja – prezentacja).
Miejsce Aktywności Lokalnej, na Ulrychowie, ul. Jana Olbrachta 9. Na wydarzenie
organizowane w przestrzeni zamkniętej obowiązują zapisy: tel. 501 279 187
02.08.20, godz. 15.00 - „Okolice stacji metra Płocka” – historia i współczesność (spacer).
Miejsce spotkania: ul. Wolska róg ul. Płockiej przy wejściu do stacji metro „Płocka”.
24.08.20, godz. 15.00 - „Okolice stacji metra Rondo Daszyńskiego”

- historia i

współczesność (spacer). Miejsce spotkania: ul. Prosta róg Przyokopowej (pod wieżowcem
Prudential).
PO WOLI DO WOLI 10 – CYKL WYDARZEŃ – STOWARZYSZENIE MASŁAW 04.07. godz.
11.00 | Od wolnych elekcji do...metra. Historia Woli w pigułce prowadzenie: Patrycja Jastrzębska
start: przy pomniku Electio Viritim, u zbiegu ul. Obozowej i Ostroroga 25.07. godz. 11.00 |
Nieoczywiste. Zabytki fortyfikacyjne Woli prowadzenie: Paweł Brudek start: róg ul. Parafialnej i al.
Prymasa Tysiąclecia (przed stacją benzynową) 30.07. godz. 19.00 | Modernizm na Woli. Osiedle
TOR na Kole prowadzenie: Patrycja Jastrzębska start: Dom Społeczny, ul. Obozowa 85 01.08. godz.
11.00 | Powstanie '44 na Woli prowadzenie: Kuba Madejski start: zbieg ul. Leszno i al.
Solidarności, przed pomnikiem Ofiar Rzezi Woli 08.08. godz. 11.00 | Kolej żelazna. Okno na świat
wolskiego przemysłu prowadzenie: Krzysztof Olszak start: dawny Dworzec Warszawa Główna, ul.
Towarowa 3 09.08. godz. 11.00 | Czyste: całkiem brudne od fabryk i kominów prowadzenie:
Michał Szymański start: ul. Jaktorowska 6, przy Domu Dziecka 22.08. godz. 11.00 | Muranów
zachodni. Mniej znana dzielnica żydowska prowadzenie: Michał Szymański start: rondo
„Radosława”, między al. Jana Pawła II a ul. Okopową 29.08. godz. 11.00 | Na Dzikim Zachodzie.
Wolskie ostańce i kontrasty prowadzenie: Kuba Madejski start: róg ulic Chłodnej i Towarowej
05.09. godz. 11.00 | Wolska „Syberia” prowadzenie: Paweł Brudek start: róg ulic Towarowej i
Kolejowej 19.09. godz. 11.00 | Postindustrial na Woli. Drugie życie prowadzenie: Patrycja
Jastrzębska start: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 20.09. godz. 11.00 | Cmentarz Żydowski. Judaizm
a sztuka nagrobna prowadzenie: Martyna Rusiniak – Karwat start: przed bramą Cmentarza, ul.
Okopowa 49/51 opłata za wstęp na teren cmentarza - 10 zł. Panów obowiązują nakrycia głowy.
10.10. godz. 11.00 | Tam mieszkają lokomotywy. Warszawa Odolany prowadzenie: Krzysztof
Olszak start: pętla autobusu 206, ul. Potrzebna (przyst. Wagonownia 01) obowiązują zapisy
mailowe: zapisy.maslaw@gmail.com na dwa tyg. przed wydarzeniem Wycieczki rowerowe 11.07.
godz. 11.00 | Od Warszawy Wiedeńskiej do stacji nad Czystem prowadzenie: Krzysztof Olszak
start: parking naprzeciwko siedziby ZDM przy ul. Chmielnej 120 14.08. godz. 22.00 | Knajpy w
miejscu fabryk (wycieczka nocna) prowadzenie: Patrycja Jastrzębska start: Muzeum Woli, ul.
Srebrna 12 26.09. godz 11.00 | Pociągiem na Kercelak? prowadzenie: Krzysztof Olszak start: przed
dworcem Warszawa Gdańska, ul. Słomińskiego 6 Wycieczki autobusowe 18.07. i 03.10 |
Ogórkiem po Woli prowadzenie: Kuba Madejski start: dawny Dworzec Warszawa Główna, ul.
Towarowa 3 obowiązują zapisy mailowe: zapisy.maslaw@gmail.com na dwa tyg. przed

wydarzeniem Gra miejska 12.09. | Rozwikłać Tasiemkę. Detektywistyczna gra miejska obowiązują
zapisy mailowe: zapisy.maslaw@gmail.com na dwa tyg. przed wydarzeniem · Udział we
wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. · Na wycieczki autobusowe, spacer po Odolanach
i grę miejską obowiązują zapisy mailowe – zapisy.maslaw@gmail.com. Zapisy startują dwa
tygodnie przed wydarzeniem. · O kolejnych spacerach, wycieczkach i grach będziemy na
bieżąco pisać na wydarzeniu na Facebooku. · Ważne: w związku z epidemią podczas
wszystkich wydarzeń prosimy o stosowanie się do obowiązujących wytycznych sanitarnych
– noszenie maseczek i zachowanie bezpiecznego dystansu
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