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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

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
Współdzielnik 
Wola Park 
ul. Górczewska 124 
01-460 Warszawa, 
wspoldzielnik@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 
majowe i czerwcowe piątki  
godz. 17:00-20:00
Warsztat naprawczy 
- skorzystaj z pomocy wolontariusza
07.05 godz. 15:00-18:00 // sobota
Celebracja przemijania.  
Warsztaty z widzialnej naprawy odzieży
14.05 godz. 13:00-16:00 // sobota
EKOsystem we Współdzielniku: 
sito-drukuj i noś od nowa
18.05 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
19.05 godz. 17:30-19:30 // czwartek
Roślinne konsultacje
28.05 godz. 13:00-14:30 // sobota
Tradycyjne zero waste  
– etnograficzne warsztaty dla dzieci
4.06 godz. 13:00-16:00 // sobota
Kiedyś koszulka, teraz korale 
Biżuteria ze starych t-shirtów
11.06 godz. 13:00-16:00 // sobota
Świadoma pielęgnacja włosów  
– ręczny wyrób szamponów w kostce
15.06 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
23.06 godz. 17:30-19:30 // czwartek
Roślinne konsultacje
MUZYKA – S. 11

12.05 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Cześć, to ja - Osina 
Dorota Osińska
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
14.05 godz. 16:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20.05 godz. 20:00 // piątek
Titanic Sea Moon
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
29.05 godz. 19:00 // niedziela
JEDNOKROTNI: Maciej Frąckiewicz
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
3.06 godz. 17:00 // piątek
Chwytaj dzień / Koncert Studia 
Słowa i Piosenki
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
10.06 godz. 20:00 // piątek
Świetliki
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

12.06 godz. 15:00 // niedziela
Koncert uczniów sekcji fortepianu
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85 
21.06 godz. 18:00 // wtorek
Fala dźwięku 83 - Noc Kupały
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
25.06 godz. 16:00 // sobota
Partytury Społeczne
Michał Górczyński
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
30.06 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: BIAŁOSZEWSKI 100 
- projekt muzyczno-teatralny w setną 
rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
DLA NAJMŁODSZYCH – S. 23
13.05 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Tiki Rafa. Na krańcu świata 
Teatr Bajaderka
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
19.05 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
wtorki, czwartki godz. 10:00–15:00 
Miejsce Swobodnej Zabawy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
9.06 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
10.06 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Wyspa Pacynek 
Teatr Pod Orzełkiem
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
WARSZTATY – S. 27
4, 11, 18.05 godz. 17:00 // środa
Pilates #poSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
05, 12, 19, 26.05  
godz. 16:00-17:00 // czwartek
EKOsystem: otwarte warsztaty pszczelarskie
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
18.05 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: Pachnidło dla Ciebie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
25.05 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: woskowijki wracają
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6



2, 9, 23, 30.06 godz. 17:00 // środa
Pilates #poSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
02, 30.06 godz. 16:00-17:00 // czwartek
EKOsystem: otwarte warsztaty 
pszczelarskie
Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
8.06 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: kadzidła słowiańskie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
11-12.06 godz. 11:00-16:00 // weekend
EKOsystem: Odratowane szkło
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
22.06 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: henna na żywo
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
SZTUKI WIZUALNE – S. 32
9.06 godz. 18:00 // czwartek
Mikro_wystawa#7 Lata 90. na Kole. 
Chłopaki i dziewczyny z osiedla- finał
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
23.06 godz. 18:00 // czwartek
Wernisaż Mikro_wystawy#8 Osiedlowe 
boiska i lokalne kluby sportowe na Kole
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
JUBILEUSZ OBOZOWEJ 85 – S. 34
13.05 godz. 17:00 // piątek
Tablica Wspomnień
22.05 godz. 17:00 // niedziela
Czas tanga, czas fokstrota
4.06 godz. 16:00 // sobota
PAZY CZAR
11.06 godz. 18:00 // sobota
Jubileuszowy Dancing na Kole
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA – S. 36
04.05 godz. 13:00 // środa
Wirtualne spacery w Przystanku Koło
Restauracja Przystanek Koło, 
ul. Obozowa 80
14.05 godz. 20:00 // sobota
Noc Muzeów: Kolonia Wawelberga 
- spacer historyczny
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
14.05 godz. 20:00 // sobota
Noc Muzeów: Koło lat 90.
Bazar Olimpia, ul. Górczewska 56/60
17.05 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Wspólnoty.  
Urszula Jabłońska
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
29.05 godz. 14:00 - 21:00 // niedziela
Festiwal Hipolita i Ludwiki 2022
Kolonia Wawelberga, ul. Górczewska 15
14.06 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Małe miasta.  
Marek Szymaniak
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85



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

wspoldzielnik.wck-wola.pl

Wola Park, ul. Górczewska 124 
01-460 Warszawa, 

wspoldzielnik@wck-wola.pl
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majowe piątki godz. 17:00-20:00
Warsztat naprawczy - skorzystaj z pomocy wolontariusza
Zapraszamy na dyżur naprawczy, podczas którego możesz skon-
sultować swój zepsuty sprzęt np. drobne AGD z naszym wolonta-
riuszem “złotą rączką”. Naprawicie go wspólnie lub dowiesz się jaką 
część warto dokupić i w jaki sposób ją wymienić. Do tej pory podczas 
dyżurów naprawiane były m.in. lampka, radio, wieszak na ubrania, 
elektroniczne zabawki i maszyna do szycia.

Wstęp wolny, zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl

07.05 godz. 15:00-18:00 // sobota
Celebracja przemijania. Warsztaty z widzialnej naprawy odzieży
Podziurawione lub poplamione ubranie nie musi zostać wyrzucone. 
Przeciwnie, może to być okazja by spojrzeć na wspomnienie jego 
niefortunnego zniszczenia pod kątem celebracji przemijania i do-
dać mu wyjątkowości. Szycie ręczne może stanowić formę medyta-
cji, czule uczącą cierpliwości. Poprzez tę technikę ubranie staje się 
świadectwem przebytych doświadczeń i miłości zawartej w procesie 
naprawiania. Przynieś swoje zniszczone ubranie, by we wspólnym 
gronie nauczyć się od podstaw albo rozwinąć już istniejące umiejęt-
ności w szyciu ręcznym pod kątem widzialnej, artystycznej naprawy. 
Warsztat poprowadzi Maja Karina Rozbicka (@trashmajick), wielokie-
runkowa artystka. W ostatnich latach tworzy obrazki ze śmieci, napra-
wia ubrania i projektuje kalendarze.

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.
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14.05 godz. 13:00-16:00 // sobota
EKOsystem we Współdzielniku: sito-drukuj i noś od nowa
Spotkanie z grafiką warsztatową – sitodrukiem. Z przygotowanych 
specjalnie na warsztay matryc wykonywane będą nadruki na ulu-
bionych ubraniach, odratowanych przez uczestników. Prowadzenie: 
Agnieszka Saks.

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

18.05 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze z Jolantą Czerwono-
grodzką. UWAGA: w maju wyjątkowo we Współdzielniku.

Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

19.05 godz. 17:30-19:30 // czwartek
Roślinne konsultacje
Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać! 
Podczas dwugodzinnego dyżuru czekać będzie na Was nasza spe-
cjalistka Agnieszka Keller, która po stanie waszej rośliny oceni, co jej 
dolega i jakie kroki należy podjąć, by postawić ją na nogi. Agniesz-
ka odpowie na wszelkie pytania dotyczące pielęgnacji roślin, a w ra-
zie potrzeby przesadzi i odżywi przyniesione okazy. Agnieszka Kel-
ler ( @zielone_tarasy ) – florystka i architektka krajobrazu działająca 
pod szyldem „Zielone Tarasy”, prowadzi warsztaty roślinne w duchu 
less waste oraz kursy z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów 
zielonych.

Wstęp wolny, zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl
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28.05 godz. 13:00-14:30 // sobota
Tradycyjne zero waste – etnograficzne warsztaty dla dzieci
Czy zero waste to współczesna moda? Justyna Orlikowska z Pracow-
ni Etnograficznej udowodni dzieciom, że niekoniecznie! Na warszta-
cie porozmawiacie o tym, jak dawniej tradycyjnie wykorzystywano 
zużyte przedmioty i nadawano im drugie życie. Zrobicie też własne 
szmaciane lalki ze skrawków materiałów i wrócicie do domu z ludo-
wą pamiątką! Warsztat przeznaczony dla dzieci w wieku 6-10 lat. Ju-
styna Orlikowska – etnografka, antropolożka, od 2009 roku eduka-
torka i badaczka Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Prowadzi 
zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz szkolenia dla kadr kultury, współ-
tworzy materiały edukacyjne. Zaangażowana w projekty dotyczące 
m.in. wielokulturowości i kultur regionalnych, a także współczesnych 
nurtów antropologii. www.etnograficzna.pl

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

czerwcowe piątki godz. 17:00-20:00 
Dyżur naprawczy - skorzystaj z pomocy wolontariusza
Zapraszamy na dyżur naprawczy, podczas którego możesz skon-
sultować swój zepsuty sprzęt np. drobne AGD z naszym wolonta-
riuszem “złotą rączką”. Naprawicie go wspólnie lub dowiesz się jaką 
część warto dokupić i w jaki sposób ją wymienić. Do tej pory podczas 
dyżurów naprawiane były m.in. lampka, radio, wieszak na ubrania, 
elektroniczne zabawki i maszyna do szycia.

Wstęp wolny, zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl



9

4.06 godz. 13:00-16:00 // sobota
Kiedyś koszulka, teraz korale / Biżuteria ze starych t-shirtów
Rękodzielniczka Ewa Januszewska wyczarowywała u nas już róż-
ne skarby z odzieży, na przykład chodniczki lub woreczki na zaku-
py. Tym razem wystroicie się z jej pomocą w biżuterię wykonaną 
ze skrawków starych t-shirtów! Przynieście swoją znoszoną koszul-
kę lub skorzystajcie z zasobów Współdzielnika. Piękna pamiątka 
z warsztatów gwarantowana.

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

11.06 godz. 13:00-16:00 // sobota
Świadoma pielęgnacja włosów – ręczny wyrób 
szamponów w kostce
Szampon w kostce to coraz popularniejszy wybór w ekologicznej, 
świadomej pielęgnacji. Pozwala na znaczną oszczędność wody 
względem odpowiedników w plastikowych butelkach. Na warszta-
tach przekonacie się, że taki szampon możecie przygotować własno-
ręcznie. Pod okiem prowadzącej wykonacie uniwersalny delikatny 
szampon w kostce ze składników pochodzenia roślinnego, a także 
woreczek do kompletu z materiałów z odzysku. Jak zawsze, będzie 
również czas na nurtujące pytania i poszerzanie wiedzy z ekologicz-
nych rozwiązań! Prowadząca: Ola Kozakiewicz, specjalizująca się 
w tworzeniu kosmetyków naturalnych.

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.
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15.06 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze z Jolantą Czerwono-
grodzką. UWAGA: w czerwcu wyjątkowo we Współdzielniku.

Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

23.06 godz. 17:30-19:30 // czwartek
Roślinne konsultacje
Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać! 
Podczas dwugodzinnego dyżuru czekać będzie na Was nasza 
specjalistka Agnieszka Keller, która po stanie waszej rośliny oce-
ni, co jej dolega i jakie kroki należy podjąć, by postawić ją na nogi. 
Agnieszka odpowie na wszelkie pytania dotyczące pielęgnacji roślin, 
a w razie potrzeby przesadzi i odżywi przyniesione okazy. Agniesz-
ka Keller (@zielone_tarasy) – florystka i architektka krajobrazu dzia-
łająca pod szyldem Zielone Tarasy, prowadzi warsztaty roślinne 
w duchu less waste oraz kursy z zakresu zakładania i pielęgnacji te-
renów zielonych.

Wstęp wolny, zapisy: strefazajec.pl/instruktor/-
Wspoldzielnik#kursy. Uwaga! Zapisy ruszają w piątek 
w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.
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12.05 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Cześć, to ja - Osina / koncert Doroty Osińskiej
Najnowszy recital artystki, na który składają się utwory z dwóch ostat-
nich, w pełni autorskich płyty - „Cześć, to ja” i „Osina”. Koncert wyraź-
nie wybrzmiewa folkowo-countrowymi dźwiękami, które emocjonal-
nej twórczości tej artystki nadały spokoju, lekkości i dojrzałości. Dużo 
pięknych dźwięków, dużo emocji i dużo oderwania od często niezbyt 
kolorowej rzeczywistości. Może się zdarzyć trochę łez. Mogą się zda-
rzyć wybuchy wesołości. Każdy wieczór z Dorotą Osińską jest inny, 
gdyż to publiczność stanowi decydujący element jego przebiegu… 
DOROTA OSIŃSKA - wokalistka, aktorka, kompozytorka, autorka tek-
stów. Ma na koncie setki zagranych koncertów i spektakli, liczne cen-
ne nagrody muzyczne i teatralne, współpracę z największymi osobo-
wościami ze świata kultury w Polsce (Korcz, Satanowski, Konieczny, 
Szczepkowska) i na świecie (Jose Carreras Ricki Allison). Po sukcesie 
w II edycji programu The Voice of Poland rozpoczęła współpracę fo-
nograficzną z Universal Music Poland. W 2020 roku nakładem Wy-
dawnictwa Muzycznego MTJ ukazała się jej pierwsza autorska płyta 
„Cześć, to ja”, a w marcu 2022 druga zatytułowana „Osina”.

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

14.05 godz. 16:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzyką i tańcami. Potańcówkę 
poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej. Bilety dostępne w kasach WCK 
przy ul. Działdowskiej 6 i ul. Obozowej 85

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp 15 zł

M
U

ZYKA
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3.06 godz. 17:00 // piątek
Chwytaj dzień / Koncert Studia Słowa i Piosenki
Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Studia Sło-
wa i Piosenki. Pokochaliśmy go za niezwykłe poczucie humoru, dy-
stans do siebie, za wielkie serce i muzykę. 22 maja 2022 przypada 5. 
rocznica śmierci jednego z najbardziej utalentowanych polskich mu-
zyków - Zbigniewa Wodeckiego.” Kurtyna opadła, brawa nie milkną, 
ale Jego koncert trwa...”

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

12.06 godz. 15:00 // niedziela
Koncert uczniów sekcji fortepianu
Prezentowane utwory obejmują kilka epok muzycznych od baroku 
do współczesności. Poza utworami o charakterze klasycznym usły-
szymy również kompozycje z kręgu muzyki rozrywkowej.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

21.06 godz. 18:00 // wtorek
Fala dźwięku 83 - Noc Kupały
W Noc Kupały celebrujmy letnie przesilenie Słońca. W wyjątko-
wej parkowej aurze doznamy działania artystycznego duetu Anna 
Jankojć & Łukasz Horbów, koncertu Beniovska oraz warsztatów 
zielarskich.

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

M
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20.05 godz. 20:00 
// piątek
Titanic Sea Moon rozpoczął działalność 
w 2017 roku. Pierwsze koncerty zespół za-
grał w grudniu 2018 roku, a w wakacje 2019 
nagrał materiał na pierwszą płytę Exit nr 
2020. Została ona wydana na winylu i CD 
przez wydawnictwo Fonoradar Records. 
Członkowie zespołu wcześniej występowali 
w wielu zespołach m.in.: ewa braun, Guerni-
ca Y Luno, Wszystkie Wschody Słońca, Przy-
zwoitość, Shitface, Tornado Space Ship, Naj-
przyjemniejsi. Muzyka tria to psychodeliczny 
trans z elementami kraut oraz postrock.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 20 zł w przedsprzedaży  
(goout.net, biletyna.pl) 
25 zł w dniu koncertu
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29.05 godz. 19:00 // niedziela
Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu JEDNOKROTNI, w ramach 
którego gościmy wyjątkowe osobowości polskiej sceny muzyki kla-
sycznej. Trzecim gościem cyklu będzie wybitny akordeonista - Ma-
ciej Frąckiewicz. Wobec jego muzycznej wrażliwości nie sposób po-
zostać obojętnym. To wykonawca na miarę współczesności, w której 
młodzieńczy żywioł zderza się z doświadczeniem i głębią. Jego mu-
zyczne interpretacje tchną świeżością i nieposkromionym artystycz-
nym temperamentem. Jest laureatem wielu konkursów muzycznych 
oraz Paszportu Polityki w kategorii Muzyka Poważna 2013. Poroz-
mawiamy o soliście jako artyście łączącym role wykonawcy, twórcy 
i kuratora własnych projektów, a w programie koncertu wyjątkowy, 
oniryczny recital na akordeon z udziałem elektroniki i video See you 
in a Dreamland. 
Koncerty prowadzi organizatorka cyklu - laureatka Paszportu Polity-
ki 2020 Ania Karpowicz. W programie: Aleksander Kościów, Franz 
Schubert, Wladimir Ryabov, Staffan Mossenmark, Zygmunt Krauze, 
Henry Purcell, Wojciech Blecharz.

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

Maciej 
Frąckiewicz
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10.06 godz. 20:00 // piątek
Zespół (kiedyś) młodzieżowy o profilu słowno-muzycznym. Założony 
przez poetę Marcina Świetlickiego i członków zespołu Trupa Werte-
ra Utrata w 1992 roku w Krakowie. Ideą, która przyświecała założeniu 
formacji, było stworzenie atrakcyjnej artystycznie formy prezentacji 
wierszy pana Marcina, których mroczne piękno i żarliwość, wykra-
czały znacznie poza tradycyjnie uznany sposób komunikowania się 
poety z odbiorcą.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 35 przedsprzedaż (goout.net, biletyna.pl) 
45 zł w dniu koncertu

Świetliki
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25.06 godz. 16:00 // sobota
PARTYTURY SPOŁECZNE to cykl otwartych spotkań i koncertów, 
w ramach którego społeczności lokalne Woli gromadzące miesz-
kańców, pod kierunkiem zaproszonego artysty-lidera przygotują 
materiał muzyczny i zaprezentują go w formie koncertu lub formy 
audio-video. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomite posta-
ci polskiej sceny improwizowanej, a trzecim prowadzącym będzie 
mistrz basklarnetu i członek kultowego tria Bastarda – Michał Gór-
czyński. Ostatnie lata to dla Górczyńskiego okres nieustającej ak-
tywności twórczej. Od 2012 roku współtworzy on wraz z Janem 
Emilem Młynarskim i Piotrem Zabrodzki trio Pole (obecnie - Polon-
ka), inspirujące się muzyką ludową i mające na koncie dwa albumy. 
Od 2017 Górczyński działa także w ramach interpretującego muzy-
kę dawną projektu Bastarda (z Pawłem Szamburskim i Tomaszem 
Pokrzywińskim). Cykl prowadzi Laureatka Paszportów Polityki 2020 
Ania Karpowicz.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

Partytury 
Społeczne
Michał 
Górczyński
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30.06 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: BIAŁOSZEWSKI 100 - projekt muzyczno-
teatralny w setną rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego
Białoszewski 100 to projekt specjalnie przygotowany i premierowo 
zaprezentowany w setną rocznicę urodzin poety, prozaika i drama-
topisarza, Mirona Białoszewskiego. Choć od jego śmierci minęło 
prawie 40 lat, to nadal inspiruje swoją twórczością, w której bawił 
się słowem. Projekt będzie się składał z części muzycznej, w któ-
rej zaprezentowane zostaną kompozycje do tekstów Mirona Biało-
szewskiego m.in. słynna „Karuzela z madonnami”, do której muzy-
kę napisał Zygmunt Konieczny, świętujący w tym roku 85. urodziny. 
Piosenka powstała specjalnie dla wielkiej polskiej artystki piosenki, 
Ewy Demarczyk. 

Premiera utworu odbyła się w czerwcu 1962, czyli jednocześnie bę-
dziemy świętowali 60-lecie tej genialnej kompozycji. Usłyszeć bę-
dzie można również fragmenty „Pamiętnika z Powstania Warszaw-
skiego” z muzyką Mateusza Pospieszalskiego. Przypomnimy również 
postać Józefa „Ziutka” Szczepańskiego, poety-żołnierza, który rów-
nież urodził się sto lat temu i wspólnie zaśpiewamy hymn Woli, czyli 
„Pałacyk Michla”, który autor napisał podczas Powstania Warszaw-
skiego. Druga część projektu to działania aktorskie, na które złożą 
się teksty poetyckie Białoszewskiego. Producentem, reżyserem i wy-
konawcą będzie Artur Gotz - mieszkaniec Woli, aktor scen Warszawy 
i Łodzi, wokalista oraz uczniowie Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Ma-
chulskich w Warszawie pod opieką Adama Biernackiego. Produkcja: 
Fundacja Kultury i Sportu 44 w Warszawie, partner projektu: Wolskie 
Centrum Kultury. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny, zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
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19.05 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się przedsięwzięcie, do którego chcie-
libyśmy zaprosić dzieci w wieku między 4 a 6 rokiem życia. Punktem 
wyjścia naszych spotkań będą wystawy odbywające się w przestrze-
ni Otwartej Kolonii a założeniem jest poznawanie świata przez sztu-
kę i zabawę. Zajęcia będą zawierały: warsztaty plastyczne, słuchanie 
i tworzenie muzyki, opowieści z wykorzystaniem technik teatralnych. 
Prowadzenie: Dorota Porowska: aktorka, reżyserka, animatorka 
w wielu projektach artystycznych m.in. w Rezerwacie Dzikich Dzieci 
w Lublinie, Katarzyna Jedynak - animatorka kultury, instruktorka za-
jęć z dramy i Małgorzata Arszennik - animatorka, w warsztatach wy-
korzystuje elementy arterarapii i multimedia.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 14 17 69

13.05 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Tiki Rafa. Na krańcu świata / Teatr Bajaderka
Zapraszamy serdecznie na pełną przygód, morską opowieść o ko-
lorowej, przepięknej kuli ziemskiej! Wiatr kołysze morskie fale, więc 
wsiadajmy czym prędzej na pokład przepięknej Tiki Rafy, aby wraz 
z Kapitanem Koralem popłynąć w niezapomnianą podróż i poznać 
dalekie kontynenty! Usłyszymy porywające, morskie opowieści! Ka-
pitan Koral opowie o ciekawych miejscach na świecie i żyjących 
tam zwierzętach. W trakcie spektaklu usłyszymy piosenki, będzie-
my wspólnie rozwiązywali zagadki: słowne, dźwiękowe i plastyczne, 
a także wspólnie zatańczymy na pokładzie statku. Po spektaklu dzie-
ci otrzymają drobne upominki. Spektakl przeznaczony dla dzieci po-
wyżej 3 lat. Bilety: 12 złotych dzieci i dorośli

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 12 zł dzieci i dorośli / biletyna.pl
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majowe oraz czerwcowe wtorki i czwartki 
godz. 10:00–15:00 
Miejsce Swobodnej Zabawy
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 0–3 do miejsca, w którym 
w bezpiecznej przestrzeni, pełnej wyjątkowych sprzętów i zabawek, 
dzieci będą mogły eksplorować przestrzeń, poznawać i stawać się 
samodzielnymi. Miejsce Swobodnej Zabawy inspirowane jest peda-
gogiką waldorfską oraz koncepcjami Emmi Pikler. Zabawki i sprzęty 
w sali zrobione są z naturalnych materiałów (drewno, tkanina). Dzieci 
będą mogły wspinać się, chodzić po równoważniach, układać, cho-
wać, turlać, przesuwać… Rodzice będą mieli możliwość wspierania 
swoich dzieci w rozwoju poprzez obecność w pobliżu, to także oka-
zja do spotkania z innymi dorosłymi.

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny, zapisy: m.michalowska@wck-wola.pl, 22 631 30 51
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9.06 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się przedsięwzięcie, do którego chcie-
libyśmy zaprosić dzieci w wieku między 4 a 6 rokiem życia. Punktem 
wyjścia naszych spotkań będą wystawy odbywające się w przestrze-
ni Otwartej Kolonii a założeniem jest poznawanie świata przez sztu-
kę i zabawę. Zajęcia będą zawierały: warsztaty plastyczne, słuchanie 
i tworzenie muzyki, opowieści z wykorzystaniem technik teatralnych. 
Prowadzenie: Dorota Porowska: aktorka, reżyserka, animatorka 
w wielu projektach artystycznych m.in. w Rezerwacie Dzikich Dzieci 
w Lublinie, Katarzyna Jedynak - animatorka kultury, instruktorka za-
jęć z dramy i Małgorzata Arszennik - animatorka, w warsztatach wy-
korzystuje elementy arterarapii i multimedia.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 14 17 69

10.06 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka: Wyspa Pacynek / Teatr Pod Orzełkiem
Profesor Wyobraźni Hilary Szczebrzeszyński tym razem zaprasza 
w magiczną podróż na Archipelag Wysp Lalkowych. Dzieci wraz z ak-
torami przeniosą się na Wyspę Pacynek, i w formie wesołej zaba-
wy poznają budowę lalki – pacynki, którą spróbują ożywić, poznając 
technikę teatralnej animacji. W spektaklu zobaczymy scenki z bajki 
Czerwony Kapturek, historię przyjaźni pacynek Kropki i Kreski, a tak-
że rozśmieszy nas lalkowa klaunada. Przedstawienie ma charakter 
interaktywnej, teatralnej zabawy z elementami edukacyjnymi. Przed-
stawienie dla dzieci od lat 3.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 12 zł dzieci i dorośli / biletyna.pl
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majowe wtorki, środy i czwartki: 
Zachowaj twarz. Masaż i gimnastyka twarzy
Gimnastyka i masaż limfatyczny twarzy – nauka codziennej 
gimnastyki mięśni oraz samodzielnego wykonywania masażu 
limfatycznego twarzy.

wtorki: 10, 17.05 godz. 16:00 (ul. Młynarska 35a)
środy: 4, 11, 18.05 godz. 16:00 (ul. Działdowska 6) 
czwartki: 5, 12, 19.05 godz. 12:00 (ul. Działdowska 6) 

Wstęp wolny, zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69

4, 11, 18.05 godz. 17:00 // środa
Pilates #poSąsiedzku
Kameralne, bezpłatne warsztaty ruchowe (dla osób w każdym wieku), 
podczas których będziemy rozbudowywać i rozciągać mięśnie oraz 
uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

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

05, 12, 19, 26.05 godz. 16:00-17:00 // czwartek
EKOsystem: 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! https://bit.ly/kolopszczol

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

W
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18.05 godz. 19:15-20:35 // środa
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: 90 zł, zapisy: strefazajec.pl

25.05 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: woskowijki wracają
Warsztat, podczas którego przygotujesz powlekane naturalnym wo-
skiem pszczelim wielorazowe opakowanie na żywność. Woskowijki 
- czyli estetyczne chusteczki na kanapki, inspirowane są japońskim 
stylem życia i są doskonałą alternatywą dla pakowania jedzenia w fo-
lie spożywcze. Prowadzenie Agnieszka Saks.

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

czerwcowe wtorki, środy i czwartki: 
Zachowaj twarz. Masaż i gimnastyka twarzy
Gimnastyka i masaż limfatyczny twarzy – nauka codziennej 
gimnastyki mięśni oraz samodzielnego wykonywania masażu 
limfatycznego twarzy.

wtorki godz. 16:00 (ul. Młynarska 35a)
środy godz. 16:00 (ul. Działdowska 6)
czwartki godz. 12:00 (ul. Działdowska 6)

Wstęp wolny, zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69
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2, 9, 23, 30.06 godz. 17:00 // środa
Pilates #poSąsiedzku
Kameralne, bezpłatne warsztaty ruchowe (dla osób w każdym wie-
ku), podczas których będziemy rozbudowywać i rozciągać mięśnie 
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.

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

02, 30.06 godz. 16:00-17:00 // czwartek
EKOsystem: 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! https://bit.ly/kolopszczol

Koło Pszczół, Park Księcia Janusza
Wstęp wolny

8.06 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: kadzidła słowiańskie
Bylica zwyczajna to roślina stosowana przez Słowian do oczyszcza-
nia domostw. Dym z wysuszonej bylicy ma działanie przeciwbak-
teryjne i pomaga w wzmocnieniu sił witalnych. Podczas spotkania 
wykonamy wspólnie kadzidła z przygotowanych bylic, wrotyczu, 
dziurawca, krwawnika i innych wonnych ziół. Prowadzenie: Agniesz-
ka Saks, Krzysztof Kowalewski.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
wstęp: 25 zł; zapisy: strefazajec.pl
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11-12.06 godz. 11:00-16:00 // weekend
EKOsystem: Odratowane szkło
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: 220 zł; zapisy: strefazajec.pl

22.06 godz. 19:15-20:35 // środa
EKOsystem: henna na żywo
Warsztaty zdobienia ciała naturalną henną. W nastrojowej przestrze-
ni, wśród orientalnych zapachów i inspirującej muzyki, poznamy tra-
dycję mehendi. Prowadzenie: Agnieszka Saks

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 35 zł; zapisy: strefazajec.pl
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9.06 godz. 18:00 // czwartek
Mikro_wystawa#7 Lata 90. na Kole.  
Chłopaki i dziewczyny z osiedla - finał
Młodość w latach 90. na Kole. Muzyka, moda, marzenia o lepszym 
życiu, transformacja. Wystawa zostanie zaprezentowana w formie 
przedmiotów-osobistych pamiątek, archiwalnych zdjęć, utworów 
muzycznych i nagrań wspomnień chłopaków i dziewczyn z Koła. 
Część materiałów będzie można zobaczyć w przestrzeni wirtualnej 
Mozilla Hubs, zaprojektowanej przez artystę wizualnego Mateusza 
Kowalczyka.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

23.06 godz. 18:00 // czwartek
Wernisaż Mikro_wystawy#8 Osiedlowe boiska i lokalne kluby 
sportowe na Kole
Gdzie na Kole grano w piłkę nożną? Jak nazywały się lokalne kluby 
sportowe? Jak wyglądało sąsiedzkie kibicowanie taksówkarzy z uli-
cy Ożarowskiej? Wystawa wspomnień i prywatnych zdjęć z archi-
wów mieszkanek i mieszkańców osiedla połączone ze spotkaniem 
z dziennikarzami sportowymi i sympatykami KS Olimpia.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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13.05 godz. 17:00 // piątek
Tablica Wspomnień
Odsłonięcie mikro wystawy wspominającej osoby, które swoją pra-
cą, pasją i twórczością przyczyniły się do rozwoju i budowania tożsa-
mości Obozowej 85. Zapraszamy do współtworzenia i uzupełniania 
tablic o historie osób, które według Was powinny zostać docenione. 
Kontakt: k.jedynak@wck-wola.pl 609 018 424

22.05 godz. 17:00 // niedziela
Czas tanga, czas fokstrota
Zapraszamy na urodzinowe wydarzenie słowno-muzyczne. Dom 
Społeczny przy Obozowej 85 powstał w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego. Do tego okresu nawiązuje też koncert, któ-
ry rozpocznie wydarzenie słowno-muzyczne. W repertuarze koncer-
tu znajdą się utwory z lat 20. i 30. XX wieku, a więc tanga polskie 
i zagraniczne, slowfoksy, fokstroty i walce. Podczas koncertu para 
tancerzy zatańczy do wybranych utworów. Po koncercie odbędzie 
się lekcja podstawowych kroków tanga, najpopularniejszego stylu 
muzycznego dwudziestolecia międzywojennego. Na zakończenie 
wieczoru odbędzie się potańcówka do muzyki z płyt, która będzie 
okazją do wypróbowania nabytych umiejętności taneczych. Projekt 
jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, Dzielnicę Wola, a re-
alizowany jest przez Fundację Partytura we współpracy z Wolskim 
Centrum Kultury.

L AT
O b o z o w e j  8 5

Jubileusz
Obozowej 85
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4.06 godz. 16:00 // sobota
PAZY CZAR
Jubileuszowy koncert pełen pasji i talentów w towarzystwie laure-
atów różnych edycji Przeglądów Amatorskich Zespołów Artystycz-
nych PAZA

11.06 godz. 18:00 // sobota
Jubileuszowy Dancing na Kole
W ramach obchodów 85. jubileuszu Obozowej 85, zapraszamy 
na DANCING NA KOLE. Do tańca zagra Mała Orkiestra Dancingo-
wa, która swoją muzyką przeniesie nas w klimat lat dwudziestych 
i trzydziestych ubiegłego wieku. Szykuje się nam wieczór przywołu-
jące historię i klimat tego miejsca, pełen wspomnień i muzycznych 
szlagierów starej Warszawy. Mała Orkiestra Dancingowa gra wcze-
sny polski pop, bez nostalgii rekonstruując dźwięki ukryte pod szu-
mem starej płyty. Dwunastoosobowy skład wykonuje muzykę dwu-
dziestolecia międzywojennego zgodnie z duchem czasów, z której 
pochodzi. Korzystając z oryginalnych nagrań, orkiestra przygotowuje 
aranżacje utworów w takiej postaci, w jakiej zostały skomponowa-
ne i wykonuje je zachowując wierność stylowi. Wstęp z zaprosze-
niami, mile widziane stroje lub akcenty ubioru nawiązujące do lat 
trzydziestych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
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14.05 godz. 20:00 // sobota
Noc Muzeów: Kolonia Wawelberga - spacer historyczny
Wybudowane w latach 1898–1900, według projektu Edwarda 
Goldberga, najstarsze istniejące osiedle mieszkaniowe w Warsza-
wie. Hipolit Wawelberg – warszawiak, finansista i filantrop, ufundo-
wał je razem z żoną Ludwiką. Zrobili to z myślą o niezamożnych, 
pracujących mieszkańcach Warszawy, by poprawić ich byt i podwyż-
szyć status społeczny. Prowadzenie: Andrzej Chybowski ze Stowa-
rzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga.

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

04.05 godz. 13:00 // środa
Wirtualne spacery w Przystanku Koło
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. Tym razem na pokaz za-
praszamy do Przystanku Koło, czyli sąsiadującej z domem kultury 
restauracji specjalizującej się w kuchni polskiej. W czasie majowego 
pokazu będzie można zobaczyć dwa premierowe nagrania.

Restauracja Przystanek Koło, ul. Obozowa 80
Wstęp wolny
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17.05 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Wspólnoty. Urszula Jabłońska
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Urszuli Jabłoń-
skiej „Światy wzniesiemy nowe”. Rozmowę z autorką poprowadzi Xa-
wery 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 + transmisja online

14.05 godz. 20:00 // sobota
Noc Muzeów: Koło lat 90.
Zapraszamy na noc wypełnioną opowieściami o latach 90. na Kole. 
Spacer, pokazy wirtualnej rzeczywistości i mała gra miejska, w czasie 
której odkryjemy, jakie przedmioty były luksusem w czasach trans-
fomacji. Program nawiązuje do Mikro_wystawy#7 Lata 90. na Kole. 
Chłopaki i dziewczyny z osiedla. Wydarzenie z tłumaczeniem na ję-
zyk ukraiński. Więcej informacji na stronie www.wck-wola.pl

Bazar Olimpia, ul. Górczewska 56/60
Wstęp wolny
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29.05 godz. 14:00 - 21:00 // niedziela
Festiwal Hipolita i Ludwiki 2022
Na tegorocznym FESTIWALU HIPOLITA I LUDWIKI organizowanym 
przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga 
wystąpi Marcin Wasilewski Trio w składzie Marcin Wasilewski - pia-
no, Sławomir Kurkiewicz - kontrabas i Michał Miśkiewicz - perkusja. 
Zespół łączący wielką jazzową tradycję i nowoczesność w kluczo-
wej dla współczesnego jazzu i także ogromnie wymagającej formule 
fortepianowego trio, a jednocześnie potrafiący znaleźć w jej obrębie 
swój własny rozpoznawalny głos. 

Na festiwalu usłyszymy również Maritę Albán Juárez Quartet - gru-
pę założoną przez peruwiańsko - polskie rodzeństwo muzyków, wo-
kalistkę Maritę i perkusistę Josego Manuela w 2011 roku. Kwartet, 
w którym eksplorują tematy od tropicalismo i muzyki Afro-Peru. 

Fani folkloru Warszawy będą mogli obejrzeć spektakl /czytanie per-
formatywne „Tu kiedyś była Azja...! Rzecz o Kercelaku”, przy akom-
paniamencie Kapeli Sztajer w reżyserii Konrada Żygadło. Dzieci za-
praszamy na spektakl Teatru BAZA w reżyserii Tomasza Zadróżnego. 
Festiwalowi Hipolita i Ludwiki 2022 będzie towarzyszyła wystawa 
„Śladami Zbyszka Siemaszki”, opowieść o wybitnym fotografie i do-
kumentaliście odbudowy Warszawy.

Tematem wiodącym tegorocznego festiwalu będą działania na rzecz 
ochrony zabytków. Kolonia Wawelberga jako przykład renowacji. 

Festiwal Hipolita i Ludwiki to projekt non profit, organizowany 
przez społeczników, jako inicjatywa Stowarzyszenia Mieszkańców 
i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, realizowany przy wsparciu i pod pa-
tronatem Miasta Stołecznego Warszawa przy współpracy z Wolskim 
Centrum Kultury.

Wstęp wolny
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14.06 godz. 19:00 // wtorek
Blok urbanistyczny / Małe miasta. Marek Szymaniak
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Marka Szymania-
ka „Zapaść. Reportaże z mniejszych miast”. Rozmowę z autorem po-
prowadzi Xawery Stańczyk. 

Blok urbanistyczny to cykl dyskusji na temat faktycznie istnieją-
cej, a niekoniecznie namacalnej architektury miasta, jego struktu-
ry powstającej w działaniu i projektowanej wciąż na nowo. To roz-
mowa i refleksja o mieście wielowymiarowym i wielogatunkowym, 
przestrzeni zmian i trwania – takiej, w której nieustannie rozgrywa-
nych jest szereg interesów, a ich reperkusje pociągają za sobą ko-
lejne działania, rozbudzają pragnienia, lub przeciwnie, pozbawiają 
złudzeń. Tak rozumianemu miastu przyglądamy się wspólnie z au-
torami i autorkami publikacji dotyczących jego różnych aspektów: 
od mieszkalnictwa i budownictwa, przez muzykę i krajobraz dźwię-
kowy, po seksualność i inne aktywności mieszkańców i mieszkanek.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny + transmisja online
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Wynajmij 
Klubokawiarnię 
Sąsiedzką! 
To przestrzeń idealna pod: warsztaty kulinarne, warsztaty 
kreatywne dla młodzieży i rodziców z dziećmi, dla seniorów, 
spotkania sąsiedzkie lub kameralną imprezę rodzinną.

Kontakt: wynajem@wck-wola.pl

Przestrzeń składa się z:

• sala kawiarniana z zapleczem kuchennym – ok 50 m2 
powierzchni, wydarzenie maksymalnie na 30 osób

• ogród – 100 m2 powierzchni, wydarzenia 
maksymalnie na 80 osób

• Sprzęty/zasoby miejsca: krzesła, stoły, leżaki, pufy, 
zaplecze kuchenne, rzutnik, laptop, nagłośnienie, 
przewijak, toalety, zabawki, maty piankowe, huśtawki.



Titanic Sea Moon 

Świetliki

20.05 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 20 zł w przedsprzedaży (goout.net, biletyna.pl)  
25 zł w dniu koncertu

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

10.06 godz. 20:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 35 zł przedsprzedaż (goout.net, biletyna.pl) 
45 zł w dniu koncertu

JEDNOKROTNI: 
Maciej Frąckiewicz 


