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Dom Społeczny  
ul. Obozowa 85 
01-425 Warszawa,  
tel. 22 836 22 15, 
obozowa@wck-wola.pl
Wolskie Centrum Kultury  
ul. Działdowska 6 
01-184 Warszawa,  
tel. 22 632 31 91, 
sekretariat@wck-wola.pl
Rodzinna Młynarska  
ul. Młynarska 35a 
01-175 Warszawa,  
tel. 22 631 30 51, 
mlynarska@wck-wola.pl
Otwarta Kolonia  
ul. Górczewska 15 
01-186 Warszawa,  
tel. 22 114 17 69, 
otwartakolonia@wck-wola.pl

Centrum Edukacji Historycznej 
ul. Wolska 46/48 
01-187 Warszawa, 
ceh@wck-wola.pl
Amfiteatr Wolskiego Centrum 
Kultury w Parku Sowińskiego 
ul. Elekcyjna 17, 
01-128 Warszawa,  
tel. 664 725 060, 
amfiteatr@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze. 
Aktualne informacje na www.wck-wola.pl



MUZYKA - S. 5
16.09 godz. 19:00 // czwartek
Fala dźwięku 78 / Anna Zaradny
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
25.09 godz. 20:00 // sobota
Cudowne Lata
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
26.09 godz. 18.00 // niedziela
Wolność kocham i rozumiem - koncert 
pamięci Jana Lityńskiego. Jazz Band 
Młynarski/Masecki i Volny Chor 
Amfiteatr, ul. Elekcyjna 17
01.10 godz. 20:00 // piątek
Jeremy Pelt Quintet
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
07.10 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Wieczór z Sinatrą
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
16.10 godz. 19:00 // sobota
Fala dźwięku 79. Sen Jakuba 
/ Psychogeografia
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
30.10 godz. 20:00 // sobota
BYTY
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

DLA NAJMŁODSZYCH - S. 18
05.09 godz. 16:00 – 19:00 // niedziela
Amfiteatr Pełen Niespodzianek.  
Początek roku szkolnego z Wolskim 
Centrum Kultury
Amfiteatr, ul. Elekcyjna 17
11.09 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Hotele dla owadów - warsztaty terenowe
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
18.09 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Mikrożycie - warsztat o kompostowaniu
Ogród Społeczny, Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdowska 6
24.09 godz. 18.00 – 19.00 // piątek
Dobranocka. Teatr pod Orzełkiem 
„Wycieczka do Kukiełkowa”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

26.09 godz. 12:00 – 14:00 // niedziela
Co w miejskiej trawie piszczy?
Miejsce zbiórki: wejście do 
parku Skaryszewskiego od 
strony ronda Waszyngtona
15.10 godz. 18.00 – 19.00 // piątek
Dobranocka: Teatr Igraszka „Podróż za 
horyzont”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
22.10 godz. 18:00 – 19:00 // piątek
Dobranocka: Teatr Ryle  
„Jesienna przygoda”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

WARSZTATY - S. 23
04 – 5.09 godz. 11:00 – 16:00 
// sobota, niedziela
Ekosystem: Witraż Zero Waste
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
13.09 godz. 17:45 – 20:00 // poniedziałek
Ekosystem: Drzeworyt japoński
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
24.09 godz. 17:00 – 18:30 // piątek
Ekosystem: Permakultura w Kole Pszczół
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
30.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
#Współdzielnik: Podstawowe techniki 
ręcznego naprawiania odzieży
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
08.10 godz. 17:45 – 20:00 // piatek
Ekosystem: Dziergane myjki
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
16 – 17.10 godz. 11:00 – 16:00 // sobota
Ekosystem: Sitodruk z przyrodą
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
22.10 godz. 19:00 – 20:30 // piatek
Ekosystem: Jedwabnym szlakiem
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
28.10 godz. 19:00 – 20:00 // czwartek
Ekosystem: Światło z roślin
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



SZTUKI WIZUALNE / FILM - S. 28
01.09 godz. 20:00 // środa
Wolskie Lato Filmowe - „Green Book”
Park Szymańskiego, duża polana
18.09 godz. 17:00 // sobota
Rozbroić Strach - wernisaż wystawy
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
26.09 – 29.10
Wystawa z okazji 30 lecia  
Pracowni Tkactwa Artystycznego 
PENELOPA
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
26.09 godz. 15.00 // niedziela
Odsłonięcie muralu pamięci 
Jana Lityńskiego
Ogrodowa 67
1.09 – 2.10 + niedziela 5.09
Wola 1944: Wymazywanie. Zdjęcia ze 
śledztwa w sprawie Heinza Reinefartha
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
02.10 godz.  // sobota
Finał akcji „Ludzie z Kolonii 
Wawelberga opowiadają”
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15

SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA - S. 34
Otwarte Warsztaty Pszczelarskie
2, 16, 23, 30.09 godz. 16:30 // czwartek
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
03.09 godz. 14:00 // piątek
Kulturalny Tandem - międzypokoleniowe 
spotkanie z Pamelą Bożek
Ogród Społeczny, Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdowska 6
03.09 godz. 15:30 – 19:30 // piątek
Międzypokoleniowa 
potańcówka w ogrodzie
Ogród Społeczny, Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdowska 6
04.09 godz. 11:00 – 17:00 // sobota
Organizm Miejsca: Sympozjum #2 - Sztuka 
troski i opiekuńcze instytucje
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

05.09 godz. 14:00 // niedziela
Festiwal Hipolita i Ludwiki
Dziedziniec Kolonii Wawelberga, 
ul. Górczewska 15
7, 9, 14, 16.09 godz. // wtorek i czwartek
Zachowaj twarz  
- masaż i gimnastyka twarzy
Działdowska 6 / Młynarska 35 a
8, 15.09 godz. 17:00 – 18:30 // środa
Ćwicz z Dorotą - pilates #PoSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
15.09 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
21.09 godz. 20:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Budownictwo 
wspólnotowe. Mateusz Gierszon
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
7, 14, 21, 28.10 godz. 16:00 // czwartek
Otwarte Warsztaty Pszczelarskie
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
09.10 godz. 12:00 // niedziela
Blok urbanistyczny: spacer dźwiękowy 
z Marcinem Dymiterem
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
09.10 godz. 14:00 // niedziela
Blok urbanistyczny / Krajobraz dźwiękowy. 
Marcin Dymiter
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
19, 21, 26, 28.10 // wtorek i czwartek
Zachowaj twarz  
- masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
20, 27.10 godz. 17:00 – 18:30 // środa
Ćwicz z Dorotą - pilates #PoSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
20.10 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
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Fala dźwięku 78 
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Fala dźwięku 78 
Anna Zaradny

16.09 godz. 19:00 // czwartek
Anna Zaradny - Artystka sztuk wizualnych i sound artu, kompozy-
torka, improwizatorka, instrumentalistka tworząca spektrum dźwię-
kowe od muzyki minimalistycznej akustycznej improwizowanej, do 
złożonych struktur elektroniki w eksperymentalnych formach. Anna 
Zaradny występowała i wystawiała m.in. w: Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej Warszawa, Kasia Michalski Gallery, Galeria Arsenał Białystok, 
Bunkier Sztuki Kraków, Galeria Starter Warszawa, Zachęta Narodowa 
Galeria Sztuki Warszawa, Kunst Werke, Berlin. 
https://annazaradny.bandcamp.com/album/go-go-theurgy. 
W ramach Fali dźwięku odbędzie się koncert oraz pokaz prac wideo 
artystki. Kuratorzy cyklu: Łukasz Strzelczyk, Hanna Sabat. Wsparcie: 
Radio Aktywne, Glissando, Wydawnictwo Okultura, Undertone.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl
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Cudowne Lata
25.09 godz. 20:00 // sobota
Cudowne Lata to warszawsko-krakowski duet muzyczny i życiowy, 
który tworzą Ania Włodarczyk i wychowana w Bejrucie gitarzystka 
Amina Dargham. Zaczęły grać w 2018 roku i jesienią wydały na ka-
setach samodzielnie nagraną EP pt. „Demo” (dostępna na bandcamp 
i youtube). 26 września 2019 ukazał się debiutancki album zespo-
łu pt. „Kółko i Krzyżyk”. Jeszcze przed wydaniem płyty dziewczyny 
zagrały wiele koncertów klubowych, a także z przedpremierowym 
materiałem wystąpiły na Scenie Trójki podczas Off Festivalu 2019. 
„Kółko i Krzyżyk” to album pełen melodyjnego wokalu z polskimi tek-
stami, przebojowych gitarowych solówek i synth-popowych tropów. 
Dziewięć piosenek, które wpadają w ucho i trudno się od nich uwol-
nić, choć teksty utworów potrafią być niepokojące. Całość układa 
się w oryginalną opowieść m.in. o polskich latach 80. i 90. Momen-
tami beztroską i taneczną, kiedy indziej ciepłą i balladową, czasa-
mi dziwną, przefiltrowaną przez osobiste doświadczenia i fascynacje 
muzyczne twórczyń. Aktualnie zespół pracuje nad drugim albumem.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl
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Wolność kocham  
i rozumiem - koncert 
pamięci Jana Lityńskiego. 
Jazz Band Młynarski-
Masecki i Volny Chor
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26.09 godz. 18.00 // niedziela
Koncert pamięci zmarłego przed rokiem Jana Lityńskiego polskiego 
polityka, opozycjonisty w okresie PRL, działacza i publicysty, współ-
założyciela Komitetu Obrony Robotników. 
Jazz Band Młynarski-Masecki to zespół grający przedwojenny pol-
ski jazz. 
Wybitny pianista Marcin Masecki razem z Janem Emilem Młynarskim 
powołali do życia zespół odwołujący się do starej tradycji polskich 
orkiestr jazzowych międzywojnia. W repertuarze Jazz-Bandu znala-
zły się utwory swingowe, w większości nieznane. Nie zabraknie też 
kilku wyjątkowych tang, z których autorstwa polscy kompozytorzy 
znani byli na całym świecie. 
Volny Chor (Wolny Chór) złożony z 25 osób zespół wokalny, któ-
ry w swoim repertuarze ma białoruskie pieśni patriotyczne i wolno-
ściowe. Legenda Chóru trwa pomimo represji i aresztowań. Chór 
działa w ścisłej konspiracji i znajduje się w ciągłym niebezpieczeń-
stwie. W ojczystej Białorusi Chór jest zakazany, a białoruskie pio-
senki nazywane są ekstremistycznymi. W Polsce i Europie Chór daje 
przykład walki o swoje prawa, wolność i demokrację.

Amfiteatr w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17
Wstęp wolny
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Jeremy Pelt  
Quintet - koncert
1.10 godz. 20:00 // piątek
Warszawa, obok miast Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Pol-
ski jest na europejskiej trasie koncertowej artysty. Pelt będzie promo-
wał wydany na początku 2021 roku album „Jeremy Pelt: Griot: This 
is important!”(Highnote) oraz książkę o tym samym tytule. Obok ame-
rykańskiego trębacza i lidera wystąpią nowojorscy muzycy: wibrafo-
nista Jalen Baker, pianistka Arcoiris Sandoval, kontrabasista Jona-
than Michel oraz perkusista Allan Mednard. Jeremy Pelt uznawany 
jest za jednego z najlepszych muzyków swojego pokolenia – ognisty 
trębacz przywołuje emocjonalny styl ikon hard bopu Freddiego Hu-
bbarda i Clifforda Browna, a w balladach wykazuje się zróżnicowaną 
wrażliwością. Podczas najbliższej trasy koncertowej Pelt przedstawi 
swój najnowszy album Griot – This Is Important! łączący specjalnie 
skomponowaną muzykę i wybrane wywiady, które przeprowadził 
z wielkimi gawędziarzami muzyki m.in. Bertha Hope, Dr. Eddie Hen-
derson, Larry Willis, Wynton Marsalis, Robert Glasper i René Marie.
Obecnie koncertuje w Stanach Zjednoczonych i Europie, promując 
swój najnowszy album. Po koncercie artysta spotka się z fanami i bę-
dzie podpisywał płytę i książkę..

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
35 zł / goout.net i biletyna.pl
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07.10 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Wieczór z Sinatrą
Zapraszamy do spędzenia wieczoru w towarzystwie przebojów Fran-
ka Sinatry, w wykonaniu wokalisty i aktora musicalowego Piotra Woj-
ciechowskiego. Przy akompaniamencie fortepianu i gitary zaśpiewa 
niezapomniane utwory, takie jak: przejmujące My Way, legendarne 
New York, New York, czy romantyczne My Funny Valentine oraz inne 
najpiękniejsze ballady, które znają i uwielbiają wszyscy. Koncert dzię-
ki wyjątkowej barwie głosu wykonawcy oraz znakomitym aranżacjom 
będzie bardzo przyjemnym spotkaniem z piosenkami Franka Sinatry 
niekwestionowanego króla swingu. 
Piotr Wojciechowski ukończył aktorstwo musicalowe w Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni oraz wydział jazzu i muzyki rozrywkowej na Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. W Teatrze Muzycznym w Łodzi gra główną 
rolę w musicalu „Jesus Christ Superstar”, występuje również w „Cyra-
no”, „Fall Hot Rain” oraz „Śnie nocy (nie)letniej”. Pracował w Operze 
na Zamku w Szczecinie. Jest fanem starego rocka i musicali.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny  - zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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16.10 godz. 19:00 // sobota
Psychogeografia to założony w 2019 roku duet muzyczny Pawła 
Krzaczkowskiego aka Zajwerta i Piotra Łyszkiewicza, łączący brzmie-
nie preparowanego pianina, instrumentów dętych, syntezatorów 
i różnych nietypowych urządzeń akustycznych. Brzmienie zespołu 
definiuje autorska technika gry na preparowanym pianinie, impro-
wizowane partie dęte rozpięte między melodyjnością a sonorystyką 
rozszerzonych technik, struktury stuków, zgrzytów, trzasków i pulsa-
cji, łączące różne nurty muzyki awangardowej i avantpopowej z ry-
tualno-transową repetytywnością. Członkowie: Paweł Krzaczkowski 
aka Zajwert - preparowane pianino, trąbka, syntezatory, Piotr Łysz-
kiewicz - saksofon barytonowy, tenorowy, sopranowy, klarnet kon-
traltowy, klarnet B, zurna, flet poprzeczny

Sen Jakuba: to projekt muzyczny, którego autorem jest Jakub Figiel. 
Kompozycje Kaliszanina łączą brzmienia instrumentów akustycznych 
i elektronicznych. Do szerokiego spektrum inspiracji autor zalicza 
m. in. muzykę minimalistyczną, elektroniczną, jazz i rock progresywny. 

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl

Fala dźwięku 79. 
Psychogeografia 
/ Sen Jakuba
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BYTY
30.10 godz. 20:00 // sobota
BYTY to gdański kwartet muzyczny osadzony w muzyce elektronicz-
nej (art pop/trip hop). Zafascynowani stylistyką lo-fi, poprzez ciepłe 
szumy i szmery stwarzają unikalny klimat. Utwory  kraszone woka-
lem Katarzyny Siepki zyskują na sensualności i melodyce, będącą 
doskonałą równowagą dla ciasnych i rytmicznych podkładów Pawła 
Przyborowskiego, Sebastiana Lipińskiego oraz Wojtka Chroboczyń-
skiego. Skład zespołu: Kasia Siepka - wokal, Paweł Przyborowski - 
syntezator, wokal, ukulele, Sebastian Lipiński - maszyny perkusyjne, 
Wojtek Chroboczyński - gitara basowa

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl
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05.09 godz. 16:00 – 19:00 // niedziela
Amfiteatr Pełen Niespodzianek.  
Początek roku szkolnego z Wolskim Centrum Kultury
Wielkie świętowanie początku roku szkolnego z Wolskim Centrum 
Kultury w Amfiteatrze w Parku Sowińskiego.
W programie prezentacje zajęć edukacyjnych, występ Grupy Tanecz-
nej NEXT Tomasza Barańskiego, niespodzianki i konkursy z nagro-
dami, zapisy na zajęcia oraz spektakl Teatru Katarynka „Frania Recy-
kling, Cztery Żywioły i Ekodancing”.

Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury, ul. Elekcyjna 17
Wstęp wolny

11.09 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Hotele dla owadów - warsztaty terenowe
Po co budować hotele dla owadów? Dlaczego powstaje coraz wię-
cej takich tymczasowych domków w różnych zakątkach miasta? Z ja-
kich powodów pszczoły są tak ważne w miejskim ekosystemie? Na 
warsztatach terenowych zobaczymy z bliska jak wyglądają takie ho-
tele. Dowiemy się kim są dzicy zapylacze i dlaczego należy ich chro-
nić. Zbudujemy też własne hoteliki z łatwych do zdobycia i ekologicz-
nych materiałów. Hoteliki zostaną umieszczone w przestrzeni parku 
Księcia Janusza. Miejsce zbiórki: róg ulic Dalibora i Dobrogniewa. 
Prowadzenie: Małgorzata Brendel (Pasieka Edukacyjna). Wydarzenie 
odbywa się w ramach cyklu Eko Warszawa dla dzieci w wieku 6-12 lat 
z opiekunami. Organizator: Tu było, tu stało.

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny
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18.09 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Mikrożycie - warsztat o kompostowaniu
Czy to jest brudne? Czy to brzydko pachnie? Czy to jest potrzebne? 
Jak to powstaje? Zapraszamy na warsztaty, podczas których pozna-
my tajemnice kompostu i jego mieszkańców. Zapoznamy się z dż-
dżownicą i prosionkiem, zrobimy zawody na prawidłowe dokarmia-
nie kompostownika, a na koniec wykorzystamy prawdziwy kompost 
do zrobienia bomb nasiennych. Prowadzenie: Joanna Baranowska 
(Organiczni). Wydarzenie  odbywa się w ramach cyklu Eko Warsza-
wa dla dzieci w wieku 6-12 lat z opiekunami. Organizator: Tu było, 
tu stało

Ogród Społeczny, Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

24.09 godz. 18.00 – 19.00 // piątek
Dobranocka. Teatr pod Orzełkiem „Wycieczka do Kukiełkowa”
Profesor Hilary Szczebrzeszyński wyrusza na wieś do Kukiełkowa, 
gdzie zaprasza widzów do zabawy w teatr kukiełkowy. Przy okazji 
dzieci poznają ludowe obrzędy (Noc Sobótkowa, Dożynki, Topienie 
Marzanny), a także poznają kukłę -  tradycyjną, polską lalkę. Uczest-
nicy zabawy wystąpią w Teatrze Jarzynowym im. Królowej Bony, spo-
tykają Stracha Na Wróble, zatańczą z lalkami podczas Nocy Świętego 
Jana. W spektaklu występują aktorzy i kukiełki. Muzykę do spektaklu 
stworzyła Agnieszka Glińska.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: 10 złotych dzieci i dorośli / biletyna.pl
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26.09 godz. 12:00 – 14:00 // niedziela
Co w miejskiej trawie piszczy?
Czy coś naprawdę piszczy w trawie? Jakie tajemnice skrywają ko-
rzenie? Czy rośliny nocą śpią? Kto w naszej okolicy jest zielonym na-
jeźdźcą, a kto wybornym wspinaczem? Czy da się zjeść trawnik? Po 
co nam dżdżownice? Jak to możliwe, że istnieją owocowe mumie? 
Czy w mikroświecie istnieją stada owiec i ich pasterze? Na te wszyst-
kie i wiele więcej pytań odpowiemy na naszym spacerze. Zdradzimy 
też kilka skrywanych, przyrodniczych tajemnic. Grupa wiekowa: dzie-
ci w wieku 6-12 lat z opiekunami. Wydarzenie odbywa się w ramach 
cyklu „Eko Warszawa – rodzinne warsztaty o mieście i ekologii”, któ-
rego organizatorem jest Stowarzyszenie Masław oraz Tu było, tu sta-
ło. Miejsce zbiórki: wejście do parku Skaryszewskiego od strony ron-
da Waszyngtona. Prowadzenie: Mead Ladies.

Miejsce zbiórki: wejście do parku Skaryszewskiego 
od strony ronda Waszyngtona
wstęp wolny / obowiązują zapisy (na tydzień przed 
wydarzeniem). Szczegóły na www.wck-wola.pl/repertuar

D
LA N

A
JM

ŁO
D

SZYC
H



22

15.10 godz. 18.00 – 19.00 // piątek
Dobranocka: Teatr Igraszka „Podróż za horyzont”
Mała Małgosia chciałaby się dowiedzieć, co jest za horyzontem. Po-
stanawia więc wyruszyć i sprawdzić to osobiście. Zanim jednak roz-
pocznie podróż, poznaje złośliwego, lecz na szczęście mało szko-
dliwego potworka Ohydala, który wątpi w powodzenie wyprawy 
Małgosi. Aby dotrzeć za horyzont Małgosia musi zbudować most 
z siedmiu kolorów. Ale skąd wziąć te kolory? Pierwszy, dostaje od Sło-
necznej Pani, kolejne musi znaleźć sama. W wyprawie towarzyszy jej 
Ohydal. Potworek najpierw przeszkadza i dokucza Małgosi, z cza-
sem jednak staje się jej prawdziwym przyjacielem. W czasie swojej 
niecodziennej podróży Małgosia pozna kilka niezwykłych postaci – 
pana Chmurka, pana Papryka, spotka się z Księżycem. Czeka ją mnó-
stwo przygód, które zakończą się szczęśliwie, wesoło i kolorowo! 

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: 10 złotych dzieci i dorośli / biletyna.pl

22.10 godz. 18:00 – 19:00 // piątek
Dobranocka: Teatr Ryle „Jesienna przygoda”
Jest piękna kolorowa ciepła jesień! Las pełen jest przygód i niespo-
dzianek. Mały Miś wybiera się na grzyby. Tylko które włożyć do ko-
szyka -  może te najładniejsze? Nagle Huk! To polowanie? Czy Miś 
uratuje Zajączka, a może Zajączek uratuje Misia! Mimo niemałych 
kłopotów uda się jednak przezwyciężyć trudności, a dzięki lekcji, 
jaką udzieli Misiowi Tata Niedźwiedź, dzieci dowiedzą się  co nieco 
o zbieraniu grzybów!

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Bilety: 10 złotych dzieci i dorośli / biletyna.pl
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04 – 5.09 godz. 11:00 – 16:00 // sobota, niedziela
Ekosystem: Witraż Zero Waste
Zajęcia z rozpropagowanej w XIX wieku technice tworzenia witraży. 
Podczas warsztatów powstaną prace o tematyce roślinnej wykona-
nej metodą Tiffany’ego. Elementami prac będą odzyskane kawałki 
szkła, pochodzące z szyb i luster – w duchu zero waste. Zajęcia de-
dykowane dorosłym. Prowadzenie: Agnieszka Saks. 
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
140 zł

08.09 godz. 17:30 // środa
Pamięć krajobrazu osiedla Koło. Spacer botaniczny po Kole.
W czasie drugiego spotkania badaczka i architektka krajobrazu Da-
ria Szarejko-Worobiej pokaże, jak po szacie roślinnej możemy od-
czytać, jak kiedyś używano przestrzeń należącą obecnie do terenu 
„działek”. Dowiecie się w jaki sposób można dotrzeć do codziennej 
tożsamości roślinnej tożsamości miejsca, ale dawniej. Poznacie też 
przykłady miejsc, w których udało się odtworzyć dawne krajobrazy 
i w ten nietypowy sposób upamiętnić ważne wydarzenia dla społecz-
ności. Podsumowaniem warsztatu i spaceru będzie stworzenie mapy 
mentalnej osiedla Koło. Mamy nadzieję, że to spotkanie zainspiruje 
Was do przyglądania się Waszym codziennym ścieżkom w mieście. 
Prowadząca: Daria Szarejko-Worobiej | Pastwisko

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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24.09 godz. 17:00 – 18:30 // piątek
Ekosystem: Permakultura w Kole Pszczół
Ekosystem zaprasza do biodynamicznego współtworzenia upraw 
permakulturowych. W przestrzeni Koła Pszczół w Parku Księcia Ja-
nusza, tuż obok pasieki, stworzymy struktury grządek i rabat wynie-
sionych. Będzie to pierwszy etap budowy permakulturowego ogro-
du, przyjaznego pszczołom.

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

30.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
#Współdzielnik: Podstawowe techniki ręcznego 
naprawiania odzieży
Warsztaty to okazja do zapoznania się z podstawowymi technikami 
wykorzystywanymi do samodzielnej naprawy ubrań. Pod okiem in-
struktorki uczestnicy i uczestniczki przećwiczą podstawowe ściegi 
ręczne, wybrane ozdobne ściegi hafciarskie oraz kreatywne tech-
niki naprawy ubrań. Porozmawiamy o tym, czy każde ubranie jest 
warte ratowania, jak nauczyć się rozpoznawać dobrej jakości tka-
niny, co zrobić z ubraniami, które już do niczego się nie nadają, 
oraz jak podstawową umiejętność szycia wykorzystać w eko-życiu. 

13.09 godz. 17:45 – 20:00 // poniedziałek
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. 
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
50 zł
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08.10 godz. 17:45 – 20:00 // piatek
Ekosystem: Dziergane myjki
Na warsztatach wykonamy ekologiczną alternatywę dla gąbek zro-
bionych z tworzyw sztucznych, w postaci własnoręcznie wydzier-
ganych myjek ze sznurka konopnego.  W 100 % naturalne i kom-
postowalne, do szorowania i pucowania. Prowadzenie: Małgorzata 
Brendel (Pasieka Edukacyjna). 
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
15 zł

16 – 17.10 godz. 11:00 – 16:00 // sobota
Ekosystem: Sitodruk z przyrodą
Spotkanie z grafiką warsztatową - sitodrukiem. Z przygotowanych 
podczas zajęć szablonów, wykonywane będą nadruki na tkaninach 
i podłożach papierowych. Wykorzystane zostaną naturalne barwniki. 
Warsztaty dedykowane są dorosłym. Prowadzenie: Agnieszka Saks. 
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
180 zł

Zachęcamy do przyniesienia własnych ubrań, które wymagają na-
prawy (przetarte lub rozerwane jeansy, dziurawa/poplamiona bluz-
ka, spódnica z oderwanym podłożeniem, oderwana podszewka 
itp.). Wykorzystamy je do rozmowy o doborze odpowiedniej techni-
ki do rodzaju uszkodzenia oraz tkaniny, a część z nich naprawimy.  
Prowadzenie: Katarzyna Banul-Wójcikowska vel. @baba_banul - kraw-
cowa-samouk z ponad 10 letnim stażem, autorka bloga bababanul.
pl, propagatorka eko-szycia, pomysłodawczyni instagramowego wy-
zwania #codoskrawka. Uczy jak szyć z poszanowaniem dla planety 
oraz dbać o ubrania, by służyły jak najdłużej. Z wykształcenia polo-
nistka, zawodowo koordynuje projekty w organizacji pozarządowej.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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22.10 godz. 19:00 – 20:30 // piatek
Ekosystem: Jedwabnym szlakiem
Zapraszamy do podróży „jedwabnym szlakiem” i odkrywania technik 
malowania na jedwabiu. Prowadzenie: Agnieszka Saks.
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
50 zł

28.10 godz. 19:00 – 20:00 // czwartek
Ekosystem: Światło z roślin
Jesienne wieczory to czas zadumy i wspomnień o bliskich… Aby rozja-
śnić te chwile, przygotujemy aromatyczne świece, wykonane z roślin-
nego wosku. Prowadzenie: Agnieszka Saks, Krzysztof Kowalewski. 
Zapisy: ekosystem@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25 zł
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01.09 godz. 20:00 // środa
Wolskie Lato Filmowe „Green Book”
Green Book (2018) - reż. Peter Farelly, USA, dramat/komedia. Drobny 
cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka 
z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. Zre-
alizowano ze środków finansowanych m. st. Warszawy w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Partner: Filmowa Stolica Lata

Park Szymańskiego, duża polana
Wstęp wolny

18.09 godz. 17:00 // sobota
Rozbroić Strach - wernisaż wystawy
Wystawa wieńcząca projekt „Rozbroić strach” prezentuje 14 prac au-
torstwa grupy kreatywnych uczniów warszawskich szkół. Są one pró-
bą artystycznego wyrażenia strachu i lęku doświadczanego zarówno 
osobiście, jak i społecznie. Prace są efektem letniego kursu pracy 
twórczej, który obejmował warsztaty plastyczne, które pod okiem ar-
tystów odbyły się w pracowniach Domu Kultury Śródmieście oraz Art 
Form Studio, spotkania z ekspertami z różnych dziedzin – od histo-
rii sztuki aż po gry komputerowe oraz wykłady i następujące po nich 
„rozbrajające” strach dyskusje na temat psychologicznego i du-
chowego wymiaru strachu, jego źródeł we współczesnym świecie 
oraz sposobach jego oswajania. Projekt realizowany przez Centrum 
Myśli Jana Pawła II dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowego. 
Wystawa potrwa do 5.11.21, godziny otwarcia
na www.wck-wola.pl/repertuar.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: dludwig@centrumjp2.pl
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Wystawa z okazji 30 lecia  
Pracowni Tkactwa 
Artystycznego PENELOPA

26.09 – 29.10
7 lutego 1991 – symboliczny Tłusty Czwartek z nieodłącznymi pącz-
kami – to dokładna data powstania Pracowni Tkactwa Artystyczne-
go „Penelopa”. Od tamtej pory powstało w niej wiele unikatowych 
i pięknych prac w przyjacielskiej atmosferze. Wystawa jest zatem za-
proszeniem do obejrzenia wycinka pięknej historii oplecionej różno-
barwną nicią Penelopy.

Poniedziałki godz. 12:30 – 17:00 
Wtorki godz. 15:00 – 17:00 
Środy godz. 10:00 – 17:00 
Piątki godz. 09:00 – 15:00 
Weekendy – możliwość odwiedzania dla grup 
po wcześniejszym ustaleniu: e.zak@wck – wola.pl

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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26.09 godz. 15.00 // niedziela
Odsłonięcie muralu pamięci Jana Lityńskiego
Odsłonięcie muralu autorstwa Bruno Neuhamera upamiętniającego 
postać Jana Lityńskiego. 

ul. Ogrodowa 67
Wstęp wolny

1.09 – 2.10 + niedziela 5.09
Wola 1944: Wymazywanie. Zdjęcia ze śledztwa 
w sprawie Heinza Reinefartha
Wystawa prezentowana w Kolonii Wawelberga, w 77. rocznicę ludo-
bójstwa na Woli, opiera się na zbiorze ponad stu fotografii, które zo-
stały zgromadzone w aktach śledztwa, prowadzonego w sprawie Re-
inefartha przez prokuraturę we Flensburgu w latach 1961-1967. Była 
to najpoważniejsza próba i ostatnia szansa, aby osądzić głównego 
sprawcę zbrodni na Woli – niestety, zakończona niepowodzeniem. 
Organizatorzy: Instytut Pileckiego, Wolskie Centrum Kultury. Partne-
rzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pilecki-
-Institut Berlin, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wa-
welberga, Landesarchiv Schleswig-Holstein, Dom Spotkań z Historią.
wtorek – piątek 12:00  –  19:00  
sobota 12:00  –  17:00  
niedziela 05.09: 12:00 – 16:00

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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02.10 godz.  // sobota
Finał akcji artystyczno-społecznej  
„Ludzie z Kolonii Wawelberga opowiadają
Zapraszamy na finisaż wystawy „Wola 1944: Wymazywanie. Zdjęcia 
ze śledztwa w sprawie Heinza Reinefartha”. „Myślimy o naszej historii 
i kulturze w kategoriach tego, co było w czasie wojny, i  tego, co było 
między wojnami. W tych relacjach sprawdzamy naszą tożsamość, 
a moglibyśmy określać się w inny sposób…” Krzysztof Wodiczko.
Akcja społeczno-artystyczna  „ Ludzie z Kolonii Wawelberga opowia-
dają”, która towarzyszy wystawie zmierza w kierunku uzdrowienia, 
zdrowia społecznego. Nakierowana jest na działania uwalniające od 
napięcia, nie zakłada reprodukcji bólu, a obejmuje nasze zbiorowe 
traumy - empatią. Agnieszka Olsten oraz mieszkańcy i mieszkanki 
Woli, skupiają się na procesie tworzenia opowieści. Wykorzystując 
uzdrawiające siły żywego słowa, wplatają trudne zbiorowe doświad-
czenia w opowieść przekazywaną tu i teraz. Forma wydarzenia wy-
pracowana zostanie w trakcie serii spotkań warsztatowych. Grupę 
tworzą: Agnieszka Olsten, Karolina Leszczyńska, Krzysztof Kolski, Ju-
lia Podbrączyńska, Antoni Hałup, Andrzej Chybowski.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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2, 16, 23, 30.09 godz. 16:30 // czwartek
Otwarte Warsztaty Pszczelarskie przeznaczone są dla wszystkich 
ciekawych, co właściwie robią pszczoły w Parku Księcia Janusza? 
Prowadzą je doświadczeni pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej. Nie 
zapomnijcie założyć ubrań z długimi rękawami, długimi nogawka-
mi i krytych butów. W razie deszczu warsztaty mogą być odwołane. 
Koło Pszczół zaprasza do miodowego kręgu!

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

Otwarte 
Warsztaty 
Pszczelarskie
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03.09 godz. 14:00 // piątek
Kulturalny Tandem - międzypokoleniowe spotkanie 
z Pamelą Bożek
Zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie przy kawie i twórczym 
warsztacie z Pamelą Bożek - artystką zajmującą się nurtem sztu-
ki społecznie zaangażowanej. Pamelę zaprosiliśmy do współpracy 
przy projekcie Kulturalny Tandem, łączącym osoby w różnym wieku 
w duety realizujące prace z obszaru sztuk społecznych. W związku 
z ropoczęciem naboru do projektu spotkanie ma również chaarakter 
informacyjny. Projekt finansowany z Funduszu Edukacji Kulturalnej 
WPEK. Partnerzy: CAM Nowolipie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Ogród Społeczny, Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

03.09 godz. 15:30 – 19:30 // piątek
Międzypokoleniowa potańcówka w ogrodzie
Zapraszamy sąsiadów od lat 5 do 105 na taneczne zamknięcie let-
niego sezonu w ogrodzie na tyłach Wolskiego Centrum Kultury. Gwa-
rantujemy świetną zabawę przy ulubionych rytmach i miłą atmosferę 
w zielonej przestrzeni. Do tańca w rytm muzyki łączącej pokolenia 
zapraszają  DJ-e Tereska i Andrzej. Z głośników zabrzmią zarów-
no przeboje lat 70., 80., 90. jak i współczesne hity. Zatańczmy ra-
zem na Woli. Uwaga – ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy: 
609008494 lub m.michnowska@wck@wola.pl.

Ogród Społeczny, Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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04.09 godz. 11:00 – 17:00 // sobota
Organizm Miejsca: Sympozjum #2 - Sztuka troski i opiekuńcze 
instytucje
Podczas drugiego sympozjum towarzyszącego rezydencji “Orga-
nizm Miejsca” przyjrzymy się opiece i trosce w kategoriach prakty-
ki artystycznej i instytucjonalnej. Chcemy dowiedzieć się jakich wy-
miarów troski oczekujemy od instytucji kultury jako ich pracownicy 
i pracownice oraz jako osoby je odwiedzające. Pomogą nam w tym 
warsztaty oraz debata z udziałem doświadczonych praktyczek, ba-
daczek, kuratorek i artystek.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

05.09 godz. 14:00 // niedziela
Festiwal Hipolita i Ludwiki
Wyjątkowe wydarzenie na mapie Warszawy - Festiwal Hipolita i Lu-
dwiki, czyli VII edycja Święta Kolonii Wawelberga. Święto ma na celu 
łączenie ludzi o różnych poglądach, wyznaniach i statusie społecz-
nym, zgodnie z założeniami, które towarzyszyły powstaniu kolonii 
oraz promowanie kultury i sztuki z różnych stron świata. Tegoroczny 
festiwal będzie przebiegał w duchu działań na rzecz ochrony drzew 
w mieście. Kolonia Wawelberga historycznie była oazą zieleni, świa-
domie zaprojektowanej i wkomponowanej w zespół budynków. Pro-
gram o godz. 14:00 rozpoczną: - Spektakl dla dzieci „W podróży na 
czystą planetę” Teatru BAZA – reż. Tomasz Zadróżny - Ekspozycja 
projektów studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych 
Politechniki Warszawskiej - Animacje dla dzieci i młodzieży przygo-
towane przez Wolskie Centrum Kultury - V Warszawska Parada Ro-
werowa, która przejedzie ulicami Warszawy i dotrze na Kolonię Wa-
welberga. Wieczorem na scenie muzycznej zobaczymy PABLOPAVO 
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– artystę melancholijnie oddającego intymne życie Warszawy. Wy-
stąpią również: - TALES, który tworzą STANISŁAW SOYKA – wybitny 
śpiewak, instrumentalista i kompozytor oraz BUBA BADJE KUJATEH 
– korysta przybyły do nas z Gambii. - VOLNY CHÓR z Białorusi, je-
den z symboli walki o demokrację w tym kraju. Wysłuchamy również 
debaty poświęconej roli drzew w mieście. A to wszystko na zabytko-
wym dziedzińcu Kolonii Wawelberga przy Górczewskiej 15. Festiwal 
Hipolita i Ludwiki to wyjątkowy projekt non profit organizowany przez 
społeczników, całkowicie oddolna inicjatywa Stowarzyszenia Miesz-
kańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, organizowany przy wspar-
ciu i pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt współ-
finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerzy: Wolskie 
Centrum Kultury, Wola Mieszkańców, Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych, Politechniki Warszawskiej. Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych SA. S.O.S. dla podwórek na Muranowie, Dom Spo-
tkań z Historią, Murapol SA, Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Fundacja OPOR, Patroni, Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Po-
lin, projekt plakatu: Adam Walas, projekt logo: Monika Prus, Komitet 
organizacyjny festiwalu: Andrzej Chybowski, Ewa Chybowska, Agata 
Miernowska-Zawada

Dziedziniec Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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7, 9, 14, 16.09 godz. // wtorek i czwartek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Nauka niecodziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego 
wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Techniki te pozwalają 
zachować mięśnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną mo-
torykę ciała (dzięki pracy rąk, dłoni i kręgosłupa) oraz ćwiczą integra-
cję sensoryczną. Prowadzenie: Dorota Porowska. 

Harmonogram: 
7.09 wtorek, g. 16:00 - 17:00  
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35A
9.09 czwartek, g. 12:00 - 13:00 
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
14.09 wtorek, g. 16:00 - 17:00 
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35A
16.09 czwartek, g. 12:00 - 13:00 
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Zapisy: d.porowska@wck-wola.pl lub 22 114 17 69.
Wstęp wolny

8, 15.09 godz. 17:00 – 18:30 // środa
Ćwicz z Dorotą - pilates #PoSąsiedzku
Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku, 
podczas którego będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie 
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska. 
Bezpłatne zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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15.09 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze pod okiem Jolanty 
Czerwonogrodzkiej. 
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl,  
22 114 17 69.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

21.09 godz. 20:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Budownictwo wspólnotowe.  
Mateusz Gierszon
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na dziesiąte spotkanie z cyklu 
“Blok urbanistyczny”. Tym razem inspiracją dla spotkania będzie 
książka „Metoda Segala. O wspólnotowym budownictwie mieszka-
niowym”, której autorem jest Mateusz Gierszon. Rozmowę z autorem 
poprowadzi Xawery Stańczyk. 
„Blok urbanistyczny” to cykl spotkań z autorami i autorkami książek, 
w którym poprzez dyskusję wokół podejmowanych w ich publika-
cjach tematów związanych z szeroko pojętym miastem z uwagą przy-
glądamy się sposobom użytkowania, planowania i myślenia o prze-
strzeni miejskiej. Wraz z gośćmi reprezentującymi różne obszary 
wiedzy, sprawdzamy z jak wielu różnych punktów widzenia można 
mówić o mieście, przestrzeni i naszej codzienności. Cykl towarzyszy 
wystawie-laboratorium „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”, 
rozmowy i ich dokumentacja zasilać będą bibliotekę laboratorium 
tworząc skrypt dla osób chcących poszerzać wiedzę z zakresu mia-
sta. Dotychczas gośćmi Bloku urbanistycznego byli: Joanna Erbel, 
Stanisław Łubieński, Artur Jerzy Filip, Filip Springer, Olga Grabiwoda 
i Dominika Janicka z Instytutu Dizajnu w Kielcach, Dorota Kotas, Ra-
dosław Tereszczuk i Karol Su/ka, Barbara Lewenstein i Ewa Stusiń-
ska. Spotkania prowadzi Xawery Stańczyk.
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7, 14, 21, 28.10 godz. 16:00 // czwartek
Otwarte Warsztaty Pszczelarskie
Otwarte Warsztaty Pszczelarskie przeznaczone są dla wszystkich 
ciekawych, co właściwie robią pszczoły w Parku Księcia Janusza? 
Prowadzą je doświadczeni pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej. Nie 
zapomnijcie założyć ubrań z długimi rękawami, długimi nogawkami 
i krytych butów. W razie deszczu warsztaty mogą być odwołane. Koło 
Pszczół zaprasza do miodowego kręgu!

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

Mateusz Gierszon – Absolwent Politechniki Krakowskiej, doktor inży-
nier architekt, współwłasciciel pracowni architektonicznej EMA Stu-
dio. Zajmuje się szeroko rozumianą ekologią w architekturze, zarów-
no w sensie ochrony zasobów i minimalizacji negatywnych wpływów 
budynku na otoczenie, jak i ekologii społecznej. Interesuje się party-
cypacją, samopomocą i rozwojem lokalnych społeczności dzięki pro-
cesowi budowy. Z tych powodów fascynują go technologie low-tech 
i DIY. Autor ksiązki „Metoda Segala. O wspólnotowym budownictwie 
mieszkaniowym”. 

Xawery Stańczyk – badacz, poeta i redaktor. Doktor kulturoznaw-
stwa, magister kulturoznawstwa i socjologii. Autor rozprawy nauko-
wej Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978–1996 
(2018) nominowanej do Nagrody Giedroycia, na podstawie pracy 
uznanej za najlepszą rozprawę doktorską z nauk o kulturze w kon-
kursie Narodowego Centrum Kultury w 2016 roku. Współredago-
wał monografie Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, do-
świadczenia (2014) i Awangarda/underground. Idee, historie, praktyki 
w kulturze polskiej i czeskiej (2018). Autor tomów poetyckich: nomi-
nowanego do Nagrody Literackiej Nike Skarbu piratów (2013) i Han-
dluj z tym (2015). Laureat stypendium artystycznego m.st. Warszawy 
oraz grantu Preludium Narodowego

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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09.10 godz. 12:00 // niedziela
Blok urbanistyczny: spacer dźwiękowy z Marcinem Dymiterem
Zapraszamy na spacer dźwiękowy po osiedlu Koło, który poprowadzi 
Marcin Dymiter. Słuchanie to proces ciągły, odbywający się nieprze-
rwanie i nawet w ciszy. Raymond Murray Schafer przygotował pro-
gram ćwiczeń pomagających w „czyszczeniu uszu”. Ich podstawo-
wą formą jest spacer. Umożliwia rozpoczęcie przygody dźwiękowej, 
refleksję nad dźwiękiem, jego jakością i wpływem, jaki na nas wy-
wiera. Spacer dźwiękowy (soundwalk) powinno poprzedzać umiejęt-
ne zaprojektowanie jego ścieżek. Odbywanie spacerów w różnych 
miejscach, o różnych porach dnia i w rozmaitych warunkach pogo-
dowych pozwoli zróżnicować krajobrazy dźwiękowe. Spacery dźwię-
kowe rozpoczyna się od słuchania własnego ciała w czasie ruchu, 
przez co zostaje nawiązany pierwszy dialog między spacerującym 
a środowiskiem. Po spacerze konieczna jest ocena zaobserwowa-
nych krajobrazów dźwiękowych, między innymi wyróżnienie dźwię-
ków przyjemnych i nieprzyjemnych, dźwięków „nieobecnych” i dźwię-
ków sztucznych, modyfikujących naturalny krajobraz dźwiękowy. 

Marcin Dymiter – muzyk, autor instalacji dźwiękowych, słuchowisk 
radiowych, muzyki do filmów i spektakli teatralnych, wystaw i prze-
strzeni publicznych. Producent muzyczny. Popularyzator wiedzy 
o współczesnych zjawiskach muzycznych i dźwiękowych. Ważnym 
polem jego zainteresowań jest krajobraz dźwiękowy (soundscape) 
i nagrania terenowe (field recording). Gra w projektach emiter, niski 
szum, ZEMITER oraz innych, efemerycznych formacjach. Wcześniej 
członek zespołów Ewa Braun, Mapa, Mordy. Jako niezależny kurator 
związany między innymi z festiwalami Wydźwięki/Resonances (Gale-
ria El, Elbląg) i Control Room (Gdańsk). Wspólnie z Marcinem Barskim 
jest współtwórcą Instytutu Pejzażu Dźwiękowego oraz pomysłodaw-
cą i kuratorem projektu „Polish Soundscapes”, pierwszej polskiej wy-
stawy prezentującej zjawisko field recordingu. Autor cyklu nagrań 
„Field Notes”.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
10 zł / biletyna.pl
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09.10 godz. 14:00 // niedziela
Blok urbanistyczny / Krajobraz dźwiękowy. Marcin Dymiter
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na jedenaste spotkanie z cyklu 
“Blok urbanistyczny”, którego gościem będzie Marcin Dymiter. Tym 
razem inspiracją dla spotkania będzie książka „Notatki z terenu” 
autorstwa Marcina Dymitera. Rozmowę z autorem poprowadzi Xawe-
ry Stańczyk. 

„Blok urbanistyczny” to cykl spotkań z autorami i autorkami książek, 
w którym poprzez dyskusję wokół podejmowanych w ich publika-
cjach tematów związanych z szeroko pojętym miastem z uwagą przy-
glądamy się sposobom użytkowania, planowania i myślenia o prze-
strzeni miejskiej. Wraz z gośćmi reprezentującymi różne obszary 
wiedzy, sprawdzamy z jak wielu różnych punktów widzenia można 
mówić o mieście, przestrzeni i naszej codzienności. Cykl towarzyszy 
wystawie-laboratorium „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”, 
rozmowy i ich dokumentacja zasilać będą bibliotekę laboratorium 
tworząc skrypt dla osób chcących poszerzać wiedzę z zakresu mia-
sta. Dotychczas gośćmi Bloku urbanistycznego byli: Joanna Erbel, 
Stanisław Łubieński, Artur Jerzy Filip, Filip Springer, Olga Grabiwo-
da i Dominika Janicka z Instytutu Dizajnu w Kielcach, Dorota Kotas, 
Radosław Tereszczuk i Karol Su/ka, Barbara Lewenstein i Ewa Stusiń-
ska. Spotkania prowadzi Xawery Stańczyk. 
Marcin Dymiter – muzyk, autor instalacji dźwiękowych, słuchowisk 
radiowych, muzyki do filmów i spektakli teatralnych, wystaw i prze-
strzeni publicznych. Producent muzyczny. Popularyzator wiedzy 
o współczesnych zjawiskach muzycznych i dźwiękowych. Ważnym 
polem jego zainteresowań jest krajobraz dźwiękowy (soundscape) 
i nagrania terenowe (field recording). Gra w projektach emiter, niski 
szum, ZEMITER oraz innych, efemerycznych formacjach. Wcześniej 
członek zespołów Ewa Braun, Mapa, Mordy. Jako niezależny kurator 
związany między innymi z festiwalami Wydźwięki/Resonances (Gale-
ria El, Elbląg) i Control Room (Gdańsk). Wspólnie z Marcinem Barskim 
jest współtwórcą Instytutu Pejzażu Dźwiękowego oraz pomysłodaw-
cą i kuratorem projektu „Polish Soundscapes”, pierwszej polskiej 
wystawy prezentującej zjawisko field recordingu. Autor cyklu nagrań 
„Field Notes”. 
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19, 21, 26, 28.10 // wtorek i czwartek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Nauka niecodziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego 
wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Techniki te pozwalają 
zachować mięśnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną mo-
torykę ciała (dzięki pracy rąk, dłoni i kręgosłupa) oraz ćwiczą integra-
cję sensoryczną. Prowadzenie: Dorota Porowska. 

Harmonogram:
19.10 wtorek, g. 16:00 - 17:00
21.10 czwartek, g. 12:00 - 13:00
26.10 wtorek, g. 16:00 - 17:00
28.10 czwartek, g. 12:00 - 13:00
Obowiązują zapisy: d.porowska@wck-wola.pl lub 22 114 17 69.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

Xawery Stańczyk – badacz, poeta i redaktor. Doktor kulturoznaw-
stwa, magister kulturoznawstwa i socjologii. Autor rozprawy nauko-
wej Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978–1996 
(2018) nominowanej do Nagrody Giedroycia, na podstawie pracy 
uznanej za najlepszą rozprawę doktorską z nauk o kulturze w kon-
kursie Narodowego Centrum Kultury w 2016 roku. Współredagował 
monografie Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświad-
czenia (2014) i Awangarda/underground. Idee, historie, praktyki 
w kulturze polskiej i czeskiej (2018). Autor tomów poetyckich: nomi-
nowanego do Nagrody Literackiej Nike Skarbu piratów (2013) i Han-
dluj z tym (2015). Laureat stypendium artystycznego m.st. Warszawy 
oraz grantu Preludium Narodowego

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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20, 27.10 godz. 17:00 – 18:30 // środa
Ćwicz z Dorotą - pilates #PoSąsiedzku
Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku, podczas któ-
rego będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie oraz uelastycz-
niać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska. 
Zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 
22 114 17 69.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

20.10 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze pod okiem 
Jolanty Czerwonogrodzkiej. 
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 
22 114 17 69.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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Fala dźwięku 78 
Anna Zaradny
16.09 godz. 19:00 // czwartek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl 

Cudowne Lata
25.09 godz. 20:00 // sobota
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl 

BYTY
30.10 godz. 20:00 // sobota
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20 zł / goout.net i biletyna.pl 

Jeremy Pelt  
Quintet
1.10 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
35 zł / goout.net i biletyna.pl 


