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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
Współdzielnik 
Wola Park, ul. Górczewska 124 
01-460 Warszawa, 
wspoldzielnik@wck-wola.pl

Otwarta Pracownia Malarska  
ul. Wolska 50 
01-184 Warszawa,  
tel. 22 632 31 91, 
r.galecki@wck-wola.pl 
Amfiteatr Wolskiego Centrum 
Kultury w Parku Sowińskiego 
ul. Elekcyjna 17, 
01-128 Warszawa,  
tel. 669 832 993, 
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 – 6

8.01 godz. 13:00 - 17:00 // sobota
Tkanie w odzyskiwanie  
– ozdoby z tkanin less waste
13.01 godz. 17:00 // czwartek
Napisz z nami zielony projekt  
do budżetu obywatelskiego
15.01 godz. 13:00 // sobota
Naturalne kosmetyki:  
prezenty na walentynki
20.01 godz. 17:30 // czwartek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
22.01 godz. 13:00 // sobota
Tworzymy papier czerpany
27.01 godz. 13:00 // czwartek
Roślinne porady
28.01 godz. 17:30 // piątek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
3.02 godz. 17:00 // czwartek
Ptaki w mieście – jak wspierać je zimą?
10.02 godz. 17:00 // czwartek
Szycie woreczków na zakupy
17.02 godz. 17:30 // czwartek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
19.02 godz. 13:00-16:00 // sobota
Zgapione kintsugi – naprawa naczyń 
metodą Tiffany’ego
24.02 godz. 17:00-20:00 // czwartek
Roślinne porady
25.02 godz. 17:30 // piątek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
26.02 godz. 13:00 // sobota
Mydło gospodarcze i inne  
domowe środki czystości

MUZYKA – 10

13.01 godz. 19:00 // czwartek
Operetkowo-musicalowy retro 
zawrót głowy. 
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
30.01 godz. 19:00 // sobota
Jednokrotni: Tymoteusz  Bies
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

24.02 godz. 19:00 // czwartek
Mężczyzna prawie idealny  
/ Artur Gotz - koncert
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
26.02 godz. 16:00 // sobota
Partytury Społeczne: Hubert Zemler
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
DLA NAJMŁODSZYCH – 17
21.01 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Zimowisko / Teatr Bajaderka
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Bałwanek Tiko i Królowa 
Fruncja / Teatr Katarynka
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
WARSZTATY – 19
13.01 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Aromaty ukryte 
w roślinnym wosku
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
19.01 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
20.01 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Jedwabna wena
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
22-23.01 godz. 11:00-16:00 // weekend
EKOsystem: Odratowane szkło  
- witraż i kintsugi
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25.01 godz. 19:15-20:30 // wtorek
EKOsystem: obrazy przemijającego 
świata - drzeworyt japoński
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
16.02 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
17.02 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Pachnidło dla Ciebie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



24.02 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: sito-drukuj i noś od nowa
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
SZTUKI WIZUALNE – 23
18.01 godz. 18:00 // wtorek
Rozszerzona rzeczywistość w Laboratorium osiedla 
społecznego. Wernisaż prac Mateusza Kowalczyka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
22.02 godz. 18:00 // wtorek
Otwarcie Mikro_wystawy#6_Przekształcenia
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA – 25
11.01 godz. 18:00 // wtorek
Oprowadzanie po wystawie „Działkowicze czy 
działkowcy? Rodzinne Ogrody Działkowe Koło II”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
13.01 godz. 18:00 // czwartek
Miasto i woda / wykład Grupy Projektowej Centrala
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
15.01 godz. 16:00 // sobota
Finisaż wystawy „Działkowicze czy działkowcy?  
Rodzinne Ogrody Działkowe Koło II”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.01 godz. 16:30-19:00 // poniedziałek
Laboratorium VR w w Sklepie Wędkarskim 
„U Zbyszka”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
25.01 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Użyteczność architektury.  
Jakub Szczęsny
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
1.02 godz. 18:00 // wtorek
Oprowadzanie po wystawie-laboratorium  
„W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
8.02 godz. 18:00 // wtorek
Laboratorium VR
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
15.02 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Reklama i handel.  
Katarzyna Jasiołek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.02 godz. 16:30-19:30 // czwartek
Laboratorium VR w Nutka Café
Wstęp wolny



Godziny otwarcia: środa-sobota 
12:00-20:00 Więcej informacji na 

wspoldzielnik.wck-wola.pl
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8.01 godz. 13:00 - 17:00 // sobota
Tkanie w odzyskiwanie – ozdoby z tkanin less waste
W Twojej szafie zalegają stare tkaniny, ubrania, wełny? Zmień je 
w ozdobę swojego domu! Na warsztacie wykonasz makatkę, która 
przyozdobi Twoje mieszkanie i nada drugie życie niepotrzebnym ma-
teriałom. Poznasz podstawowe techniki tkackie oraz dowiesz się jak 
stworzyć krosno less waste, które zabierzesz ze sobą.

13.01 godz. 17:00 // czwartek
Napisz z nami zielony projekt do budżetu obywatelskiego
Z pomocą Agnieszki Keller, architektki krajobrazu, porozmawiamy 
o rozwiązaniach, dzięki którym nasza dzielnica może stać się bar-
dziej zielona i dostępna dla różnych gatunków zwierząt i roślin.

15.01 godz. 13:00 // sobota
Naturalne kosmetyki: prezenty na walentynki
Podczas warsztatu pod okiem specjalistki od naturalnych kosmety-
ków przygotujesz różane mydła oraz sól do kąpieli. Mogą one, choć 
nie muszą, stanowić prezent walentynkowy. Proces otrzymywania 
mydła trwa około miesiąca, na użycie kosmetyku trzeba więc będzie 
zaczekać.

20.01 godz. 17:30 // czwartek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
Podczas tego cyklu zapraszamy w każdy przedostatni czwartek mie-
siąca na spotkanie wokół innej książki związanej z tematyką świado-
mej konsumpcji, zrównoważonego życia w mieście oraz zmian klima-
tu i bioróżnorodności.
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22.01 godz. 13:00 // sobota
Tworzymy papier czerpany
Zapraszamy do eksperymentowania z niezwykle plastycznym two-
rzywem, jakim jest papier. Ze starych gazet oraz naturalnych barwni-
ków i roślin stworzysz nowy, niepowtarzalny materiał.

27.01 godz. 13:00 // czwartek
Roślinne porady
Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać. 
Podczas dyżuru możesz skorzystać z porad Agnieszki Keller, spe-
cjalistki od pielęgnacji roślin. Dowiesz się w jaki sposób odratować 
Twoją roślinę, jeśli znalazła się w kiepskiej kondycji oraz jakie rośliny 
sprawdzą się w Twoim mieszkaniu.

28.01 godz. 17:30 // piątek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
W każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy na spotkanie z auto-
rem lub autorką wcześniej omawianej przez nas książki, bądź ze 
specjalist(k)ą z tej dziedziny. Skupimy się na tematyce świadomej 
konsumpcji, zrównoważonego życia w mieście oraz zmian klimatu 
i bioróżnorodności.

3.02 godz. 17:00 // czwartek
Ptaki w mieście – jak wspierać je zimą?
Na warsztacie dowiesz się jak karmić ptaki z głową i jakie rośliny 
mogą nas w tym wspomóc.
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17.02 godz. 17:30 // czwartek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
Podczas tego cyklu zapraszamy w każdy przedostatni czwartek mie-
siąca na spotkanie wokół innej książki związanej z tematyką świado-
mej konsumpcji, zrównoważonego życia w mieście oraz zmian klima-
tu i bioróżnorodności.

19.02 godz. 13:00-16:00 // sobota
Zgapione kintsugi – naprawa naczyń metodą Tiffany’ego
Kintsugi – technika podpatrzona w Japonii, która zamienia pęknię-
te, ulubione naczynia w olśniewające ozdoby. W tajniki metody Tiffa-
ny’ego wprowadzi Agnieszka Saks. Warsztaty prowadzone są w ra-
mach projektu EKOsystem.

24.02 godz. 17:00 // czwartek
Roślinne porady
Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać. 
Podczas dyżuru możesz skorzystać z porad Agnieszki Keller, spe-
cjalistki od pielęgnacji roślin. Dowiesz się w jaki sposób odratować 
Twoją roślinę, jeśli znalazła się w kiepskiej kondycji oraz jakie rośliny 
sprawdzą się w Twoim mieszkaniu.

Współdzielnik, Wola Park
Wstęp wolny, nie wymaga zapisów. możesz przyjść o dowolnej 
porze między godziną 17:00 a 20:00

10.02 godz. 17:00 // czwartek
Szycie woreczków na zakupy
Przynieś materiały których już nie potrzebujesz, np. stare firanki, 
i uszyj z nich woreczki na zakupy, które wykorzystasz zamiast folio-
wych torebek.
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25.02 godz. 17:30 // piątek
Klimatyczne spotkanie czytelnicze
W każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy na spotkanie z auto-
rem lub autorką wcześniej omawianej przez nas książki, bądź ze 
specjalist(k)ą z tej dziedziny. Skupimy się na tematyce świadomej 
konsumpcji, zrównoważonego życia w mieście oraz zmian klimatu 
i bioróżnorodności.

26.02 godz. 13:00 // sobota
Mydło gospodarcze i inne domowe środki czystości
Przygotowując własną chemię domową unikasz korzystania z tok-
sycznych dla ciała i środowiska składników oraz generowania plasti-
kowych odpadów. Podczas warsztatu nabędziesz podstawową wie-
dzę na temat tworzenia domowych środków czyszczących.

Wstęp wolny na wszystkie zajęcia.  
Obowiązują zapisy strefazajec.pl, 
więcej informacji: www.wspoldzielnik.wck-wola.pl 
oraz www.facebook.com/wspoldzielnik

Współdzielnik 
Wola Park, ul. Górczewska 124 
01-460 Warszawa, 
wspoldzielnik@wck-wola.pl
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30.01 godz. 19:00 // sobota
Zapraszamy na premierę nowego pasma koncertowego w Wolskim 
Centrum Kultury. Gościć będziemy wyjątkowe osobowości polskiej 
sceny muzyki klasycznej. Artyści w domowej atmosferze Domu Spo-
łecznego na Obozowej opowiedzą o swojej drodze do sukcesu, ra-
zem zastanowimy się, czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze “so-
liści”, porozmawiamy też o społecznej odpowiedzialności muzyki. 
Cykl otworzy koncert pianisty TYMOTEUSZA BIESA. Tymoteusz Bies 
- jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej pianistyki. 
Znakomity solista, który nie obawia się spotkań z hip-hopem, grania 
w przestrzeniach publicznych, a swoją najbardziej prestiżową nagro-
dę odbierał w… dresie. Porozmawiamy o tym, czy solista musi być 
narcyzem, jak sobie poradzić z wielkim ego Karola Szymanowskiego 
i czy filharmonie to świątynie eskapizmu. Chodźcie z nami :) Tymote-
usz Bies - fortepian. W programie: Wajnberg, Szymanowski, Chopin, 
Szostakowicz. Rozmowę z artystą poprowadzi Ania Karpowicz.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 20zł, biletyna.pl, goout.net

Tymoteusz  
Bies

M
U
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Partytury 
Społeczne: 
Hubert 
Zemler
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26.02 godz. 16:00 // sobota
PARTYTURY SPOŁECZNE to cykl otwartych spotkań i koncertów, 
w ramach którego społeczności lokalne Woli, gromadzące mieszkań-
ców wokół takich inicjatyw, jak np. Męska Szopa, czy Gang Mam, pod 
kierunkiem zaproszonego artysty-lidera przygotują materiał muzycz-
ny i zaprezentują go w formie koncertu lub formy audio-video. Co 
dwa miesiące będzie można wziąć udział w nowej, nieprzewidywal-
nej i kreatywnej akcji muzycznej. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 
znakomite postaci polskiej sceny improwizowanej, a pierwszym pro-
wadzącym będzie chyba najbardziej rozchwytywany perkusista pol-
skiej sceny alternatywnej i jazzowej - Hubert Zemler. Hubert Zemler 
- perkusista, jedna z najbardziej magnetycznych osobowości polskiej 
sceny muzyki improwizowanej, alternatywnej i jazzowej. Związany 
z kooperatywą Hashtag Ensemble, wydawnictwem LADO, zespołem 
Mitch&Mitch, triem MAGNETO, płynnie przechodzi od Mortona Feld-
mana do Zbigniewa Wodeckiego, w każdym utworze zaznaczając 
swoją nietuzinkową artystyczną osobowość.
Serdecznie zapraszam do udziału w imieniu Wolskiego Centrum Kul-
tury. Do zobaczenia” - Ania Karpowicz, laureatka Paszportów Polityki 
w kategorii Muzyka poważna.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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13.01 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: „Operetkowo-musicalowy retro zawrót głowy.”  
Koncert w wykonaniu Anny Marii Adamiak
Serdecznie zapraszamy na wyjątkową podróż muzyczną, która może 
przyprawić o prawdziwy zawrót głowy! Usłyszymy wiele pięknych 
przebojów operetkowych: Lehara, Kalmana, Straussa. Porwą nas też 
ogniste czardasze, a także piosenki musicalowe z repertuaru polskie-
go i światowego. Anna Maria Adamiak zaśpiewa też niezapomniane 
piosenki musicalowe m.in. z West Side Story, Evity, My Fair Lady czy 
musicalu Koty. Zgromadzona publiczność będzie mogła razem z ar-
tystką zanucić wspaniałe szlagiery z 20-lecia międzywojennego.

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

24.02 godz. 19:00 // czwartek
Mężczyzna prawie idealny / Artur Gotz - koncert
Nareszcie mężczyzna XXI wieku został z wnikliwością opisany w pio-
senkach. W kolejnych trzynastu utworach znajdujemy odpowiedź 
na pytanie jaka jest kondycja psychofizyczna współczesnych męż-
czyzn. Bohaterami stali się zakochani, naiwni, nawróceni, nienasyce-
ni, zdradzający, bogaci, nieśmiali i ci bardzo śmiali przedstawiciele 
płci męskiej. Dowiadujemy się z czym musi zmagać się mężczyzna 
nienasycony i jak radzi sobie z pożądaniem do żony bliźniego, cze-
go jest w stanie dopuścić się nadgorliwy teść, jakimi zaletami obda-
rzony jest mężczyzna nawrócony, jak na psychikę mężczyzny wpły-
wa podział na ducha, duszę i ciało, jakie są przyczyny picia alkoholu 
przez mężczyzn, na co mężczyźni mają alergię i na koniec, co posta-
nawia mężczyzna, który chce być idealny. Teksty i muzyka: Agniesz-
ka Chrzanowska

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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21.01 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Zimowisko / Teatr Bajaderka

Serdecznie zapraszamy na spektakl „Zimowisko”, który wspaniale 
nastroi nas do zimowych zabaw i pomoże przetrwać chłodniejsze 
dni. Jak to zrobić z uśmiechem na ustach? Poznamy różne oblicza 
Pani Zimy - te bardziej mroźne, pokryte szronem i białym puchem, 
a także te bardziej słoneczne, bez bieli i śniegu. Poznamy parę 
zaprzyjaźnionych Bałwanków, Bałwanka Puch i Bałwanka Buch. 
Zobaczymy, co się dzieje z Bałwankami, kiedy zmienia się pogoda. 
Dowiemy się także dlaczego zmieniają się warunki atmosferyczne 
oraz jak to wpływa na nasz nastrój? Bałwanek Puch i Buch 
przeprowadzą prawdziwą bitwę na śnieżki! Kto wygra? Kto złapie 
więcej kul śniegowych i czyje będą największe? Dzieci nauczą 
się tańca bałwanków. Usłyszymy piosenki śpiewane na żywo, 
a po spektaklu dzieci otrzymają drobne upominki. Dobra zabawa 
gwarantowana! Czas trwania: 50 minut. Spektakl dla dzieci od 3 lat.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 10 złotych (dzieci i dorośli) biletyna.pl

18.02 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja / Teatr Katarynka
Musicalowa opowieść o przyjacielskim i pomocnym Bałwanku Tiko. 
Czy pomoże on rozwiązać problemy zagubionego Pingwinka i nie-
wrażliwej Królowej? Może z pomocą przyjaciół Pana Cukierka i Wiel-
kiego Poety przywrócą radość i szczęście w lodowej krainie? Nie za-
braknie wątków edukacyjnych. Zima bywa niebezpieczna i zabawy 
na cienkim lodzie mogą się rożnie skończyć. Doskonała oprawa mu-
zyczna oraz mnóstwo śpiewu i ruchu scenicznego. Widzowie przy 
okazji zabawy wyciągną wiele pouczających wniosków i bajkowych 
morałów. Czas trwania: 50 minut. Spektakl dla dzieci od 3 lat.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 10 złotych (dzieci i dorośli) biletyna.pl
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13.01 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Aromaty ukryte w roślinnym wosku
Jak zachować tajemnicze aromaty natury? Poprzez złączenie ich 
z roztopionym woskiem roślin. Na warsztatach wykonamy sojowe 
świece z wegańskim przesłaniem.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25 zł, zapisy przez strefazajec.pl

19.01 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze.

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

20.01 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Jedwabna wena
„Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje, Lać ją z serca, 
jak źródło wodę z wnętrza leje” - pasjonujące malarstwo na jedwabiu 
inspirowane poezją Adama Mickiewicza i warsztatem Agnieszki Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 50 zł, zapisy: strefazajec.pl

W
ARSZTATY
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16.02 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze.

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

22-23.01 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 (za dwa dni), zapisy: strefazajec.pl

25.01 godz. 19:15-20:30 // wtorek
EKOsystem: obrazy przemijającego świata - drzeworyt japoński
Spotkanie z japońską grafiką i spokojem dalekowschodniego krajo-
brazu. Wykonamy drewnianematryce metodą drzeworytu traconego. 
Posługując się specjalnymi pigmentami, stworzymy piękne odbitki. 
Prowadzenie: Agnieszka Saks, Krzysztof Kowalewski

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 55 zł, zapisy: strefazajec.pl
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24.02 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: sito-drukuj i noś od nowa
Spotkanie z grafiką warsztatową - sitodrukiem. Z przygotowanych 
podczas zajęć szablonów, wykonywane będą nadruki na odratowa-
nych, ulubionych ubraniach. Wykorzystane zostaną naturalne barw-
niki. Prowadzenie: Agnieszka Saks.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 60 zł, zapisy: strefazajec.pl

17.02 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Pachnidło dla Ciebie
Otwórz umysł i połącz najlepsze wspomnienia z pięknymi zapacha-
mi 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, zapisy: strefazajec.pl
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18.01 godz. 18:00 // wtorek
Rozszerzona rzeczywistość w Laboratorium osiedla społecznego. 
Wernisaż prac Mateusza Kowalczyka
Zapraszamy na premierowy pokaz prac artystycznych w rzeczywi-
stości rozszerzonej (AR) towarzyszących wystawie-laboratorium 
„W poszukiwaniu idei osiedla społecznego” o warszawskim osiedlu 
Koło, które są wynikiem ponad rocznej rezydencji artystycznej Mate-
usza Kowalczyka w Wolskim Centrum Kultury. Pokazowi towarzy-
szyć będzie spotkanie z artystą i oprowadzanie po wystawie. Mate-
usz Kowalczyk - artysta wizualny, performer, aktywista. Urodzony 
w 1992 roku na warszawskim Bródnie. Absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów (2020). Laureat 18. 
edycji Artystycznej Podróży Hestii (2019). Uczestnik wystaw zbio-
rowych, działań kolektywnych oraz rezydencji o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

22.02 godz. 18:00 // wtorek
Otwarcie Mikro_wystawy#6_Przekształcenia
Na Kole, z biegiem czasu, wiele punktów i miejsc całkowicie zmieni-
ło swoją funkcję. Spalarnia stała się łaźnią publiczną, by potem stać 
się ośrodkiem medytacji. Legendarny sklep mięsny, gdzie stali klien-
ci mogli zjeść na miejscu tatara, przekształcił się w sklep afrykań-
ski. Zniknęły ekskluzywne delikatesy, kawiarnia Jaś i Małgosia. Nie 
wytrzymały próby czasu publiczne łazienki i suszarnie w blokach na 
osiedli Syrkusów. Ze wspomnień mieszkańców wyłania się wiele ta-
kich przykładów. Jaka jest historia o przekszłaceniach na Kole? Opo-
wiemy o tym na kolejnej Mikro_wystawie.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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11.01 godz. 18:00 // wtorek
Oprowadzanie po wystawie „Działkowicze czy działkowcy? 
Rodzinne Ogrody Działkowe Koło II”
Pracownicze Ogrody Działkowe KOŁO 2 (później jako Rodzin-
ne Ogrody Działkowe) rozpoczęły działalność w 1952 r. Ich twórcy 
i twórczynie trafili na „jałowe, piaszczyste, pełne gruzów ziemi” nie-
użytki na skraju miasta i dość krótkim czasie udało im się je prze-
obrazić w bujne, pełne życia „działki”. Od samego początku posta-
nowili zadbać o to, by dokumentować różne wymiary życia tworzącej 
się społeczności fotografując się przy pracach ogrodniczych, ale też 
zatrzymując obrazy spotkań, rozmów, wspólnego spędzania czasu. 
Oprócz archiwalnych zdjęć i wypowiedzi ogrodników/czek, wysta-
wie towarzyszą prace oparte na roślinach, które można najczęściej 
spotkać na tym terenie, Mapa Wrażeniowa Działek i spacer pery-
skopowy, gdzie dzięki wideo 360 będzie można w pełni zanurzyć 
się w ogrodach i poczuć ich atmosferę. Oprowadzanie poprowadzi 
współkuratorka wystawy, Ewelina Bartosik.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

13.01 godz. 18:00 // czwartek
Miasto i woda / wykład Grupy Projektowej Centrala
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Działkowicze czy działkowcy? 
Rodzinne Ogrody Działkowe Koło II”. Spotkanie poprowadzą Mał-
gorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis z pracowni architektonicznej 
Centrala, którzy od kilku lat zajmują się hydrobotaniką i powiązania-
mi projektowania z refleksją o wodzie - czy i jak może kształtować 
współczesną architekturę? Ich prace, dotyczące tej tematyki były po-
kazywane m.in. na wystawie Muzeum Woli „Więcej zieleni! Projekty 
Aliny Szolc.”

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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15.01 godz. 16:00 // sobota
Finisaż wystawy „Działkowicze czy działkowcy?  
Rodzinne Ogrody Działkowe Koło II”
Spacery botaniczne, rozmowy o nasionach, bioróżnorodności i hy-
drobotanice, wywiady z działkowcami. Dziękujemy za ten intesywny 
i owocny czas towarzyszący wystawie Działkowicze czy działkow-
cy? Wracamy na działki na wiosnę z kolejnymi działaniami. Tymcza-
sem zapraszamy na finisaż połączony z koncertem zespołu Trawnik. 
Skład grający SKA i warszawskie szlagiery prowadzi muzyk Krzysz-
tof Bień, wieloletni opiekun „Wczasów na działkach” - wydarzenia dla 
seniorów na Kole. W programie finisażu także spotkanie z działkowy-
mi wczasowiczkami i wczasowiczami.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, ilość miejsc na koncert ograniczona

17.01 godz. 16:30-19:00 // poniedziałek
Laboratorium VR w w Sklepie Wędkarskim „U Zbyszka”
Zapraszamy na pokaz serii spacerów w technice 360° towarzyszą-
cych wystawie „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”. Nagra-
nia prezentują miejsca nawiązujące do wspomnień mieszkańców 
i mieszkanek Koła. Autorem spacerów jest artysta sztuk wizualnych, 
Mateusz Kowalczyk. Obrazy przestrzeni z jednej strony mają walor 
dokumentacyjny, z drugiej są nośnikiem nowych interpretacji. Wśród 
miejsc wybranych do nagrań peryskopowych dużą częścią są takie, 
które zmieniły swoją funkcję lub uległy dużej modyfikacji. Elemen-
tem nagrań są trójwymiarowe obiekty, często artystyczne, które bu-
dują dodatkowe znaczenia i interpretacje. W styczniu odwiedzamy 
ledendarny sklep pana Zbyszka, w którym można obejrzeć unikato-
we prace rzemieślników zajmujących się wędkarstwem. Sklep miesci 
się w tym samym budynku co Wolskie Centrum Kultury, przy Obozo-
wej 85.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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1.02 godz. 18:00 // wtorek
Oprowadzanie po wystawie-laboratorium „W poszukiwaniu idei 
osiedla społecznego”
Architektura to nie tylko budynki, osiedla i miasta – to sposób kre-
owania i modelowania rzeczywistości społecznej. Punktem wyjścia 
dla naszych rozważań jest idea osiedla społecznego współtwo-
rzona i promowana przez Helenę Syrkus, polską architektkę i teo-
retyczkę. Rozważania te wyrastały z modernistycznej architektury 
międzywojnia, zostały zaadaptowane podczas licznych architekto-
nicznych realizacji. Osiedle społeczne było realną odpowiedzią na 
niedostatki mieszkaniowe II RP, ale jednocześnie nowoczesnym i uni-
wersalnym sposobem myślenia o architekturze, o jej społecznych 

25.01 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Użyteczność architektury. Jakub Szczęsny
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Jakuba Szczę-
snego „Witaj w świecie bez architektów”. Rozmowę z autorem po-
prowadzi Xawery Stańczyk. Blok urbanistyczny to cykl dyskusji na 
temat faktycznie istniejącej, a niekoniecznie namacalnej architek-
tury miasta, jego struktury powstającej w działaniu i projektowanej 
wciąż na nowo. To rozmowa i refleksja o mieście wielowymiarowym 
i wielogatunkowym, przestrzeni zmian i trwania – takiej, w której nie-
ustannie rozgrywanych jest szereg interesów, a ich reperkusje pocią-
gają za sobą kolejne działania, rozbudzają pragnienia, lub przeciw-
nie, pozbawiają złudzeń. Tak rozumianemu miastu przyglądamy się 
wspólnie z autorami i autorkami publikacji dotyczących jego różnych 
aspektów: od mieszkalnictwa i budownictwa, przez muzykę i kra-
jobraz dźwiękowy, po seksualność i inne aktywności mieszkańców 
i mieszkanek.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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8.02 godz. 18:00 // wtorek
Laboratorium VR
Zapraszamy na pokazy spacerów w technice 360° towarzyszących 
wystawie „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”. Nagrania pre-
zentują miejsca nawiązujące do wspomnień mieszkańców i mieszka-
nek Koła. Autorem spacerów jest artysta sztuk wizualnych Mateusz 
Kowalczyk. Obrazy przestrzeni z jednej strony mają walor dokumen-
tacyjny, z drugiej są nośnikiem nowych interpretacji. Wśród miejsc 
wybranych do nagrań peryskopowych dużą częścią są takie, które 
były w przeszłości używane w inny sposób, niż współcześnie: część 
ich funkcji zniknęła lub uległa dużej modyfikacji. Odmienne współ-
cześnie doświadczenie przestrzeni, dostępne tylko w pamięci miesz-
kańców i mieszkanek, zostało „przefiltrowane” przez spojrzenie 
artysty Mateusza Kowalczyka i jego osobistą relację z miejscem. Ele-
mentem nagrań są trójwymiarowe obiekty, często artystyczne, które 
budują dodatkowe znaczenia i interpretacje.Oprócz spacerów zoba-
czyć też będzie można fragmenty pozostałych prac VR, powstałych 
w ramach Laboratorium, w tym koncertów z cyklu Fali dźwięku: Blo-
kowiska, Chryste Panie i Szamana Polski.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

powinnościach, o kształtowaniu relacji społecznych i komforcie ży-
cia codziennego. Idee te były zarówno nowatorskie, jak i wpisywały 
się w europejskie, progresywne trendy rodem ze szkoły Bauhausu.
Interesuje nas jak idea ta broni się po niemal 80. latach. Czy osiedla 
społeczne, na których ciąży późniejsze odium PRL-owskiej „byleja-
kości”, są jedynie przeżytkiem minionej epoki? Na ile koncepcje te są 
nadal aktualne, w jaki sposób współczesne projekty architektonicz-
ne i rozwiązania urbanistyczne nawiązują, odnoszą się do moderni-
stycznych praktyk.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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15.02 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Reklama i handel. Katarzyna Jasiołek
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Katarzyny Jasio-
łek „Opakowania, czyli perfumowanie śledzia. O grafice, reklamie 
i handlu w PRL-u”. Rozmowę z autorką poprowadzi Xawery Stańczyk. 
Blok urbanistyczny to cykl dyskusji na temat faktycznie istniejącej, 
a niekoniecznie namacalnej architektury miasta, jego struktury po-
wstającej w działaniu i projektowanej wciąż na nowo. To rozmowa 
i refleksja o mieście wielowymiarowym i wielogatunkowym, prze-
strzeni zmian i trwania – takiej, w której nieustannie rozgrywanych 
jest szereg interesów, a ich reperkusje pociągają za sobą kolejne 
działania, rozbudzają pragnienia, lub przeciwnie, pozbawiają złu-
dzeń. Tak rozumianemu miastu przyglądamy się wspólnie z autorami 
i autorkami publikacji dotyczących jego różnych aspektów: od miesz-
kalnictwa i budownictwa, przez muzykę i krajobraz dźwiękowy, po 
seksualność i inne aktywności mieszkańców i mieszkanek.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

17.02 godz. 16:30-19:30 // czwartek
Laboratorium VR w Nutka Café
Zapraszamy na pokazy spacerów w technice 360° towarzyszących 
wystawie „W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”. Nagrania pre-
zentują miejsca nawiązujące do wspomnień mieszkańców i mieszka-
nek Koła. Autorem spacerów jest artysta sztuk wizualnych Mateusz 
Kowalczyk. Obrazy przestrzeni z jednej strony mają walor dokumen-
tacyjny, z drugiej są nośnikiem nowych interpretacji. Wśród miejsc 
wybranych do nagrań peryskopowych dużą część stanowią takie, 
które zmieniły swoją funkcję lub uległy dużej modyfikacji. Elemen-
tem nagrań są trójwymiarowe obiekty, często artystyczne, które bu-
dują dodatkowe znaczenia i interpretacje. W lutym swoje przestrze-
nie otwiera dla nas kawiarnia Nutka Café, popularne miejsce zajęć 
dla dzieci i rodziców i to tam będziemy mogli doświadczać spacerów.

Wstęp wolny
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Partytury Społeczne:  
Hubert Zemler

JEDNOKROTNI: 
Tymoteusz Bies 

Dobranocka: 
Zimowisko / Teatr 
Bajaderka

26.02 godz. 16:00 // sobota
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl

30.01 godz. 19:00 // sobota
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 20zł, biletyna.pl, goout.net

21.01 godz. 18:00 // piątek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 10 złotych (dzieci i dorośli) biletyna.pl


