Odlotownik kulturalny
- zajęcia nienudne

autor okładki

TYTUS BRZOZOWSKI
Architekt i akwarelista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował i praktykował w Finlandii,
gdzie poszukiwał surowego nordyckiego wzornictwa i sztuki.
Pięć lat pracował w zespole warszawskiej pracowni projektowej Jems Architekci. W swoich pracach opowiada o mieście
marzeń – pełnym zdobnych kamienic, wąskich ulic i strzelistych
wież. Posługując się elementami architektury i krajobrazu charakterystycznymi dla lokalności Warszawy, tworzy nowe światy,
które mimo swej baśniowości ciągle są tutejsze. Szuka nawarstwień historii, zestawia budynki z różnych miejsc i czasów.
W pracach Tytusa Brzozowskiego znajdziemy intrygujące, surrealistyczne elementy, poukrywane wątki i zdarzenia.
www.t-b.pl

Bardzo dziękujemy Panu Tytusowi Brzozowskiemu za możliwość wykorzystania Jego fantastycznej pracy Odlatujące kamienice na okładce naszego Odlotownika kulturalnego – zajęć nienudnych. Nazwa naszego informatora w połowie zawdzięcza
tytuł właśnie temu obrazowi.
Magia, kreatywność, wyobraźnia, pasja, kolory, nierzeczywistość – między innymi to chcielibyśmy przekazać uczestnikom
naszych zajęć. Mamy nadzieję, ze to się uda… Dziękujemy.

Dla
posiadaczy karty
warszawiaka,
młodego
warszawiaka
lub karty dużej
rodziny mamy
5% zniżki!

dorośli
Młynarska 35a
środa 11:00 - 19:00
bezpłatne

BRYDŻ

Brydż

Spotkania sekcji brydżowej. Zajęcia organizowane
są zarówno dla osób znających zasady gry w brydża
i chcących podnosić swoje umiejętności, jak również
wszystkich pragnących nauczyć się grać.

dorośli
Młynarska 35a
środa 11:00 - 19:00
bezpłatne
Szkoła założona przez pasjonatów elektroniki, programowania i mikrokontrolerów. Na zajęciach młodzież
poznaje podstawy elektroniki, programowania, drukowania 3D i programowania mikrokontrolerów STM32.
Nasze zajęcia charakteryzują się indywidualnym podejściem, małymi grupami i wykwalifikowaną kadrą.
Temat zajęć: Budowanie obwodów elektrycznych.
To cykl 10 zajęć nastawionych przede wszystkim na
praktykę, dzięki którym zbudujesz wiele ciekawych
obwodów. Na tym kursie zbudujesz wiele układów,
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ELEKTRONIKA

Kursy Elektroniki

które sam będziesz testował, sprawdzał, modyfikował
i na nich eksperymentował. Czujnik zmierzchu, alarm
na drzwi, podsłuch, czy pamięć podobną do tej z komputerów. Chciałbyś w przyszłości stworzyć własnego
robota? A może zbudować swoje własne radio? Pomożemy! Chcesz wiedzieć dlaczego zalany telefon nie
działa? Na te i na inne na pytania odpowiemy na kursie.

młodzież 15 +, dorośli
Działdowska 6
poniedziałek 17:30 – 20:00
25 zł za zajęcia
Jest to cykl warsztatów artystyczno – integracyjnych
o charakterze fotokreacyjnym. To połączenie sztuki
głównie fotografii autorskiej, artystycznej z domieszką
sztuki dokumentu czy klasycznego reportażu. Poszukiwania artystyczne będą dwutorowe: na pierwszym
miejscu: sztuka fotografii autorskiej, kreacyjnej w połączeniu ze sztuką reportażu i dokumentu. Część zajęć
poświęcona będzie sztuce portretowej.

FOTOGRAFIA

Grupa Twórcza
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młodzież 15 +, dorośli
Działdowska 6
Do wyboru – wtorek, środa,
czwartek 10:00 – 20:00
200 zł za jedne zajęcia
Zapraszamy na zajęcia fotograficzne w Pracowni Fotografii Tradycyjnej, gdzie pokażemy Państwu warsztat
fotografii czarno-białej. To przede wszystkim zajęcia
w ciemni, gdzie uczestnicy fotografują na czarno-białych negatywach, które później samodzielnie wywołują. Poznają różne tradycyjne techniki w takim stopniu,
by móc wykonać dobrą technicznie fotografię. Zainteresowani mogą dowiedzieć się także sporo o historii
fotografii i to w sposób praktyczny.
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FOTOGRAFIA

Warsztaty w ciemni

dorośli
Obozowa 85
środa 20:30 – 21:30
25 zł jednorazowe wejście,
20 zł za zajęcia w pakiecie.
Hatha Joga to jedna z najbardziej znanych na świecie
tradycji indyjskiej jogi, bazująca głównie na pozycjach
ciała zwanych asanami. Asany mogą być wykonywane przez wszystkich, bez względu na wiek, pleć czy
sprawność fizyczną. Poziom zajęć jest dostosowywany
do możliwości ćwiczących osób; do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie!

Pilates
dorośli

GIMNASTYKA (REKREACJA, RELAKSACJA)

Hatha Joga

Młynarska 35a
czwartek 17:00 – 18:00
80 zł za miesiąc
Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni z naciskiem
na mięśnie posturalne odpowiadające za właściwą
postawę, zwiększenie świadomości ciała, poprawa
zdolności odprężenia psychofizycznego, poprawa
sylwetki oraz zwiększenie elastyczności kręgosłupa.
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dorośli
Obozowa 85
Środa 18:00 – 19:00
80 zł za miesiąc
Będą to zajęcia na których szczególnie mocno skupimy się na mięśniach stabilizujących kręgosłup. Połączymy dwa najzdrowsze systemy ćwiczeń, czyli Pilates
i Jogę. Wzmocnienie mięśni głębokich, trening mięśni
centrum i ochrona kręgosłupa - to daje nam PILATES.
Elastyczność, siła, świadomy oddech, precyzja i usuwanie napięć z ciała - to przynosi JOGA. Zajęcia przeznaczone są dla osób którym doskwierają bóle kręgosłupa
oraz tych którzy oczekują świadomego, prozdrowotnego treningu.
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GIMNASTYKA (REKREACJA, RELAKSACJA)

Zdrowy kręgosłup

dzieci 5 - 6 lat
Młynarska 35A
Sobota 12:00-17:00
45 zł – 1 osoba
25 zł – 2 osoby
15 zł – 3 osoby

JĘZYKI OBCE

Język angielski
– zajęcia indywidualne i grupowe

Nauka w tym wieku polega na oswajaniu dzieci
z językiem angielskim poprzez zabawę, gry, naukę
wierszyków i piosenek, a także zajęcia tematyczne,
pozwalające przyswajać słownictwo poprzez rysunki
i kolorowanki.

Język angielski
– zajęcia indywidualne i grupowe
dzieci 7 - 9 lat
Młynarska 35A
Sobota 12:00 – 17:00
45 zł – 1 osoba
25 zł – 2 osoby
15 zł – 3 osoby
Dzieci uczą się nie tylko pisać i czytać w języku obcym
w dostosowanym do wieku zakresie, ale przede wszystkim przełamywać barierę mówienia w tym języku.
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młodzież 10 - 12 lat
Młynarska 35A
Sobota 10:00 – 18:00
45 zł – 1 osoba
25 zł – 2 osoby
15 zł – 3 osoby
Nauka w tym wieku polega na doskonaleniu umiejętności czytania, pisania oraz konwersacji. Dzieci,
w szerszym zakresie, są oswajane z zagadnieniami gramatycznymi, jednak największy nacisk kładziony jest
na komunikację i płynną konwersację.

Język angielski
– zajęcia indywidualne i grupowe
dorośli
Młynarska 35A
Sobota 10:00 – 18:00
45 zł – 1 osoba
25 zł – 2 osoby
15 zł – 3 osoby
Oferta językowa dla osób dorosłych dostosowana
jest do potrzeb i preferencji kursantów. Dorośli uczą
się „myślenia” w języku angielskim, co jest podstawową, ale jednocześnie najtrudniejszą umiejętnością,
zwłaszcza, gdy kursanci mają „złe” nawyki wyniesione
ze szkoły lub innych kursów.
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JĘZYKI OBCE

Język angielski
– zajęcia indywidualne i grupowe

dzieci 3 – 5 lat
Działdowska 6
wtorek 16:30 – 17:00
25 zł za jedne zajęcia + 12 zł miesięcznie
za wypożyczenie skrzypek

MUZYKA

Skrzypce – Małe Włoszki
– nauka gry na instrumencie

Zajęcia skrzypcowe prowadzone są na czterech
malutkich instrumentach lutniczych 1/4 i 1/8 dla bardzo małych dzieci oraz tych trochę starszych w formie zabawy i z wykorzystaniem metod umuzykalniania poprzez grupowe zapoznanie się z dźwiękiem
i pracą nad tym dobrym, wymagającym instrumentem. Do dyspozycji instrumenty wypożyczane na cały
rok, na których będziemy ćwiczyć trzymanie smyka,
pierwsze dźwięki, zabawy, wrażenia, dopiero później
rytmy, czy różnice między palcami, które skracają
i zmieniają dźwięki.

Fortepian – warsztaty muzyczne
dzieci 5 +
Działdowska 6
poniedziałek, środa, czwartek 14:00 – 20:00
30 min. – 30 zł
45 min. – 45 zł
60 min. – 60 zł
Wszystkich kochających muzykę zapraszamy na zajęcia gry na fortepianie. Warsztaty są przeznaczone dla
dzieci od lat 5, które uczą się gry od podstaw. Dzięki
specjalnie opracowanej metodzie dzieci szybko opanują zapis nutowy i poznają wiele różnorodnych form
i gatunków muzycznych.
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dzieci 6 – 8 lat
Działdowska 6
wtorek 17:15 – 18:00
25 zł za jedne zajęcia + 12 zł miesięcznie
za wypożyczenie skrzypek
Zajęcia skrzypcowe prowadzone są na czterech
malutkich instrumentach lutniczych 1/4 i 1/8 dla bardzo małych dzieci oraz tych trochę starszych w formie zabawy i z wykorzystaniem metod umuzykalniania poprzez grupowe zapoznanie się z dźwiękiem
i pracą nad tym dobrym, wymagającym instrumentem.
Do dyspozycji instrumenty wypożyczane na cały rok,
na których będziemy ćwiczyć trzymanie smyka, pierwsze dźwięki, zabawy, wrażenia, dopiero później rytmy,
czy różnice między palcami, które skracają i zmieniają
dźwięki.
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MUZYKA

Skrzypce - Małe Włoszki
– nauka gry na instrumencie

Fortepian i instrumenty klawiszowe
– nauka gry na instrumentach
Obozowa 85
poniedziałek 16:00 – 20:00,
wtorek, środa, czwartek,
piątek 15:00 – 20:00
35 zł za jedne zajęcia
(zajęcia indywidualne 60 minut)

MUZYKA

dzieci 4 +

Kochających muzykę i dźwięki klawiszy zapraszamy
na indywidualne zajęcia gry na fortepianie. Mile
widziane są dzieci (od lat 4) zarówno te, które chcą udoskonalić swoją grę na instrumencie, jak i te które chcą
nauczyć się gry od podstaw. W zależności od preferencji i indywidualnych możliwości dobierzemy repertuar,
który będziecie mogli zaprezentować przed publicznością na licznych koncertach, konkursach i piknikach.
Na zajęcia zapraszamy – w zależności od potrzeb – raz
lub dwa razy w tygodniu.

Gitara akustyczna i basowa
– warsztaty muzyczne
dzieci 7 +
Działdowska 6
poniedziałek, czwartek 16:30 – 20:30
45 min. – 45 zł
60 min. – 60 zł
Nasze warsztaty gitarowe przygotowaliśmy z myślą
o tych, którzy już grają i chcą to robić lepiej, jak i dla
początkujących. Celem naszych zajęć jest przede
wszystkim rozbudzanie zamiłowania do muzyki.
Ważne jest, aby w trakcie nauczania gry na instrumencie, rozwijać zarówno umiejętności techniczne,
jak i interpretacyjne, umożliwiając tym samym rozwój
naturalnych potrzeb ekspresji twórczej wyobraźni
artystycznej uczestników warsztatów.
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Warsztaty naukowe
„Wesołe laboratorium”
Szkoła Podstawowa 148, ul. Ożarowska 69
Środa 17:00 – 17:45
20 zł za jedne zajęcia
dzieci 7 – 12 lat
Szkoła Podstawowa 148, ul. Ożarowska 69
Środa 18:00 – 19:00
20 zł za jedna zajęcia
Zajęcia naukowe dla dzieci i młodzieży Wesołe Laboratorium to warsztaty, na których rozbudzamy zainteresowania nauką, m.in. chemią, fizyką, astronomią czy
filmem, poprzez aktywny udział w eksperymentach.
Stanowią one znakomite uzupełnienie i rozwinięcie
programu edukacyjnego prowadzonego w szkołach
i przedszkolach. Zjawiska fizyczne, triki filmowe, eksperymenty chemiczne, w których nasi kursanci biorą
aktywny udział, realizowane są za pomocą bezpiecznych, ogólnie dostępnych środków, występujących
w wielu branżach przemysłu spożywczego, medycznego czy chemicznego.
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NAUKA

dzieci 3 – 6 lat

Zabawy plastyczne dla maluchów
dzieci 1-2 lata

dzieci 3 – 4 lata
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
ul Brożka 1A
Wtorek 11:00 – 11:45
30 zł za jedne zajęcia

PLASTYKA, RYSUNEK

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
ul Brożka 1A
Wtorek 10:00 – 10:45
30 zł za jedne zajęcia

Zajęcia plastyczne dla dzieci, w których dzieci uczestniczą razem z opiekunami. Poprzez zabawę warsztaty
angażują zarówno dzieci, jak i dorosłych do wspólnego, radosnego tworzenia. Poprzez odpowiednio
dobrane techniki i bezpieczne materiały plastyczne
dzieci mają możliwość swobodnej ekspresji, eksperymentowania i doświadczenia tak potrzebnego
w pierwszym okresie życia. Praca na dużych formatach, malowanie stopami i dłońmi, modelowanie
w masach plastycznych, czy doświadczanie różnorodnych faktur i struktur rozbudzą w dziecku potrzebę
wyrazu twórczego i kreatywne myślenie.

Plastyka - zajęcia
dzieci 4 – 6 lat
Obozowa 85
poniedziałek 17:15 – 18:00
20 zł za jedne zajęcia
Celem zajęć jest pogłębienie ogólnej wrażliwości plastycznej oraz wyrabianie poczucia estetyki. Przyjazna
i twórczo stymulująca atmosfera sprzyjać będzie rozbudzaniu świadomości plastycznej, wyrabianiu swobody
tworzenia, oraz pogłębianiu zainteresowania sztuką.
Warsztaty mają nakłonić uczestników do prowadzenia
twórczych eksperymentów oraz uświadomić kreacyjną
i inspirującą rolę błędu oraz przypadku.
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dzieci 6 – 12 lat
Działdowska 6
wtorek, środa, czwartek 17:00 – 18:30
25 zł za jedne zajęcia
Zapraszamy na pełne pasji, wzajemnej inspiracji i ekscytującej przygody zajęcia w magicznym świecie sztuki.
Uczymy, często niedostępnych na co dzień technik
plastycznych takich jak: rysunek (sangwina, węgiel,
ołówki, stalówki), malarstwo (akwarela, akryl, gwasz,
jedwab, batik), grafika warsztatowa (linoryt, monotypia,
sucha igła), rzeźba (ceramika, paper-mache) i twórczo
rozwijamy wyobraźnię podglądając naturę.

Plastyka – zajęcia dla dzieci
w wieku szkolnym
dzieci 7 – 12 lat
Obozowa 85
poniedziałek 18:15 – 19:15
25 zł za jedne zajęcia
Celem zajęć jest pogłębienie ogólnej wrażliwości plastycznej oraz wyrabianie poczucia estetyki. Przyjazna
i twórczo stymulująca atmosfera sprzyjać będzie rozbudzaniu świadomości plastycznej, wyrabianiu swobody
tworzenia, oraz pogłębianiu zainteresowania sztuką.
Warsztaty mają nakłonić uczestników do prowadzenia
twórczych eksperymentów oraz uświadomić kreacyjną
i inspirującą rolę błędu oraz przypadku.
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PLASTYKA, RYSUNEK

Plastyka – zajęcia

młodzież 15 +
Wolska 50
Czwartek 17:00 – 19:00;
piątek 17:00 – 20:00
20 zł za jedne zajęcia 2 - 3 godziny
Chcesz nauczyć się zasad perspektywy, rysowania
z natury i projektowania przestrzeni? Poznać reguły
dotyczące kompozycji i kadrowania? Zrozumieć różnice pomiędzy szkicem a skończonym rysunkiem?
Rysować z wyobraźni? U nas nauczysz się pracować
w różnych technikach, takich jak: akwarela, pastel,
rysunek, tempera, akryl i olej, małe formy rzeźbiarskie. Młodzież przygotowujemy do szkół artystycznych
na średnim i wyższym poziomie (kompletowanie teczki,
korekta, dobór prac, przygotowanie do egzaminu praktycznego).

PLASTYKA, RYSUNEK

Rysunek i malarstwo

Pracownia portretu
dorośli
Wolska 50
Środa 11:00 – 15:00;
piątek 12:00 – 16:00
25 zł za jedne zajęcia 4 godziny
Rysowanie jest sztuką, w której liczy się zarówno talent
jak i umiejętności. Zapraszamy na naukę praktycznych
umiejętności rysowania i malowania portretu z natury,
na podstawie zdjęć z wykorzystaniem różnych narzędzi
i technik rysunkowych i malarskich, takich jak: ołówek,
węgiel, sangwina, pastel, gwasz, olej, akryl, akwarela.
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Rysunek i malarstwo
dorośli

dorośli 50 +
Działdowska 6
poniedziałek, piątek 10:00 – 13:00
15 zł za zajęcia 3 godziny
Chcesz nauczyć się zasad perspektywy, rysowania
z natury i projektowania przestrzeni? Poznać reguły
dotyczące kompozycji i kadrowania? Zrozumieć różnice
pomiędzy szkicem a skończonym rysunkiem? Rysować
z wyobraźni? U nas nauczysz się pracować w różnych
technikach, takich jak: akwarela, pastel, rysunek, tempera, akryl i olej, małe formy rzeźbiarskie.

Warsztaty plastyczne
– rysunek początkiem malarstwa
dorośli
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej,
ul. Brożka 1A
Czwartek, piątek 10:30 – 14:30
70 zł za miesiąc, zajęcia 4 godziny
Jeśli chcesz, by Twoje hobby przekształciło się w artystyczną pasję zapraszamy na nasze zajęcia plastyczne.
U nas poznasz teorie i techniki malarskie, teorie gruntowania podobrazi, poznasz teorię kompozycji, zgłębisz
zasady perspektywy, dowiesz się czym jest kopia malarska, replika i pastisz. Zapraszamy na pełne pasji, wzajemnej inspiracji zajęcia w magicznym świecie sztuki.
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PLASTYKA, RYSUNEK

Wolska 50
poniedziałek 14:00 – 18:00;
wtorek 12:30 – 16:30, 17:30 – 20:30;
czwartek 11:00 – 15:00
20 zł za jedne zajęcia 3 - 4 godziny
w zależności od dnia

dorośli
Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
ul Brożka 1A
poniedziałek, wtorek 10:30 – 14:30
40 zł za miesiąc, 4 godziny
Chcesz nauczyć się malować i rysować? A może pragniesz udoskonalić swój warsztat twórczy? Poznać
teorię i historię sztuki? Zapraszamy do Wolskiej Pracowni Sztuk Plastycznych dla Dorosłych. Jej uczestnicy, w ramach zajęć, rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne i doskonalą warsztat twórczy. U nas zgłębisz
tajniki warsztatu malarskiego, rozwiniesz umiejętności
twórcze, uwrażliwisz się na wszystkie aspekty sztuki.
W miłej i serdecznej atmosferze naszej pracowni
poznasz innych artystów, nawiążesz wspaniałe twórcze
przyjaźnie! Zapraszamy!

PLASTYKA, RYSUNEK

Zajęcia plastyczne
– Wolska Pracownia plastyczna

Otwarta Pracownia Malarska
Rodziny
Działdowska 6
Sobota 11:00 – 18:00
Jednorazowe wejście 10 zł (czas bez limitu)
Wejście rodzinne 10 zł + 2 zł
za każde dziecko,
karnet na 6 miesięcy 90 zł.
Otwarta pracownia to miejsce do przeznaczone dla
indywidualnej pracy twórczej oraz pomysł na rodzinne
spedzenie czasu przy sztaludze. Do Państwa dyspozycji oddajemy przestrzeń, sztalugi, farby i inne materiały
oraz pomoc instruktora.
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dorośli
Szkoła Podstawowa 148, ul. Ożarowska 69
wtorek, czwartek 17:00 – 20:00;
środa 16:00
20 zł za jedne zajęcia (jeśli miesiąc),
25 zł wejście jednorazowe
Rozpiera Cię twórcza pasja? Fascynują piękne przedmioty codziennego użytku? Przyjdź na nasze zajęcia.
Zaprezentujemy naukę decoupage’u z uwzględnieniem sztuki kompozycji i doboru kolorów. Nauczymy
Cię m.in. technik postarzania, złocenia, stosowania
preparatów do spękań, wykorzystywania szablonów
i past strukturalnych. Ozdobimy przedmioty drewniane,
szklane, tekturowe, cynowe oraz tkaniny.
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RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Pracownia Pasjonata

dorośli
Wolska 50
poniedziałek 10:00 – 16:00;
czwartek 16:00 – 20:00
40 zł za miesiąc
Tkanie jest łatwe! Zabierz ze sobą cierpliwość i dobry
humor, a my nauczymy Cię zakładania osnowy, splotów i wiązania supełków! Nasza pracownia tętni
życiem. Sztalugi, ramy, kolorowe włóczki w koszach
inspirują do twórczego działania.
Nasza grupa uczestniczy w wielu wystawach i konkursach. Najważniejszym corocznym wydarzeniem jest
udział w Biennale Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy,
na którym nasze tkaczki zdobywają nagrody i wyróżnienia. Co roku organizujemy letnie plenery tkackie,
gdzie przez kilka godzin dziennie, w miłej atmosferze
tkamy nasze gobeliny wśród soczystej zieleni. Masz
cierpliwość i artystyczna smykałkę? Przyłącz się do
naszego grona!

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Pracownia tkactwa artystycznego
„Penelopa”

Warsztaty Ceramiczne
dorośli
Wolska 50
środa 17:00 – 19:30
20 zł jedne zajęcia
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dzieci 5 – 8 lat
Działdowska 6
Sobota 10:00 – 11:00
440 zł za semestr (12 zajęć)
Podczas warsztatów, dzieci pracują z zestawami klocków LEGO Education. Ich zadaniem jest wybudować
konstrukcje z klocków, połączyć je z silnikami oraz czujnikami, a następnie zaprogramować na komputerze.
Do programowania robotów wykorzystujemy oprogramowanie LEGO, które za pomocą prostych algorytmów
pozwala dzieciom ożywić roboty i wydawać im dowolne
polecenia. Ostatnim krokiem jest wysłanie ułożonego
programu z komputera do robota z pomocą kabla USB
lub technologii Bluetooth.
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ROBOTYKA

Robotyka LEGO WeDO

dzieci 6 – 12 lat
Otwarta Kolonia, Górczewska 15
Środa 17:00 – 18:00
440 zł za semestr ( 12 zajęć)
Minecraft to coś więcej niż zwykła gra. To kultowa
na całym świecie wirtualna platforma kreatywna. Podczas zajęć dzieci mają za zadanie tworzyć z sześciennych bloków podobnych do klocków LEGO cały świat –
najróżniejsze mapy, budynki dla ruchomych bohaterów.
Bohaterowie wędrują po mapach w poszukiwaniu niesamowitych przygód oraz surowców. Z surowców natomiast wytwarzają kolejne nowe materiały oraz narzędzia, które pomagają im tworzyć kolejne coraz bardziej
skomplikowane konstrukcje. Podczas zajęć nauczymy
dzieci logicznego myślenia, gospodarowania czasem
oraz surowcami, pokażemy jak gra odnosi się do otaczającego nas rzeczywistego świata, wykorzystamy
Minecrafta przede wszystkim do celów dydaktycznych.
Edukując przez zabawę rozwiniemy u dzieci umiejętności z obszaru edukacji polonistycznej, matematycznej,
geograficznej oraz przyrodniczej.

ROBOTYKA

Minecraft
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dzieci 9 - 12 lat
Działdowska 6
Sobota 11:30 – 13.00
560 zł za semestr (12 zajęć)
Kreatywne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i praca w grupie- tego dzieci uczą się podczas
naszych zajęć.
Pakiety edukacyjne firmy LEGO® są najlepszymi tego
typu zestawami dydaktycznymi na świecie. Podczas
warsztatów, dzieci pracują z zestawami klocków
LEGO® Education. Ich zadaniem jest wybudować konstrukcje z klocków, połączyć je z silnikami oraz czujnikami a następnie zaprogramować na komputerze.
Do programowania robotów wykorzystujemy oprogramowanie LEGO®, które za pomocą prostych algorytmów pozwala dzieciom ożywić roboty i wydawać
im dowolne polecenia. Ostatnim krokiem jest wysłanie ułożonego programu z komputera do robota
z pomocą kabla USB lub technologii Bluetooth.
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ROBOTYKA

Robotyka LEGO Mindstorms EV3

dzieci 3 – 6 lat
Młynarska 35a
wtorek, piątek 17:30 – 18:30
Zajęcia raz w tygodniu – 80 zł za miesiąc.
Zajęcia 2 razy w tygodniu 130 zł za miesiąc
(rodzeństwo 10 zł zniżki za osobę)

SPORT

Judo

Zajęcia polegają na nauce podstawowych elementów
Judo i uczeniu się jego zasad. Na początku treningi
mają na celu nauczyć dzieci podstawowych ćwiczeń
gimnastycznych, padów (nauka bezpiecznego upadania - dzieci zdobywają umiejętność, dzięki której mogą
zapobiec urazom podczas ewentualnego upadku
np. z roweru czy rolek) oraz rzutów. Dzieci na zajęciach poprzez zabawę ćwiczą koordynację, siłę, gibkość i wytrzymałość. W trakcie ćwiczeń przekazywany
będzie uczestnikom pozytywny stosunek do ludzi, szacunek do innych, zdrowy tryb życia, dbałość o higienę
osobistą oraz unikanie zachowań agresywnych.
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dzieci 12 +
Działdowska 6
poniedziałek 13:00 – 20:00;
wtorek 12:00 – 20:00;
czwartek 15:00 – 20:00
50 zł za jedne zajęcia
(zajęcia indywidualne 45 minut)
„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”.
To prawda. My chcemy, by nasi adepci śpiewali
dobrze, a nawet fantastycznie! Dlatego zapraszamy
wszystkie uzdolnione muzycznie dzieci na warsztaty
z emisji głosu.

Studio Słowa i Piosenki
dzieci 6 + , młodzież
Obozowa 85
poniedziałek, środa 14:00 – 18:00
40 zł za jedne zajęcia
Możliwość poznawania i odkrywania możliwości głosu
to doskonały sposób na rozwijanie wrodzonej muzykalności, dla wielu zaś to wręcz życiowa pasja. Zajęcia
w Studiu Słowa i Piosenki obejmują m.in. zagadnienia
z zakresu kształcenia głosu i słuchu oraz interpretacji
tekstu. Uczestnicy naszych warsztatów systematycznie
ćwiczą również dykcję i wyrazistość wymowy. Starannie dobieramy repertuar - indywidualnie do warunków i możliwości każdego z wykonawców. Praca nad
piosenką możliwa jest zarówno z akompaniamentem
instrumentu (fortepian), jak i podkładów muzycznych.
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ŚPIEW

Studio Piosenki

dzieci 3,5 – 4 lata
Obozowa 85
Sobota 10:00 – 10:45
20 zł za jedne zajęcia

TANIEC

Balet z elementami gimnastyki
akrobatycznej

Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym mają na celu ogólny rozwój ruchowy
dziecka, jak i naukę podstaw tańca klasycznego.
Podczas naszych baletowych podróży uwrażliwiamy
na muzykę i rytm, a także wprowadzamy najmłodszych w magiczny świat tańca. Uczymy podstaw tańca
klasycznego oraz zabaw muzycznych dostosowanych wiekowo dla naszych tancerzy. Adepci naszych
zajęć wzbogacają swoją kreatywność, rozwijają się
artystycznie, nabywają pewności siebie, wzmacniają
mięśnie, uczą się koncentracji i koordynacji ruchowej.
Całoroczny cykl zajęć zostanie podsumowany pokazem krótkiej choreografii dla rodziców.

Zajęcia taneczno - ruchowe
z elementami rytmiki i pantomimy
dzieci 4 – 6 lat
Działdowska 6
poniedziałek 15:15 – 16:00
20 zł za jedne zajęcia
Zajęcia są prowadzone wg autorskiego programu,
z wykorzystaniem ćwiczeń dramowych, pantomimicznych, metody BMC, Carla Orffa oraz Brechta. Podczas
zajęć pracujemy nad otwartością, wyobraźnią, plastyką
ruchu oraz poczuciem rytmu. Celem zajęć jest ujawnienie możliwości dziecka tkwiących we właściwościach
jego osobowości, rozbudzenie i ukierunkowanie jego
zainteresowań, a także odkrycie przez dziecko własnych możliwości wypowiadania się poprzez praktyczne działania artystyczne.
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dzieci 5 +
Działdowska 6
piątek 17:00 – 18:00
20 zł za jedne zajęcia
ZUMBA to połączenie rytmów latynoamerykańskich
z fitnessem. Jej tajemnica tkwi w dynamice, która uwalnia energię, rozładowuje stres, napięcie i poprawia
kondycję. To niezwykłe połączenie aerobiku z ćwiczeniami siłowymi i sprawnościowymi. Dla dzieci jest
to doskonała okazja do rozwijania aktywności fizycznej
jak i przełamania wszelkich barier i kompleksów.

Capoeira
dzieci 5 +
Obozowa 85
wtorek, środa 17:00 – 17:45
15 zł za jedne zajęcia
Capoeira to brazylijska sztuka walki, charakteryzująca się dynamizmem i płynnością ruchów. Łączy
w sobie elementy sztuki walki, tańca, gimnastyki,
w rytmie brazylijskiej muzyki. Zajęcia doskonale
wpływają na zwiększenie świadomości swojego ciała
oraz pozwalają pracować nad równowagą i koordynacją ruchową. Zapraszamy!
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TANIEC

Zumba dla małych i dużych
Zumba Kids

dzieci 5 – 6 lat

TANIEC

Balet z elementami
gimnastyki akrobatycznej
Obozowa 85
Sobota 11:00 – 12:00
25 zł za jedne zajęcia
Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mają na celu ogólny rozwój ruchowy
dziecka, jak i naukę podstaw tańca klasycznego.
Podczas naszych baletowych podróży uwrażliwiamy
na muzykę i rytm, a także wprowadzamy najmłodszych
w magiczny świat tańca. Uczymy podstaw tańca klasycznego oraz zabaw muzycznych dostosowanych
wiekowo dla naszych tancerzy.

Balet
dzieci 5 – 6 lat
Działdowska 6
Środa 16:00 – 17:00
20 zł za zajęcia
Na zajęciach baletu dzieci uczą się płynności ruchów,
zręczności, wdzięku i piękna. Dzięki baletowi poprawia
się koncentracja i samodyscyplina. Rozwija się harmonia i koordynacja ruchów, inwencja twórcza, poczucie
estetyki. Dzieci dynamiczne mogą rozładować energię,
a te zamknięte w sobie pokonać swoją nieśmiałość.
Balet motywuje do współdziałania w grupie i uwrażliwia
na sztukę, a szczególnie na muzykę.
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TANIEC

Balet z elementami
gimnastyki akrobatycznej
dzieci 7 lat +
Obozowa 85
Sobota 12:00 – 13:00
25 zł za jedne zajęcia
Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mają na celu ogólny rozwój ruchowy
dziecka, jak i naukę podstaw tańca klasycznego.
Podczas naszych baletowych podróży uwrażliwiamy
na muzykę i rytm, a także wprowadzamy najmłodszych
w magiczny świat tańca. Uczymy podstaw tańca klasycznego oraz zabaw muzycznych dostosowanych
wiekowo dla naszych tancerzy.
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dzieci 7 lat +
Działdowska 6
Środa 17:00 – 18:00
20 zł za jedne zajęcia

TANIEC

Balet

Na zajęciach baletu dzieci uczą się płynności ruchów,
zręczności, wdzięku i piękna. Dzięki baletowi poprawia się koncentracja i samodyscyplina. Rozwija się
harmonia i koordynacja ruchów, inwencja twórcza,
poczucie estetyki. Dzieci dynamiczne mogą rozładować energię, a te zamknięte w sobie pokonać swoją
nieśmiałość. Balet motywuje do współdziałania w grupie i uwrażliwia na sztukę, a szczególnie na muzykę.

Hip Hop
dzieci 7 – 10 lat
Działdowska 6
Czwartek 17:00 – 18:00
20 zł za jedne zajęcia
Celem zajęć jest zapoznanie z podstawami technik
tańca ulicznego oraz wiedza o kulturze hip-hop, w połączeniu z kształtowaniem kondycji fizycznej, rytmiki,
a także świadomości ciała, poprzez aktywne spędzanie
wolnego czasu. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani
z podstawowymi krokami hip-hopowymi. Będą potrafili
wymienić i zaprezentować kroki wraz z ich nazwami,
naucza się podstawowych układów choreograficznych,
także podejmą próbę stworzenia własnego układu
choreograficznego na podstawie poznanych ruchów.
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młodzież 15 +
Młynarska 35a
wtorek 16:15 – 17:00
Zajęcia bezpłatne
Rock’n’Roll Akrobatyczny – zajęcia łączące w sobie
sport i taniec, poprawią kondycję fizyczną i ogólny rozwój psychofizyczny.

Hip Hop
dzieci 12 – 15 lat
Działdowska 6
Czwartek 18:00 – 19:00
20 zł za jedne zajęcia
Celem zajęć jest zapoznanie z podstawami technik
tańca ulicznego oraz wiedza o kulturze hip-hop, w połączeniu z kształtowaniem kondycji fizycznej, rytmiki,
a także świadomości ciała, poprzez aktywne spędzanie
wolnego czasu. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani
z podstawowymi krokami hip-hopowymi. Będą potrafili
wymienić i zaprezentować kroki wraz z ich nazwami,
naucza się podstawowych układów choreograficznych,
także podejmą próbę stworzenia własnego układu
choreograficznego na podstawie poznanych ruchów.
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TANIEC

Rock’n’roll akrobatyczny

dorośli

TANIEC

Capoeira
Obozowa 85
wtorek 19:30 – 21:00
środa 19:00 – 20:20
18 zł za jedne zajęcia
Capoeira to brazylijska sztuka walki, charakteryzująca
się dynamizmem i płynnością ruchów. Łączy w sobie
elementy sztuki walki, tańca, gimnastyki, w rytmie
brazylijskiej muzyki. Jej twórcy – afrykańscy niewolnicy pracujący w Brazylii – pod pretekstem tańca
trenowali sztukę walki. Niewiele w niej statycznych
pozycji, sporo zamaszystych ruchów, przejść i uników.
Zajęcia doskonale wpływają na zwiększenie świadomości swojego ciała oraz pozwalają pracować
nad równowagą i koordynacją ruchową. Dzięki temu,
każdy w capoeirze znajdzie coś dla siebie. Niezwykle ważny w capoeira jest szacunek dla nauczyciela
i osób ćwiczących. Dodatkowym atutem zajęć jest
nauka gry na brazylijskich instrumentach (berimbau,
pandeiro, ) oraz śpiew w języku portugalskim, co jeszcze lepiej przybliża nas do korzeni tej sztuki walki.
Capoeira to nie tylko kondycja i sprawność fizyczna.
To spotkanie z dynamiczną muzyką, tańcem, poznanie widowiskowych technik i elementów akrobacji.
To przede wszystkim radość i pasja! Zapraszamy!
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dorośli 50 +
Działdowska 6
piątek 18:00 – 19:00
40 zł za miesiąc
Zumba łączy w sobie różne rodzaje tańca takie
jak marenge, salsa, cumbia, reggeton, flamenco,
samba i taniec brzucha. To także niezwykła prostota,
dzięki której ćwiczyć może każdy, bez względu na wiek,
płeć czy kondycję fizyczną. Chcesz poprawić sylwetkę,
metabolizm czy kondycję fizyczną - ćwicz z nami!
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TANIEC

Zumba dla seniorów

TEATR

Mały musical – zajęcia teatralno
- muzyczne dla początkujących
i zaawansowanych
dzieci 4 – 6 lat
Obozowa 85
wtorek 17:50 – 18:30
25 zł za jedne zajęcia 40 minut
dzieci 7 – 9 lat
Obozowa 85
wtorek 18:30 – 19:30
25 zł za jedne zajęcia 60 minut
Zapraszamy do świata sztuki, za kulisy teatralne, gdzie
króluje śpiew, gra aktorska, taniec, ruch sceniczny,
gra na instrumentach, gdzie tworzy się scenografię
i kostiumy. Musical wyjątkowo sprzyja poznawaniu wielogatunkowości sztuki: w muzyce od rocka przez jazz,
latino, rap aż do muzyki poważnej, w tańcu od baletu
klasycznego, tańca towarzyskiego po taniec współczesny. Pracujemy metodą E.J.-Dalcroze’a i C.Orffa,
która rozwija zamiłowanie do sztuki, muzykalność,
wyczucie rytmu oraz kształtuje charakter i umiejętność
współżycia w grupie.
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dzieci 10 – 12 lat
Działdowska 6
Czwartek 16:30 – 18:30
20 zł za jedne zajęcia
Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu
wprowadzają do niezwykłego świata teatru. Dzieci
będą mogły rozwinąć swoją wyobraźnię i umiejętności
poprzez działania twórcze z zakresu pantomimy, teatru
słowa, cieni i lalek. Podróż poprzez emocje będzie niezapomnianym doświadczeniem i jednocześnie wspaniałą zabawą! Wspólnie stworzymy małe dzieło sztuki!
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TEATR

Zajęcia Teatralne

dorośli 50 +
Młynarska 35a
poniedziałek, piątek 9:00 – 12:00
Do ustalenia
Przedpołudniowy blok zajęć przygotowanych specjalnie dla seniorów. Program Wolskiej Akademii Wiedzy
to pomysł na niebanalne spędzenie wolnego czasu
w miłej atmosferze, o którą zadbają wykładowcy,
instruktorzy i pracownicy naszej instytucji. Słuchacze
w ramach jednej niewysokiej opłaty semestralnej będą
mogli uczestniczyć we wszystkich zajęciach i propozycjach kulturalnych i edukacyjnych przygotowanych
w ramach programu Akademii, a który będzie obejmował spotkania, wykłady, wycieczki, warsztaty, lektoraty,
zajęcia artystyczne, gimnastyczne i taneczne.

WOLSKA AKADEMIA WIEDZY

Wolska Akademia Wiedzy

Zostałam mamą
Mamy z dziećmi do 10 miesiąca życia
Młynarska 35a
wtorek 11:00 – 13:00
Zajęcia bezpłatne
Warsztaty dla mam z niemowlakami. Dzieci uczestniczą
w warsztatach razem z mamami. Zajęcia służą odkrywaniu realiów macierzyństwa, oswajaniu się z różnymi
emocjami, które towarzyszą w tym nowym doświadczeniu, pomagają młodym mamom nabrać pewności
siebie, uzyskać wiedzę i wsparcie. W przyjaznej atmosferze można podzielić się swoimi doświadczeniami
oraz usłyszeć o przeżyciach innych młodych mam.
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dzieci i młodzież
Działdowska 6
Sobota 12:30 – 13:30
20 zł za jedne zajęcia
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Vistula” powstał
w 1997 roku. Brał udział w licznych koncertach, festiwalach, programach radiowych i telewizyjnych. Występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Studiu
S-1, na Zamku Królewskim, w Wilanowie, na międzynarodowych festiwalach: w Polsce, na Łotwie, w Hiszpanii i na Ukrainie. Podczas naszych spotkań uczestnicy
uczą się nie tylko tradycyjnych, ludowych piosenek czy
tańców takich jak krakowiak i mazur, ale poznają także
niezwykłe instrumenty: basetlę, cymbały, lirę korbową
czy „diabelskie skrzypce”.

Zespół artystyczny Kurdesz
dorośli
Obozowa 85
wtorek, czwartek 13:00 – 17:00
Zajęcia bezpłatne
Zespół artystyczny istnieje od 2000 roku. W dorobku
prezentuje bogaty i różnorodny repertuar. Wszystkich
łączy wspólna pasja do muzyki i śpiewu oraz chęć
sprawdzenia się na scenie. Zespół bierze udział w przeglądach i festiwalach zespołów wokalnych seniora.
Z reguły uzyskuje najwyższe lokaty, czego dowodem
są uzyskane nagrody. Do naszego zespołu zapraszamy
osoby muzykujące i mające wcześniejsze kontakty
z muzyką. Muzycy-amatorzy oraz męskie głosy - poszukiwani na wagę złota!
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ZESPOŁY

Zespół pieśni i tańca Vistula

dorośli
Obozowa 85
poniedziałek 9:45 – 13:45
Zajęcia bezpłatne

ZESPOŁY

Zespół Melodia

Zespół „Melodia” skupia artystów wykonujących
repertuar solowy, pieśni i arie oraz duety Zapraszamy
zarówno amatorów jak i zawodowców. Zajęcia odbywają się indywidualnie, pracujemy nad doskonaleniem
śpiewu, poprzez emisję głosu, poczucie rytmu i właściwą interpretację.

Zespół „Pieśni i Arii”
dorośli
Obozowa 85
Czwartek 10:00 – 15:00
Zajęcia bezpłatne
Zajęcia dykcyjne, emisja głosu, walory pracy scenicznej.

Zespół wokalny „Pogodna Jesień”
dorośli
Obozowa 85
poniedziałek 10:30 – 13:00;
wtorek 13:00 – 15:30
Zajęcia bezpłatne
Zespół pracuje nad emisją głosu, dykcją i ćwiczeniami
rozwijającymi słuch harmoniczny.
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Zapisy:
www.strefazajec.pl
oraz:
Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85,
01-425 Warszawa, tel. 22 836 22 15,
email: obozowa@wck-wola.pl
Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6,
01-184 Warszawa, tel. 22 632 31 91,
email: sekretariat@wck-wola.pl
Wolskie Centrum Kultury ul. Wolska 50,
tel. 22 632 31 91,
email: sekretariat@wck-wola.pl
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A,
01-175 Warszawa, tel. 22 631 30 51,
email: mlynarska@wck-wola.pl
Klub ToTu ul. Gibalskiego 10,
01-190 Warszawa, tel. 22 632-94-20
k.jedynak@wck-wola.pl,
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15,
01-186 Warszawa, tel. 22 114 17 69,
email: otwartakolonia@wck-wola.pl
Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury
w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17,
01-128 Warszawa, tel. 664 725 060,
email: amfiteatr@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl

