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05.10.2017 godzina: 17.00 -18.30 
Słynne i mniej znane, niezwykłe kobiety związane z Wolą (m.in. Irena 
Sendlerowa, Barbara Rachwalska-Pawlicka, Matylda Getter, Irena Tomalak); 

11.10.2017 godzina: 17.00 - 18.30 
Sztuka poznawania siebie; prowadząca Anna Polońska - malarka; 
Kolory emocji – zajęcia rozpoczynają się od omówienia prac wybranych ar-
tystów i różnych środków wyrazu plastycznego. Uczestnicy tworzą (w tech-
nice malarskiej) podwójny autoportret, który jest związany z emocjami 
negatywnymi i pozytywnymi. Inspiracją są pory roku, które budzą skojarze-
nia różnych stanów emocjonalnych.

12.10.2017 godzina: 19.00 
”Listy na liściu-tkanina” swoje prace zaprezentuje 
 Izabela Zalewska-Kantek; 

16.10.2017 godzina: 17.00-18.30 
Piękno Kobiet – pokaż siebie światu; prelekcja z elementami warsztatu 
dotycząca kobiecego ciała, stylizacji i koloru z jakim się identyfikujemy. 
Prowadząca: Renata Majewska, Jolanta Lewicka; 

18.10.2017 godzina: 17.00 - 18.30 
Sztuka poznawania siebie; prowadząca Anna Polońska 
malarka; Przezwyciężyć strach – dyskusja o sztuce i przedstawianych w niej 
emocjach. Zadaniem plastycznym jest wykonanie w technice malarskiej 
dwóch prac, w których poprzez własny język symboli zostaną przedstawio-
ne: „Samotność” i „Poczucie więzi”.

19.10.2017 godzina: 17.00-19.00 
prelekcja w połączeniu z warsztatem; Otwarte spotkanie „Pozbywamy się 
nałogu tytoniowego”; prowadzący: Piotr Majewski; 



20.10.2017 godzina: 17.00-18.30
Z Gruzji przez Armenie do Iranu, prelekcje poprowadzi osoba która nie potrafi 
zrezygnować w swoim życiu z podróżowania – Joanna Sarwińska; 

21.10.2017 godzina: 15.00-18.00
Plastyczna Strona otwartej Kolonii; warsztaty z nieznanej techniki Powertex, 
dzięki tej technice możemy stworzyć rzeźby, obrazy, dekoracje i biżuterię; pro-
wadząca i ekspertka od techniki Powertex Renata Majewska;

22.10.2017 godz. 12:00 
Warsztaty teatralne „Wola odkrywa w sobie aktora!!” Warsztaty prowadzą: Joan-
na Grabowiecka, reżyserka teatralna, scenografka, krytyk sztuki, trenerka. Rafał 
Fudalej, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny; 

25.10.2017 godzina: 17.00-18.30 
Sztuka poznawania siebie; warsztaty malarskie, prowadząca Anna Polońska 
malarka; W rytmie serca - to warsztat poświęcony autorefleksji i zniwelowaniu 
wewnętrznych napięć. Prace tworzone są pastelami, a inspiracją jest muzyką re-
laksacyjna. Uczestnicy mają wczuć się w swój wewnętrzny rytm, w bicie swojego 
serca i namalować to, co aktualnie czują.

26.10.2017 godzina: 17.00-19.00
II EDYCJA: Warsztat kreatywnego myślenia i twórczego dzia-
łania metodą improwizacji teatralnej; prowadzący: Piotr 
Majewski; 

29.10.2017 godzina: 15.00-18.00 
Plastyczna Strona Otwartej Kolonii; warsztaty z nie-
znanej techniki Powertex, dzięki tej technice 
możemy stworzyć rzeźby, obrazy, dekoracje 
i biżuterię; prowadząca i ekspertka od tech-
niki Powertex -Renata Majewska; 
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