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Rzeź Woli
 W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego  na 
Warszawskiej Woli oddziały SS i policji niemieckiej doko-
nały największej, jednorazowej masakry ludności cywilnej  
w Europie w czasie II wojny światowej . Ofiarami masakry, 
której punkt kulminacyjny przypadł w dniach 5-7  sierpnia 
1944 r. byli mężczyźni, kobiety i dzieci w liczbie od 30 do 
65 tys.  Obecnie zamordowanych mieszkańców dzielnicy 
upamiętniają : pomnik Ofiar Rzezi Woli –   dłuta Ryszarda Stryjeckiego, odsłonięty w 2004 
roku przy rozwidleniu ulic Leszno i Al. Solidarności, Plac Męczenników Warszawskiej Woli – nie-
wielki ogrodzony placyk przylegający do kościoła i klasztoru oo. redemptorystów przy ul. Karol-
kowej 49,miejsce pamięci na ulicy Górczewskiej 32 (przy skrzyżowaniu z al. Prymasa Tysiąclecia) 
– ośmiometrowy stalowy krzyż oraz tablice pamiątkowe, upamiętniające miejsce największych 
egzekucji dokonanych przez Niemców w trakcie rzezi Woli, osobna ekspozycja w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. W 2010 roku Rada m.st. Warszawy ustanowiła 5 sierpnia Dniem Pamięci 
Mieszkańców Woli.   
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Powstanie Warszawskie 
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki stanęło 
ok. 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące 
bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych. 
Zapasy amunicji były przewidziane na kilka dni walki, uzbrojony był co 10 powstaniec, 
w rezultacie Powstanie trwało 63 dni i było największym zrywem wolnościowym w hi-
storii  II wojny światowej.



Trening umiejętności 
społecznych ( cd)
Trening umiejętności samoobsługi i zaradności ży-
ciowej dotyczy takich czynności jak: przygotowanie 
posiłku, pranie, dbanie o higienę osobistą i wygląd ze-
wnętrzny, umiejętność  gospodarowania pieniędzmi, 
dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek 
we własnym mieszkaniu. (cdn).
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Partnerstwo Młyn na Woli
Partnerstwo Młyn na Woli to wspólna inicjatywa  
instytucji samorządowych oraz pozarządowych działają-
cych na rzecz mieszkańców wolskiego Młynowa. Jednym 
z partnerów inicjatywy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Warszawa Wola. W ostatni czwartek (27.08) 
na podwórku pomiędzy blokami ul. Okopowej i Gibal-
skiego odbyło się kolejne wydarzenie „Kundel Na Woli”. 
Właściciele czworonogów mogli skorzystać między  
innymi z porad weterynarza, konsultacji z behawiorystą. 

Wycieczki 
W sierpniu byliśmy nad Wisłą 
zwiedzaliśmy ogrody i bulwary. 

Piknik w ogrodzie
Pogoda zachęciła nas do zorganizowania całodnio-
wego pikniku w naszym ogrodzie. 
Był grill, gry edukacyjne zawody z nagrodami, pio-
senki biesiadne i tańce w kręgu. Mimo upału zaję-
cia w tym dniu jeszcze wspominaliśmy długo.

Potańcówki Na woli dla 
wszystkich pokoleń
22 i 29 sierpnia w Parku Szymańskiego odbyły się  
w  Potańcówki na Woli. 
Następne odbędą się  5 i 12. w godzinach od 17.00 
do 21.00. Organizatorem imprez jest  Dzielnica Wola 
m. st. Warszawy.   Disco, biesiada i doskonała zabawa 
to hasło  wolskich potańcówek.

Plażowaliśmy nad Zalewem Ze-
grzyńskim

W piątkowy wieczór (28.08.) byliśmy 
gośćmi Na XII Festiwalu Kultury Ży-
dowskiej „Warszawa Singera”
Świąteczny wieczór prowadziły:Gołda 
Tencer- Gospodyni Festiwalu, Izabella 
Rzeszowska, Etyl Szyc,Genady Iskha-
kov, Dawid Szurmiej. 
Szabat to czas spotkań, wspólnych 
modlitw i posiłków z bliskimi.


