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MUZYKA - s. 8
06.02 godz. 19:00 // czwartek
Fala dźwięku
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
07.02 godz. 20:00 // piątek
Za Siódmą Górą - koncert
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
14.02 godz. 20:00 // piątek
Tęskno - koncert
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
22.02 godz. 20:00 // sobota
Nanook of the North - koncert
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
07.03 godz. 20:00 // sobota
Perfect son - koncert
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
07.02 godz. 18:30 // piątek
Julia Wasiluk - Otwarta Scena Muzyczna
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
20.02 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Sentido „Miasteczko Bełz”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
05.03 godz. 19:00 // czwartek
Warszawska Jesionka - Praprawykonanie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
13.03 godz. 17:30 // piątek
Koncert Studia Słowa i Piosenki  
„Kochamy musicale”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
13.03 godz. 19:30 // piątek
Córy Mary - Otwarta Scena Muzyczna
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
20.03 godz. 20:00 // piątek
Trupa Trupa - koncert
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
21.03 godz. 20:00 // sobota
Szamburski / Tokar / Szpura - koncert
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
02.04 godz. 20:00 // czwartek
The Magic Carpathians / Karpaty Magiczne
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
03.04 godz. 20:00 // piątek
Wieloryb - koncert
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

23.04 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
24.04 godz. 19:00 // piątek
Jeszcze Nieznani 2 
- Otwarta Scena Muzyczna
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
25.04 godz. 20:00 // sobota
M8N / Mateusz Franczak
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

DLA NAJMŁODSZYCH - s. 30
02, 09, 16, 23.02 godz. 13:00 // niedziela
Niedzielne bajkowanie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Lutowe poniedziałek w godz. 11:00 - 14:30 
Lutowe wtorki w godz. 13:00 - 15:30
Miejsce Swobodnej Zabawy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
07.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka. „Taneczna wyprawa Emilka”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
23.02 godz. 12:00 // niedziela
Teatr Katarynka - „Polarna przygoda”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
28.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - „Bałwanek - Strażnik Zimy”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
01, 08, 15, 22.03 godz. 13:00 // niedziele
Niedzielne bajkowanie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Marcowe poniedziałki w godz. 11:00 - 14:30 
Marcowe wtorki w godz. 13:00 - 15:30
Miejsce Swobodnej Zabawy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a

06.03 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - spektakl 
„Zimowe przygody Kuleczki”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
15.03 godz. 12:00 // niedziela
Spektakl dla dzieci „Witaj wiosno”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
21.03 godz. 10:30 // sobota
Mali i Duzi Muzykanci
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a



27.03 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - „Niebrzydkie kaczątko 
i magiczna szafa”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
03.04 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka. „Pantofelek”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
19.04 godz. 12:00 // niedziela
Spektakl dla dzieci „Lwi Król”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
24.04 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka. „Kolorowa wędrówka”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25.04 godz. 10:30 // sobota
Mali i Duzi Muzykaci
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a

WARSZTATY - s. 38
06.02 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Karnawał Pszczół
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
08.02 godz. 18.00 // sobota
Slow life: Zakochaj się w sobie - warsztaty 
z naturalnych kosmetyków
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
10.02 – 14.02 godz. 08:30 - 16:30
„Picasso Woli” - półkolonie dla dzieci
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
10.02 – 21.02 godz. 11:00
Akcja „Zima w mieście” dla uczniów klas I-VI 
(grupy zorganizowane)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
12.02 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
17.02 – 21.02 godz. 08:30 - 16:30
„Tak się rodzi pasja” półkolonie dla dzieci.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.02 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Namaluj sobie pszczołę
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25.02 godz. 19:00 // wtorek
Ekosystem: Batik 1...2...3…
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

27.02 godz. 19:00 - 20:00 // czwartek
Ekosystem: Wykiełkuj pomidora
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
29.02 godz. 10:00 - 13:00 // sobota
Podstawy stolarstwa - warsztat
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
03.03 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Woskowijka na śniadanie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
14.03 godz. 11:00 - 16:00 // sobota
Ekosystem: Drzeworyt japoński
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.03 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
19.03 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Sitodruk roślinny
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
20.03 godz. 16:00 // piątek
Światowy Dzień Lalki - warsztaty 
międzypokoleniowe
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
21.03 godz. 16:00 // sobota
Twoja biosfera - ogród w słoiku
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
24.03 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Kiszonki na wiosnę
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
28.03 godz. 18.00 // sobota
Slow life: wiosenne wianki
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
04-05.03 godz. 11:00 - 16:00 // sobota, 
niedziela
Ekosystem: Wiosna w oknie 
- warsztaty witrażu
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
15.04 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
16.04 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Dziergane myjki
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.04 godz. 18.00 // sobota
Slow life: wiosnenna Teresa w kuchni
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



23.04 godz. 17:00 // czwartek
Wolę czytać - warsztaty z książki artystycznej
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
26.04 godz. 16:00 // niedziela
Fotografia otworkowa - warsztaty
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
30.04 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Hapa zome
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

TEATR - s. 47
13.02 godz. 19:00 // czwartek
Teatr 204 NZS UW „3 serca”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
01.03 godz. 19:00 // niedziela
„Żelazne Waginy” - spektakl
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
08.03 godz. 17:00 i 19:00 // niedziela
Dzień Kobiet - spektakle „Deadline” i „Mać”
Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6/ 
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
19.03 godz. 19:00 // czwartek
„Życie Jadzi według mnie” - monodram
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
28, 29.03 godz. 17:30 // weekend
Dni Teatru NZS UW
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

SZTUKI WIZUALNE - s. 51
01.02 godz. 17:00 // sobota
Spectrum I - wernisaz wystawy 
Michała Wierzbickiego
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
12.02 godz. 18:00 - 20:00 // środa
Dokumenty z WATCH DOCS: „Czas na Ilhan” 
- pokaz i dyskusja
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
26.02 godz. 18:00 - 20:00 // środa
Dokumenty z WATCH DOCS: „Dobra 
zmiana” - pokaz i dyskusja
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

21.03 // sobota
Karolina Brzuzan „Jeśli możesz, zostań 
w domu (Anour)” - odsłonięcie pomnika
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

22.03 godz. 17:00 // niedziela
Kwiaty
Otwarta Pracownia Plastyczna, ul. Wolska 50

27.03 godz. 18:00 - 22:00 // piątek
Wystawa indywidualna Diany Lelonek
Centrum Edukacji Historycznej, 
ulica Wolska 46/48

30.03 godz. 18:00 // poniedziałek
Moja Wola: 1961-1964. Jerzy Lassota - 
rysunki i akwarele
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

05, 19, 26.04 godz. 13:00 // niedziela
Niedzielne bajkowanie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

17.04 godz. 18:00 - 20:00 // piątek
Dokumenty z WATCH DOCS:  
„Walki uliczne” - pokaz i dyskusja
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA - s. 58

01, 08, 15, 22, 29.02 
godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

03, 10, 17, 24.02 godz. 15:00 - 16:30 // 
poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

03, 10, 24.02 godz. 17:00 - 19:00 // 
poniedziałek
Graj w gry!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

04, 11, 25.02 godz. 14:00 - 15:30 // wtorek
Pilates #PoSąsiedzku
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
godz. 10:00 - 14:00 // środy i piątki
Brydż
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

06.02 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

07, 21, 28.02 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a



13.02 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem i Pasieka Edukacyjna 
o pszczołach. Koło Pszczół stacjonarnie.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
13.02 godz. 18:00 // czwartek
Żelazowa Wola, czyli Dom Urodzenia 
Fryderyka Chopina od środka
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
14.02 godz. 18:00 // piątek
Walentynkowy speed dating
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
15.02 godz. 16-19 // sobota
Krąg Kobiet
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
18.02 godz. 19.00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
20.02 godz. 12:00 - 19:00 // czwartek
Tłuste Zapusty
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
22.02 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
27.02 godz. 16:00 - 19:00 // czwartek
Dzień z NGO
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
29.02 godz. 17:00 - 20:00 // sobota
Trzecie Urodziny Otwartej Kolonii
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
02, 09, 16, 23, 30.03 
godz. 15:00 - 16:30 // poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
02, 09, 16, 23, 30.03 
godz. 17:00 - 19:00 // poniedziałki
Graj w gry!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
03, 10, 17, 24, 31.03 
godz. 15:00 - 16:30 // wtorki
Pilates #PoSąsiedzku
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27.03 
godz. 10:00 - 14:00 // środy i piątki
Brydż
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

05.03 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem: Koło Pszczół stacjonarnie, vol. 3
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
05.03 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
06, 13, 20, 27.03 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
06.03 godz. 18:00 // piątek
Śmieci - jak to ugryźć? #1. Wytwarzaj mniej!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
07, 14.03 godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
07.03 godz. 12:00 - 15:00 // sobota
Sąsiedzka wymiana rupieci
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
07.03 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
08.03 godz. // niedziela
Gruzja jest kobietą
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
12.03 godz. 18:00 // czwartek
Nowe realizacje w Warszawie w 2019 roku - 
spotkanie varsavianistyczne.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
17.03 godz. 19.00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
18, 19, 20.03 godz. 09:00
43. Konkurs Recytatorski  
Warszawska Syrenka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
21.03 godz. 16-19 // sobota
Krąg Kobiet
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
27.03 godz. 17:00 // piątek
Tolkien i gofry
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
29.03 godz. 12:00 - 17:00 // niedziela
Hinduskie Śniadanie z Kulturą – kolorowe 
powitanie wiosny
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29.04 
godz. 10:00 - 14:00 // środy i piątki
Brydż
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
02.04 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem: Koło Pszczół stacjonarnie, vol. 4
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
02.04 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
03.04 godz. 10:00 // piątek
Koncert Laureatów 43. Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Syrenka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
03, 10, 17.04 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
03.04 godz. 18:00 // piątek
Śmieci - jak to ugryźć? #2. Segregacja
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
04.04 godz. 11:00 - 13:00 // sobota
Ekosystem: Botaniczny spacer 
w Lasku na Kole
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
04.04 godz. 15:00 - 18:00 // sobota
Sąsiedzka Wielkanoc
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
05.04 godz. 12:00 - 17:00 // niedziela
Wielkanocne Śniadanie z Kulturą
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

06, 20, 27.04 godz. 15:00 - 16:30 // 
poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
06, 20, 27.04 godz. 17:00 - 19:00 // 
poniedziałek
Graj w gry!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
07, 14, 21, 28.04 godz. 15:00 - 16:30 // 
wtorek
Pilates #PoSąsiedzku
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
18, 25.04 godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
21.04 godz. 19.00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
23.04 godz. 12:00 - 19:00 // czwartek
Wolę czytać - sąsiedzka wymiana książek
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
25.04 godz. 11:00 // sobota
To tu, to tam - wycieczka rowerowa
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
25.04 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
23.02 godz. 15:00 - 18:00 // niedziela
Sąsiedzki Bal Karnawałowy
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
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06.02 godz. 19:00 // czwartek
Fala dźwięku
To już 11. odsłona Fali dźwięku na Woli. Wydarzenienia, które przybli-
ża różnorodne praktyki artystyczne, międzypokoleniowe, premiując 
artystki i debiutantów. Lubi marginesy i nieszablonowość. W ramach 
wydarzenia wystąpi trio EFM oraz artysta ukrywający się pod alia-
sem Mruwki.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 15/20 zł

07.02 godz. 18:30 // piątek
Julia Wasiluk - Otwarta Scena Muzyczna
Wolskie Centrum Kultury otwiera się na debiutujących twórców i udo-
stępnia im swoją scenę. Po raz kolejny gościmy talent ze Szkoły 
Śpiewu i Emisji Głosu Konador. Tym razem będzie to solistka – 
Julia Wasiluk. Zabrzmią znane popowe przeboje Amy Winehouse, 
Sii, czy Toma Odella. Nie zabraknie również autorskich kompozy-
cji. Koncert odbywa się w ramach cyklu Otwarta Scena Muzyczna. 
Tworzycie muzykę, a nie macie gdzie wystąpić? Nie potrzebujecie 
nagłośnienia, a jedyne co Wam potrzeba, to kapelusz, publika i kawa-
łek klimatycznej, kameralnej przestrzeni? Czekamy właśnie na Was! 
Piszcie maila na adres: otwartakolonia@wck-wola.pl z tytułem OSM.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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07.02 godz. 20:00 // piątek
ZA SIÓDMĄ GÓRĄ to wsobny, muzyczny wehikuł przy-
wołany w 1987 roku przez Wojcka Czerna (pacniętego 
naonczas w łeb OBUHEM) i od tej pory manifestujący 
swoje istnienie w postaci nielicznych nagrań, spora-
dycznych wystąpień, rzadkich słuchowisk i jeszcze rzad-
szych koncertów. W 1996 roku ZA SIÓDMĄ GÓRĄ wyda-
je album „Muzyka jakiej świat nie widzi”, który po latach 
jawi się jako najbardziej metafizyczne dzieło rodzimego 
undergroundu o rodowodzie industrialnym. Po 12 latach 
(2008), jak gdyby nigdy nic, ukazuje się drugi, piosen-
kowy album ”Rogalów - piosenki ku pokrzepieniu serc”. 
Skład: Wojcek Czern (organy Hammonda, piano Rhodes, 
głos), Robert Niziński (saksofon, klarnet, klarnet basowy, 
gong), Franciszek Pieczarka (organy, shruti box), Maciej 
Rodakowski (saksofon tenorowy), Piotr Zabrodzki (piano, 
organy), Andrzej Załęski (perkusja)

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 25/30 zł
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14.02 godz. 20:00 // piątek
Tęskno to projekt wokalistki, kompozytorki i autorki tek-
stów Joanny Longić. Po niespełna roku od wydania 
debiutanckiego albumu „Mi” Tęskno znalazło się na więk-
szości zestawień rocznych, zdobywając m.in. 1. miej-
sce w głosowaniu słuchaczy Radiowego Domu Kultury 
w Trójce i tytuł Płyty Roku portalu Interia. Projekt otrzy-
mał Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. Grzegorza 
Ciechowskiego, Mateusza Trójki jako Debiut Roku 
oraz nominację do nagrody Fryderyk, wyprzedał tra-
sy klubowe oraz pojawił się na największych scenach 
w kraju i za granicą: Primavera Sound Barcelona, Open’er 
Festival, Colours Of Ostrava, OFF Festival Katowice, 
Męskie Granie, Co Jest Grane 24 Festival, Olsztyn Green 
Festival, Halfway Festival, Slot Art Festival i wielu innych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 49 zł

Tęskno
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22.02 godz. 20:00 // sobota
Nanook of the North - duet tworzą Stefan Wesołowski 
i Piotr Kaliński, dwaj uznani polscy muzycy, których współ-
praca w roli kompozytorów układa się równie idealnie 
jak akustyczne i elektroniczne dźwięki ich kompozycji. 
Zaczynali od grania na żywo do niemego filmu sprzed bli-
sko stu laty „Nanuk z północy”. Jednorazowa współpraca 
Piotra Kalińskiego ze Stefanem Wesołowskim przerodziła 
się w trwały duet, który debiutancki album wydał w reno-
mowanej niemieckiej wytwórni Denovali (obok takich arty-
stów jak Thomas Köner, Ensemble Economique czy Kuba 
Kapsa). Aby zarejestrować LP „Nanook of the North” arty-
ści wybrali się na Islandię, gdzie dokonali nagrań w studiu 
Ólafura Arnaldsa w Rejkiawiku.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20/25 zł
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07.03 godz. 20:00 // sobota
Od samego początku solowej działalności, Tobiasz Biliński 
wyłamuje się poza schemat rodzimej sceny. Trudno zna-
leźć na niej kogokolwiek, kto tworzyłby w podobny spo-
sób jak muzyk odpowiedzialny za projekt Coldair. Pod tym 
aliasem Biliński wydał trzy długogrające płyty, zbiera-
jąc pochlebne recenzje także poza Polską, m.in. wśród 
redaktorów Pitchforka. Po przerwie jaka minęła od wyda-
nia albumu The Provider, artysta powraca z nowym 
wydawnictwem i projektem. Jako Perfect Son Biliński 
przedstawia światu ‚Cast’ i oznajmia rozpoczęcie kolej-
nego, ważnego rozdziału w swojej karierze i w współcze-
snej historii rodzimej sceny - jako pierwszy polski muzyk 
trafił pod skrzydła legendarnej amerykańskiej wytwórni 
Sub Pop Records, tej samej, w której swoje albumy wyda-
wały Nirvana i Soundgarden, a w skład której obecnie 
wchodzą m.in. Beach House, Fleet Foxes, Father John 
Misty czy The Afghan Whigs.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20/25 zł
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20.02 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Sentido „Miasteczko Bełz”
Szeroko pojęta żydowska tradycja muzyczna inspirowała i wciąż 
inspiruje twórców oraz wykonawców wywodzących się z różnych sty-
lów muzycznych. Jej bogactwo, różnorodność oraz niezaprzeczalny 
urok zjednują sobie rzesze słuchaczy na całym świecie. Usłyszymy 
utwory twórców pochodzenia żydowskiego należących do różnych 
nurtów stylistycznych oraz utwory inspirowane kulturą żydowską – 
we własnych opracowaniach, m.in.: Miasteczko Bełz, Oczy tej małej, 
Tak jak malował Pan Chagall, Na Kazimierzu, Bei mir bistu shein 
oraz autorskie opracowania tradycyjnych melodii żydowskich i pie-
śni sefardyjskich. Zespół Sentido w składzie: Karolina Lizer – wokal ; 
Piotr Kopietz – akordeon, kierownictwo artystyczne; Adeb Chamoun 
– instrumenty perkusyjne (rik, darabuka, tar, daf, conga) ; Mateusz 
Szemraj – cymbały, lutnia arabska.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

05.03 godz. 19:00 // czwartek
Warszawska Jesionka - Praprawykonanie
Koncert i performance - Warszawska Jesionka powstała w 1996 
roku. Ma na swoim trzy wyjątkowe płyty: Podróż do umysłu Boga 
(1997), Hak w smaku (2000) i Greatest Hits (2002). Koncert odbędzie 
w ramach cyklicznej imprezy Fala dźwięku.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 15/20 zł
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13.03 godz. 17:30 // piątek
Koncert Studia Słowa i Piosenki „Kochamy musicale”
Tym razem uczestnicy Studia Słowa i Piosenki przeniosą nas w świat 
musicalu. Będzie to podróż sięgająca tych starszych, takich jak słynny 
„West Side Story”, czy polski „Lata 20-te, lata 30-te” poprzez „Metro”, 
„Upiora w operze”, po te bardziej współczesne, jak „Hamilton” i „The 
greatest showman”. Musical to świat, w którym czas płynie wolniej, 
a muzyka unosi naszych bohaterów sprawiając, że jawią nam się jako 
postacie wyjątkowe i nieco oderwane od rzeczywistości. Czy nam się 
to spodoba i...pokochamy musicale?

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

13.03 godz. 19:30 // piątek
Córy Mary - Otwarta Scena Muzyczna
Córy Mary to grupa 5 muzyków wykonujących muzykę folk. 
Wykorzystują tradycyjne utwory ludowe w autorskich aranża-
cjach wielogłosowych. Pomiędzy utworami wykonawcy opowiada-
ją o pieśniach oraz okolicznościach ich tradycyjnego wykonywania. 
Stroje muzyków są inspirowane historycznym ubiorem słowiańskim 
oraz zdobnictwem ludowym. Skład zespołu: Aleksandra Kowalczyk 
(śpiew), Paulina Przychodzień-Witek (śpiew, shruti-box), Beata 
Kowalska (śpiew, bęben obręczowy), Miłka Majczyno (skrzypce, 
śpiew), Çağlar Şahin (bęben obręczowy, baglama, flet altowy). Koncert 
odbywa się w ramach cyklu Otwarta Scena Muzyczna. Tworzycie mu-
zykę, a nie macie gdzie wystąpić? Nie potrzebujecie nagłośnienia, 
a jedyne co Wam potrzeba, to kapelusz, publika i kawałek klimatycz-
nej, kameralnej przestrzeni? Czekamy właśnie na Was! Piszcie maila 
na adres: otwartakolonia@wck-wola.pl z tytułem OSM.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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20.03 godz. 20:00 // piątek
Warszawski koncert Trupa Trupa promujący album „Of 
the Sun”, który ukazał się 13 września 2019 nakładem 
Glitterbeat Records. Trupa Trupa to Grzegorz Kwiatkowski, 
Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal. 
W 2015 roku w brytyjskiej wytwórni Blue Tapes and 
X-Ray Records ukazał się album „Headache”. Rok póź-
niej zremasterowana wersja „Headache” została wydana 
przez francuski label Ici d’ailleurs. W 2017 roku w wyni-
ku współpracy francuskich i angielskich wydawców uka-
zał się kolejny album „Jolly New Songs”. Zespół współ-
pracuje z Paradigm Talent Agency na terenie Ameryki 
Północnej i Południowej, Azji i Australii oraz z agencją 
ATC Live na terenie Europy i jest obecnie w trasie kon-
certowej promującej nanowsze wydawnictwo (Stany 
Zjednoczone, Europa i Japonia).

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 25/30 zł

Trupa 
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21.03 godz. 20:00 // sobota
Szamburski / Tokar / Szpura - to muzycy, których nie trze-
ba przedstawiać publiczności zorientowanej na jazz, 
muzykę niezależną czy eksperymentalną. W swoim trio 
opracowują autorskie kompozycje, inspirują się muzyką 
ludową zarówno ukraińską jak i polską. Muzycy spotykali 
się dotychczas kilkakrotnie przy tworzeniu międzynaro-
dowych projektów (min. Ukrapol - polsko-ukraińska orkie-
stra powstała w Kijowie, projekt realizowany we współ-
pracy z Instytutem Adama Mickiewicza). W autorskim trio 
realizują zupełnie nowy program, w którym usłyszymy 
zarówno kompozycje własne jak spontaniczne improwi-
zacje oparte na wieloletnim doświadczeniu i przyjaźni 
tych wybitnych muzyków.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20/25 zł
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02.04 godz. 20:00 // czwartek
The Magic Carpathians / Karpaty Magiczne
Projekt Karpaty Magiczne (Magic Carpathians Project) od 15 lat 
konsekwentnie proponuje muzykę hybrydyczną, wymykającą się 
gatunkowym określeniom, zainspirowaną tradycjami muzycznymi 
łuku Karpat i Azji Centralnej, ale wyrastającą z ducha improwizacji. 
Koncert w ramach cyklu Fala dźwięku.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20/25 zł

03.04 godz. 20:00 // piątek
Wieloryb - koncert
Zespół Wieloryb powstaje w 1994 roku w Gdańsku. Początkowo dzia-
ła w czteroosobowym składzie jako eksperymentalny projekt muzy-
ków z różnych trójmiejskich formacji. W tym samym roku NAKŁADEM 
spv-record wydaje pierwszą płytę zatytułowaną „I”. Wieloryb, jako je-
den z pierwszych zespołów industrialnych, zaczyna grać koncerty 
w kraju i za granicą, grając z takimi wykonawcami jak Jimi Tenor i Pan 
Sonic.W 1995 roku ukazuje się drugie oficjalne wydawnictwo zespo-
łu , płyta „II”. Aktualną drogą WIELORYBA stał się industrialny rhy-
thmic noise, zainspirowany wszechobecnym rytmem. Od 2011 roku 
związany z niemiecką wytwórnią HANDS PRODUCTION. Szum mia-
sta, bicie serca, rytm maszyn, tętno… Równe, miarowe, jednostajne…
Narodziny, ból, sex, śmierć.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 25/30 zł
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23.04 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek
Cykliczna impreza w klimacie “Retro”. Zapraszamy wszystkich miło-
śników przedwojennych, nastrojowych tang, finezyjnych walców 
i intrygujących fokstrotów, jak również miłośników największych, 
ponadczasowych przebojów lat 50., 60. i 70.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

24.04 godz. 19:00 // piątek
Jeszcze Nieznani 2 - Otwarta Scena Muzyczna
Zapraszamy na drugą część koncertu Jeszcze Nieznani, na któ-
rym wystąpią utalentowani uczniowie Szkoły Śpiewu i Emisji Głosu 
Konador. Koncert odbywa się w ramach cyklu Otwarta Scena 
Muzyczna. Tworzycie muzykę, a nie macie gdzie wystąpić? Nie po-
trzebujecie nagłośnienia, a jedyne co Wam potrzeba, to kapelusz, 
publika i kawałek klimatycznej, kameralnej przestrzeni? Czekamy 
właśnie na Was! PIszcie na adres: otwartakolonia@wck-wola.pl z do-
piskiem OSM.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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25.04 godz. 20:00 // sobota
#ScenaNaDzialdowskiej przedstawia: Mateusz Franczak 
i M8N. Mateusz Franczak - multiinstrumentalista, woka-
lista, improwizator, związany z zespołami Giorgio Fazer, 
HOW HOW i Daktari. Współpracował m.in. z takimi mu-
zykami jak: Hugo Race, Piotr Kurek, Patryk Zakrocki, 
Paweł Szamburski, Hubert Zemler i Resina. Współtwórca 
i uczestnik wielu interdyscyplinarnych projektów arty-
stycznych oraz warsztatów (m. in. SIM - The School for 
Improvisational Music, NY, USA). Występował na waż-
nych festiwalach muzycznych i artystycznych w Polsce 
i za granicą, m. in.: Eurosonic Noorderslag, Liverpool 
Sound City, OFF Festival, Enea Spring Break, Zandari 
Festa, JazzFest Berlin, c/o pop Festival, Open’er Festival, 
Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja czy Festiwal 
Nowa Muzyka Żydowska. W 2016 poszerzył swoje dzia-
łania o współpracę z artystami wizualnymi, między innymi 

M8N / Mateusz Franczak
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Weroniką Ławniczak i Polą Dwurnik Dla fanów: Vincent 
Gallo, Talk Talk, Bon Iver, Bill Callahan. M8N działa na po-
graniczu muzyki elektroakustycznej, ambientu, glitchu 
i abstrakcyjnej piosenki. Korzysta z technik improwizacji 
i storytellingu. Zadebiutował konceptualnym projektem 
The ULSSS (Sadki Rec, 2017-2019), który był realizowany 
w osobnych częściach przez 2 lata. Seria odcinków skła-
dała się na mapę tajemniczego świata, w którym Ulisses 
stanowi postać centralną. Od 2019 M8N realizuje projekt 
Dialogue Reworks Your Mind, w którym poprzez formę re-
miksów zgłębia sztukę dialogu (do tej pory powstały dia-
logi z Niklasem Paschburgiem, Misią Furtak, Melrose). Dla 
fanów: Animal Collective, Mum, Forest Swords

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20 zł

M8N / Mateusz Franczak
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02, 09, 16, 23.02 godz. 13:00 // niedziela
Niedzielne bajkowanie
W ramach Niedzielnego bajkowania zapraszamy na filmy animowane 
dla najmłodzych, a po projekcjach na rodzinne animacje.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

Lutowe poniedziałki w godz. 11:00 - 14:30 
Lutowe wtorki w godz. 13:00 - 15:30
Miejsce Swobodnej Zabawy

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 0-3 lata do miejsca pełne-
go wyjątkowych sprzętów i zabawek, gdzie dzieci będą mogły eks-
plorować przestrzeń, poznawać, stawać się samodzielnymi. Miejsce 
Swobodnej Zabawy inspirowane jest pedagogiką waldorfską 
oraz koncepcjami Emmi Pikler i myślą Janusza Korczaka. Zabawki 
i sprzęty w sali zrobione są z naturalnych materiałów (drewno, tka-
nina). Dzieci będą mogły wspinać się, chodzić po równoważniach, 
układać, chować, turlać, przesuwać…

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

07.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka. Spektakl „Taneczna wyprawa Emilka”
Nie tak dawno temu, na pięknej łące mieszkał Motylek Emilek. Był 
bardzo ładny, jak to motyl, ale jednocześnie bardzo smutny. Inne 
motyle tańczyły pięknie nad łąką, a Emilek tylko im się przyglądał. 
Nie potrafił tańczyć tak, jak jego koledzy. Z tej zgryzoty postanowił 
wyruszyć w podróż do Króla Motyli, aby ten pomógł mu rozwiązać 
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23.02 godz. 12:00 // niedziela
Teatr Katarynka - „Polarna przygoda”
Komediowa bajka o przygodach dwóch szalonych pingwinów Bolka 
i Loli, uwielbiających rock&rolla. Przez swą nierozwagę budzą polar-
nego potwora, który okazuje się zwykłym, zaplątanym w śmieci pta-
kiem. Pojawi się pomocny polarnik, który pomoże mu wyjść z tara-
patów. Dzieci dowiedzą się, że lód bywa zdradliwy. Bajka pokaże ile 
dobrych rzeczy zależy od człowieka, żyjącego w zgodzie z przyrodą. 
Poruszamy również tematykę dotyczącą problemów ekologicznych 
naszej planety.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 10 zł

28.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - „Bałwanek - Strażnik Zimy”
Tytułowy Bałwanek, ze względu na pełnioną funkcję Strażnika Zimy, 
ma bardzo dużo obowiązków. Ze swojej pracy wywiązuje się wzoro-
wo, bo bardzo ją lubi. Przydarza mu się jednak bardzo przykry wypa-
dek – traci nos. Wiadomo, bez nosa – marchewki, bałwanek jest nie-
pełny. Naszego bohatera bardzo zawstydza brak noska i w związku 
z tym postanawia się ukryć i porzucić swoją pracę, chociaż sprawiała 

jego problem... W swej podróży Emilek spotyka inne owady i pozna-
je ich zwyczaje taneczne. Jak rozwiąże się problem Emilka? Jaka 
jest tajemnica Króla Motyli? Te zagadki zostaną rozwiązane w rytmie 
popularnych tańców. Bajka interaktywna, angażująca dzieci do tań-
ca, ubarwiona piosenkami. Plan żywy i lalkowy.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: 10 zł dorosli, dzieci 5 zł
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01, 08, 15, 22.03 godz. 13:00 // niedziele
Niedzielne bajkowanie
W ramach Niedzielnego bajkowania zapraszamy na filmy animowane 
dla najmłodszych, a po projekcjach na rodzinne animacje.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

ona jemu i innym tyle przyjemności. Cierpią na tym dzieci, zwierzę-
ta, zima przestaje być zimą – jednym słowem wynikają z tego same 
kłopoty. Bardzo trudno jest przyjaciołom przekonać Bałwanka 
do powrotu do pracy, jednak w końcu się to udaje!

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: dorośli 10 zł, dzieci 5 zł

Marcowe poniedziałki w godz. 11:00 - 14:30 
Marcowe wtorki w godz. 13:00 - 15:30
Miejsce Swobodnej Zabawy

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 0-3 lata do miejsca peł-
nego wyjątkowych sprzętów i zabawek, gdzie dzieci będą mogły 
eksplorować przestrzeń, poznawać, stawać się samodzielnymi. 
Miejsce Swobodnej Zabawy inspirowane jest pedagogiką wal-
dorfską oraz koncepcjami Emmi Pikler i myślą Janusza Korczaka. 
Zabawki i sprzęty w sali zrobione są z naturalnych materiałów 
(drewno, tkanina). Dzieci będą mogły wspinać się, chodzić po rów-
noważniach, układać, chować, turlać, przesuwać…

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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06.03 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - spektakl „Zimowe przygody Kuleczki”
Jeśli już znacie niesfornego Bałwanka, to teraz zapraszamy Was 
do jego domu! Bałwanek pokaże Wam jak się mieszka w krainie 
wiecznych śniegów, zobaczycie igloo, ale przede wszystkim będzie-
cie mogli przeżyć niezapomnianą przygodę i spotkać prawdziwe-
go Yetti. Pamiętacie przyjaciółkę Kuleczki, Anię? To ona, za sprawa 
siły marzeń zabierze Was na Biegun Polarny, gdzie przeżyją przy-
gody, jakie nawet Wam się nie śniły. Spektakl opowiada o wielkiej 
przyjaźni, lojalności i trudnościach, które łatwiej pokonać we dwo-
je. Opowiada o lodowych sercach, które skruszy odrobina dobro-
ci. Ale żeby zaprzyjaźnić się z prawdziwym Yetti, Ania i Kuleczka 
zdecydowanie będą potrzebowali wsparcia Dzieci, ich najlepszych 
pomysłów i dobrych serduszek. Interaktywny spektakl z dodatkiem 
świetlnych i śnieżnych efektów z przepiękną zimową scenografią. 
Zapraszamy i gwarantujemy, że nie zaznacie nudy.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: dorośli 10 zł, dzieci 5 zł

15.03 godz. 12:00 // niedziela
Spektakl dla dzieci „Witaj wiosno”
Spektakl dla dzieci. „Wiosna, piękna chodź do nas tuuuu, a huuuuu!” 
- właśnie tak zahukamy wiosnę, czy inaczej przywołamy ją komple-
mentami, w taki sposób, żeby zechciała się rozgościć i zostać na dłu-
go. Kiedy ją już przywitamy, będziemy godnie świętować jej obec-
ność słowiańskim zwyczajem chodzenia z gaikiem. Nie zabraknie też 
pochodu z kogucikiem i pieśnią: „Wiosna idzie, zima schodzi ten nasz 
kogutek boso chodzi.” Zabierzemy Was w świat dawnych czasów, 
pomysłowych zabaw i pięknych staropolskich melodii. Koncert okra-
szony zostanie niebagatelnym blaskiem ręcznie robionych instru-
mentów :-) Kto pomoże Wam świętować z nową porą roku? Dominika 
Oczepa i jej roztańczone skrzypce, instrumenty naśladujące odgłosy 
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21.03 godz. 10:30 // sobota
Mali i Duzi Muzykanci
Muzyczne spotknie z Panią Rytmiką jak zawsze wprowadzi mniej-
szych i większych w dobry nastrój. Zapaszamy dzieci w wieku 
0,5-3 lata wraz z opiekunami.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Bilety 5/10 zł (dostępne tylko online)

27.03 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka - „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa”
W stawim domu, pośród kaczeńców i gęstego tataraku, kacza mama 
szykuje obiad dla swych ukochanych kaczych synów. Jak to cza-
sem bywa, między braćmi dochodzi do sprzeczki. Pysio, który czu-
je się samotny i niepotrzebny, wchodzi do szafy, by znaleźć tam 
schronienie przed nieprzyjaznym światem. Bajka wskazuje dzieciom 
prawidłowe wzorce zachowań w stosunku do drugiego człowieka. 
Pokazuje jak łatwo możemy zranić naszego kolegę i jak ważne jest, 
by dbać o siebie nawzajem. Bajka jest przede wszystkim o tolerancji 
na naszym „własnym podwórku”.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: dorośli 10 zł, dzieci 5 zł

ptaków. Patrycja Kuczyńska  i jej własnoręcznie wykonana basetla. 
W parze zatańczy wirujący bęben obręczowy. Mamy nadzieję, że do 
tańca dołączycie Wy: dzieci, rodzice i Wasze niezastąpione instru-
menty w postaci dłoni, stóp i strun głosowych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 10 zł
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19.04 godz. 12:00 // niedziela
Spektakl dla dzieci „Lwi Król”
Niezwykle piękna, bardzo wciągająca i wzruszająca opowieść o sile 
miłości, lojalności, nadziei. W afrykańskiej dżungli ma świat przycho-
dzi małe, bezbronne lwiątko. Jednak jego wspaniale zapowiadają-
ce się życie od początku nie układa się najlepiej. Kłusownik pory-
wa bowiem jego rodziców i przyszły władca „lwiej krainy” pozostaje 
zupełnie sam. Nasz dzielny bohater postanawia ich uwolnić i wyru-
sza w długą, pełną przygód podróż. Na swej drodze spotka wielu 
życzliwych i oddanych przyjaciół, którzy nauczą go, jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Dużym atutem spektaklu jest piękna i bogata 
scenografia oraz warstwa muzyczna.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 10 zł

03.04 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka „Pantofelek”
Przedstawienie PANTOFELEK inspirowane jest opowieścią 
o KOPCIUSZKU. Oczywiście ten przepiękny pantofelek należy 
do Kopciuszka, jednak by go odnaleźć, publiczność wraz z aktorka-
mi bawi się w robienie porządków – „Pucu! Pucu! Chlastu! Chlastu! 
Nie mam rączek jedenastu, tylko dwie mam rączki małe, lecz do pra-
nia doskonałe”. Opowieść przeplatana jest przepięknymi piosenka-
mi. Po widowisku dzieci przygotowują lalki – ilustracje – „Tak, to pra-
ca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa!”

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: dorosli 10 zł, dzieci 5 zł
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24.04 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka „Kolorowa wędrówka”
Zapraszamy najmłodszych widzów na wspólną wyprawę w świat 
kolorów. Razem z Zielonkiem wyruszymy w podróż w poszukiwaniu 
Zielonej Krainy. W czasie wędrówki przeżyje on mnóstwo kolorowych 
przygód i pozna wielu przyjaciół. Czy dojdzie do wymarzonej krainy? 
Czy jego upór i wytrwałość zostaną nagrodzone? Z jakimi barwnymi 
światami będzie musiał się zmierzyć? Bajka dla najmłodszych dzieci.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: dorosli 10 zł, dzieci 5 zł

25.04 godz. 10:30 // sobota
Mali i Duzi Muzykaci
Muzyczne spotknie z Panią Rytmiką jak zawsze wprowadzi mniej-
szych i większych w dobry nastrój. Zapaszamy dzieci w wieku  
0,5 - 3 lata wraz z opiekunami.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Bilety 5/10 zł
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06.02 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Karnawał Pszczół
Na spotkaniu dowiemy się o znaczeniu pracy pszczelarzy i bartni-
ków dla środowiska przyrodniczego. Pokażemy narzędzia pszczela-
rzy i bartników oraz przymierzymy ich stroje. W karnawałowym i eko-
logicznym duchu. W programie kurs stacjonarny zwijania woskowych 
świec. Prowadzenie: Ekosystem & Pasieka Edukacyjna.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl; Bilety: 5 zł

08.02 godz. 18.00 // sobota
Slow life: Zakochaj się w sobie - warsztaty 
z naturalnych kosmetyków
Luty to miesiąc kiedy szczególnie warto „zakochać się” w sobie. Tym 
razem zapraszamy panów i panie na warsztaty z robienia naturalnych 
kosmetyków. Nie trzeba mieć pary, wystarczy chęć poznania domo-
wych sposobów na maseczki, mgiełki i peelingi. Dominować będą 
nuty i zapachy kwiatowe oraz drzewne. Warsztaty poprowadzi war-
mińska Płonka (Natalia Załęska).

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 30 zł. Zapisy: d.kalita@wck-wola.pl.

10.02 – 14.02 godz. 08:30 - 16:30
„Picasso Woli” - półkolonie dla dzieci
W pracowniach plastycznych pod okiem artystów poznasz tajni-
ki sztuk wizualnych. Zapoznasz się z atrakcyjnymi metodami pra-
cy twórczej w różnorodnych technikach warsztatu artystyczne-
go. Nie będziemy się nudzić ponieważ każdego dnia stworzymy 
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10.02 – 21.02 godz. 11:00
Akcja „Zima w mieście” dla uczniów klas I-VI 
(grupy zorganizowane)
Zajęcia specjalistyczne: warsztaty cyrkowe, ceramiczne, naukowe, 
charakteryzacji i spektakle teatralne. Ilość miejsc ograniczona.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

niepowtarzalne dzieła. Przygotujemy specjalnie dla Ciebie boga-
tą ofertę zajęć z zakresu grafiki warsztatowej (linoryt, monotypia, 
sitodruk) Zmierzysz się też z pracą na kole garncarskim i poznasz 
podstawy rzeźby z gliny. Zrealizujemy program z zakresu rysunku 
i malarstwa.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Cena: 500 zł

12.02 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze. Prowadzenie: Jolanta 
Czerwonogrodzka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Bezpłatne zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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17.02 – 21.02 godz. 08:30 - 16:30
„Tak się rodzi pasja” półkolonie dla dzieci
Warsztaty muzyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Zajęcia pro-
wadzone w gruach, polegające na stworzeniu zespołu muzycznego. 
Każdy uczestnik ma swoją rolę i zadanie w zespole. Wspólnie wymy-
ślamy muzykę oraz piszemy własny tekst do piosenki. Co jest ważne: 
praca w grupie, nauka gry na instrumencie, rozwój zainteresowań, 
twórcza aktywność, nauka poprzez zabawę, wzmacnianie poczu-
cia własnej wartości. Zapewniamy: instrumenty perkusyjne, konga, 
djembe, gitary.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Cena: 500 zł

18.02 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Namaluj sobie pszczołę
Natura inspiruje do tworzenia i jednocześnie dostarcza samego two-
rzywa. Na warsztatach przygotujemy farby na bazie miodu. Akwarele 
zabierzemy do domu. Wszystko w pełnej harmonii z naturą.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 15 zł
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27.02 godz. 19:00 - 20:00 // czwartek
Ekosystem: Wykiełkuj pomidora
Słońce już coraz wyżej. Pora na wysiew pomidorów do domowych 
ogródków, szklarni, jak też na balkony, a dla chętnych - do naszego 
ogrodu społecznego przy Działdowskiej 6. Pytanie za 100 punktów: 
Jakie owady zapylają pomidory? Prowadzenie: Ekosystem & Pasieka 
Edukacyjna.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystm@wck-wola.pl 
Bilety: 5 zł

29.02 godz. 10:00 - 13:00 // sobota
Podstawy stolarstwa - warsztat
Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli nauczyć się korzystać 
z ręcznych narzędzi stolarskich (m.in. piła, dłuta, obcęgi) i elektrona-
rzędzi (m.in. wiertarki, wyżynakri, szlifierki, frezarki). Zajęcia prowa-
dzi Agnieszka Bykowska-Giler. Zobyte umiejętności będzie można 
potem wykorzystać w Męskiej Szopie - warsztacie stolarski funkcjo-
nującym przy Wolskim Centrum Kultury, w którym każdy mieszkaniec 
może bezpłatnie skorzystać z narzędzi i zrealizować swój pomysł.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: a.kadenaci@wck-wola.pl, 735 599 931 
Bilety 100 zł

25.02 godz. 19:00 // wtorek
Ekosystem: Batik 1...2...3…
Batik jest niezwykle atrakcyjną techniką malarską polegająca 
na nakładaniu na płótno bawełniane kolejnych warstw gorącego 
wosku pszczelego i farbowaniu go w zimnych barwnikach. Dla cieka-
wych proponujemy szybkie batikowe warsztaty. Efekt nawoskowany! 
Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 20 zł
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03.03 godz. 19:00 - 20:30 // wtorek
Ekosystem: Woskowijka na śniadanie
Warsztat, podczas którego przygotujesz powlekane naturalnym wo-
skiem pszczelim wielorazowe opakowanie na żywność. Woskowijki 
- czyli estetyczne chusteczki na kanapki, inspirowane są japońskim 
stylem życia i są doskonałą alternatywą dla pakowania jedzenia w pla-
stik czy folię. Prowadzenie: Agnieszka Saks, Krzysztof Kowalewski.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Wstęp: 15 zł

14.03 godz. 11:00 - 16:00 // sobota
Ekosystem: Drzeworyt japoński
Jak opisać piękno przyrody, przepływające obrazy zmieniających się 
pór roku? Drzeworyt japoński to jedna z najstarszych technik graficz-
nych, która pozwala przenieść na papier obraz wyryty w drewnie. 
Na warsztatach wykonamy matryce graficzne i dwukolorowe odbitki. 
Prowadzenie: Agnieszka Saks, Krzysztof Kowalewski.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy do: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 65 zł

18.03 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze. 
Prowadzenie: Jolanta Czerwonogrodzka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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20.03 godz. 16:00 // piątek
Światowy Dzień Lalki - warsztaty międzypokoleniowe
Opowieść o krotkiej histori lalkarstwa, połączona z działaniami 
plastycznymi.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

21.03 godz. 16:00 // sobota
Twoja biosfera - ogród w słoiku
W małej przestrzeni słoja stwórz niebanalną kompozycję roślinną 
o charakterze zamkniętego ekosystemu. W tej niewielkiej przestrze-
ni, która tętni życiem zachodzą procesy tożsame z tymi, które dostrze-
gamy w środowisku naturalnym. Ogród zmienia swoje oblicze wraz 
z porami roku, reaguje na zmiany temperatury czy oświetlenie. 
Pielęgnacja Ogrodu jest stosunkowo prosta, niemniej jednak nale-
ży poznać kilka najważniejszych zasad dzięki którym, przez długi 
czas będzie zdobił Twoje otoczenie. Stwórz z nami swoją biosferę 
i zabierz ją do domu aby obserwować jak zmienia się wraz z upły-
wem czasu. Prowadzenie: Natalia Trojanowska

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

19.03 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Sitodruk roślinny
Spotkanie z grafiką warsztatową - sitodrukiem. Tematem warsz-
tatów będą rośliny: warzywa, owoce, kwiaty, zioła. Z przygotowa-
nych podczas zajęć szablonów, wykonywane będą nadruki na tkani-
nach i podłożach papierowych. Warsztaty dedykowane są dorosłym. 
Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Wstęp: 35 zł
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24.03 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Kiszonki na wiosnę
Czy można ukisić coś na wiosnę? Spożywanie kiszonek wzmacnia cia-
ło i hartuje ducha. Prosimy o przyniesienie własnych słoików, w któ-
rych przygotujemy przepyszne wiosenne kiszonki. Prowadzenie: 
Agnieszka Saks, Krzysztof Kowalewski

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 15 zł

28.03 godz. 18.00 // sobota
Slow life: wiosenne wianki
Wianki i wieńce znane są w kulturze europejskiej od stuleci. Mają 
wiele zastosowań i przypisanych znaczeń, zarówno w życiu co-
dziennym, jak i od święta. Wianki noszono na głowach, zawiesza-
no na drzwiach, czy puszczano na wodę. Ich okrągły, regularny 
kształt symbolizuje czas, powtarzalność i ciągłość, zarówno w natu-
rze jak i kulturze. To dobra wróżba, wypełniona pozytywną energią 
i życzliwością. Tematem warsztatów będzie pachnący, kolorowy wie-
niec z wiosennych kwiatów. Prowadzenie Marcin Gładki.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: d.kalita@wck-wola.pl
Bilety 30 zł

04-05.03 godz. 11:00 - 16:00 
// sobota, niedziela
Ekosystem: Wiosna w oknie - warsztaty witrażu
Zajęcia z rozpropagowanej w XIX wieku techniki tworzenia witraży. 
Podczas warsztatów powstaną prace o tematyce roślinnej wykonanej 
metodą Tiffany’ego. Zajęcia dedykowane dorosłym. Prowadzenie: 
Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl. Koszt: 220 zł
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18.04 godz. 18.00 // sobota
Slow life: wiosnenna Teresa w kuchni
Kolejne spotkanie w ramach cyklu Slow life. Tym razem zaprosimy 
Was na „kuchenne rewolucje” w poświątecznej kuchni. Postaramy 
się pokazać co zrobić z resztkami jedzenia ze świątecznych sto-
łów. Powiemy Wam też jak wykorzystać każdą część nowalijek, któ-
re na dobre zagościły na stole (np. co zrobić z liśćmi rzodkiewiki). 
Prowadzenie Tadeusz Muller.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: d.kalita@wck-wola.pl 
Bilety 30 zł

15.04 godz. 13:30 - 15:00 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze dla osób 16+. 
Prowadzenie: Jolanta Czerwonogrodzka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck - wola.pl, 22 114 17 69

16.04 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Dziergane myjki
Na warsztatach wykonamy ekologiczną alternatywę dla gąbek z two-
rzyw sztucznych, w postaci własnoręcznie wydzierganych myjek 
ze sznurka konopnego. W 100 % naturalne i kompostowalne, do szo-
rowania i pucowania.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 15 zł
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23.04 godz. 17:00 // czwartek
Wolę czytać - warsztaty z książki artystycznej
Spotkanie łączące teorię z praktyką - krótką prezentację zjawi-
ska książki artystycznej. Zajęcia plastyczne polegające na wyko-
naniu książki dla osób w każdym wieku. Prowadzenie: Małgorzata 
Arszennik.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck - wola.pl, 22 114 17 69

26.04 godz. 16:00 // niedziela
Fotografia otworkowa - warsztaty
Obskurny to wg słownika języka polskiego ciemny, nędzny, niewyraź-
ny. Czy takie są też zdjęcia wykonane camerą obscurą? Zapraszamy 
na warsztaty fotografii otworkowej podczas których uczestnicy do-
wiedzą się czym jest i jak działa camera obscura, wykonają wła-
sny aparat otworkowy i zrobią nim zdjęcie, które będą mogli zabrać 
do domu. A to wszystko w Światowy Dzień Fotografii Otworkowej. 
Warsztat poprowadzi: Małgorzata Arszennik.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck - wola.pl, 22 114 17 69

30.04 godz. 19:00 - 20:30 // czwartek
Ekosystem: Hapa zome
Przy pomocy prasy drukarskiej oraz drewnianych młotków przenie-
siemy na płótno bawełniane kształty roślin oraz bogactwo natural-
nych pigmentów zawartych w kwiatostanach i ziołach. Powstaną 
organiczne prace o pięknej naturalnej kolorystyce i zaskakującej 
kompozycji. Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl 
Bilety: 15 zł
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13.02 godz. 19:00 // czwartek
Teatr 204 NZS UW „3 serca”
Gośka miała wielu, Luśka żadnego, a Becia? Becia właśnie swoje-
go postrzeliła. Związki damsko-męskie to nigdy nie była zabawa. 
Bohaterki sztuki potrafią kochać długo, mocno, szczerze. Do tego 
stopnia, że serce często przejmuje rolę mózgu i to ono podejmuje 
życiowe decyzje. Tylko czy to serce pociąga za spust pistoletu? Jakie 
zbrodnie muszą popełnić siostry Markowskie, zanim zrozumieją, 
że prawdziwa i najmocniejsza miłość to ta, którą darzą siebie nawza-
jem? Spektakl na motywach dramatu „Zbrodnie serca” Beth Henley. 
Reżyseria i adaptacja tekstu: Mateusz Sołtysiak, Występują aktorzy 
Teatru 204: Angela Kormańska, Wioletta Wójcicka, Maja Kozakiewicz, 
Aleksandra Borowa, Zbigniew Stelmasiak, Sebastian Kucia/Arsen 
Petrovych

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

01.03 godz. 19:00 // niedziela
„Żelazne Waginy” - spektakl
„Żelazne Waginy” to komediowy spektakl muzyczny - połącze-
nie stand-upu, koncertu, kabaretu i performensu, tworzonego 
przez kobiecy odłam „Pożaru w burdelu”: Monikę Babulę, Karolinę 
Czarnecką, Adę Fijał i Agnieszkę Przepiórską. Historia punkowego 
zespołu feministycznego Żelazne Waginy jest pretekstem do opo-
wieści o kobietach, rozdartych między tradycyjnymi rolami a punko-
wą naturą, która każe im co roku jechać w szaloną trasę koncertową 
i tworzyć nowe piosenki - komentarz do współczesnej Polski.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 40/50
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Dzień Kobiet: 
Deadline / 
Mać

08.03 godz. 17:00 i 19:00 // niedziela
Świętujemy Dzień Kobiet w Wolskim Centrum Kultury! 
O godz. 17:00 zachęcamy  do obejrzenia monodra-
mu „Mać” w wykonaniu Karoliny Piechoty  w  WCK przy  
ul. Działdowskiej 6. Karolina Piechota - matka i aktorka, 
odważnie obnaża własną frustrację związaną z nową sytu-
acją życiową. Kpiną i autoironią detonuje bombę, jaką jest 
temat macierzyństwa. Bezczelnie nakłuwa balon politycz-
nej poprawności. Zapraszamy wszystkie matki, kobiety, 
superbohaterki na granicy obłędu na One Woman Show 
„Mać!”.  Śmiejmy się, by nie zwariować! matka sukcesu: 
Karolina Piechota, ojciec sukcesu: Kuba Rużyłło, ojciec 
chrzestny: Adam Nalepa. 

TEATR
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Dzień Kobiet: 
Deadline / 
Mać O godz 19:00 zapraszamy do Domu Społecznego przy 

ul. Obozowej 85 na spektakl „Deadline”. Po latach zarzy-
nania się w korporacjach mają już dość. Liczą na to, że 
seminarium medytacyjne w oddalonym ośrodku, pomoże 
im odzyskać równowagę i spokój. Gwarancją sukcesu ma 
być osoba prowadzącego - legendarny guru naprostował 
już niejedną skrzywioną korpoduszę. Pati, Daria i Ewa 
mają za sobą imponującą drogę w korporacyjnej karie-
rze. Drogę usłaną różami. Trupami rywalek i rywali. Kiedy 
wydaje się, że połączy je przyjaźń... Sekret, który powinien 
pozostać sekretem. Wina, o której nie powinno się zapo-
mnieć. Kara, która musi nastąpić. Autor Maciej Łubieński, 
reżyseria: Agata Biziuk, muzyka Wiktor Stokowski, wystę-
pują: Hanna Konarowska, Monika Babula, Wojciech Mann 
jako Głos Guru, Agnieszka Przepiórska.

Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6/ 
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilet na pojedynczy spektakl 30/35 zł 
Karnet na dwa spektakle 50 zł

TEATR
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28, 29.03 godz. 17:30 // weekend
Dni Teatru NZS UW
Cykliczne wydarzenie mające na celu propagowanie kultury teatral-
nej i teatru amatorskiego. Organizowane jest przez NZS UW, Teatr 
204 i Wolskie Centrum Kultury, na którego scenie zobaczymy spek-
takle: „Małe Zbrodnie Małżeńskie” i „Ot i koniec” oraz spotkamy się 
z gościem specjalnym tegorocznej czwartej edycji.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

19.03 godz. 19:00 // czwartek
„Życie Jadzi według mnie” - monodram
Monodram Zama Believingooda - „Życie Jadzi według mnie”, 
w reżyserii Pawła Paszty. W roli głównej wystąpi Sławomir Holland. 
Opowiada historię miłosną z punktu widzenia starzejącego się męż-
czyzny. Magister inżynierii sanitarnej dzieli się z nami wspomnieniami 
z cudownych kilku lat wielkiej miłości z młodszą Jadzią, która pewne-
go dnia nagle odmienia jego życie. Bohater porusza się jak dziecko 
we mgle, a sytuacje wokół niego wciąż go dziwią i zaskakują. 

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

TEATR
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01.02 godz. 17:00 // sobota
Spectrum I - wernisaż wystawy Michała Wierzbickiego
Rysuję od… dawna. Rysunek to moja pasja. Początki w szkole podsta-
wowej, rysowanie ołówkiem i kredkami wspólnie z kolegą ze szkol-
nej ławki. Później w latach 80. ubiegłego wieku próbowałem róż-
nych technik rysowania jak szkice węglem, ołówkiem, rysunek 
tuszem. Później przyszedł czas na założenie rodziny, więc rysowanie 
głównie dla dzieci i z dziećmi. Z czasem nastąpił powrót do malo-
wania. Duży wpływ wywarła na mnie twórczość dadaistów i Marcela 
Duchampa odbijająca się na moich rysunkach zwanych przeze mnie 
mozaikami a przypominających witraże. Okres poszukiwania róż-
nych technik to przygoda z malarstwem sztalugowym - akrylem, szki-
ce ołówkiem i pastelami, kredkami artystycznymi, akwarela jak rów-
nież rzeźba w korze topolowej i drewnie. Do dziś największą miłością 
jest kredka artystyczna. Technika ta ujawnia moje przywiązywanie 
uwagi do szczegółów. Tematem prac są ludzie, zwierzęta, kwiaty, 
balet. W portretach ludzi najważniejsze są oczy. One oddają charak-
ter osoby. Koty zawsze mnie fascynowały a wino, winogrona i balet 
są czymś co po prostu lubię. Rysowanie wypełnia mi wolne chwile, 
w przerwach od zajęć zawodowych i sprawia mi dużą ”fajdę”.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

12.02 godz. 18:00 - 20:00 // środa
Dokumenty z WATCH DOCS: „Czas na Ilhan” - pokaz i dyskusja
Przegląd najciekawszych propozycji festiwalu WATCH DOCS Prawa 
Człowieka w Filmie rozpoczynamy od amerykańskeigo obrazu 
Norah Shapiro pt. „Czas na Ilhan”. Dyskusję po filmie poprowadzi 
Leszek Nurzyński - animator i dokumentalista związany z Wolskim 
Centrum Kultury i Laboratorium Reportażu UW. Opis fabuły: 8 listo-
pada 2016 roku nie tylko Donald Trump wygrał wybory. Ihan Omar 
została wówczas pierwszą w historii USA muzułmanką somalij-
skiego pochodzenia wybraną do stanowego parlamentu. „Czas 
na Ilhan” to odświeżająco optymistyczne spojrzenie na amerykańską 
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26.02 godz. 18:00 - 20:00 // środa
Dokumenty z WATCH DOCS: „Dobra zmiana” - pokaz i dyskusja
Druga z propozycji festiwalu WATCH DOCS Prawa Człowieka 
w Filmie to rodzimy dokument Konrada Szołajskiego „Dobra zmia-
na”. Dyskusję po filmie poprowadzi Leszek Nurzyński - animator 
i dokumentalista związany z Wolskim Centrum Kultury i Laboratorium 
Reportażu UW. Opis fabuły: Marta kieruje Klubem Gazety Polskiej 
w Gliwicach i działa w Strzelcach Reczypospolitej. Tita jest działacz-
ką KODu. Obie są patriotkami, ale patriotyzm ich nie łączy. Wręcz 
przeciwnie, działalność społeczna stawia je po dwóch stronach 
politycznej barykady. Konrad Szołajski nie ocenia swoich bohate-
rek, wnika w ich światy i próbuje je zrozumieć. Towarzyszy Marcie 
i Ticie w domu i gdy działają w swoich stowarzyszeniach, jest nawet 
na zamkniętych spotkaniach aktywistów. Tworzy przejmujący, doku-
mentalny obraz głęboko podzielonej Polski czasu „Dobrej zmiany”. 
Pokaz organizowany w ramach projektu WATCH DOCS Zrób to sam 
Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

demokrację, w której masowo uczestniczyć mogą mieszkańcy 
„Małego Mogadiszu” w Minneapolis. I zagłosować ramię w ramię 
z rzeszą studentów na młodą matkę trojga dzieci, ciemnoskórą imi-
grantkę o postępowych poglądach. Pokaz organizowany w ramach 
projektu WATCH DOCS Zrób to sam Helsińskiej Inicjatywy dla Praw 
Człowieka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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21.03 // sobota
Karolina Brzuzan „Jeśli możesz, zostań w domu (Anour)” 
- odsłonięcie pomnika
Karolina Brzuzan podczas wystawy „Pomnikomania” która odbywała 
się w ramach 11. edycji Festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE (kuratorzy 
Łukasz Zaręba i Szymon Maliborski), zrealizowała prototyp pomnika 
pod nazwą „Jeśli możesz, zostań w domu” (Anour). Artystka w pracy 
tej zamknęła konkretną uchodźczą historię w formie piorunochronu 
– instalacji, której zadaniem jest ochrona przed siłami natury „sku-
pienie ich na sobie”. Jej kształt wziął się wprost z wyrysowanego 
na mapie szlaku, drogi jaką przebył Anour, jeden z tysięcy migran-
tów przemieszczający się z południa na północ, z Sudanu do Francji. 
Pomnik Karoliny Brzuzan w ramach kolejnego etapu prototypowania 
zostanie tymczasowo przeniesiony na Skwer Wandy Lurie znajdują-
cy się w dzielnicy Warszawa - Wola. Kontekst miejsca przywołują-
cy trudną historię Wandy Lurie, mieszkanki Kolonii Wawelberga (wie-
lonarodowej koncepcji mieszkaniowej ufundowanej przez Hipolita 
Wawelberga) wydaje się być łącznikiem, w którym poprzez relację 
pomnika z miejscem, mają szanse wybrzmieć idee walki o wielo-
kulturowe koncepcje codzienności. Kuratorzy: Franciszek Orłowski, 
Szymon Maliborski. Współpraca: Andrzej Chybowski. Projekt reali-
zowany w ramach współpracy Wolskiego Centrum Kultury (Centrum 
Edukacji Historycznej) z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

*Szczegółowy program wydarzenia zostanie podany na stronach 
internetowych Wolskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, będziemy o nim informowali poprzez 
media społecznościowe.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
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27.03 godz. 18:00 - 22:00 // piątek
Wystawa indywidualna Diany Lelonek
Diana Lelonek w ramach wystawy w Wolskim Centrum Kultury(CEH) 
przygotuje projekt z myślą o przestrzeni ekspozycyjnej Centrum 
Edukacji Historycznej, poruszającą instalację „Melting Gallery”. 
Instalacja dźwiękowa wykonana we współpracy ze szwajcarskim 
artystą dźwiękowym i kompozytorem Denimem Szramem powstała 
w czasie rezydencji Diany Lelonek w ramach festiwalu Culturescapes 
w Bazylei, gdzie artystka realizowała projekt poświęcony topnieją-
cym lodowcom. Nagrania wykonane przez artystkę na trzech topnie-
jących lodowcach alpejskich: du Rhone, Aletsch, Morteratsch stały 
się podstawą do stworzenia swoistej symfonii odchodzących lodow-
ców. Lodowce alpejskie znikają w bardzo szybkim tempie, a niektóre 
z nich przestały już istnieć. Wyprawa na lodowiec, słuchanie wszech-
obecnych dźwięków jednostajnego kapania, przypomina odliczanie 
czasu, dźwięk jest bezpośrednim znakiem bezpowrotnej straty. kura-
tor: Franciszek Orłowski.

Centrum Edukacji Historycznej, ulica Wolska 46/48
Wstęp wolny

22.03 godz. 17:00 // niedziela
Kwiaty
„Floridium” - wystawa malarstwa uczestników zajęć „Rysunek i malar-
stwo” prowadzonych przez Rajmunda Gałeckiego.

Otwarta Pracownia Plastyczna, ul. Wolska 50
Wstęp wolny
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Moja Wola: 
1961-1964.  
Jerzy Lasota 
- rysunki  
i akwarele
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Moja Wola: 
1961-1964.  
Jerzy Lasota 
- rysunki  
i akwarele

30.03 godz. 18:00 // poniedziałek
Jerzy Lassota od czwartego roku życia mieszka i tworzy 
na warszawskiej Woli. Jest artystycznym samoukiem. Zajmuje 
się głównie malarstwem olejnym, także gwaszem, akware-
lą oraz rysunkiem ołówkiem, pastelom i piórkiem. Ulubione 
przez malarza tematy to akty kobiecie, portrety, pejzaże 
oraz kompozycje czysto abstrakcyjne. Artysta mówi o swoim 
malarstwie, że „czuje się rozdarty między realizmem a abs-
trakcją”, co jest dobrze widoczne w jego pracach częścio-
wo realistycznych, jednocześnie zanurzonych w nieokreślo-
nej abstrakcyjnej przestrzeni działającej głównie kolorem. 
Przełomowym momentem w artystycznym życiu Lassoty były 
nielegalne wystawy na murach warszawskiego Barbakanu. 
W latach 1963-1967, w każde lato, wraz z grupą młodych mala-
rzy, prezentował tam swoje młodzieńcze dzieła. W 1969 r. 
w Świnoujściu razem z Mirosławem Długoszem „Mironem” 
i Romualdem Dąbrowskim „Naldkiem” założył „Warszawską 
Grupę Malarzy Niezależni’69”. Wystawa ta to prezentacja 
rysunków i akwarelii ukazujących Wolę z początku lat 60. 
Ekspozycja potrwa do 30 kwietnia. Współorganizatorzy: 
Fundacja Artbarbakan i Fundacja Skarbnica Sztuki.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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17.04 godz. 18:00 - 20:00 // piątek
Dokumenty z WATCH DOCS: „Walki uliczne” - pokaz i dyskusja
W trzeciej odsłonie cyklu filmów z festiwalu WATCH DOCS Prawa 
Człowieka w Filmie powracamy do kina amerykańskiego, a konkret-
nie do dynamicznego dokumentu Marshalla Curry’ego pt. „Walki 
uliczne”. Dyskusję po filmie poprowadzi Leszek Nurzyński - animator 
i dokumentalista zwiąany z Wolskim Centrum Kultury i Laboratorium 
Reportażu UW. Opis fabuły: Kronika wyborczej walki o stanowisko 
burmistrza Newark pod New Jersey. Do pojedynku stają: urzędujący 
już przez kilkanaście lat burmistrz James Sharpe i 32 - letni nowicjusz 
- prawnik Cory Booker. Obaj są ciemnoskórzy. Obaj są Demokratami. 
I obaj starają się być przekonujący. Ciosy poniźej pasa, prowokacje, 
poszukiwanie haków na przeciwnika - w tej walce polityczny wyja-
dacz Sharpe zdaje się mieć więcej atutów. Booker tymczasem stawia 
na bezpośredni kontakt z wyborcami. Chodzi, dosłownie, od drzwi 
do drzwi zabiegając o poparcie. W miarę upływu czasu, kampania 
staje się coraz ostrzejsza... Komu uda się wypunktować przeciwnika 
w wyborczym ringu? Pokaz organizowany w ramach projektu WATCH 
DOCS Zrób to sam Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

05, 19, 26.04 godz. 13:00 // niedziela
Niedzielne bajkowanie
W ramach Niedzielnego bajkowania zapraszamy na filmy animowane 
dla najmłodzych, a po projekcjach na rodzinne animacje.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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03, 10, 24.02 godz. 17:00 - 19:00 //  
poniedziałek
Graj w gry!
Młodzieżowe (i nie tylko!) spotkania z planszówkami, współorganizo-
wane z Young Life Warszawa.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

03, 10, 17, 24.02 godz. 15:00 - 16:30 //  
poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Los zesłał nam pod nasze drzwi tymczasowy przystanek autobu-
sowy. Uznaliśmy, że to znak, aby lepiej poznać pasażerów linii 520. 
Będziemy wychodzić z ciepłą herbatą i różnymi propozycjami kul-
turalnymi do mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. 
Spieszysz się? Przystań na chwilę. Porozmawiaj! Tak z kulturą. :)

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

01, 08, 15, 22, 29.02 
godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Wieczorki taneczne dla dorosłych. Przeboje od lat 60. 
do współczesnych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 12 zł

SĄSIED
ZKIE / SPO

TKAN
IA



59

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 godz. 10:00 - 14:00 
// środy i piątki
Brydż
Otwarte spotkania brydżowe (w dn. 18 i 21.02 spotkanie odbędzie się 
na Działdowskiej 6). Partner: Klub Przyjaciół Życia.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

06.02 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Spotkania varsavinistyczne ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Dzielnicy Wola. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Przyjaciół Kolonii Wawelberga i portal „Jestem z Woli”.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

04, 11, 25.02 godz. 14:00 - 15:30 // wtorek
Pilates #PoSąsiedzku
Lubiany cykl warsztatów znanych z Klubu ToTu znów w Wolskim 
Centrum Kultury! Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wie-
ku, podczas których będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie 
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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13.02 godz. 18:00 // czwartek
Żelazowa Wola, czyli Dom Urodzenia Fryderyka Chopina 
od środka
W każdy drugi czwartek miesiąca zapraszamy na spotkania var-
savianistyczne i podróżnicze prowadzone przez przewodników 
z Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. A. Jarzębskiego. 
Prowadzenie: Beata Tyszkiewicz.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

13.02 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem i Pasieka Edukacyjna o pszczołach. Koło Pszczół 
stacjonarnie.
Zapraszamy na kolejną pogadankę o pszczołach i ich kluczowej roli 
w ekosystemie. Opowiemy też o tym, czym jest Koło Pszczół w Parku 
Księcia Janusza? Prowadzenie: Pasieka Edukacyjna.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

07, 21, 28.02 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego 
wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Techniki te pozwala-
ją zachować mięśnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną 
motorykę ciała (dzięki pracy rąk, dłoni, kręgosłupa) oraz ćwiczą inte-
grację sensoryczną. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstę wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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15.02 godz. 16:00 - 19:00 // sobota
Krąg Kobiet
Chcesz pobyć z kobietami w atmosferze akceptacji i porozumienia? 
Potrzebujesz złapać oddech, przemyśleć, spojrzeć z innej perspek-
tywy? Przyjdź na spotkanie Kręgu Kobiet! Więcej informacji i zapisy: 
kragbemowo@gmail.com

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

18.02 godz. 19:00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Spotkania z Wydawnictwem Czarne to cykl w ramach którego poru-
szane są tematy i zagadnienia ważne społecznie. W ramach spo-
tkań biograficznych przywołujemy postaci, które miały istotny wpływ 
na historię, kulturę i sztukę minionego wieku. Spotkanie poprowadzi 
dr Xawery Stańczyk.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

14.02 godz. 18:00 // piątek
Walentynkowy speed dating
Otwarta Kolonia otwiera serce na singli. Nie ma lepszego dnia na 
poznanie miłości życia, niż Dzień Świętego Walentego. Zapraszamy 
osoby powyżej 18. roku życia. Obowiazują zapisy.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstę wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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22.02 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
W programie: gry towarzyskie, logiczne, karciane, zręcznościowe - 
dla każdego coś miłego! Spotkanie prowadzone przez Fanów Gier - 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

20.02 godz. 12:00 - 19:00 // czwartek
Tłuste Zapusty
Dzięki Pracowni Cukierniczej Zagoździńskich ulica Górczewska 
staje się codzienną mekką wielbicieli pączków. Nie inaczej 
jest w Tłusty Czwartek. Tego dnia kolejki ciągną sie aż do ulicy 
Działdowskiej. Postanowiliśmy umilić czas oczekującym gorącą her-
batą, a o 17:00 gdy już się trochę ściemni specjalnym pokazem za-
pustnym. Zapusty, to dawna nazwa karnawału. Tradycyjnie Tłusty 
Czwartek ropoczyna jego ostatni tydzień. Gdzie można uczcić to le-
piej, niż na Górczewskiej?

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

23.02 godz. 15:00 - 18:00 // niedziela
Sąsiedzki Bal Karnawałowy
Zabawa na całego, wymyślne kostiumy, kolorowe dekoracje i fan-
tastyczna muzyka... Tak się bawimy w Klubokawiarni Sąsiedzkiej 
WCK! Spotkajmy się w niedzielę 23.02, by wesoło zakończyć ferie! 
Zapraszamy przyjaciół z całej okolicy – mile widziane przebrania i są-
siedzki poczęstunek.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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02, 09, 16, 23, 30.03 
godz. 15:00 - 16:30 // poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Los zesłał nam pod nasze drzwi tymczasowy przystanek autobuso-
wy. Uznaliśmy, że to znak, żeby lepiej poznać pasażerów linii 520. 
Będziemy wychodzić z ciepłą herbatą i różnymi propozycjami kul-
turalnymi do mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. 
Spieszysz się? Przystań na chwilę. Porozmawiaj! Tak z kulturą. :)

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

29.02 godz. 17:00 - 20:00 // sobota
Trzecie Urodziny Otwartej Kolonii
Zapraszamy na urodzinowe spotkanie obecnych i przyszłych przy-
jaciół Otwartej Kolonii. Zjemy tort, wypijemy herbatkę, stworzymy 
wymarzony program wydarzeń, a o 18:30 posłuchamy niespodzian-
ki muzycznej.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

27.02 godz. 16:00 - 19:00 // czwartek
Dzień z NGO
27 lutego obchodzimy Światowy Dzień NGO. To doskonała okazja, 
by nawiązać nowe relacje i pomyśleć nad wspólnymi planami. W tym 
roku Wolskie Centrum Kultury zaprasza przede wszystkim organiza-
cje zainteresowane wielokulturowością. Spotkamy się w międzyna-
rodowym gronie. Postaramy się również o międzynarodowe potrawy.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27.03 
godz. 10:00 - 14:00 // środy i piątki
Brydż
Otwarte spotkania brydżowe. Partner: Klub Przyjaciół Życia.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

03, 10, 17, 24, 31.03 
godz. 15:00 - 16:30 // wtorki
Pilates #PoSąsiedzku
Lubiany cykl warsztatów znanych z Klubu ToTu znów w Wolskim 
Centrum Kultury! Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wie-
ku, podczas których będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie 
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

02, 09, 16, 23, 30.03 
godz. 17:00 - 19:00 // poniedziałki
Graj w gry!
Młodzieżowe (i nie tylko!) spotkania z planszówkami 
współorganizowane z Young Life Warszawa.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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06, 13, 20, 27.03 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego 
wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Techniki te pozwala-
ją zachować mięsnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną 
motorykę ciała (dzięki pracy rąk, dłoni, kręgosłupa) oraz ćwiczą inte-
grację sensoryczną. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

05.03 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Spotkania varsavinistyczne ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Dzielnicy Wola. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Przyjaciół Kolonii Wawelberga i portal „Jestem z Woli”.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

05.03 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem: Koło Pszczół stacjonarnie, vol. 3
Zapraszamy na kolejną pogadankę o pszczołach i ich kluczowej roli 
w ekosystemie. Opowiemy też o tym, czym jest Koło Pszczół w Parku 
Księcia Janusza? Prowadzenie: Pasieka Edukacyjna.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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07.03 godz. 12:00 - 15:00 // sobota
Sąsiedzka wymiana rupieci
Czujesz, że za dużo chomikujesz? Gromadzisz rzeczy, których nie 
używasz, a na samą myśl o przeprowadzce dostajesz palpitacji ser-
ca? To znak, że potrzebujesz metamorfozy zawartości Twoich rega-
łów, szaf i szuflad. Przynieś rzeczy, rupiecie i bibeloty, których nie 
potrzebujesz, ale nadal są w dobrym stanie i będą mogły się komuś 
przydać. 1. Mogą być to wszelkiego rodzaju ubrania, biżuteria, 
rękodzieło, torby, plecaki, zabawki, obrazy, perfumy itp. 2. Zabierz 
ze sobą maksymalnie tyle rzeczy, ile przyniesiesz. 3. Rzeczy, których 
nie wymienisz musisz ze sobą zabrać.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

07, 14.03 godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Wieczorki taneczne dla dorosłych.Przeboje od lat 60. 
do współczesnych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 12 zł

06.03 godz. 18:00 // piątek
Śmieci - jak to ugryźć? #1: wytwarzaj mniej!
Ilość śmieci na naszej planecie rośnie i tej tendencji prędko nie zmie-
nimy, ale każdy z nas może przyczynić się do tego, żeby produko-
wać ich mniej lub mądrzej. Wystarczy kilka patentów, które wyja-
śni Monika Sklarzewska - nasza sąsiadka i ekspertka w dziedzinie 
gospodarowania odpadami.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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17.03 godz. 19.00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Spotkania z Wydawnictwem Czarne to cykl w ramach którego poru-
szane są tematy i zagadnienia ważne społecznie. W ramach spo-
tkań biograficznych przywołujemy postaci, które miały istotny wpływ 
na historię, kulturę i sztukę minionego wieku. Spotkanie poprowadzi 
dr Xawery Stańczyk.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

12.03 godz. 18:00 // czwartek
Nowe realizacje w Warszawie w 2019 roku - spotkanie 
varsavianistyczne
W każdy drugi czwartek miesiąca zapraszamy na spotkania var-
savianistyczne i podróżnicze prowadzone przez przewodników 
z Warszawskiego Stowarzyszenia Przewodników im. A. Jarzębskiego. 
Prowadzenie: Sabina Chyla.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

07.03 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
W programie: gry towarzyskie, logiczne, karciane, zręcznościowe - 
dla każdego coś miłego! Spotkanie prowadzone przez Fanów Gier - 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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27.03 godz. 17:00 // piątek
Tolkien i gofry
Co łączy autora „Władcy Pierścieni” ze słodkimi i mięciutkimi wafla-
mi? Wszak bohaterowie Tolkiena swoją energię czerpali z elfickich 
chlebków, zwanych lembasami. Otóż, jak to w życiu, łączy je przy-
padek! 25 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gofra, ale też 
Dzień Czytania Tolkiena. Postanowiliśmy to połączyć w jednym wyda-
rzeniu! Żeby jeszcze bardziej namieszać zorganizujemy je dwa dni 
później! Przyjdziecie? W końcu najlepsze scenariusze pisze życie!

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

21.03 godz. 16:00 - 19:00 // sobota
Krąg Kobiet
Chcesz pobyć z kobietami w atmosferze akceptacji i porozumienia? 
Potrzebujesz złapać oddech, przemyśleć, spojrzeć z innej perspek-
tywy? Przyjdź na spotkanie Kręgu Kobiet!

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny, więcej informacji i zapisy: 
kragbemowo@gmail.com

18, 19, 20.03 godz. 09:00
43. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka
Eliminacje dzielicowe 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska 
Syrenka dla uczniów szkół podstawowych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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29.03 godz. 12:00 - 17:00 // niedziela
Hinduskie Śniadanie z Kulturą – kolorowe powitanie wiosny
Wiosna powraca pełna orientalnych smaków, zapachów i kolorów – 
powitajmy ją po sąsiedzku! Zapraszamy na Śniadanie z Kulturą wzbo-
gacone o przysmaki z Indii, warsztaty z mehendi – oryginalne tatuaże 
z henny, pokaz wiązania sari oraz eksplodujący barwami ulubiony 
festiwal kolorów. Czekamy na Was w Klubokawiarni Sąsiedzkiej wraz 
z lokalną społecznością hinduską, by spędzić wspólnie rodzinną nie-
dzielę pełną wrażeń!

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29.04 
godz. 10:00 - 14:00 // środy i piątki
Brydż
Otwarte spotkania brydżowe. Partner: Klub Przyjaciół Życia.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

02.04 godz. 17:00 - 18:30 // czwartek
Ekosystem: Koło Pszczół stacjonarnie, vol. 4
Zapraszamy na kolejną pogadankę o pszczołach i ich kluczowej roli 
w ekosystemie. Opowiemy też o tym, czym jest Koło Pszczół w Parku 
Księcia Janusza? Prowadzenie: Pasieka Edukacyjna.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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03, 10, 17.04 godz. 11:45 - 13:00 // piątek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego 
wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Techniki te pozwala-
ją zachować mięsnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną 
motorykę ciała (dzięki pracy rąk, dłoni, kręgosłupa) oraz ćwiczą inte-
grację sensoryczną. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Bezpłatne zapisy: otwartakolonia@wck - wola.pl, 22 114 17 69

03.04 godz. 10:00 // piątek
Koncert Laureatów 43. Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka
Podsumowanie i wręczenie nagród, dyplomów laureatom Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Syrenka.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

02.04 godz. 18:00 // czwartek
Społeczny Uniwersytet Historii Woli
Spotkania varsavinistyczne ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Dzielnicy Wola. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Przyjaciół Kolonii Wawelberga i portal „Jestem z Woli”.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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03.04 godz. 18:00 // piątek
Śmieci - jak to ugryźć? #2: segregacja
Po zeszłorocznych zmianach w ustawie śmieciowej trudniej nam się 
połapać w tym, jak prawidłowo segregować odpady. 5 frakcji, nie-
wykorzystane leki, zużyte baterie i sprzęt, a do tego jeszcze odpady 
niebezpieczne. Z czym to się je, oczywiście nie dosłownie :), zdra-
dzi Monika Sklarzewska - nasza sąsiadka i ekspertka w dziedzinie 
gospodarowania odpadami.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

04.04 godz. 15:00 - 18:00 // sobota
Sąsiedzka Wielkanoc
Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów na przedświąteczne spo-
tkanie. Czas umilą nam warsztaty z tworzenia palemek wielknocnych, 
prowadzone przez mieszkanki Woli: Ewę Januszewską i Tamarę 
Zawadzką. Zachęcamy do przynoszenia świątecznych smakołyków.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

04.04 godz. 11:00 - 13:00 // sobota
Ekosystem: Botaniczny spacer w Lasku na Kole
Zapraszamy na botaniczny spacer po Lasku na Kole, na któ-
rym poznamy bogactwo świata ziół i wszelakich habazi. Zbiórka 
przy pasiece Koło Pszczół w Parku ks. Janusza. Zobacz na mapie:  
http://bit.ly/kolopszczol. Wymagana odzież zakrywająca nogi i ramio-
na, pełne obuwie oraz nakrycie głowy. Prowadzenie: Zielarski kącik 
Kari.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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06, 20, 27.04 godz. 17:00 - 19:00 //  
poniedziałek
Graj w gry!
Młodzieżowe (i nie tylko!) spotkania z planszówkami  
współorganizowane z Young Life Warszawa.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

06, 20, 27.04 godz. 15:00 - 16:30 //  
poniedziałek
Przystanek Kolonia, czyli Przystań z Kulturą
Los zesłał nam pod nasze drzwi tymczasowy przystanek autobuso-
wy. Uznaliśmy, że to znak, żeby lepiej poznać pasażerów linii 520. 
Będziemy wychodzić z ciepłą herbatą i różnymi propozycjami kul-
turalnymi do mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. 
Spieszysz się? Przystań na chwilę. Porozmawiaj! Tak z kulturą. :)

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

05.04 godz. 12:00 - 17:00 // niedziela
Wielkanocne Śniadanie z Kulturą
Stół już udekorowany, słodko pachną mazurki, a my malujemy jajka, 
czekając na Was, Drodzy Sąsiedzi! Spotkajmy się na Wielkanocnym 
Śniadaniu z Kulturą w Klubokawiarni. Zapraszamy na Sąsiedzkie 
Jajeczko na Działdowskiej. Złożymy sobie życzenia, zjemy żurek 
i posmakujemy serniczka, a na koniec wspólnie poszukamy pisanek 
w ogrodzie Czekamy na przyjaciół z całej okolicy, by podzielić się 
jajkiem, by porozmawiać – spędzić ze sobą czas. Będzie ciepło, ro-
dzinnie i tradycyjnie, ale nie zabraknie niespodzianek. Zachęcamy 
do odwiedzenia nas wraz z najbliższymi, przyniesienia drobnego po-
częstunku i dobrych życzeń. Bądźmy razem w ten niezwykły czas!

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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07, 14, 21, 28.04 godz. 15:00 - 16:30 // wtorek
Pilates #PoSąsiedzku
Lubiany cykl warsztatów znanych z Klubu ToTu znów w Wolskim 
Centrum Kultury! Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wie-
ku, podczas których będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie 
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Bezpłatne zapisy: otwartakolonia@wck - wola.pl, 22 114 17 69

21.04 godz. 19.00 // wtorek
Spotkanie z Wydawnictwem Czarne
Spotkania z Wydawnictwem Czarne to cykl w ramach którego poru-
szane są tematy i zagadnienia ważne społecznie. W ramach spo-
tkań biograficznych przywołujemy postaci, które miały istotny wpływ 
na historię, kulturę i sztukę minionego wieku. Spotkanie poprowadzi 
dr Xawery Stańczyk.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

18, 25.04 godz. 16:00 - 20:00 // sobota
Wieczorki taneczne
Wieczorki taneczne dla dorosłych. Przeboje od lat 60. 
do współczesnych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 12 zł
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25.04 godz. 17:00 - 21:00 // sobota
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych
W programie: gry towarzyskie, logiczne, karciane, zręcznościowe - 
dla każdego coś miłego! Spotkanie prowadzone przez Fanów Gier - 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

25.04 godz. 11:00 // sobota
To tu, to tam - wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa połączona z poznaniem ciekawych miejsc 
Warszawy i okolic. Osoby niepełnoletnie tylko z dorosłym opiekunem.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: m.arszennik@wck - wola.pl, 22 114 17 69.

23.04 godz. 12:00 - 19:00 // czwartek
Wolę czytać - sąsiedzka wymiana książek
Przynieś książki, które przeczytałeś i chcesz podać dalej. W zamian 
będziesz mógł wziąć inne. 1. Przynieś maksymalnie 5 książek, któ-
re są w dobrym stanie. 2. Nie przynoś lektur szkolnych, instruk-
cji obsługi i gazet. 3. Zabierz ze sobą maksymalnie tyle książek, ile 
przyniesiesz.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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07.02 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 25/30 zł

Za 
Siódmą 
Górą

Tęskno
14.02 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 49 zł



07.03 godz. 20:00 // sobota
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety 20/25 zł

20.03 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety 25/30 zł

Trupa 
Trupa

Perfect 
son


