
PARKI WOLI
Przewodnik po najpiekniejszych miejscach dzielnicy Wola

Beztroskie chwile z Twoimi bliskimi.



Szanowni Państwo, 

Wola kojarzona jest przez Warszawiaków 
z terenem przemysłowym. Historia nie 
oszczędzała tego miejsca. Możemy poszczycić 
się Królewską Wolą (gdzie przez prawie 200 
lat wybierano polskich królów), ale pamiętamy 
też tragiczne wydarzenia II wojny światowej. 
Wola była wtedy jedną z tych dzielnic, które 
ucierpiały najbardziej. 
Wola – dzisiaj? Z dumą prezentujemy naszą 
zieleń. Jest się czym pochwalić – 6 parków, 
4 skwery i jeden XIX- wieczny ogród. 
Większość terenów zielonych została niedawno 
zrewitalizowana i dzięki temu warszawiacy 
zyskali nową jakość rekreacji.  
Oddajemy Państwu do dyspozycji – między 
innymi całkiem odnowiony Park Szymańskiego,  
nowe place zabaw i ścieżki rowerowe. 
Infrastruktura i wszystkie atrakcje dobrane są 
tak, aby mogły z nich korzystać osoby w różnym 
wieku i o różnych zainteresowaniach.

Zapraszam na spacer po naszej 
„zielonej Woli”.

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
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Historia parku między ulicami Górczewską 
i Wolską sięga 1974 r., kiedy rozpoczęto prace 
nad urządzeniem terenu, łączącego sąsiednie 
parki Moczydło i Sowińskiego. Park został za-
projektowany przez Kazimierza Kozłowskiego 
i Jakuba Krzeczkowskiego. Od ul. Elekcyjnej 
ustawiono popiersie jego patrona, Edwarda 
Szymańskiego – lewicowego literata i dzienni-
karza związanego z Wolą, zabitego w Oświę-
cimiu. Obszar zajmujący ok. 22 ha jest w trak-
cie poddawany sukcesywnej modernizacji. 
Już w roku 2009 wykonano dwa place zabaw, 
a w zeszłym roku zakończono dwa z siedmiu  jej 
etapów. Inwestycja kosztowała ponad 17 mln
zł, z czego 11 mln pochodzi z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, a 6,5 mln to środ-
ki dzielnicy. Z nich zbudowano  promenadę 
ze sztuczną rzeką, mostkami, fontannami i ta-
rasami widokowymi. Są – nowa zieleń, wyre-
montowany staw i oświetlenie. Dla aktywnych 
– nowe ścieżki rowerowe i półtorakilometrowy  
tor rolkowy  z elastyczną nawierzchnią. Jest też 
wrotowisko, a jego syntetyczna nawierzchnia 
służy również do puszczania modeli latających. 

Park Szymanskiego
,

1. Park im. E .Szymańskiego, widok na staw i rozlewisko, 
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

Podczas wysiłku i upałów można skorzystać 
z  punktów czerpalnych wody pitnej. 
Dla najmłodszych  znajdują się tu dwa  place 
zabaw (o pow. 982 i 1239 m²) z bezpieczną na-
wierzchnią, pełne nowych karuzeli, huśtawek, 
trampolin, piaskownic, drabinek linowych. 
W kolejnych etapach projektanci zaplanowali 
m.in. ogród astronomiczny, boisko,  plac zabaw 
i fontanny. Żywe kolory parku wywołują kon-
trowersje wśród mieszkańców Woli – warto się 
tam wybrać i wyrobić własne zdanie.

1.
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3. Park im. E .Szymańskiego, widok na staw, 
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

2. Park im. E .Szymańskiego, widok od strony ul. 
Elekcyjnej na aleję ze sztuczną rzeką, 
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

2.

3.
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4. Park im. E. Szymańskiego, widok 
na fontannę w górnej części rzeki, 

fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

5. Park im. E. Szymańskiego, 
widok na sztuczną rzekę, 

fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

4.

5.
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6. Park im. E .Szymańskiego, widok na staw, 
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

7. Park im. E. Szymańskiego, 
tor rolkowy wraz z przyległą ścieżką rowerową,
 fot. ALC MARKETING

8.Park im. E. Szymańskiego, aleja położona w górnej 
części sztucznej rzeki od strony ul. Górczewskiej, 
fot. ALC MARKETING

7.

6.

8.
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 1. Park im. gen. Józefa Sowińskiego, amfiteatr, 
fot. ALC MARKETING

W dwudziestoleciu międzywojennym powstało 
kilka obszarów zieleni. Najbardziej spektakular-
ny to istniejący do dzisiaj Park im. gen. Józefa 
Sowińskiego, założony w 1936 roku z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Woli, wg projektu Zyg-
munta Hellwiga i Kazimierza Kozłowskiego, na 
polecenie prezydenta m.st. Warszawy, Stefana 
Starzyńskiego. Zlokalizowany na terenach Redu-
ty Wolskiej, dawnych glinianek i cegielni Meren-
holca. Obejmuje – plac zabaw i boiska. 
Rok po otwarciu parku odsłonięto pomnik ge-
nerała Sowińskiego – obrońcy Woli z 1831 roku, 
dłuta Tadeusza Breyera. Po wojnie park został 
odrestaurowany, z zachowaniem pierwotnego 
układu kompozycyjnego. W roku 1964 powięk-
szono go i zbudowano amfiteatr, który po roku 
2000 został zabudowany dachem namiotowym 
na 4 masztach i posiada ponad 2000 miejsc sie-
dzących na widowni i całkowitą powierzchnię 
ponad 7 tys. m². To jeden z najnowocześniej-
szych obiektów tego typu w Polsce. Od czasu za-
daszenia amfiteatr stał się popularnym miejscem 
koncertów weekendowych. Na jego deskach wy-
stępowały gwiazdy, takie jak: Erykah Badu, Mo-

Park im. gen. Józefa 
Sowinskiego

,

nika Brodka, Feel, BAJM, Budka Suflera, Michał 
Bajor czy De Mono i wiele innych.
W parku znajdują się też atrakcje dla dzieci. Od stro-
ny ul. Wolskiej –  ogrodzony plac zabaw o powierzch-
ni około 170m2, wyposażony w huśtawki, bujaki na 
sprężynie, piaskownicę, ławki, stół i Fort Rodeo. 
Na uwagę zasługuje zieleń parkowa. Wiosną na 
centralnym trawniku parku rozkwitają krokusy. 
Przez całe lato kwitną tam róże okrywowe. A od 
dwóch lat  można podziwiać młode platany obsa-
dzone pnącymi clematisami. 

1.
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2. Park im. gen. Józefa Sowińskiego, amfiteatr, 
fot. ALC MARKETING

4. Park im. gen. Józefa Sowińskiego,
 pomnik patrona, 

fot. ALC MARKETING

3. Park im. gen. Józefa Sowińskiego, 
zajęcia dla dzieci w amfiteatrze,

 fot. ALC MARKETING

2.

3. 4.
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6.

5.

5. Park im. gen. Józefa Sowińskiego, odpoczynek na trawie,
fot. ALC MARKETING

6. Park im. gen. Józefa Sowińskiego , aleja,
 fot. ALC MARKETING
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Park Moczydło

Park Moczydło, zwany też górką Moczy-
dłowską, powstał w latach 1962-1970 na 
terenach dawnego wysypiska śmieci i gli-
nianek. Miejsce uporządkowali w czynie 
społecznym uczniowie wolskich szkół, 
mieszkańcy oraz pracownicy lokalnych 
zakładów. Park znajduje się na osiedlu 
Koło i zajmuje obszar 20 ha, pomiędzy 
ulicami: Deotymy, Górczewską, Pryma-
sa Tysiąclecia i Czorsztyńską. W obrębie 
parku położone są 4 czyste stawy, w któ-
rych w okresie letnim można łowić ryby 
–  okonie, liny czy uklejki. 
Ze względu na zróżnicowanie terenu oraz 
pięknie zagospodarowany teren wokół 
stawów,  park ten jest doskonałym miej-
scem na całoroczne spacery. 
Dla najmłodszych  znajdują się tu dwa  
place zabaw. Jeden od strony al. Żmi-
chowskiej o powierzchni 900 m2 , drugi 
od strony ul. Górczewskiej, o powierzch-
ni 3600 m2  

W sąsiedztwie parku działają Klub Spor-
towy „Olimpia” oraz Park Wodny Moczy-
dło. Przez cały rok można korzystać z in-
frastruktury sportowej (w lecie z basenów 
i zjeżdżalni, w zimie z lodowiska).
Wkrótce w pobliżu parku ma przebiegać 
druga linia warszawskiego metra Moczy-
dło.

 1. Park Moczydło, widok na stawy,
fot. ALC MARKETING

1.



18  Parki Woli | Park Moczydło 19 Park Moczydło | Parki Woli

2. Park Moczydło, zieleń z ozdobnymi nutami,
fot. ALC MARKETING

4. Park Moczydło, widok na kopiec z ozdobnymi nutami, 
fot. ALC MARKETING

3. Park Moczydło, zieleń towarzysząca alei
 fot. ALC MARKETING

2.

3.

4.
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Lasek na kole

W dwudziestoleciu  między wojennym 
powiększono tereny zielone o w yku-
piony przez prezydenta Starzyńskie-
go Lasek na Kole. Teren zajmuje po-
wierzchnię 44 hektarów. Jest to dzisiaj 
ulubione miejsce rowerzystów oraz 
spacerowiczów –  mieszkańców oko-
licznych osiedli. Lasek w yrósł na ob-
szarach dawnych bagien przybrzeżnych 
rzeczki Rudawki. W okresie okupacji 
jego teren  w ykorzysty wany był przez 
żołnierzy podziemia do ćwiczeń woj-
skow ych.

1. Lasek na Kole, alejka leśna,
fot. ALC MARKETING

1.
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2. Lasek na Kole, aleja,
fot. ALC MARKETING

4.Lasek na Kole, stół z ławami 
na polance leśnej,

fot. ALC MARKETING

3. Lasek na Kole, stolik pod dachem,
 fot. ALC MARKETING

2.

3.

4.
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Park im. ksiecia Janusza

Rozległy park, który otaczają tereny ko-
munikacyjne pomiędzy ul. Obozową, 
i Księcia Janusza oraz tereny Parku leśne-
go „ Lasek na Kole” i Zabudowa Domu 
Dziecka przy ul. Dalibora. Powierzchnia 
parku to  8,80 ha. W układzie kompo-
zycyjnym parku można wyróżnić niety-
pową, poboczną aleję główną oraz trzy 
podstawowe wnętrza parkowe, tj. 
   • cześć północno –wschodnią – grani-
   czącąz Laskiem na Kole, 
   • część środkową – z dwoma  równole-
   głymi alejami spacerowymi, 
   • część południowo –zachodnią - z ko-
   listym placem przy zbiegu ul. Obozowej 
   i Księcia Janusza i górkę saneczkową. 

,

 1. Park im. ks. Janusza, widok na zieleń  parkową, 
fot. ALC MARKETING

1.
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4.Park im. ks. Janusza, widok
na  alejkę i górkę saneczkową,

fot. ALC MARKETING

2. Park im. ks. Janusza, 
widok na aleję parkowa oraz 

towarzysząca jej zieleń parkową,
fot. ALC MARKETING

3. Park im. ks. Janusza, widok na  alejkę,
 fot. ALC MARKETING

2.

3.

4.

5.

5. Park im. ks. Janusza, widok na żwirową 
aleję parkową oraz zieleń parkową,

fot. ALC MARKETING
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Park powstanców Warszawy

Przylega do ulicy obok cmentarzy – 
Wolskiego i Powstańców Warszawy 
– i rozciąga się na obszarze ok. 8 hek-
tarów. Zaprojektował go Kazimierz Ko-
złowski. W parku znajduje się pomnik 
„Polegli-Niepokonani” dłuta Gustawa 
Zemły. W parku dominuje nawierzch-
nia żwirowa i drogi gruntowe. Główna 
aleja  parkowa w ostatnich latach została 
obsadzona barwnymi grupami krzewów 
liściastych.

,

 1. Park Powstańców, widok na Staw Wolski i towarzyszącą mu zieleń parkową,
fot. ALC MARKETING

1.
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4.Park Powstańców, 
obelisk upamiętniający harcerzy 

Szarych Szeregów AK.,
fot. ALC MARKETING

2.Park Powstańców, główna 
alejka wraz z towarzyszącą jej 

zielenią parkową,
ot. ALC MARKETING

3. Park Powstańców, 
pomnik „Polegli - Niepokonani”,

 fot. ALC MARKETING

3.

3.

3.

2.



32  Parki Woli | Ogrody Ulrycha 33Ogrody Ulrycha | Parki Woli

Ogrody Ulrycha

Ogrody Ulrycha to dawne gospodarstwo 
ogrodnicze przy ul. Górczewskiej, zało-
żone w 1805 roku przez Jana Bogumiła 
Traugotta Ulricha, który rozpoczął tu 
produkcję rzadkich warzyw i owoców, 
z czasem specjalizując się w kwiatach. 
W dzisiejszym parku przy centrum han-
dlowym Wola Park można podziwiać 
stare okazy roślin, jak: buk szkarłatny, 
buk zwisły, klon czerwony, dąb błotny i 
inne. Do dzisiaj zachowała się część bu-
dynków i park pokazowy.

1. Ogrody Ulrycha, pomnik patrona,
fot. ALC MARKETING

1.
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4.Ogrody Ulrycha, 
pomnik patrona,

fot. ALC MARKETING

2. Ogrody Ulrycha, alejka,
ot. ALC MARKETING

3. Ogrody Ulrycha, klomb,
 fot. ALC MARKETING

3.

4.

2.
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Skwer im. M. Apfelbauma

Warto też odpocząć wśród zieleni na 
zupełnie nowym skwerze im. M. Ap-
felbauma. Mieści się on pomiędzy uli-
cami: Dzielną, Smoczą i Pawią. Jest to 
jedno z ulubionych miejsc wypoczyn-
ku mieszkańców Muranowa. W 2010 
roku powstał tam nowoczesny plac za-
baw dla dzieci, na nowej, bezpiecznej  
nawierzchni pojawiły się piaskownica, 
ławki, stoły do gier i inne elementy ma-
łej architektury.  

 1. Skwer im. Apfelbauma, stoły do gier,
fot. ALC MARKETING

1.
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2. Skwer im. M. Apfelbauma, widok na  plac zabaw, ot. ALC MARKETING

3. Skwer im. Apfelbauma, stoły do gier, fot. ALC MARKETING

Park im. E .Szymańskiego, widok od strony ul. Elekcyjnej na aleję ze sztuczną rzeką, fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

„ „W dzisiejszym parku przy centrum 
handlowym Wola Park można podziwiać 

stare okazy roślin.

2.

3.



h

40  Parki Woli | Skwer im. M. Apfelbauma

h

 Skwer im. M. Apfelbauma | Parki Woli 41

4. Skwer im. M. Apfelbauma, widok na centralny plac skweru, ot. ALC MARKETING

5. Skwer im. M. Apfelbauma, alejka, fot. ALC MARKETING

4.

5.
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Skwer im. A. Pawełka

Skwer między terenami pokolejowy-
mi, a ulicą Kasprzaka. Po rewitalizacji 
skwer przecinają urocze, żwirowe alej-
ki, wzdłuż których ustawiono nowe 
ławki. Dzieci mogą korzystać z placu za-
baw i stołów do ping-ponga. Na terenie 
skweru znajduje się także krzyż, upa-
miętniający ofiary KL WARSCHAU. 

 1. Skwer im. Pawełka, widok na  żwirową alejkę i towarzyszącą jej zieleń,
fot. ALC MARKETING

1.
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2. Skwer im. A. Pawełka, żwirowa alejka,
ot. ALC MARKETING

4. Skwer im. A. Pawełka, ogrodzony plac zabaw
ot. ALC MARKETING

5. Skwer im. A. Pawełka, widok na zieleń skweru 
oraz 2 stoły do ping-ponga,
ot. ALC MARKETING

3. Skwer im. Pawełka, 
krzyż upamiętniający ofiary KL WARSCHAU
fot. ALC MARKETING

4.2.

3. 5.
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Place zabaw

Wola plasuje się w czołówce warszaw-
skich dzielnic posiadających najwię-
cej placów zabaw dla dzieci. Dzielnica 
sfinansowała powstanie wielu nowych 
obiektów dla najmłodszych, moder-
nizację istniejących, a także zajęła się 
demontażem starego i zniszczonego 
sprzętu. 

Celem inwestycji w ostatnich latach 
było zapewnienie dzieciom atrakcyj-
nych i bezpiecznych warunków zabawy 
i wypoczynku, co jednocześnie gwaran-
tuje zadowolenie i chwilę wytchnienia 
dla rodziców. 
Nowe urządzenia i zabawki dają także 
możliwość wspólnej zabawy rodziców 
z dziećmi. Place zabaw są ogrodzone, 

a stosowane nawierzchnie zapewniają 
użytkownikom bezpieczeństwo. 
W ciągu ostatnich dwóch lat ZGN 
Wola zdemontował blisko 90 starych 
piaskownic. 
Nowe standardy bieżącej eksploatacji 
placów zabaw gwarantują ciągłe utrzy-
manie czystości oraz – ewentualne – 
bieżące naprawy. Także piasek w pia-
skownicach wymieniany jest w miarę 
potrzeb, od dwóch do sześciu razy 
w roku. 
Wola, choć należy do tzw. „starych 
dzielnic”, przywiązuje dużą wagę do 
rozwoju infrastruktury dla najmłod-
szych.

1. Pustola 36A J. Olbrachta 17A
2.Pustola 30B, 32A J. Olbrachta 13A, 15B
3.Batalionu Parasol 3
4. Monte Cassino 1/3
5. E.Ciołka 28, Obozowa 91/93
6. Ringelbluma 3
7. Magistracka 24, 24A
8. Prymasa Tysiąclecia 139A
9. Złocienia 3/5

10. Obozowa 74-76
11. Skwer Lilpopów
12. Rabsztyńska 2, Górczewska 21
13. Syreny 13, 13A, 13B
14. Bema 81
15. Anielewicza 26
16. Okopowa 31-Plac Mireckiego
17. Kacza 21
18. Karolkowa 78, 80 Gibalskiego 7,9

19. Nowolipki 19A, 19B
20. Nowolipie 16, 18A, 18B, Nowolipki 19B
21. Nowolipie 31
22. Chłodna 2/18 Ogrodowa 11
23. Agawy 16, Płocka 57
24. Staszica 14, Młynarska 11
25 Piaskowa 9, 11
26 Obozowa 71, 73
27 Nowolipie 27A, 29A
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2. Duży plac zabaw, 
Park im. E. Szymańskiego, 

fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

1. Duży plac zabaw, 
Park im. E. Szymańskiego,,

fot. ALC MARKETING

3. Plac zabaw- widok ogólny,
 Park im. E. Szymańskiego,

fot. ALC MARKETING

2.

3.

1.
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5. Urządzenia zabawowe, nawierzchnia bezpieczna na terenie 
dużego placu zabaw, Park im. E. Szymańskiego,
fot. ALC MARKETING

4. Park im. E. Szymańskiego, Widok na mały plac zabaw,
ot. ALC MARKETING

5.

4.
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6. Plac zabaw, Skwer Apfelbauma,
fot. ALC MARKETING

7. Plac zabaw, Park Moczydło,
fot. ALC MARKETING

7.

6.
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 1. Pomnik przyrody, buk zwyczajny o purpurowym ulistnieniu,
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

1.

Pomniki przyrody

Pisząc o wolskiej zieleni, nie sposób 
pominąć tutejszych pomników przyro-
dy. Jest to ponad 60 skupisk drzew, po-
jedynczych okazów czy głazów narzu-
towych chronionych prawnie. Spośród 
nich warto zwrócić uwagę na:
- dąb węgierski, który rośnie na dzie-
dzińcu Domu Sierot, prowadzonego 
kiedyś przez Janusza Korczaka, przy 
ul. Jaktorowskiej; imponujące drzewo 
o wysokości ponad 16 m, liczy w obwo-
dzie 370 cm, 
- dwa przepiękne buki zwyczajne – od-
miany zwisłej i o purpurowym ulistnie-

niu, rosnące na terenie zabytkowego 
Ogrodu Ulricha przy ul. Górczewskiej 
124,
- okazały klon srebrzysty, rosnący na 
terenie przy ul. Czorsztyńskiej, przed 
budynkiem ul. Sitnika 3,
- cis pospolity (10 pni), rosnący na te-
renie zabytkowej Gazowni Warszaw-
skiej przy ul. Kasprzaka 25,
- głaz narzutowy – „Głaz Powstańczej 
Służby Zdrowia 1944”, zlokalizowany 
przy ul. Płockiej, róg ul. Górczewskiej. 
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2. Pomnik przyrody, dąb węgierski,
fot. ALC MARKETING

3.Pomnik przyrody, buk zwyczajny odmiany zwisłej,
fot.  Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

3.

2.

4.

4.Pomnik przyrody, buk zwyczajny odmiany zwisłej,
fot.  Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola
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6. Pomnik przyrody, cis pospolity,
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

5.

7. Pomnik przyrody, jesion wyniosły,
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

5. Pomnik przyrody, głaz narzutowy,
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

7.

6.



8. Pomnik przyrody, klon srebrzysty,
fot. Archiwum Urzędu Dzielnicy Wola

8.



kod kreskowy


