
wtorki, czwartki 
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. 
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny, zapisy: 
m.michalowska@wck-wola.pl 
22 631 30 51

3, 10, 17, 24.08 – środa 
16:00 - 17:00
Masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni 
oraz samodzielnego wykonywania 
masażu limfatycznego twarzy.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: 
d.porowska@wck-wola.pl

4, 11, 18, 25.08 – czwartek 
12:00 - 13:00
Masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni 
oraz samodzielnego wykonywania 
masażu limfatycznego twarzy.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: 
d.porowska@wck-wola.pl

17:00 - 18:30
Pilates na Kole
Kameralne, bezpłatne warsztaty ruchowe 
(dla osób w każdym wieku) podczas 
których będziemy rozbudowywać 
i rozciągać mięśnie oraz uelastyczniać 
ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: 
d.porowska@wck-wola.pl

16:00 / 17:00 / 18:00
Kino VR
W każdą środę będzie można przenieść 
się do wirtualnej rzeczywistości 
i w wygodnym fotelu na goglach 
VR obejrzeć filmy przygotowane 
przez Wolskie Centrum Kultury 
we współpracy z artystą wizualnym 
Mateuszem Kowalczykiem. Ilość miejsc 
ograniczona, przy rezerwacji prosimy 
o wskazanie preferowanej godziny pokazu 
oraz wybór filmu: koncert Chryste Panie/ 
koncert Blokowisko/ performatywny 
Szaman Polski/ Spacery Peryskopowe – 
wybór krótkich filmów zarejestrowanych 
na Kole to okazja do przeniesienia się 
w różne rejony osiedla i wysłuchania 
wspomnień mieszkańców i mieszkanek.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: 609 018 424
ludzie@wck-wola.pl

18:15 - 19:45
Joga w tańcu
Praktyka składa się z 8 faz, m.in.: 
płynące asany, ćwiczenia na stojąco 
z mocnym oddechem, free dance, 
relaksacja, śpiewanie mantr 
z choreografią, cicha medytacja.  
Robisz tylko to i tylko tyle ile sama 
wybierasz. Prowadzenie: Dorota Kotlarz
Wolskie Centrum Kultury,  
ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

1.08 – poniedziałek 
16:00 - 18:00
Godzina „W” na Działdowskiej - 
warsztaty kreatywne i wspólne 
śpiewanie powstańczych piosenek
Razem z wami chcemy upamiętnić 
rocznice wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Z tej okazji 
przygotowaliśmy warsztat kreatywny, 
na którym będziemy tworzyć papierowe 
i materiałowe powstańcze opaski. 
Będziemy wyszywać i malować symbole 
Powstania Warszawskiego, a to wszystko 
przy piosenkach, które towarzyszyły na 
co dzień Powstańcom. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

04.08 – czwartek 19:00
Rocznica Rzezi Woli / Koncert Doroty 
Osińskiej
Pamięć ofiar Rzezi Woli zostanie 
upamiętniona chwilą zadumy, 
koncertem i wspólnym śpiewaniem 
znanych przedwojennych i wojennych 
piosenek. Dorota Osińska to jedna z 
najwybitniejszych polskich wokalistek. 
Artystka zaśpiewa między innym: 
„Warszawskie dzieci”, „Rozkwitały 
pąki białych róż”. Wokalistce będzie 
towarzyszył Paweł Stankiewicz. 
Organizatorzy: Wolskie Centrum 
Kultury i Inicjatywa Mieszkańców Skwer 
„Sierpnia 1944”.
Wstęp wolny

2.08 – wtorek 17:00
Oprowadzanie po Mikro_wystawach 
o osiedlu Koło
Sport i dzieciństwo na Kole, jak zmieniało 
się osiedle i wybrane budynki w okolicy 
Obozowej i dlaczego. Te i inne tematy 
pojawiły się na małych wystawach 
o powojennej historii Koła. Każda z nich 
powstała przy wykorzystaniu wspomnień 
i prywatnych zdjęć mieszkańców 
i mieszkanek osiedla.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Zapisy: ludzie@wck-wola.pl

17:00
15. Przejazd Świeczkowy
Zapraszamy na tradycyjny rowerowy 
przejazd śladem walk powstańczych. 
Poznamy zakątki Dzielnicy Wola, która 
jest szczególnie doświadczona przez 
działania wojenne. Współorganizatorzy: 
Marcin Czajkowski, Jerzy Pawlonek 
i Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Przyjaciół Kolonii Wawelberga.
Start: róg ulic Chłodna/Żelazna

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
Polsko – Ukraińskie Centrum 
Wolska, ul. Wolska 46/48 
01-187 Warszawa, 
tel. 609 890 454 
dlaukrainy@wck-wola.pl
www.wck-wola.pl

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

sier
W WOLSKIM 
CENTRUM 
KULTURY

05.08 – piątek 18:00
Oprowadzanie po wystawie-
laboratorium „W poszukiwaniu idei 
osiedla społecznego”
Czy osiedla społeczne, na których 
ciąży późniejsze odium PRL-owskiej 
„bylejakości”, są jedynie przeżytkiem 
minionej epoki? Na ile koncepcje 
te są nadal aktualne, w jaki sposób 
współczesne projekty architektoniczne 
i rozwiązania urbanistyczne nawiązują, 
odnoszą się do modernistycznych 
praktyk. Po wystawie oprowadzi kurator 
Artur Trojanek.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny



24.08 – środa 
I grupa 14:00, 
II grupa 16:00
Warsztaty tworzenia 
biżuterii decoupage
Międzypokoleniowe warsztaty w ramach 
których stworzymy kolczyki, wisiorki, 
czy breloczki. Prowadzi Jolanta 
Czerwonogrodzka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: ludzie@wck-wola.pl 
lub 609 018 424

25.08 – czwartek 11:00
Warsztaty tworzenia 
biżuterii z koralików
Międzypokoleniowe warsztaty tworzenia 
biżuterii z koralików, tym razem 
powstaną pierścionki. Prowadzi Jolanta 
Czerwonogrodzka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: ludzie@wck-wola.pl 
lub 609 018 424

26.08 – piątek 
I grupa 14:00, 
II grupa 16:00
Warsztaty tworzenia biżuterii 
techniką filcowania
Ufilcujemy kulki, z których potem 
można zrobić kolczyki, bransoletkę lub 
wisiorek. Wystarczy przed zajęciami 
porządnie wyczesać pupila! Jeśli ktoś 
nie ma sierści zwierzaka to zapewnimy 
owczą wełnę. Na warsztaty zapraszamy 
osoby w każdym wieku, Wstęp wolny. 
Prowadzenie: Jolanta Czerwonogrodzka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: ludzie@wck-wola.pl 
lub 609 018 424

27.08 – sobota 
15:00 - 21:00
Podwórkówka! - pożegnanie wakacji 
na Obozowej
Zapraszamy na PODWÓRKÓWKĘ, 
czyli sąsiedzką imprezę pod chmurką 
w luźnym klimacie sierpniowego 
popołudnia. W programie warsztaty 
i animacje dla osób w każdym wieku, 
set djski oraz wypoczynek na kocach 
i leżakach. W programie także 
wyjątkowa akcja „sKOŁOwany kundel”, 
dla piesków, ich właścicieli i miłośników 
zwierząt. Dowiecie się od weterynarzy i 
behawiorystów, jak prawidłowo karmić 
czworonogi i dbać o ich dobrostan.
Inicjatorką wydarzenia jest Dorota 
Gorczyca-Woźniak, organizatorka 
słynnego „Kundla z Gibalaka”.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

21:00
Nocny spacer po Lasku na Kole
Przyroda na Kole ma ogromną moc. 
Tak wielką, że mieszkańcy i mieszkanki 
osiedla z pokolenia na pokolenia 
opowiadają sobie niesamowite historie 
o zwierzętach, roślinach i miejscach 
na Kole, które ukształtowała natura. 
Będziemy szukać elementów tych 
historii spacerując nocą po Lasku 
na Kole i składać je w całość. Weźcie ze 
sobą latarki i coś przeciwdeszczowego, 
by pogoda nie przeszkodziła nam 
w poszukiwaniach.
Zbiórka: wejście do lasku  
od ul. Dobrogniewa  
zapisy: ludzie@wck-wola.pl

30.08 – piątek 11:00
Nienapisane bajki Marii Konopnickiej
Spektakl improwizowany - 
współtworzony z publicznością, 
na który zaprasza Fundacja „Szafa 
Kultury”. Wyruszymy na wyprawę pełną 
przygód, niespodziewanych zwrotów 
akcji, wesołych piosenek i niezwykłych 
postaci, składających się na bajkę, 
jaka jeszcze nigdy nie powstała. 
Projekt dofinansowany przez Biuro 
Edukacji m.st. Warszawy.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

POLSKO – UKRAIŃSKIE CENTRUM  
WOLSKA / ПОЛЬСЬКО – УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР ВОЛЬСЬКА

SŁOŃ NA WOLI / СЛОН НА ВОЛІ 
poniedziałek - piątek / Понеділок – п’ятниця 9:30 - 15:00
JOGA / ЙОГА 
wtorek, czwartek / bівторок, четвер 17:00 – 18:30
ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI /  
ТВОРЧІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
sobota / cубота 11:00 - 12:00
SPYNKA / СПИНКА
poniedziałek – piątek / Понеділок – п’ятниця 9:00 – 14:00
ul. Wolska 46/48 / вул. Wolska 46/48
szczegóły / деталі: wck-wola.pl/ukraina

19.08 – piątek 17:00
Gra w labirynt
Zabawa z konstrukcją antycznego 
labiryntu – geometrią, liczbą i kierunkami 
geograficznymi. Potem mapowanie 
przestrzeni i tworzenie własnych 
labiryntów. Prowadzenie: Dorota 
Porowska i Małgorzata Arszennik.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: 609 018 424 
ludzie@wck-wola.pl

23.08 – wtorek 16:00
Warsztaty tworzenia  
biżuterii z koralików
Wspólnie stworzymy bransoletki 
z koralików. Warsztaty dla osób 
dorosłych. Prowadzi Jolanta 
Czerwonogrodzka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: ludzie@wck-wola.pl 
lub 609 018 424

12.08 – piątek 17:00
„85 Obozowa”
Ćwiczenia koncentracji, pamięci 
i konceptualnego sposobu myślenia. 
Warsztat dla DZIECI I DOROSŁYCH. 
Prowadzenie: Dorota Porowska 
i Małgorzata Arszennik
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
zapisy: 609 018 424 
ludzie@wck-wola.pl

piątki  17:00 - 20:00
Dyżur naprawczy - skorzystaj 
z pomocy wolontariusza
Zapraszamy na dyżur naprawczy, 
podczas którego możesz 
skonsultować swój zepsuty 
sprzęt - drobne AGD - z naszym 
wolontariuszem „złotą rączką”. 
Naprawicie go wspólnie lub dowiesz 
się jaką część warto dokupić i w jaki 
sposób ją wymienić.
Współdzielnik, Wola Park, 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, zapisy: 
wspoldzielnik@wck-wola.pl

soboty po południu
Upcyklingowe soboty
W każde sobotnie popołudnie 
przerabiamy to, co uznano za 
odpad, w coś twórczego lub 
praktycznego. Aby być na bieżąco 
śledź Współdzielnik na Facebooku/ 
Instagramie lub odwiedź nas w Wola 
Parku i zapytaj o szczegóły.
Współdzielnik, Wola Park, 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny

06.08 – sobota 
13:00 - 16:00
Letnie warsztaty mydlarskie
Podczas warsztatu nauczysz 
się jak samodzielnie wykonać 
mydło z naturalnych, wegańskich 
składników. To idealne zajęcia 
na pierwsze zetknięcie się 
z tym procesem. Przygotujesz 
je pod okiem Oli Kozakiewicz 
specjalizującej się w tworzeniu 
ekologicznych produktów 
zapachowych.
Współdzielnik, Wola Park, 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy na www.strefazajec.pl 
uruchamiane w piątek w tygodniu 
przed wydarzeniem.

27.08 – sobota 
13:00 - 16:00
Makrama ścienna less waste
Makrama to sztuka tkania za 
pomocą węzłów. Na warsztacie 
wykonamy makramę, która będzie 
dekoracją ścienną. Nauczymy 
się podstawowych węzłów 
wykorzystywanych w tej technice 
i kreatywnie spędzimy czas 
wykorzystując wyłącznie materiały 
pochodzące z odzysku. Spotkanie 
poprowadzi Zuza Wasiak 
z „Zaradne warsztaty”.
Współdzielnik, Wola Park, 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy na www.strefazajec.pl 
uruchamiane w piątek w tygodniu 
przed wydarzeniem.

WSPÓŁ– 
DZIELNIK
WOLA PARK:

Zapraszamy na wakacyjne bez-
płatne działania przy Wolskim 
Centrum Kultury na ul. Obozowej 
85! Animacje rodzinne, atrakcje 
dla dzieci i młodzieży, warsztaty 
i działania angażujące mieszkań-
ców. Będzie można odpocząć na 
leżakach popijając kawę i zimne 
napoje, obejrzeć naszą wystawę 
o osiedlu Koło. Zapraszamy oso-
by w każdym wieku. Szczegółowy 
program na konkretne dni bę-
dzie pojawiać się na Facebooku 
Muzeum Szklanych Domów  
oraz na wck-wola.pl
Dom Społeczny,  
ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

Sprawdz szczegóły na  
wck-wola.pl/wakacje-na-obozowej

wtorki 16:00 - 19:00  
środy 16:00 - 19:00 
czwartki 11:00 - 14:00 
piątki 16:00 - 19:00

WAKACJE NA 
OBOZOWEJ

9.08 – wtorek 18:00
Blok urbanistyczny / Krajobraz. Natalia 
Budnik
Inspiracją dla spotkania będzie numer 
„Krajobraz” Kwartalnika Rzut. Rozmowę 
z Natalia Budnik, architektką krajobrazu 
i jedną z prowadzących numeru 
poprowadzi Xawery Stańczyk. Blok 
urbanistyczny to cykl dyskusji na temat 
faktycznie istniejącej, a niekoniecznie 
namacalnej architektury miasta, jego 
struktury powstającej w działaniu 
i projektowanej wciąż na nowo.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny+transmisja online


