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Lubimy jeździć metrem. 
Czasem do szkoły musimy 
podjechać kilka przystanków 
M2, to zawsze przygoda!

To jedna z najstarszych zajezdni 
tramwajowych w Warszawie, która powstała 
na początku XX w., kiedy rozwijała się sieć 
tramwajów konnych. Po II wojnie światowej 
ocalała tylko ceglana fasada hali wschodniej 
zajezdni. Cała hala ma wymiary 100x200 m 
i wysokość około 15 metrów! 
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Wycieczek na basen 
zawsze nam mało!

Pączki z Górczewskiej 
są pyszne! Nasze ulubione 

to te z nadzieniem owocowym. 
A Ty jakie najbardziej lubisz?

W Muzeum poznajemy 
historię naszego miasta. 

Bawiliście się kiedyś na statku? Tutaj 
macie taką możliwość! Plac zabaw, 

zbudowany z drewna i metalu, swoim 
kształtem przypomina prawdziwy statek!

Oprócz kina uwielbiamy tamtejszy 
plac zabaw i fontanny.

W Świetlicy to najbardziej 
lubimy nasze Ciocie!

W czasie powstania warszawskiego 
w tym miejscu miały miejsce 

tragiczne wydarzenia. Przypomina 
o tym tablica upamiętniająca je. 

Sam budynek został wybudowany już 
w czasach powojennych, dziś stoi 

pusty, ale mieszkają tu koty, 
dokarmiane przez mieszkańców.

Powojenny budynek 
przy Karolkowej 53

Mural z oceanicznymi 
stworzeniami

Muzem Powstania
Warszawskiego

Kuchnia ukraińska
i gruzińska

W restauracji można zjeść bardzo 
dobre dania, a gospodarze 

dodatkowo podają pyszne napoje 
i placki. Z pewnością jeszcze 

tam wrócimy!

Basen „Foka”

Plac zabaw „Gibalak” 
Edwarda Gibalskiego

Plac Europejski
Zajezdnia 
Tramwajowa 
na Woli 

M2 Stacja 
Księcia Janusza

Basen Moczydło
Na Moczydle jest bardzo dużo 
basenów i zjeżdżalni. Można tam 
być cały dzień! Cieszymy się 
z każdej chwili tam spędzonej.

Plac zabaw „Statek”
w Parku Sowińskiego

Skatepark 
przy Żytniej

Trawnik

Pracownia Cukiernicza
Zagoździński

Kino Cinema City 
w CH Arkadia

Podoba nam się skwer 
z fontanną i świetlisty napis 

„Kocham Warszawę”.

Lubimy plac zabaw „Górka”. 
Część z nas chodzi tam od małego, 
niektórzy sadzili tam nawet drzewa, 

które rosną do dziś! 

Skwer Psa Fa�ka

Niektórzy nazywają go też „górką 
na Ogrodowej”. Lubimy tu 
przychodzić z Ciociami ze świetlicy.

Mural „Cykliści”
na kamienicy 
przy Ogrodowej 65

Skwer „Górka", plac zabaw

Mamy w domach wiele różnych 
zwierzątek – psy, chomiki, króliki... 

Dlatego sklep z rzeczami dla 
zwierząt jest ważnym punktem 

na naszej mapie okolicy.

Sklep zoologiczny

Ten mural powstał z okazji 
Światowego Dnia Oceanów, 
ma zwrócić uwagę, że ryby 
w oceanach wymierają. 
Uważamy, że to ważna sprawa!

W tym muzeum pełnym 
iluzji i złudzeń optycznych 

najbardziej lubimy 
salę z lustrami.

Oczami dzieci i młodzieży. Etnograficzna 
mapa ciekawych miejsc na Woli 

Mapa, którą trzymasz w ręku, została 
przygotowana przez nas – dzieci i młodzież 
mieszkające w pobliżu świetlicy Caritas 
Wola. Przedstawia miejsca, które uważamy 
za ważne dla dzielnicy, a także te, które 
lubimy. Weź mapę, pójdź na spacer i spójrz 
na Wolę tak, jak my na nią patrzymy.

Park Moczydło
W parku znajduje się Górka 
Moczydłowska, która została 
usypana z gruzów budynków, 

zniszczonych w czasie wojny. Był 
tu kiedyś wyciąg narciarski. Zimą 

zjeżdżamy z górki na sankach.

Tuż przy Świetlicy znajduje się niebieski 
mural z psem wyprowadzanym na spacer. 

Jak myślisz, dokąd pójdzie? 

Mural przy Gibalskiego 12

Na placu zabaw lubimy bawić się w berka-cukierka
i chowanego. Huśtamy się na huśtawkach, 
zjeżdżamy na zjeżdżalni i wspinamy się 
po drabinkach. Jeśli chcesz poznać więcej 
naszych zabaw – zajrzyj na drugą stronę mapy.

Inspiracją dla autorki tego 
muralu byli ludzie z lat ’20 i ’30 
ubiegłego wieku. Namalowani 
rowerzyści, tak jak my przy 
tworzeniu mapy, działają razem, 
aby osiągnąć wspólny cel.

 Na tym trawniku można 
zbierać soczystą trawę 

dla królika. A może przy 
okazji trafi się też 

czterolistna koniczyna?

Świetlica 
socjoterapeutyczna 
Caritas

W skateparku też jest dobra 
zabawa! Można tu przyjechać 
na rowerze, deskorolce 
lub rolkach. Ciekawe, kto 
w okolicy robi najlepsze triki. 

Choć ten punkt jest trochę dalej, 
to niektórzy i niektóre z nas lubią 

chodzić w okolice Hali Mirowskiej, 
bo jest tam park, plac zabaw i ławki. 

Jak byliśmy młodsi, to często 
się tam bawiliśmy. 

Na boisku szkolnym 
często gramy w piłkę.

Boisko przy SP nr 166
im. Żwirki i Wigury
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Lubimy się bawić między innymi w: 

  berka-cukierka (znanego także jako berek w kolory), 

  chowanego, 

  potwory oraz

   zamki i fortece. 
W grze w berka-cukierka osoba będąca 

berkiem podaje wybrany przez siebie kolor. 
Pozostali uczestnicy biegają, szybko szukając 
wskazanego koloru, by go dotknąć. Jeśli ktoś 
zostanie złapany, zanim to zrobi, sam zostaje 

berkiem. 

Gra w potwory podobna jest do berka. Jedna 
osoba zostaje potworem, przed którym uciekają 
pozostali. Potwór wygrywa, jeśli złapie wszystkich 
graczy „gryząc ich w szyję”. 

Bawimy się także w piaskownicy, lepiąc z piasku pączki i 
tworząc budowle. Piaskownica na placu zabaw przy skwerze 
Fafika przykryta jest dachem, wygląda trochę jak domek. 
Wyobrażamy sobie, że jesteśmy sąsiadami, którzy zapraszają się 
nawzajem na pączki, tańce i rozmowy. 

Drabinki i inne konstrukcje na placu zabaw idealnie nadają 
się do zabawy w zamki i fortece, w których królowe, królowie i inni 
mieszkańcy zamku mają różne przygody.

To są nasze przykłady zabaw. Teraz kolej na Ciebie - opisz 
swoją ulubioną zabawę lub wymyśl nową

Odwiedź Skwer Psa Fa�ka, 
lubimy się tam bawić. Poznaj nasze 
ulubione gry podwórkowe.

Mapa powstała w ramach projektu Etnograficzne lato w mieście 
realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. 
Witolda Dynowskiego w czasie wakacji w 2021 roku. W projekcie 
udział wzięły dzieci i młodzież związane ze Świetlicą 
socjoterapeutyczną Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 
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Na naszej mapie zaznaczyliśmy 
kilka murali. Wymyśl i narysuj 
własny mural! Napisz, jak się 
nazywa i co przedstawia.

Zaznacz na mapie taką trasę, łączącą 
nasze ulubione punkty, którą uważasz 
za najprzyjemniejszą.

Masz swoje inne ulubione miejsca? Możesz 
je zaznaczyć na mapie lub opisać poniżej.

Znasz już nasze skojarzenia z Wolą. 
Tutaj jest miejsce na Twoje własne 

hasło promujące dzielnicę. 
Pamiętaj, że rymowane 

hasła łatwiej wpadają w ucho! 

Sprawdź, jak nazywa się plac 
albo ulica, na których jesteś. 
Zastanów się, skąd może 
pochodzić ta nazwa. Narysuj 
symbol tej ulicy lub placu 
albo wymyśl historię 
związaną z tą nazwą.


