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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



WSPÓŁDZIELNIK - S. 6
6.11 godz. 12:00 – 20:00 // sobota
Otwarcie Współdzielnika
13.11 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie less waste  
– kosmetyki dobre dla skóry i planety
18.11 godz. 17:00 // czwartek
Tworzenie domowych środków 
ochrony roślin i ich pielęgnacja 
w sezonie grzewczym
20.11 godz. 17:00 // sobota
Jak mniej szkodzić sobie i środowisku? 
Zerowaste’owe sposoby na 
chemię gospodarczą
26.11 godz. 17:30 // piątek
Black Friday – okazja czy pułapka?  
O konsumpcji z różnych perspektyw
27.11 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
Zgapione kintsugi. Naprawa 
naczyń metodą Tiffany
4.12 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
„Mini wysypisko” - nauka 
segregacji odpadów w formie 
zabawy. Warsztat dla dzieci
11.12 godz. 17:00 – 20:00 // sobota
Roślinne porady – przynieś swoją roślinę 
i dowiedz się jak o nią dbać
18.12 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
Świąteczna kokedama  
– uprawa roślin w kuli mchu.  
Warsztat rodzinny

DLA NAJMŁODSZYCH - S. 8
19.11 godz. 18:00 // piątek
Czarownica Próchnica / Teatr Prima
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
4, 5.12 godz. 9:00 – 22:00 // 
piątek-niedziela
Ale kino! / spektakl online Teatru Guliwer

MUZYKA - S. 10
5.11 godz. 19:00 // piątek
Warsaw Freedom Orchestra 
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
6.11 godz. 15:00 // sobota
Fala dźwięku 80 / Alicja Czyczel „Toń”
Koncert w formule spaceru. Park 

Moczydło, start: róg Aleji Narcyzy 
Żmichowskiej / Deotymy
12.11 godz. 20:00 // piątek
Düsseldorf - koncert
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
24.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 
16:30, 18:00, 19:30 // środa
Fala dźwięku VR / Chryste Panie
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Piosenki żołnierskie Hanki Ordonówny
13.11 godz. 19:00 // sobota
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 
16:30, 18:00, 19:30 // czwartek
Fala dźwięku VR / Blokowisko
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
26.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 
16:30, 18:00, 19:30 // piątek
Fala dźwięku VR / Szaman Polski
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Retro Czwartek Old Timers
02.12 godz. 19.00-20.00 // czwartek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
11.12 godz. 20:00 // sobota
Fala dźwięku 81 / Patryk Cannon
Online
17.12 godz. 17:00 // piątek
Koncert Studia Słowa i Piosenki
Dom Społeczny, Obozowa 85
18.12 godz. 16:00 // sobota
Kolędowy koncert charytatywny
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

WARSZTATY - S. 21
4.11 godz. 19:15 – 20:15 // czwartek
Ekosystem: Dziergane myjki
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
17.11 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
18.11 godz. 19:15 – 20:30 // czwartek
Ekosystem: Botaniczne aromaty w 
roślinnym wosku
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.11 godz. 19:15 - 20:30 // środa
Ekosystem: Drzeworyt na wieczór
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



24.11 godz. 17:00 // środa
Warsztaty akwarelowe
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
2.12 godz. 19:15 – 20:30 // czwartek
Ekosystem: Aromat w pigułce
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
9.12 godz. 17:00 // czwartek
Kleksy i plamki  
- warsztaty akwarelowe dla dzieci
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
11-12.12 godz. 11:00 – 16:00 // weekend
Ekosystem: Odratowane szkło  
- witraż i kintsugi
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
15.12 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
15.12 godz. 19:15 – 20:30 // środa
Ekosystem: pachnidło dla Ciebie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
21.12 godz. 19:15 – 20:30 // wtorek
Ekosystem: jedwab na gwiazdkę
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

SZTUKI WIZUALNE - S. 27
4.11 godz. 18:00 // czwartek
MOJA WOLA.  Jerzy Lassota  
– rysunki i akwarele: 1961-1964
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
19.11 godz. 18:00 // piątek
Anna Binzer. Patchwork i tkanina
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
20.11 godz. 12:00 // sobota
Urowo 2021
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA - S. 31
2, 9, 16, 23, 30.11  
godz. 16:00 – 17:00 // wtorek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
4, 11, 18, 25.11  
godz. 12:00 – 13:00 // czwartek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

3, 10, 17.11 godz. 17:00 – 18:00 // środa
Ćwicz z Dorotą – pilates #PoSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
6.11 godz. 16:00 – 20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
8.11 godz. 12:00 // poniedziałek
Operetka i musical  
- dlaczego są tak uwielbiane?
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
18.11 godz. 15:00 // czwartek
Film, kino i kabaret w okresie XX-lecia 
międzywojennego
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
18.11 godz. 15:00 // czwartek
Świąteczny Young Life Klub
Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6
23.11 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczn / Dizajn dla roślin i 
zwierząt.  
Agata Szydłowska
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
25.11 godz. 15:00 // czwartek
Hanka Ordonówna - dziewczyna z Woli
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
26.11 godz. 18:00 // piątek
Spotkanie klubu dyskusyjnego  
Zaksiążkowani - Quichotte
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
1, 8, 15, 22, 29.12  
godz. 17:00 – 18:00 // środa
Ćwicz z Dorotą – pilates #PoSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
2, 9, 16, 23, 30.12 
godz. 12:00 – 13:00 // czwartek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
7, 14, 21, 28.12 godz. 16:00 – 17:00 // 
wtorek
Zachowaj twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
4.12 godz. 16:00 – 20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Dom Społeczny, Obozowa 85
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26.11 godz. 17:30 // piątek
Black Friday – okazja czy pułapka?  
O konsumpcji z różnych perspektyw

6.11 godz. 12:00 – 20:00 // sobota
Otwarcie Współdzielnika
Zapraszamy do naszej nowej placówki na Górczewskiej 124 w Wola 
Parku, od środy do soboty w godzinach 12:00-20:00. Znajdziesz nas 
na pierwszym piętrze naprzeciwko Media Expert. W dniu otwarcia za-
praszamy osoby dorosłe oraz rodziny z dziećmi do udziału w warsz-
tatach, skorzystania z roślinnych porad ze specjalistką oraz zapo-
znania się z programem naszych wydarzeń. Pyszny poczęstunek 
zapewni Foodsharing Warszawa.

13.11 godz. 12:00 – 14:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie less waste  
– kosmetyki dobre dla skóry i planety

18.11 godz. 17:00 // czwartek
Tworzenie domowych środków ochrony roślin i ich pielęgnacja 
w sezonie grzewczym

20.11 godz. 17:00 // sobota
Jak mniej szkodzić sobie i środowisku? Zerowaste’owe sposoby 
na chemię gospodarczą
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27.11 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
Zgapione kintsugi. Naprawa naczyń metodą Tiffany

4.12 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
„Mini wysypisko” - nauka segregacji odpadów w formie zabawy. 
Warsztat dla dzieci

11.12 godz. 17:00 – 20:00 // sobota
Roślinne porady – przynieś swoją roślinę 
i dowiedz się jak o nią dbać

18.12 godz. 12:00 – 15:00 // sobota
Świąteczna kokedama – uprawa roślin w kuli mchu.  
Warsztat rodzinny

Wstęp wolny na wszystkie zajęcia. Obowiązują zapisy, więcej 
informacji na www.wspoldzielnik.wck-wola.pl 
oraz www.facebook.com/wspoldzielnik
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4, 5.12 godz. 9:00 – 22:00 // piątek-niedziela
Ale kino! / spektakl online Teatru Guliwer
„Ale Kino” to kolaż klasyki poezji dla dzieci w muzycznej oprawie dla 
widzów od lat 5! Akcja sceniczna rozgrywa się na planie filmowym. 
Ramę dla spektaklu stanowi opowieść o Panu Soczewce, operatorze 
filmowym z wiersza Jana Brzechwy, który przymierza się do nakręce-
nia filmu. Bohaterami są postaci z wierszy popularnych polskich po-
etów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Henryka 
Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego. Widzowie mają szansę zajrzeć 
w kulisy filmowego świata i śledzić perypetie z planu filmowego. Sce-
nografię do spektaklu tworzą garderoby aktorów, którzy na oczach 
widzów przygotowywani są do występów. Przed oczami publiczno-
ści odbywają się również zmiany dekoracji do poszczególnych scen 
i zmiany kostiumów. Udział w filmie staje się dla bohaterów spek-
taklu wyzwaniem by przeskoczyć własne ograniczenia i wyzwo-
lić w sobie kreatywną moc. W spektaklu używany jest stroboskop.  
Spektakl dla widzów od lat 5.

Online
Wstęp wolny

19.11 godz. 18:00 // piątek
Czarownica Próchnica / Teatr Prima
Dzieci wraz z aktorami wyruszają w niezwykłą podróż, mającą na 
celu poszukiwanie „Czarownicy Próchnicy”. Na swej drodze spotyka-
ją wiele życzliwych osób (Krokodyla Czyści - Ząbka, Szczoteczką Ma-
tyldę, itp.), które pomagają im wreszcie dotrzeć do Próchnicolandu, 
gdzie ukrywa się wspomniana Czarownica. W przedstawieniu wyko-
rzystywane są również lalki, maski, oraz muzyka „na żywo”. Estrado-
we środki wyrazu, ogromna dawka humoru sprawiają, że spektakl na 
długo zapada w pamięci widzów i oprócz walorów artystycznych nie-
sie ze sobą bardzo ważne przesłanie.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 10 złotych dzieci i dorośli, biletyna.pl
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6.11 godz. 15:00 // sobota
Fala dźwięku 80 / Alicja Czyczel „Toń”
Koncert performatywny Alicji Czyczel w Parku Moczydło. „Toń” to al-
bum muzyczny stworzony na wsi nad rzeką Liwiec przez choreograf-
kę i improwizatorkę Alicję Czyczel we współpracy z kompozytorką 
Aleksandrą Gryką, przy znaczącym udziale rzeki, świerszczy, pola ku-
kurydzy, kombajnu i ulewnej burzy. Składa się z nagrań terenowych 
i śpiewu zestrojonego z konkretnym miejscem, porą roku i zjawiska-
mi atmosferycznymi. Materiał głosowy stanowi próbę zbliżenia się 
do zmysłowości dźwięku generowanego przez pozaludzkie osoby, 
materie i krajobraz. Projekt zrealizowany w ramach stypendium twór-
czego Grażyny Kulczyk 2021. Alicja Czyczel feministka, choreograf-
ka, improwizatorka i kulturoznawczyni. W swojej praktyce artystycz-
nej bada ekopoetykę wyobraźni i współtworzy działania nastawione 
na współpracę, dzielenie się i pogłębianie empatii.

Koncert w formule spaceru. Park Moczydło, start: 
róg Aleji Narcyzy Żmichowskiej / Deotymy
Wstęp wolny

5.11 godz. 19:00 // piątek
Warsaw Freedom Orchestra 
Wolna Orkiestra - zespół białoruskich muzyków zmuszony do emi-
gracji przez autorytarny reżim. Mimo represji muzycy pozostają ak-
tywni, od sierpnia 2021 działając w Warszawie pod auspicjami Wol-
skiego Centrum Kultury. Repertuar Wolnej Orkiestry orkiestry składa 
się z utworów białoruskich kompozytorów, od baroku po XXI wiek, 
są to hymny zapisane w XVI-wiecznych zbiorach, polonezy, marsze 
i pieśni, kompozycje współczesnych twórców, a także opracowania 
popularnych utworów o treściach wolnościowych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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12.11 godz. 20:00 // piątek
Düsseldorf - koncert
Düsseldorf działa od 1989 roku. Z przerwami, kryzysami i zmiana-
mi personalnymi. Rozpoczynał od happeningów w halach maszyn 
i muzycznych eksperymentów, po drodze zdobywając tytuł „elek-
tro-romantyków industrialu” - nie unikając także bardziej rockowych 
form. Choć ma na koncie 4 płyty, znany jest głownie z koncertów. 
Tym razem nastąpił istotny zwrot w jego twórczości, którego prób-
kę właśnie zaprezentuje. Nowe wcielenie pełne jest sprzeczności - 
z jednej strony krok do przodu, w stronę improwizacji, minimalizmu 
i instrumentalnego grania na żywo, z drugiej - powrót do ekspery-
mentów z maszynami, które zapoczątkowały przecież historię tej po-
nad 30-letniej już kapeli. Na najnowszym albumie „Bunker Musick” 
- pierwszym studyjnym - wciąż pobrzmiewają electro-piosenki, tym 
razem po niemiecku. Ale to ostatnia okazja aby skosztować „trady-
cyjnego”, wokalnego Düsseldorfu. Nadchodzący występ wypełnią 
głównie nowe kompozycje, choć będą też i nawiązania do poprzed-
nich dokonań.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp 20pln w przedsprzedaży, 25 zł w kasie przed koncertem,  
biletyna.pl / goout.net
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24.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 16:30, 
18:00, 19:30 // środa
Fala dźwięku VR / Chryste Panie
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na pokazy tegorocznych kon-
certów Fali dźwięku zarejestrowanych kamerą 360 stopni z dźwię-
kiem ambisonicznym. Koncerty będzie można obejrzeć na headse-
cie VR w wygodnym fotelu. Pokazom będzie towarzyszyć spotkanie 
z artystą wizualnym Mateuszem Kowalczykiem, który zarejestrował 
i zmontował nagrania. Na każdy pokaz mamy tylko 3 miejsca, rezer-
wacje e-mail pod adresem wejściówki@wck-wola.pl (prosimy o poda-
nie w wiadomości wybranej godziny pokazu, obowiązuje kolejność 
zgłoszeń). 

Chryste Panie: Michał Małota - saksofon, Aleksander Żurowski - syn-
tezator, Michał Stawarz - baraban, Wojtek Kurek - perkusja. Realizacja 
i montaż dźwięku, Kuba Korzeniowski.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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13.11 godz. 19:00 // sobota
Piosenki żołnierskie Hanki Ordonówny - to projekt unikatowy, mający 
na celu uczczenie sto dwudziestej rocznicy urodzin legendy polskiej 
estrady - Hanki Ordonówny. Rocznica urodzin przypada na 2022 rok. 
„Piosenki żołnierskie” to piosenki, do których tekst i muzykę stwo-
rzyła sama artystka. Na koncercie zostaną zaprezentowane również 
znane i mniej znane piosenki z jej repertuaru. Koncert zostanie za-
rejestrowany, a sam projekt realizowany jest  w ramach Stypendium 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w  zakresie upo-
wszechniania kultury na rok 2021 w kategorii muzyka.

Skład zespołu: Anna Maria Adamiak - śpiew, Robert Kulas - fortepian, 
Przemysław Skałuba - klarnet/ saksofon, Paweł Świętorecki - prowa-
dzenie, czas trwania koncertu ok 70 min.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny / zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl

Piosenki
żołnierskie
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Hanki 
Ordonówny
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25.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 16:30, 
18:00, 19:30 // czwartek
Fala dźwięku VR / Blokowisko
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na pokazy tegorocznych kon-
certów Fali dźwięku zarejestrowanych kamerą 360 stopni z dźwię-
kiem ambisonicznym. Koncerty będzie można obejrzeć na headse-
cie VR w wygodnym fotelu. Pokazom będzie towarzyszyć spotkanie 
z artystą wizualnym Mateuszem Kowalczykiem, który zarejestrował 
i zmontował nagrania. Na każdy pokaz mamy tylko 3 miejsca, rezer-
wacje e-mail pod adresem wejściówki@wck-wola.pl (prosimy o poda-
nie w wiadomości wybranej godziny pokazu, obowiązuje kolejność 
zgłoszeń) Blokowisko: Duet Blokowisko współtworzy Maciej Jurga 
oraz Cezary Zieliński, znani ze swojej działalności w Opus Elefantum 
i projektach takich jak Vysoké Čelo czy spopielony. Brzmienia ze-
społu wywodzi się z post-punkowych ruchów lat 80, a w ich muzyce 
można znaleźć elementy wielu gatunków takich jak coldwave, dub, 
post-industrial, post-rock czy nawet synthpop.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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26.11 godz. godziny pokazów: 15:00, 16:30, 
18:00, 19:30 // piątek
Fala dźwięku VR / Szaman Polski
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na pokazy tegorocznych koncertów 
Fali dźwięku zarejestrowanych kamerą 360 stopni z dźwiękiem ambiso-
nicznym. Koncerty będzie można obejrzeć na headsecie VR w wygod-
nym fotelu. Pokazom będzie towarzyszyć spotkanie z artystą wizualnym 
Mateuszem Kowalczykiem, który zarejestrował i zmontował nagrania. 
Na każdy pokaz mamy tylko 3 miejsca, rezerwacje e-mail pod adresem 
wejściówki@wck-wola.pl (prosimy o podanie w wiadomości wybranej 
godziny pokazu, obowiązuje kolejność zgłoszeń) Szaman Polski: Mate-
usz Kowalczyk przygotował na zaproszenie Fali Dźwięku performatyw-
ny koncert w ramach swojego projektu Szaman Polski, który realizuje 
od 2018 roku. Artysta działa na pograniczu sztuki, aktywizmu, a przede 
wszystkim działań performatywnych o charakterze politycznym i spo-
łecznym. Przeniesienie doświadczenia performatywnego w sferę wirtu-
alną, jest następnym krokiem w praktyce artysty, w poznawaniu kolejne-
go medium, Rzeczywistości Wirtualnej, z którym pracuje przez ostatnie 
3 lata. Realizacja i montaż dźwięku, Kuba Korzeniowski.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl

M
U

ZYKA



18

02.12 godz. 19.00-20.00 // czwartek
Polski zespół jazzu tradycyjnego założony w 1965 przez trębacza 
Henryka Majewskiego, pianistę Wojtka Kamińskiego oraz puzonistę 
Jerzego Kowalskiego. Pierwsze występy zespołu odbyły się w war-
szawskiej kawiarni Uśmiech. Główni laureaci nagrody Złota Tarka, 
uczestniczyli w Międzynarodowych Festiwalach Jazz Jamborre. 
Nagrywali muzykę do filmów „Był jazz”, „Vabank”, „Seksmisja”. Pierw-
szy polski zespół jazzowy, który otrzymał w 1975 roku złotą płytę 
za “LP Old Timers with Sandy Brown”. Teraz zespół rozpoczął nowy 
rozdział swojej działalności. Ta nowa odsłona nastąpi właśnie pod-
czas koncertu w Wolskim Centrum Kultury. Jazz tradycyjny posiada 
wieloraką formę gatunków, a zespół Old Timers tę wieloraką formę 
wykorzystywał w swoich rozlicznych koncertach i nagraniach. Obec-
nie grając w kwintecie, muzycy koncentrują się wyłącznie na nowo-
orleańskim swingu. Filarem koncertu będzie Mark Shepherd – bry-
tyjski muzyk, kompozytor i autor tekstów. Zafascynowany swingiem 
i ekspresją jazzu nie rozstaje się ze swoją ukochaną trąbką. Czeka 
nas więc kilkadziesiąt minut swingowej muzyki. Będą to piosenki fil-
mowe, musicalowe, jednym słowem podane w konwencji klasycz-
nego, tanecznego swingu. Między innymi: “Blue Skies, S’ Wonderful, 
Mr.Sandman i When You’ re Smiling.  

Skład zespołu: Mark Shepherd  - trąbka, wokal, Janusz Kwiecień 
– klarnet, Wojciech Kamiński  - fortepian  i prowadzenie koncertu, 
Andrzej Zielak  - kontrabas, Bogdan  Kulik – perkusja. Współfinan-
sowanie : ZAW STOART. Współorganizator: Stowarzyszenie Klub Kra-
kowian w Warszawie

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny / zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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11.12 godz. 20:00 // sobota
Fala dźwięku 81 / Patryk Cannon
Patryk Cannon zamieszany jest w scenę niezależną od końca lat 90. 
jako wokalista, animator, gitarzysta punkowych zespołów. Od kilku 
lat szuka nowej drogi w elektronice. Przy użyciu komputera, synte-
zatorów, efektów, sampli etc… miesza techno z punkową ekspresją. 
Bezkompromisowe bity 4/4, szumy, sprzężenia, dysonanse przepla-
tają się z wokalem przeżutym przez Kaos Pada. Pierwotne, korzenne, 
dzikie instynkty zmuszają nie tylko do tańca.

Online

17.12 godz. 17:00 // piątek
Koncert Studia Słowa i Piosenki
Wystąpią uczestniczki zajęć, które przeniosą nas troszkę wcześniej 
w magiczny czas nadchodzących Świąt. Będzie wzruszająco i rado-
śnie „Od nieba do nieba, z postojem na trud, Od święta do święta, 
od cudu po cud.”

Dom Społeczny, Obozowa 85
Wstęp wolny

18.12 godz. 16:00 // sobota
Kolędowy koncert charytatywny
Bez partytury, bez dyrygenta, a przede wszystkim - bez barier! Tak 
grać będzie załoga Fundacji Prowadnica i jej przyjaciele - zespół zło-
żony z samych młodych osób niewidomych, pełnych zapału i chęci 
dzielenia się pozytywną energią w ten świąteczny czas. W programie 
klasyczne i nowoczesne aranżacje popularnych i mniej znanych ko-
lęd i pastorałek w wykonaniach zbiorowych, solowych i półsolowych. 
Organizator: Fundacja Prowadnica.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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17.11 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze, podczas których 
wykonamy butelki na nalewki.

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

4.11 godz. 19:15 – 20:15 // czwartek
Ekosystem: Dziergane myjki
Na warsztatach wykonamy ekologiczną alternatywę dla gąbek 
zrobionych z tworzyw sztucznych, w postaci własnoręcznie 
wydzierganych myjek ze sznurka konopnego.  W 100 % naturalne 
i kompostowalne, do szorowania i pucowania. Prowadzenie: 
Małgorzata Brendel (Pasieka Edukacyjna).

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 15 zł / strefazajec.pl

18.11 godz. 19:15 – 20:30 // czwartek
Ekosystem: Botaniczne aromaty w roślinnym wosku
Jak zachować tajemnicze aromaty natury? Poprzez połączenie ich 
z roztopionym woskiem roślin. Na warsztatach wykonamy sojowe 
świece z wegańskim przesłaniem. Prowadzenie: Agnieszka Saks, 
Krzysztof Kowalewski.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 25 zł / strefazajec.pl
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18.11 godz. 19:15 - 20:30 // środa
Ekosystem: Drzeworyt na wieczór
Drzeworyt na wieczór - to spotkanie z japońską grafiką i spokojem 
dalekowschodniego krajobrazu. Wykonany drewniane matryce. 
Stworzymy piękne odbitki, metodą drzeworytu traconego, 
posługując się specjalnymi pigmentami. Prowadzenie: Agnieszka 
Saks, Krzysztof Kowalewski.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 25 zł / strefazajec.pl

24.11 godz. 17:00 // środa
Warsztaty akwarelowe
W ramach wystawy „Moja Wola: 1961-1964. Jerzy Lassota - rysunki 
i akwarele” zapraszamy do poznania techniki polegającej na ma-
lowaniu wodną zawiesiną pigmentów, na chłonnym podobraziu. 
Warsztat skierowany jest również dla tych, którzy nigdy ze sztuką nie 
mieli do czynienia. Spotkanie odbędzie się pod okiem artystów Je-
rzego Lassoty i Rajmunda Gałeckiego.

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

W
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9.12 godz. 17:00 // czwartek
Kleksy i plamki - warsztaty akwarelowe dla dzieci
W ramach wystawy „Moja Wola: 1961-1964. Jerzy Lassota - rysunki 
i akwarele” zapraszamy najmłodszych do artystycznej zabawy far-
bami wodnymi. W ramach spotkania odbędzie się również dziecięce 
oprowadzanie po wystawie.

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

2.12 godz. 19:15 – 20:30 // czwartek
Ekosystem: Aromat w pigułce
Naturalny woski pszczeli z najwyższej klasy olejkami eterycznymi 
BIO to formuła alchemicznej kuracji na duszę. Uformujemy aroma-
tyczne pastylki na wynos. Aplikujemy do kominka zapachowego i 
przenosimy się do Ekosystemu.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 25 zł / strefazajec.pl

11-12.12 godz. 11:00 – 16:00 // weekend
Ekosystem: Odratowane szkło - witraż i kintsugi
Napraw naczynia i stwórz witraż zero waste. W profesjonalnie wypo-
sażonej pracowni naprawisz ukochany talerz. Zrobisz olśniewające 
ozdoby w technice Tiffany-ego. Dwa dni ze szkłem i lutownicą w dło-
ni. Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 160 zł / strefazajec.pl
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15.12 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze, podczas których 
wykonamy choinkę w papieru scrapowego.

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

15.12 godz. 19:15 – 20:30 // środa
Ekosystem: pachnidło dla Ciebie
Otwórz umysł i połącz najlepsze wspomnienia z pięknymi 
zapachami natury. Spróbuj je nazwać, zestawić ze sobą i stworzyć 
pierwsze pachnidło Twoich marzeń. Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 65 zł / strefazajec.pl

21.12 godz. 19:15 – 20:30 // wtorek
Ekosystem: jedwab na gwiazdkę
Posługując się profesjonalnym warsztatem, namalujesz na jedwabiu 
wyjątkowe dzieło. Stworzysz niepowtarzalny artefakt na gwiazdkę. 
Wszystko pod okiem artystki i instruktorki Agnieszki Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp 50 zł / strefazajec.pl
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4.11 godz. 18:00 // czwartek
Jerzy Lassota od czwartego roku życia mieszka i tworzy na warszaw-
skiej Woli. Jest artystycznym samoukiem. Zajmuje się głównie malar-
stwem olejnym, także gwaszem, akwarelą oraz rysunkiem ołówkiem, 
pastelom i piórkiem. Ulubione przez malarza tematy to akty kobie-
cie, portrety, pejzaże oraz kompozycje czysto abstrakcyjne. Artysta 
mówi o swoim malarstwie, że „czuje się rozdarty między realizmem 
a abstrakcją”, co jest dobrze widoczne w jego pracach częściowo 
realistycznych, a jednocześnie zanurzonych w nieokreślonej abs-
trakcyjnej przestrzeni działającej głównie kolorem. Przełomowym 
momentem w artystycznym życiu Lassoty były nielegalne wystawy 
na murach warszawskiego Barbakanu. W latach 1963-1967, każde-
go lata wraz z grupą młodych malarzy, prezentował tam swoje mło-
dzieńcze dzieła. W 1969 r. w Świnoujściu razem z Mirosławem Dłu-
goszem „Mironem” i Romualdem Dąbrowskim „Naldkiem” założył 
„Warszawską Grupę Malarzy Niezależni’69”. Wystawa ta to prezenta-
cja rysunków i akwareli ukazujących Wolę z początku lat 60. 

Ekspozycja potrwa do 23 grudnia. Partner wystawy: Fundacja Artbar-
bakan. Wystawa czynna poniedziałek-piątek 11:00-19:00

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

MOJA WOLA.  
Jerzy Lassota  
– rysunki i akwarele: 
1961-1964
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19.11 godz. 18:00 // piątek
Anna Binzer. Patchwork i tkanina
Artystka urodziła się w Zamościu w 1952 r. Jako niespełna dwulat-
ka buszując między krzewami porzeczek znalazła paletę pełną farb 
i płótno, na którym z zapałem zaczęła malować dłońmi. Efekt stał się 
pracą dyplomową jej matki na ASP. Profesor pytał zdziwiony: „jaką 
techniką uzyskała pani takie ciekawe efekty?”. Finalnie, za „wspólną” 
pracę, mama Alina dostała dyplom z wyróżnieniem, a praca zosta-
ła zakupiona przez Muzeum Narodowe. Anna Binzer żartuje, że po 
pierwszym tak spektakularnym sukcesie zazdrosna o talent cór-
ki matka przestała ją dopuszczać do farb i sztalugi. Zajęła się więc 
tkaniną. Wiele lat projektowała i wykonywała konfekcję unikatową 
i sprzedawała ją w warszawskich butikach. Robiła kostiumografię 
do teatru. Zajmowała się patchworkiem. Zrobiła kilkanaście wystaw. 
Artystka od 1998 r. należy do ZPAP. Jest samoukiem. Po liceum pla-
stycznym nie poszła na ASP. Okraszoną dyplomem edukację zdoby-
ła przecież w porzeczkowym chruśniaku. 

Wystawa potrwa do 20.12.2021 r. Wystawa czynna: poniedział-
ki 12:30-17:00, wtorki 15:00-17:00, środy 10:00-17:00, piątki 09:00-
15:00, weekendy – możliwość odwiedzania dla grup po wcześniej-
szej rezerwacji: e.zak@wck-wola.pl

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

20.11 godz. 12:00 // sobota
Urowo 2021
Otwarcie wystawy poplenerowej grupy Rysunku i Malarstwa 
prowadzonej przez Leszka Gęsiorskiego.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: k.jedynak@wck-wola.pl
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2, 9, 16, 23, 30.11 godz. 16:00 – 17:00 // wtorek
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.

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

4, 11, 18, 25.11 godz. 12:00 – 13:00 // 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.

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

3, 10, 17.11 godz. 17:00 – 18:00 // środa
Ćwicz z Dorotą – pilates #PoSąsiedzku
Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku, podczas któ-
rych będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie oraz uelastycz-
niać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Zapisy: 22 631 30 51 otwartakolonia@wck-wola.pl
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6.11 godz. 16:00 – 20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzyką i tańcami. Potańcówkę 
poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp 15 zł. Bilety dostępne w kasach WCK 
przy ul. Działdowskiej 6 i ul. Obozowej 85

8.11 godz. 12:00 // poniedziałek
Operetka i musical - dlaczego są tak uwielbiane?
Opera, operetka, musical. O tym jak się rozwijały, i nie tylko, opowie 
Anna Maria Adamiak - autorka cyklu. Projekt realizowany jest w ra-
mach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w zakresie upowszechniania kultury na rok 2021 w kategorii muzyka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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18.11 godz. 15:00 // czwartek
Film, kino i kabaret w okresie XX-lecia międzywojennego
Wykład o najciekawszym okresie w rozwoju kina, filmu i kabaretu  - 
prezentacja wybranych przykładów. Prowadzenie: Anna Maria Ada-
miak - autorka cyklu. Projekt realizowany jest  w ramach Stypendium 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w  zakresie upo-
wszechniania kultury na rok 2021 w kategorii muzyka.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

18.11 godz. 15:00 // czwartek
Świąteczny Young Life Klub
Zapraszamy młodzież na spotkanie z grami integracyjnymi, śpiewa-
niem świątecznych piosenek, just dance, zabawami i rozmowami – 
wszystko w świątecznym klimacie.

Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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23.11 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Dizajn dla roślin i zwierząt.  
Agata Szydłowska
Wolskie Centrum Kultury zaprasza na dwunaste spotkanie z cyklu 
“Blok urbanistyczny”, którego gościem będzie Agata Szydłowska. 
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka „ZOEpolis. Budu-
jąc wspólnotę ludzko-nie-ludzką”, której współredaktorką jest Aga-
ta Szydłowska. Rozmowę z autorką poprowadzi Xawery Stańczyk. 
„Blok urbanistyczny” to cykl spotkań z autorami i autorkami ksią-
żek, w którym poprzez dyskusję wokół podejmowanych w ich pu-
blikacjach tematów związanych z szeroko pojętym miastem z uwa-
gą przyglądamy się sposobom użytkowania, planowania i myślenia 
o przestrzeni miejskiej. Wraz z gośćmi reprezentującymi różne ob-
szary wiedzy, sprawdzamy z jak wielu różnych punktów widzenia 
można mówić o mieście, przestrzeni i naszej codzienności. Cykl to-
warzyszy wystawie-laboratorium „W poszukiwaniu idei osiedla spo-
łecznego”, rozmowy i ich dokumentacja zasilać będą bibliotekę la-
boratorium tworząc skrypt dla osób chcących poszerzać wiedzę 
z zakresu miasta. Agata Szydłowska – kuratorka, badaczka, autorka 
książek. Absolwentka historii sztuki na UW, Szkoły Nauk Społecz-
nych przy IFiS PAN, doktorka etnologii. Kierowniczka Katedry Historii 
i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Interesu-
je się społecznymi i politycznymi kontekstami dizajnu. Poprzez dzia-
łania kuratorskie i refleksję humanistyczną bada projektowanie poza 
antropocentryzmem.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, spotkanie stacjonarne oraz transmisja online
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25.11 godz. 15:00 // czwartek
Hanka Ordonówna - dziewczyna z Woli
Wykład o ikonie XX-lecia międzywojennego - życie, twórczość, pio-
senki. Prowadzenie: Anna Maria Adamiak - autorka cyklu. Projekt re-
alizowany jest  w ramach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w zakresie upowszechniania kultury na rok 
2021 w kategorii muzyka.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

26.11 godz. 18:00 // piątek
Spotkanie klubu dyskusyjnego Zaksiążkowani - Quichotte
Zaksiążkowani - Dyskusyjny Klub Książki powraca w wersji stacjonar-
nej! W tym miesiącu będziemy omawiać powieść „Quichotte” Salma-
na Rushdiego. Spotkania klubu służą nie tylko popularyzacji literatu-
ry, czy rozwojowi kulturalnemu uczestników, ale są przede wszystkim 
formą integracji i wymiany doświadczeń różnych pokoleń. Klub dedy-
kowany jest osobom w różnym wieku, które lubią czytać i chcą dzielić 
się refleksjami po przeczytanej lekturze. Gospodyniami Klubu są two-
rzące międzypokoleniowy tandem wolontariuszki: Alicja Ziółek i Gra-
żyna Kucharska. Zapraszamy do dołączenia do grupy facebookowej, 
na której można śledzić najnowsze informacje o klubie i wymieniać 
się omawianymi książkami. 

Wydarzenie ma charakter sąsiedzki i jest inicjatywą oddolną zrealizo-
waną w ramach projektu „Zbajtowani do działania” ze środków z pro-
gramu „Dofinansowania partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wo-
lontariatu” m. st. Warszawy.

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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1, 8, 15, 22, 29.12 godz. 17:00 – 18:00 // środa
Ćwicz z Dorotą – pilates #PoSąsiedzku
Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku, podczas któ-
rych będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie oraz uelastycz-
niać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Zapisy: 22 631 30 51 otwartakolonia@wck-wola.pl

2, 9, 16, 23, 30.12 
godz. 12:00 – 13:00 // 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.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Zapisy: 22 114 17 69, otwartakolonia@wck-wola.pl
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7, 14, 21, 28.12 godz. 16:00 – 17:00 // wtorek
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.

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

4.12 godz. 16:00 – 20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzyką i tańcami. Potańcówkę 
poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej.

Dom Społeczny, Obozowa 85
Wstęp 15 zł. Bilety dostępne w kasach WCK 
przy ul. Działdowskiej 6 i ul. Obozowej 85
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Piosenki żołnierskie 
Hanki Ordonówny

Retro Czwartek: 
Old Timers

Moja Wola. Jerzy 
Lassota – rysunki  
i akwarele: 1961-1964

13.11 godz. 19:00 // sobota
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl

02.12 godz. 19.00-20.00 // czwartek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl

4.11 godz. 18:00 // czwartek
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny


