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OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

W PROGRAMIE „AKTYWNY SENIOR”
OD ROKU 2007 ORGANIZUJE

KONKURSY DLA SENIORÓW ZAMIESZKAŁYCH W NASZEJ DZIELNICY:

2007 r. - KONKURS FOTOGRAFICZNY - „JESIEŃ ŻYCIA W OBIEKTYWIE”
2008 r. - KONKURS POETYCKI - „W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA”

2009 r. - WOLSKIE RĘKODZIEŁO
2010 r. - KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA

2011 r. - ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
2012 r. - RAMKA DO ZDJĘĆ

2013 r. - PREZENT DLA DZIECKA
2014 r. - BRELOCZEK

2015 r. - HASŁO PROMUJĄCE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW
2016 r. - PRACA RĘKODZIELNICZA INSPIROWANA LIŚCIEM JAWORU                          

2017 r. - WOLSKIE KWIATY
2018 r. - WOLSKA KRZYŻÓWKA

2019 r. - WOLA – MOJA DZIELNICA
2020 r. - WIDOK Z OKNA

2021 r. - WOLSKA PIOSENKA



Jury w składzie:

Pani Katarzyna Dzięcioł 
przedstawicielka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola

Pani Joanna Goździelewska 
przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

Pani Lidia Krajczewska 
przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

Przyznało nagrody:

I NAGRODA
Pani Teresa Długoborska-Garlikowska – „Dziewczyna z Woli”

II NAGRODA
Pani Joanna Wadowska – „Dla Woli”

III NAGRODA
Pani Anna Boros – „Wola - moja dzielnica”

Jednocześnie jury postanowiło jednogłośnie 
 

WYRÓŻNIĆ PRACĘ 
Pana Antoniego Blocha – „Epitafium”

                                                                                                    
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU

DZIĘKUJĘ I GRATULUJĘ
 

Bogusława Biedrzycka
Dyrektor  

Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Program „Aktywny Senior”
Konkurs 2021 rok

„WOLSKA PIOSENKA”



I. Moja dziewczyna mieszka na Woli i każdy kamień tu zna,

centra handlowe, muzea, bary zwiedziła niejeden raz.

Jadąc do pracy rano tramwajem patrzy na miejski zgiełk.

mija wieżowce ze szkła i stali, w których przegląda się dzień.

Ref.: Na Woli wiatr w drzewach swawoli i słychać ptaków śpiew,

przy tężniach spotkamy się może w jakiś słoneczny dzień.

Pójdziemy szeroką ulicą na Wolski Manhattan,

zobaczyć jak słońce zachodzi w wieżowcach wielkich miast.

II. Moja dziewczyna ma czarne oczy i uśmiech jak ze snu,

czasem potrafi tak mnie zaskoczyć, że aż brakuje mi słów.

Kiedy po parku chodzimy razem a słońce gładzi włosy jej,

widzę jak piękna jest moja dziewczyna i Wola w słoneczny dzień.

Ref.: Na Woli wiatr w drzewach swawoli i słychać ptaków śpiew,

przy tężniach spotkamy się może w jakiś słoneczny dzień.

Pójdziemy szeroką ulicą na Wolski Manhattan,

zobaczyć jak słońce zachodzi w wieżowcach wielkich miast.

Na Woli  …….

I miejsce

Dziewczyna z WoliTeresa Długoborska-Garlikowska



I. Spacerkiem po Woli,

pochodzisz powoli,

by poznać tę piękną dzielnicę.

Tu każdy zaułek i każda ulica

przedstawia kamienne tablice.

Ref.: Wolo zniszczona, Wolo kochana,

dziś pieczołowicie odbudowana.

Dumna dzielnico niepokonana,

przez swych mieszkańców tak uwielbiana.

Kiedyś czerwona, zapracowana,

teraz bankowa i zadbana.

II. Niemcy zbrodniarze tysiące zabili,

budynki zniszczyli, trupy palili.

Na Wolskiej, Młynarskiej, Żytniej i Lesznie,

gdzie spojrzeć wyziera to ludzkie nieszczęście.

Ref.: Wolo zniszczona, Wolo kochana,

dziś pieczołowicie odbudowana.

Dumna dzielnico niepokonana,

przez swych mieszkańców tak uwielbiana.

Kiedyś czerwona, zapracowana,

teraz bankowa i zadbana.

III. Współczesna dzielnica nowością zachwyca;

parkami, skwerami, blokami.

Jak każda potężna stolica,

kusi mieszkańców swych atrakcjami.

Ref.: Wolo zniszczona, Wolo kochana,

dziś pieczołowicie odbudowana.

Dumna dzielnico niepokonana,

przez swych mieszkańców tak uwielbiana.

Kiedyś czerwona, zapracowana,

teraz bankowa i zadbana.

IV. Dla Ciebie to Wolo

dziś śpiewam piosenkę;

żeś dumna, wspaniała, radosna.

Bo taką się stałaś,

gdy ręka w rękę

społeczeństwo Cię wzniosło od podstaw.

Ref.: Wolo zniszczona, Wolo kochana,

dziś pieczołowicie odbudowana.

Dumna dzielnico niepokonana,

przez swych mieszkańców tak uwielbiana.

Kiedyś czerwona, zapracowana,

teraz bankowa i zadbana.

Taka przez nas kochana.

Taka przez nas kochana.

Taka przez nas kochana…

II miejsce

Dla Woli
Joanna Wadowska



Wstałam rano wcześnie dzisiaj

i wyjrzałam z okna w dal.

Uśmiech w mig pojawił mi się,

smutek prysnął, zniknął żal.

Nad drzewami hen wysoko

na warszawskiej Warsaw Spire

zobaczyłam napis, co to

płynąć wkoło nie przestaje.

Ref.: „Kocham Warszawę”, cudowne me miasto,

 
kocham Warszawę i Wolę,

 
tu urodziłam się lat temu wiele

 
i tu zostać pragnę na zawsze!

Wolę ciągle upiększamy,

jak wygodnie się tu żyje.

Od niedawna metro mamy,

które świetnie funkcjonuje.

Parki, lasek, sklepy, szkoły

i bazarek ten na Kole,

mnóstwo mieszkań wszędzie nowych -

za to dziś kochamy Wolę.

Ref.: „Kocham Warszawę”, cudowne me miasto,

 
kocham Warszawę i Wolę,

 
tu urodziłam się lat temu wiele

 
i tu zostać pragnę na zawsze!

Wola nowa, Wola stara

obok siebie zgodnie żyją.

Nie zapomni dziś warszawiak,

jak bohater za nas ginął.

Mury getta, miejsca straceń

nasze serca pamiętają

i w rocznice wszystkich powstań

hołd straceńcom dziś oddają.

Ref.: „Kocham Warszawę”, cudowne me miasto,

 
kocham Warszawę i Wolę,

 
tu urodziłam się lat temu wiele

 
i tu zostać pragnę na zawsze!

Bądźmy godni bohaterów,

naszej szansy nie zmarnujmy,

obok miejsc pamięci wielu

życie wspólne pielęgnujmy!

W starej głowie mi się marzy,

że na Woli w mej dzielnicy

widzę radość w ludzkich twarzach,

wspólny taniec na ulicy.

Wszyscy zgodnie żyją razem,

nie ma kłótni, nie ma wrogów,

sąsiad sąsiadowi bratem,

wolą wszystkich jest tu pokój.

Ref.: „Kocham Warszawę”, cudowne me miasto,

 
kocham Warszawę i Wolę,

 
tu urodziłam się lat temu wiele

 
i tu zostać pragnę na zawsze!

Wola – moja dzielnica

III miejsce

Anna Boros



Wieść o śmierci Ogonowskiego

Zasmuciła w CAM-ie każdego.

Posiadał zalet i cnót wiele,

Był dla Bywalców… Przyjacielem

I od niedzieli do soboty

Promował lokalny… patriotyzm!

Czasem wieczorem, w czasie burzy,

Osobiście pomocą służył.

Z parasolkami i z przejęciem

Ratował ludzi przed zmoknięciem.

Czemuż to los niesprawiedliwy

Wyrwał go spośród ludzi żywych?

Choć „osierocił” nas, słuchaczy

(w swej pasji zaangażowany)

Myślę, że wcale to nie znaczy,

Że będzie „Ojcem zapomnianym”

Marzę, ażeby pozostali

(przy życiu) reaktywowali

Oraz zaczęli w życie wcielać

Szczytne dzieło Założyciela

Kierował placówką wiele lat, aż  w końcu ZAWALIŁ Mu się świat!

W chwili, gdy łza się w oku kręci, oddaję CZEŚĆ Jego pamięci!!

Epitafium

wyróżnienie 

Antoni Bloch



Nasza Warszawska Wola, nasza jest

Nasza Wola, piękna jest,

niezależnie kto kim i skąd jest.

Na rower jutro wsiądź,

trzeba zwiedzić każdy kąt,

bo dzielnica wypiękniała,

nowe ścieżki, drogi, domy wybudowała.

Parki i ogrody w upał są dla wszystkich dla ochłody.

Nasza Wola, nasza jest

Nasza Wola, piękna jest.

Metro szybko mknie do celu,

za minutę, za chwil parę będziesz w Centrum i z powrotem,

po zakupy, po przygodę.

Nasza Wola, nasza jest

Nasza Wola, piękna jest.

W pełnym słońcu, po ulewie widzisz tęczę na Jej niebie.

Uśmiech poślesz sąsiadowi, a turyście wskażesz cel,

bo tu dom Twój ukochany jest.

Nasza Wola, nasza jest,

Nasza Wola piękna jest,

więc reklamuj piękno Jej,

a, gdy idziesz ulicami, widząc tablice z napisami,

połóż kwiatek, zapal znicz dla tych, co polegli,

żebyś ty mógł wolny żyć.

Nasza Warszawska – WolaEwa Jaworska-Spicak



1. Nie wiem dlaczego los – rzucił mnie tu.

To tu jest moje życie.

To tutaj spędzam swój czas.

Tu jest wszystko – czego pragnę.

Ref.: Wola – Wola – to dzielnica moja.

Chcesz ją zobaczyć – to przyjdź tu.

A zostaniesz na zawsze tak jak ja.

2. Gdy jest mi źle – to idę na ulicę

Widzę ludzi i od razu czuję się lepiej.

Wśród ludzi odżywam i

Żyć mi chce – chce – chce.

Ref.: Wola – Wola – to dzielnica moja.

Chcesz ją zobaczyć to przyjdź tu.

A zostaniesz na zawsze – tak jak ja.

Piosenka o Woli
Jadwiga Laskowska



Pod jaworami Klub Seniora,

w nim osób 30 choć sala nieduża, ale wszystkich zmieści.

Chętnych mile zapraszamy do grona naszego

grona klubu wieku złotego.

Ref.: Tu my seniorzy przychodzimy,

przy herbatce gawędzimy.

Ach żeby wszyscy emeryci

Byli jak my zżyci.

Kierownictwo z personelem to zespół morowy,

dbają o kulturę, łamią sobie głowy.

Jakby nam tu uprzyjemnić te nasze spotkania

i w rodzinnym gronie spędzić czas.

Ref.: Tu my seniorzy przychodzimy,

przy herbatce gawędzimy.

Ach żeby wszyscy emeryci

Byli jak my zżyci.

Mamy tutaj zajęć wiele, więc nawet ci chorzy

co w domu stękają, też rozrywkę mają.

O kłopotach swych, bólach tu zapominają,

biegną do klubu spotkać się.

Ref.: Tu my seniorzy przychodzimy,

przy herbatce gawędzimy.

Ach żeby wszyscy emeryci

Byli jak my zżyci.

Sprawnie działa Klub Kłębuszek i robótek ręcznych,

we wtorek śpiewamy, aby się odprężyć.

Do konkursu swoje prace chętnie przedstawiamy.

Nagrody zdobywamy – cieszymy się!

Ref.: Tu my seniorzy przychodzimy,

przy herbatce gawędzimy.

Ach żeby wszyscy emeryci

Byli jak my zżyci.

Klub seniora wieku złotego
Danuta Sznajder



Wola, ukochana moja dzielnico,

Zabrałaś serce moje i jesteś coraz piękniejsza.

Od dziecinnych lat przemierzam Twoje ulice, place i skwery,

W parkach kwitną kwiaty i zieleń wokół przyciąga mój wzrok,

Lasek na Kole jest ostoją ciszy, spokoju i śpiewu ptaków,

Tu się bawiłam, miałam przyjaciół i przeżywałam pierwszą miłość.

Jesienią zbierałam liście do zielnika a zimą sanna, na Moczydle.

Wiosna, pełna radości, miłości, uśmiechu i szczęścia

Dawała siłę na cały rok.

Przeżywałaś trudne chwile, ale wyszłaś zwycięska i jeszcze piękniejsza.

Los rzucił mnie w inne strony, a teraz powróciłam,

Pełna miłości do Ciebie, bo dawno temu skradłaś moje serce.

Wolska  Piosenka
Anna Witkowska



1. Tu Wola rośnie nasza

Czy grudzień to czy maj

Nie poznaje mojej okolicy

Taki tu wieżowców gaj

2. Najlepsza dla seniora

Jest dzielnica Wola

Lubię tu piesze spacery

Ale są też siłownie i rowery

3. Piękne parki i zielone okolice

Sprawiają że każdy wybiera tą dzielnicę

Bo tu historia w murach domów wciąż żywa

Ta dzielnica Wola się nazywa

Wolska piosenka
Teresa Wołek



OŚRODEK WSPARCIA  
DLA  SENIORÓW

„POD JAWORAMI”

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

ul. Zawiszy 5
tel.: 22 631 26 90 
tel.: 519 833 027

www.ops-wola.waw.pl 
zakładka: Jak pomagamy/Seniorzy

e-mail: ows@ops-wola.waw.pl

OFERTA OWS:
• Punkt Informacyjny

• Pobyt dzienny
• Program „Aktywny Senior”

• Klub „Kłębuszek”
• Klub Plastyczny
• Klub Podróżnika 

 • Klub Gier

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW  
Z DZIELNICY WOLA



OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. Zawiszy 5
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