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Dom Społeczny
ul. Obozowa 85
01-425 Warszawa,
tel. 22 836 22 15,
obozowa@wck-wola.pl

Otwarta Pracownia Malarska
ul. Wolska 50
01-184 Warszawa,
tel. 22 632 31 91,
r.galecki@wck-wola.pl

Wolskie Centrum Kultury
ul. Działdowska 6
01-184 Warszawa,
tel. 22 632 31 91,
sekretariat@wck-wola.pl

Amfiteatr Wolskiego Centrum
Kultury w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17,
01-128 Warszawa,
tel. 669 832 993
amfiteatr@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

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

Centrum Edukacji Historycznej
ul. Wolska 46/48
01-187 Warszawa,
ceh@wck-wola.pl

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

WSPÓŁDZIELNIK – S. 6

piątki godz. 17:00 – 20:00
Dyżur naprawczy
- skorzystaj z pomocy wolontariusza
3.09 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Kreatywne cerowanie. Jak wykorzystać
tradycyjną cerę w naprawianiu
współczesnych ubrań
8.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
Linoryt na tkaninie
- wydrukuj własny wzór na ubraniu
14.09 godz. 18:00 – 19:30 // środa
Druk roślinny techniką Hapa Zome
28.09 godz. 17:00 – 20:00 // środa
Punch needle - prosta i efektowna
metoda haftu
29.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
Krajobrazy z tkanin - szycie intuicyjne
z elementami haftu
1.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Kreatywne cerowanie. Jak wykorzystać
tradycyjną cerę w naprawianiu
współczesnych ubrań
8.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie - grupa podstawowa
12.10 godz. 17:00 – 20:00 // środa
Tradycyjny haft dla początkujących
15.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie - grupa
zaawansowana
19.10 godz. 18:00 – 19:30 // środa
Bawełniane kwietniki less waste
MUZYKA – S. 12

8.09 godz. 16:00 // czwartek
Partytury Społeczne Michał Górczyński
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
15.09 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek. Koncert jubileuszowy
Agnieszki Chrzanowskiej
„Bez Ciebie ja to nie ja”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
16.09 godz. 19:00 // piątek
Fala dźwięku 84 - Robert Curgenven
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
23.09 godz. 20:00 // piątek
Świetliki
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
25.09 godz. 19:00 // niedziela
Piotr Sałajczyk i Jakub Cetnarowski
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

30.09 godz. // piątek
Jubileusz 85-lecia Obozowej 85. Wspólnota
muzycznych intonacji. Szymanowski
/ Barwinski / Stecenko / Silwestrow /
Skoryk Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
7.10 godz. 20:00 // piątek
V Festiwal Od Bikiniarzy do Hipsterów Sza/
Za (Szamburski & Zakrocki)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
8.10 godz. 15:00 // sobota
Fala dźwięku 85 Emiter / Dorota Porowska
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
13.10 godz. 19:00 // czwartek
Scena dla wszystkich / Muzyczne lata 30.
- przeboje polskiej muzyki rozrywkowej
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
14.10 godz. 19:00 // piątek
Mikołaj Prościński & Friends
/ The Basshoopers
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
20.10 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek / Projekt kOFFta - recital
Anety Todorczuk z piosenkami
Jonasza Kofty
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
21.10 godz. 20:00 // piątek
V festiwal Od Bikiniarzy do Hipsterów/Baasch
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
22.10 godz. 17:00 // sobota
Jubileuszowy koncert sekcji
artystycznych WCK
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
29.10 godz. 16:00 // sobota
Partytury Społeczne: Marta Grzywacz
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
DLA NAJMŁODSZYCH – S. 25

8:00 – 16:00 // poniedziałek - piątek
SPYNKA - Grupa Animacji Przedszkolnej
/ СПИНКА – Група Анімації Дошкільної
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
wtorki, czwartki godz. 10:00 – 15:00
Miejsce Swobodnej Zabawy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
22.09 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
/ Barwy i drzewa
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15

14.10 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka / Teatr Bajaderka
„Podróże Panny Chmurki
i Pana Obłoczka w Cyberprzestrzeni”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
20.10 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
soboty / Субота godz. 11:00 – 12:00
Zajęcia plastyczne dla dzieci / Творчі
заняття для дітей
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska,
ul. Wolska 46/48, lok. U5
WARSZTATY – S. 29

poniedziałki (gr. zaawansowana),
czwartki (gr. początkująca),
start: 12 września godz. 17:00-18:00
Taniec Hawajski
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
21.09, 19.10 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
wtorki 16:00, czwartki 12:00
Zachowaj Twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
środy godz. 17:00
Ćwicz z Dorotą – Pilates #poSąsiedzku
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
SZTUKI WIZUALNE / FILM – S. 32

do 26 września godz. 12:00 – 19:00
// poniedziałek - piątek
FRAGMENTY - Wystawa malarstwa
Joanny Sułek-Malinowskiej
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
24.09 godz. 18:00 // sobota
Polsko-Ukraiński Wieczór Filmowy
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska,
ul. Wolska 46/48, lok. U5
SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA – S. 34

wtorki, czwartki / bівторок, четвер
godz. 17:00 – 18:30
Joga / Йога
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska,
ul. Wolska 46/48, lok. U5
2.09 godz. 15:00 // piątek
Nowe otwarcie Klubu Młodzieżowego
Centrum Edukacji Historycznej,
ul. Wolska 46/48, lok. U4

4.09 godz. 14:00 – 18:00 // niedziela
Amfiteatr Pełen Niespodzianek
- początek sezonu
Amfiteatr Wolskiego Centrum
Kultury, ul. Elekcyjna 17
7.09 godz. 18:30 – 20:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego
Stowarzyszenia Fotograficznego FOTA
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
10.09 godz. 12:00 – 22:00 // sobota
Kercelak 2022. „Dziś Panna Andzia ma
wychodne” - Święto warszawskiej Woli
Rondo Kercelak przy budynku
OPS, al. Solidarności 102
10.09 godz. 17:00 // sobota
Muzyka sakralna. Dlaczego współczesnemu
człowiekowi trudno ją zrozumieć?
- panel dyskusyjny
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
17.09 godz. 14:00 – 20:30 // sobota
Muranów Leży Nam na Sercu
- VI Piknik Podwórkowy
Podwórko wewnątrz osiedla, ul. Miła 22
od 20.09 godz. 17:00 – 20:00 // wtorki
Otwarta Obozowa
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
27.09 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny / Wizje przyszłości.
Joanna Erbel
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
5.10 godz. 18:30 – 20:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego
Stowarzyszenia Fotograficznego FOTA
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
7.10 godz. 12:00 // piątek
Czas na sztukę - nareszcie!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
14.10 godz. 18:00 // piątek
Klub Przyjaciół Zwierząt Online:
Gryzący Problem
Online
25.10 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny / Samorząd lokalny.
Andrzej Andrysiak
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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3.09 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Kreatywne cerowanie. Jak wykorzystać tradycyjną cerę
w naprawianiu współczesnych ubrań
Podczas warsztatu:
• nauczysz się wykonywać tradycyjne cerowanie oraz projektować
proste wzory na cerze -dowiesz się w jakich wypadkach warto zastosować tę technikę, a kiedy nie ma to sensu 
• poznasz ogólne zasady naprawiania ubrań 
• dowiesz się, jakie ubrania da się naprawić, a jakich raczej nie
Warsztat poprowadzi Kasia Banul, autorka bloga
www.bababanul.pl
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 26.08

8.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
Linoryt na tkaninie - wydrukuj własny wzór na ubraniu
Linoryt to technika graficzna polegająca na odbijaniu wzoru wyciętego w linoleum na papierze czy tkaninie, na podobnej zasadzie jak
używa się pieczątek. Na warsztacie poznasz podstawy techniki, wytniesz własny wzór i odbijesz go na przyniesionym lub znalezionym
we Współdzielniku ubraniu, kawałku tkaniny czy torbie. W ten sposób odświeżysz i nadasz nowy wygląd starym rzeczom. Warsztat poprowadzi Agnieszka Marcinkiewicz - graficzka i twórczyni wielkoformatowych linorytów, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych.
Wstęp 60 zł, zapisy poprzez www.strefazajec.pl uruchamiane
w piątek 2.09
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14.09 godz. 18:00 – 19:30 // środa
Druk roślinny techniką Hapa Zome
Na warsztacie wykonasz roślinne nadruki na bawełnianych t-shirtach
i płóciennych torbach w technice Hapa Zome. To japońska sztuka
barwienia tkanin pigmentami roślinnymi. Polega na wtłaczaniu barwnika podczas miażdżenia liści, kwiatów i łodyg. To prawdziwa sztuka, która pozwala uzyskać niepowtarzalne efekty i niebanalnie odmienić ulubione części garderoby. Prowadzenie: Agnieszka Keller
z „Zielone tarasy”.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 9.09

28.09 godz. 17:00 – 20:00 // środa
Punch needle - prosta i efektowna metoda haftu
Punch needle, czyli inaczej haft pętelkowy, wykorzystywany jest
do robienia poduszek, dywanów oraz innych dodatków. Podczas
warsztatu wykonasz naszywkę na ubranie, która pomoże uratować
zaplamioną lub podartą bluzkę. Warsztat poprowadzi Zuza Wasiak
z „Zaradne warsztaty”.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 23.09
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29.09 godz. 17:00 – 20:00 // czwartek
Krajobrazy z tkanin - szycie intuicyjne z elementami haftu
Odkryj swój kreatywny potencjał i daj starym materiałom nowe życie. Doświadcz procesu transformacji bezużytecznego w piękne za
pomocą własnych rąk. Pokażemy Ci jak przejść przez ten proces, poznasz kilka podstawowych ściegów hafciarskich oraz, jeśli wcześniej
nie miała/eś z tym styczności, nauczysz się korzystania z maszyny do
szycia. Prowadzenie: Agnieszka Marcinkiewicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych zajmująca się m.in. tkaniną artystyczną, oraz Anna
Niedziałkowska, animatorka Współdzielnika.
Wstęp: 20 zł, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 23.09

1.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Kreatywne cerowanie. Jak wykorzystać tradycyjną cerę
w naprawianiu współczesnych ubrań
Podczas warsztatu:
• nauczysz się wykonywać tradycyjne cerowanie oraz projektować
proste wzory na cerze -dowiesz się w jakich wypadkach warto zastosować tę technikę, a kiedy nie ma to sensu 
• poznasz ogólne zasady naprawiania ubrań 
• dowiesz się, jakie ubrania da się naprawić, a jakich raczej nie
Warsztat poprowadzi Kasia Banul, autorka bloga
www.bababanul.pl
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl,
uruchamiane w piątek 23.09
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8.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie - grupa podstawowa
Powtarzamy jedno z najbardziej lubianych wydarzeń we Współdzielniku. Podczas warsztatu nauczysz się jak samodzielnie wykonać mydło z naturalnych, wegańskich składników i zabierzesz ze
sobą trzy przygotowane przez siebie kostki. Przygotujesz je pod
okiem Oli Kozakiewicz specjalizującej się w tworzeniu ekologicznych produktów zapachowych. To idealne zajęcia na pierwsze zetknięcie się z tym procesem.
Wstęp 60 zł, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 30.09

12.10 godz. 17:00 – 20:00 // środa
Tradycyjny haft dla początkujących
Haft to wdzięczna technika rękodzielnicza, do wykonania której nie
potrzeba wielu materiałów. Dzięki nauce podstawowych ściegów
zyskasz dodatkową umiejętność, która pomoże Ci w kreatywnym
ratowaniu uszkodzonych ubrań. Warsztat poprowadzi Zuza Wasiak
z „Zaradne warsztaty”.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 7.10
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15.10 godz. 13:00 – 16:00 // sobota
Warsztaty mydlarskie - grupa zaawansowana
Po raz pierwszy zapraszamy na rozszerzoną wersję jednego z najpopularniejszych wydarzeń we Współdzielniku. Na warsztacie wykonasz pół kilo naturalnego mydła sodowego, metodą „na zimno”. Mydło powstanie z wegańskich, wysokiej jakości składników. Wszystkie
osoby uczestniczące przygotują mydło z tego samego przepisu, jednak dzięki możliwości dodania wybranego olejku eterycznego i pobawienia się naturalnymi barwnikami, każdy wyjdzie z unikalnym
mydlarskim dziełem! W trakcie warsztatów porozmawiamy o podstawach teoretycznych tworzenia mydła i doborze odpowiednich składników. Wyjdziesz zatem nie tylko z własnym mydłem, ale i porządną
dawką mydlarskiej wiedzy. Prowadzenie: Ola Kozakiewicz specjalizująca się w tworzeniu ekologicznych produktów zapachowych.
UWAGA: Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które brały wcześniej udział w podstawowym warsztacie mydlarskim z Olą.
Wstęp: 80 zł, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 7.10
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19.10 godz. 18:00 – 19:30 // środa
Bawełniane kwietniki less waste
Przy użyciu znoszonej koszulki bawełnianej, kilku drewnianych obręczy i ogromnej dozy wyobraźni, stworzysz kwietnik w duchu less
waste. W trakcie warsztatu zabarwisz przyniesione części garderoby, zaplanujesz indywidualny wzór kwietnika i wypleciesz go metodą
makramy. Prowadzenie: Agnieszka Keller z „Zielone tarasy”.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy na www.strefazajec.pl
uruchamiane w piątek 14.10

piątki godz. 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
Tomkiem, złotą rączką. Naprawicie go wspólnie lub dowiesz się jaką
część warto dokupić i w jaki sposób ją wymienić zgodnie z ideą „naprawiaj, nie wyrzucaj!”.
Wstęp wolny, zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl
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MUZYKA
MUZYKA
12

MUZYKA

Partytury
Społeczne
Michał
Górczyński
8.09 godz. 16:00 // czwartek
PARTYTURY SPOŁECZNE to cykl otwartych spotkań i koncertów,
w ramach którego społeczności lokalne Woli, pod kierunkiem zaproszonego artysty-lidera przygotują materiał muzyczny i zaprezentują go w formie koncertu lub formy audio-video. Można wziąć udział
w nowej, nieprzewidywalnej i kreatywnej akcji muzycznej. W projekcie zaplanowane są dwa spotkania z artystą, podczas których będziecie wspólnie wykonywać “instrumenty” i układać partyturę, a następnie wspólny koncert finałowy, na który możesz zaprosić bliskich
i przyjaciół. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomite postaci polskiej sceny improwizowanej, a trzecim prowadzącym będzie
mistrz basklarnetu i członek kultowego tria Bastarda – Michał Górczyński. Ostatnie lata to dla Górczyńskiego okres nieustającej aktywności twórczej. Od 2012 roku współtworzy on wraz z Janem Emilem
Młynarskim i Piotrem Zabrodzki trio Pole (obecnie - Polonka), inspirujące się muzyką ludową i mające na koncie dwa albumy. Od 2017 Górczyński działa także w ramach interpretującego muzykę dawną projektu Bastarda (z Pawłem Szamburskim i Tomaszem Pokrzywińskim).
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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MUZYKA

Retro Czwartek.
Koncert jubileuszowy Agnieszki
Chrzanowskiej „Bez
Ciebie ja to nie ja”
15.09 godz. 19:00 // czwartek
Tytuł koncertu jest zarazem tytułem piosenki stanowiącej zapowiedź
nowego, dziewiątego albumu Agnieszki, którego premiera planowana jest na koniec 2022 roku. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną wybrane utwory z poprzednich albumów: „Nie bój się nic nie
robić, „Cały świat płonie”, „Tylko dla kobiet”, „Ogień olimpijski”, „Bez
udziału gwiazd” i „Piosenki do mężczyzny” oraz piosenki premierowe, które wspólnie tworzą dialog przeszłości z teraźniejszością. Ważnym elementem koncertu są rozmowy z publicznością, z których artystka jest znana od czasu swojego debiutu w Piwnicy pod Baranami
w 1996. Tym razem porozmawiamy o tym jak nasze poglądy i widzenie świata zmieniają się wraz z upływem czasu. Piosenki są swoistą
archiwizacją wspomnień, poglądów i emocji. Koncert „Bez Ciebie ja
to nie ja” jest znakomitą okazją to reflekcji nad tym, co ma dla nas
prawdziwą wartość i znaczenie.
Agnieszka Chrzanowska – autorka ponad dwustu piosenek, artystka
Teatru Piosenki związana z Piwnicą pod Baranami. Laureatka trzech
prestiżowych nagród na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wydała osiem autorskich albumów, z których „Cały świat płonie” i „Tylko dla kobiet” były nominowane do Nagrody Fryderyka, a
Ogień olimpijski” otrzymał Brązowy Wawrzyn Olimpijski w Dziedzinie Sztuki.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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MUZYKA

Fala dźwięku 84 Robert Curgenven
16.09 godz. 19:00 // piątek
Specjalny, audio-wizualny koncert w wykonaniu Roberta Curgenvena i Kathleen McDowall! Artyści zaprezentują album SPECTRES
z 2021 r., część tryptyku Beyond Enclosures. Robert Curgenven to
urodzony w Australii irlandzki artysta dźwiękowy i kompozytor, znany
także ze swoich instalacji. W swojej pracy kładzie nacisk na fizyczność, naszą reakcję na dźwięk i jego związek z miejscem, powietrzem, pogodą i architekturą.
Miejsce: TBA
Wstęp wolny
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MUZYKA

Świetliki
23.09 godz. 20:00 // piątek
ŚWIETLIKI - zespół (kiedyś) młodzieżowy o profilu słowno-muzycznym. Założony przez Marcina Świetlickiego i członków zespołu TRUPA WERTERA 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, wykraczały znacznie poza tradycyjnie uznany sposób komunikowania się poety z odbiorcą.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 35 zł w przedsprzedaży / 45 zł w dniu koncertu
(Bilety via GoOut i Biletyna)
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MUZYKA

Piotr
Sałajczyk
i Jakub
Cetnarowski
25.09 godz. 19:00 // niedziela
Zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach pasma koncertowego
muzyki klasycznej JEDNOKROTNI w Wolskim Centrum Kultury. Gościć będziemy wyjątkowe osobowości polskiej sceny muzyki klasycznej. Artyści w domowej atmosferze Domu Społecznego na Obozowej 85 opowiedzą o swojej drodze do sukcesu, razem zastanowimy
się, czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze soliści, porozmawiamy
też o społecznej odpowiedzialności muzyki. Po raz kolejny „jednokrotność” będzie nosić dwa imiona - podczas koncertu i rozmowy
skupimy się na często niełatwej dla obu stron relacji uczeń-mistrz,
a naszymi gośćmi będą Piotr Sałajczyk znakomity pianista, solista
i wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach oraz jego student
Jakub Cetnarowski, wyróżniający się młody artysta. Czy muzyka klasyczna wyjdzie kiedyś z przymusu „terminowania” u mistrza? Jak
zmienia się relacja nauczyciel-uczeń wraz z przemianami społecznymi w otaczającym nas świecie? Porozmawiamy i zagramy, choć nie
będzie to „Uczeń Czarnoksiężnika”. Rozmowę i koncert poprowadzi
kuratorka cyklu - Ania Karpowicz.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp 15 zł (Bilety via GoOut i Biletyna)
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MUZYKA

Jubileusz 85-lecia
Obozowej 85. Wspólnota
muzycznych intonacji
Szymanowski / Barwinski
/ Stecenko / Silwestrow /
Skoryk
30.09 godz. 19:00 // piątek
Spotkanie ważnych osobowości XX wieku. Zestawienie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów z dziełami
elity twórców ukraińskich, zasługujących bez wątpienia na głębsze
poznanie. Artyści zaprezentują wyjątkowy koncert-spektakl łączący różne formy wyrazu: pieśń, muzykę instrumentalną oraz taniec
współczesny. Interpretacji arcydzieł I poł. XX wieku podejmie się
czwórka wybitnych artystów, z sukcesami występujących na estradach świata: Ewa Leszczyńska – sopran, Kamila Olesińska – taniec
współczesny, Hubert Giziewski & Piotr Motyka - duet akordeonowy.
Warstwę muzyczną tworzy połączenie współczesnych, arcybogatych
brzmieniowo akordeonów koncertowych i śpiewu klasycznego. Program ukazuje jedne z najważniejszych dzieł kompozytorów w zupełnie nowym brzmieniowo i wizualnie wymiarze, dzięki czemu sztuka
ta ma możliwość dotarcia zarówno do wytrawnych jak i młodych odbiorców, lubujących się w różnych formach artystycznych.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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MUZYKA

V Festiwal
Od Bikiniarzy
do Hipsterów
Sza/Za (Szamburski
& Zakrocki)
7.10 godz. 20:00 // piątek
Festiwal prezentuje najważniejsze nowe estetyki muzyczne: indie,
electro, impro/klezmer jazz czy miejski folk, poprzez pryzmat najciekawszych polskich zespołów. Panowie od ponad 15 lat wspólnie grają, nagrywają, improwizują, animują i reinterpretują. W klubie,
w teatrze, w kinie, w Łodzi i Tokio. Mimo pozornie ograniczonego instrumentarium, za pomocą efektów, śpiewu, pętli, mowy, przeszkadzajek i nieograniczonej wyobraźni tworzą wielowarstwowe, bogate brzmienie, piszą z marszu wielopokoleniowe sagi, dodają smaku
i zapachu do opowieści z podróży, reżyserują na nowo filmy nieme
i sprawiają, że czujemy się jak dzieci oglądając animacje starsze od
naszych rodziców.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, obowiązują wejściówki (via Biletyna)
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MUZYKA

Fala dźwięku 85
Emiter / Dorota
Porowska
8.10 godz. 15:00 // sobota
Marcin Dymiter (Emiter) porusza się w kręgu elektroniki, field recordingu i muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska, muzykę do filmów, spektakli teatralnych, wystaw
i przestrzeni publicznych. W ramach Fali dźwięku zagra soundscape set przygotowany specjalnie na tę okazję. Punktem wyjścia jest
prezentacja nagrań terenowych w dialogu z akustycznym kontekstem miejsca. Soundscape set jest dźwiękowym „czytaniem” miasta, jego architektury, polemiką z ideą rozrywkowych live setów
granych w przestrzeni publicznej. Odnosząc się do kulturowego
idiomu dj’a oraz sound systemu, soundscape set przywołuje kategorię dźwięków „nieobecnych” lub takich, które nie przystają
do rozrywkowej konwencji. Dorota Porowska – aktorka, reżyserka, choreografka. W ramach wydarzenia realizuje z uczestnikami
działanie opierające się na OBSERWACJI wycinka miasta. Jest to
swego rodzaju medytacja, ćwiczenie pamięci, koncentracji i potem konceptualny sposób przetworzania jej wyników. Podstawą
działania jest zabawa z liczbą. Start: Obozowa 85, spacerem po
osiedlu Koło dotrzemy do miejsca wydarzenia.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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13.10 godz. 19:00 // czwartek
Występ/opowieść o niepowtarzalnym muzycznym klimacie, który panował na salonach i ulicach w Polsce XX-lecia. Usłyszymy:
„Umówiłem się z nią na 9-tą”, „Chodź na Pragę”, „O’key”, „Już taki jestem zimny drań” i wiele innych. W podróż po polskiej muzyce rozrywkowej zabierze nas Przemysław Sumyk znany na TikToku jako
Klasyczny__.

MUZYKA

Scena dla wszystkich / Muzyczne lata 30. - przeboje polskiej
muzyki rozrywkowej

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

14.10 godz. 19:00 // piątek
Mikołaj Prościński & Friends / The Basshoopers
Muzyczna uczta sięgająca po gatunki takie jak rock, funk, dance, aż
po rap wymieszany z punkiem, czy jazzem. Przygotujcie się na niesamowitą energię płynącą ze sceny tego dnia. Koniecznie rozgrzejcie
się przed koncertem, ponieważ będziemy tańczyć, bawić się i krzyczeć. Nie zabraknie również wolniejszych kawałków do chwilowego
złapania oddechu i delikatnego pobujania się w rytm muzyki. Wydarzenie w ramach kontynuacji współprac artystycznych zapoczątkowanych projektem Mobilna Scena Muzyczna.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 15 zł (Bilety via GoOut i Biletyna)
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MUZYKA

Retro Czwartek
/ Projekt kOFFta
- recital Anety
Todorczuk
z piosenkami
Jonasza Kofty
20.10 godz. 19:00 // czwartek
Koncert złożony z kilkunastu utworów Jonasza Kofty. Aktorka wybrała te najbardziej emocjonalne i kobiece. Jonasz Kofta doskonale rozumiał płeć piękną, przez co jego teksty brzmią niezwykle uniwersalnie; odbiera się je tak, jakby napisane były wczoraj. Założeniem
„Projektu kOFFta” było takie dobranie utworów, aby ich wydźwięk
był mocno współczesny. Tomasz Krezymon zaaranżował na nowo
kompozycje, nadając im brzmienie elektroniczne. Napisał też muzykę do trzech, dotąd nieśpiewanych wierszy Kofty, w dość oryginalnym, współczesnym stylu. Koncert jest też poniekąd przekrojem
twórczości poety i kabareciarza. Zespół w składzie: Tomasz Krezymon - fortepian, Paweł Stankiewicz - gitara, Szymon Linette/ Paweł
Maruszak - perkusja, Kornel Jasiński - bas.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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MUZYKA

V festiwal Od
Bikiniarzy do
Hipsterów / Baasch
21.10 godz. 20:00 // piątek
Festiwal prezentuje najważniejsze nowe estetyki muzyczne: indie,
electro, impro/klezmer jazz czy miejski folk, poprzez pryzmat najciekawszych polskich zespołów. Baasch otwierał koncerty Tricky’ego i Bloodgroup. Występował w Niemczech, we Francji, na Islandii, Węgrzech, Litwie, w Czechach, Rumunii, a także w Chinach.
Od 2017 roku Baasch koncertuje z zespołem w składzie: Robert
Alabrudziński – perkusja, Alek Żurowski – synth, Tomasz Mreńca
– skrzypce.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, obowiązują wejściówki via Biletyna

22.10 godz. 17:00 // sobota
Jubileuszowy koncert sekcji artystycznych WCK
Dom Społeczny przy ul. Obozowej 85 świętuje swoje 85-lecie!
To najdłużej nieprzerwanie działający dom kultury w Warszawie,
a przez te 85 lat przewinęło się przez niego wiele wspaniałych
i nagradzanych na konkursach grup artystycznych. Z tej okazji,
zapraszamy na jubileuszowy koncert sekcji artystycznych związanych z Wolskim Centrum Kultury!
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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29.10 godz. 16:00 // sobota
MUZYKA

Partytury Społeczne: Marta Grzywacz
PARTYTURY SPOŁECZNE to cykl otwartych spotkań i koncertów,
w ramach którego społeczności lokalne Woli, pod kierunkiem zaproszonego artysty-lidera przygotują materiał muzyczny i zaprezentują go w formie koncertu lub formy audio-video. Co dwa miesiące
będzie można wziąć udział w nowej, nieprzewidywalnej i kreatywnej akcji muzycznej. W projekcie zaplanowane są dwa spotkania
z artystą, podczas których będziecie wspólnie wykonywać “instrumenty” i układać partyturę, a następnie wspólny koncert finałowy,
na który możesz zaprosić bliskich i przyjaciół. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomite postaci polskiej sceny improwizowanej, a trzecim prowadzącym będzie kompozytorka, wokalistka
i improwizatorka Marta Grzywacz. Marta Grzywacz jest wykładowczynią Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, członkinią kooperatywy Hashtag Ensemble, ma w dorobku znakomite płyty The
Untuition Orchestra, a także solowe występy na festiwalu Sacrum
Profanum w ramach akcji archi-solos. Marta Grzywacz ceni i interpretuje słowo, dla Partytur Społecznych przygotowała scenariusz
muzyczno-słowno-performatywny.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny
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DLA NAJMŁODSZYCH

DLA
NAJMŁODSZYCH
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8:00 – 16:00 // poniedziałek - piątek
SPYNKA - Grupa Animacji Przedszkolnej / СПИНКА – Група
Анімації Дошкільної

DLA NAJMŁODSZYCH

W Grupie Animacji Przedszkolnej dla dzieci 3-6 lat odpowiadamy na
potrzeby dzieci i zapewniamy im bezpieczną przestrzeń oraz opiekę
wyszkolonych animatorek. Program SPYNKA realizowany jest przez
Fundację Rozwoju Dzieci w partnerstwie z UNICEF oraz we współpracy z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. / Запрошуємо до Спинкі (простору для Вас і Ваших дітей) на регулярні заняття декілька разів на тиждень. В групі дошкільної анімації
для дітей 3-6 років запевняємо безпечний простір для дітей і опіки професійних аніматорок. Програма Спинка реалізована Фондом Розвитку Дітей в партнерстві з ЮНІСЕФ і співпраці з державними і недержавними організаціями.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

wtorki, 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 pedagogiką 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, chować, turlać, przesuwać… Rodzice będą mieli możliwość wspierania
swoich dzieci w rozwoju poprzez obecność w pobliżu, to także okazja 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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22.09 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka / Barwy i drzewa
Warsztaty artystyczne skierowane do dzieci w wieku 4-6 lat.
Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu dowiemy się między innymi,
czym się różnią barwy ciepłe od zimnych i co z tego wynika oraz czy
można rozpoznać gatunek drzewa z daleka? Prowadzenie: Małgorzata Arszennik, Dorota Porowska.

14.10 godz. 18:00 // piątek

DLA NAJMŁODSZYCH

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

Dobranocka / Teatr Bajaderka „Podróże Panny Chmurki i Pana
Obłoczka w Cyberprzestrzeni”
Panna Och-Chmurka jest duszą towarzystwa. Uwielbia poznawać
świat, podróżować oraz czytać ciekawe książki. Z kolei Pan Obłoczek
jest zwolennikiem spędzania czasu przy komputerze, grania w różne gry na konsoli oraz przesiadywania w Internecie. Bohaterowie
wspólnie zauważają, że świat staje się mniej kolorowy, a wypłowiałe boiska, podwórka i huśtawki zarastają betonem. Dlaczego większość czasu spędzamy przy telefonie lub komputerze? Czy możemy
jeszcze uniknąć sieciowej eksplozji? Kim jest Sieciowy Wirus, który
czai się za internetową witryną? Dzieci na własne oczy zaobserwują
jak wygląda świat, kiedy nadużywa się nowych technologii, a zapomina o relacjach z rodziną, przyjaciółmi, czy o zabawie na świeżym
powietrzu! Zobaczymy dlaczego warto rozwijać swoją wyobraźnię
oraz w jakiej rzeczywistości lepiej przebywać: wirtualnej czy realnej?
Spektakl dla dzieci od 3 lat, czas trwania 60 min.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 12 zł (dzieci i dorośli) via Biletyna
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20.10 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka
Warsztaty artystyczne skierowane do dzieci w wieku 4-6 lat, Prowadzenie Małgorzata Arszennik, Dorota Porowska.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 114 17 69
DLA NAJMŁODSZYCH

soboty / Субота godz. 11:00 – 12:00
Zajęcia plastyczne dla dzieci / Творчі заняття для дітей
Mówimy po polsku, ukraińsku i w języku sztuki. / Розмовляемо
польською, українською і мовою творчості.
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska, ul. Wolska 46/48, lok. U5
Zapisy: dlaukrainy@wck-wola.pl / Реестрація на заняття:
dlaukrainy@wck-wola.pl

28

WARSZTATY

WARSZTATY

29

poniedziałki (gr. zaawansowana),
czwartki (gr. początkująca), start: 12 września
godz. 17:00-18:00
Taniec Hawajski
Warsztaty tańca hawajskiego dla seniorów. Prowadząca – Małgorzata Szokalska – od lat zajmuje się zagadnieniami zdrowia człowieka zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym oraz rozwojem wewnętrznym człowieka. Od 2001 r. zajmuje się hawajską pracą
z ciałem – Kino Mana – obejmującą masaż, taniec i hawajską filozofię życia.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny, zapisy: m.michalowska@wck-wola.pl, 22 631 30 51

WARSZTATY

21.09, 19.10 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze
z Jolantą Czerwonogrodzką.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69

30

wtorki 16:00, czwartki 12:00
Zachowaj Twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Gimnastyka i masaż limfatyczny twarzy – nauka codziennej gimnastyki mięśni oraz samodzielnego wykonywania masażu limfatycznego twarzy. Prowadzenie: Dorota Porowska.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69

środy godz. 17:00
Ćwicz z Dorotą – Pilates #poSąsiedzku

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

WARSZTATY

Kameralne, bezpłatne warsztaty ruchowe (dla osób w każdym wieku), podczas których będziemy rozbudowywać i rozciągać mięśnie
oraz uelastyczniać ciało. Prowadzenie: Dorota Porowska.
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FILM / SZTUKI WIZUALNE
32

SZTUKI
WIZUALNE / FILM

do 26 września godz. 12:00 – 19:00
// poniedziałek - piątek
FRAGMENTY - Wystawa malarstwa Joanny Sułek-Malinowskiej
Wystawa Joanny Sułek-Malinowskiej Fragmenty” to nowy cykl obrazów, składających się z pejzaży zarejestrowanych podczas spacerów. W swoich pracach artystka doprowadza drzewo do płaskiej formy, kształtu, który oddaje charakter elementu pejzażu. Na
powierzchni obrazu budowanego jednorodnymi plamami, pojawia się symboliczna przestrzeń, zaznaczona jedynie odcieniami
barw. Zabawa kolorystyczna sprawia, że uczestniczymy za każdym razem w nowym, wymyślonym przez artystkę świecie. Porządek, czystość oraz oszczędność kompozycji redukują niepotrzebne bodźce, skupiając jednocześnie naszą uwagę na obrazie. Na
wystawie można podziwiać dzieła wykonane w różnych technikach: akryl, akwarela oraz tusz.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

24.09 godz. 18:00 // sobota
Polsko-Ukraiński Wieczór Filmowy / Польсько-Український
Кіновечір

Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska, ul. Wolska 46/48, lok. U5
Wstęp wolny

FILM / SZTUKI WIZUALNE

Międzydzielnicowa, międzypokoleniowa i międzykulturowa integracja przy filmie i kawie. Wieczór filmowy to doskonała okazja do
poznania nowych osób, wymiany poglądów, a nawet podniesienia
swoich umiejętności lingwistycznych w niezobowiązującej atmosferze. Partnerzy: Fundacja Language Levels oraz Żoliborski Dom
Kultury. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Wsparcie Ukrainy” finansowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na
rzecz Dzieci UNICEF. / Міжнародна, міжкультурна і міжвікова інтеграція під фільм і каву. Кіновечір – це чудова можливість познайомитись з новими людьми, поділитися поглядами, а також
підвищити свої лінгвістичні навики у приємній атмосфері. Наші
партнери: Fundacja Language Levels і Будинок Культури Жолібож. Зустріч відбувається в рамках проєкту «Підтримка України» що фінансується Дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ.
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SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
34

SĄSIEDZKIE
/ SPOTKANIA

wtorki, czwartki / bівторок, четвер
godz. 17:00 – 18:30
Joga / Йога
Relaksacyjny trening ciała. / Релаксаційний тренінг тіла.
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska, ul. Wolska 46/48, lok. U5
Zapisy: dlaukrainy@wck-wola.pl / Реестрація на заняття:
dlaukrainy@wck-wola.pl

2.09 godz. 15:00 // piątek
Nowe otwarcie Klubu Młodzieżowego
Klub Młodzieżowy to przestrzeń umożliwiająca rozwijanie swoich pasji oraz naukę nowych umiejętności. Jest to miejsce, w którym młodzież w bezpieczny sposób będzie mogła spędzać czas, poznać nowych znajomych, a także odpocząć od codziennych obowiązków.
Ważną rolę w naszym codziennym „byciu ze sobą ” będzie stanowiło
wspólne poszukiwanie potencjałów tkwiących w młodych ludziach.
Centrum Edukacji Historycznej, ul. Wolska 46/48, lok. U4
Infromacje i zapisy: v.melnyk@wck-wola.pl

4.09 godz. 14:00 – 18:00 // niedziela
Amfiteatr Pełen Niespodzianek - początek sezonu

Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury, ul. Elekcyjna 17
Wstęp wolny

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA

Prezentacja zajęć edukacji kulturalnej WCK na sezon 2022/23 (m.in.:
malarskich, konstruktorskich, naukowych, ruchowych, muzycznych,
ogólnorozwojowych) - pokazy sceniczne, animacje dla dzieci, konkursy, niespodzianki, zapisy na zajęcia i konsultacje z instruktorami
17:00 – spektakl Teatru Katarynka „Morskie opowieści”
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7.09 godz. 18:30 – 20:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego Stowarzyszenia
Fotograficznego FOTA
Pragniesz dzielić się wiedzą fotograficzną lub jej potrzebujesz?
A może po prostu chcesz obejrzeć ciekawe zdjęcia, które nie zawsze zobaczysz gdzie indziej? Zapraszamy wszystkich chętnych
pasjonatów fotografii - amatorów i zawodowców w każdą pierwszą
środę miesiąca! Tu, w gronie pasjonatów fotografii, miło spędzisz
czas na rozmowach, pokazach slajdów oraz warsztatach. Spotykamy się również na organizowanych przez nas plenerach fotograficznych i wystawach. Kontakt: e-mail lub SMS z dopiskiem „WSF FOTA”
Małgorzata Rzysko – e-mail: fota@mmrz.pl, Krzysztof Ziętkowski,
krumak@wp.pl, SMS: 605 229 327
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

10.09 godz. 12:00 – 22:00 // sobota
Kercelak 2022. „Dziś Panna Andzia ma wychodne”
- Święto warszawskiej Woli

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
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Impreza plenerowa u zbiegu al. Solidarności, Okopowej i Leszno,
nawiązująca do tradycji przedwojennego targowiska na placu Kercelego. Zaprezentowane zostaną zanikające zawody, a grupa rekonstrukcyjna pokaże sprzęty codziennego użytku, stroje i pojazdy
z epoki. Tegoroczna edycja będzie w znacznym stopniu poświęcona
kobietom. Jednym z głównych akcentów będzie 120. rocznica urodzin Hanki Ordonówny. Oprócz części „bazarowej” UD Wola przygotuje miasteczko pomocowo-zdrowotne wraz z mammobusem, strefę
sportu i rekreacji, pokaz mody z lat 20. i 30. XX w. oraz prezentację

literatury o przedwojennej Warszawie. Uczestnicy otrzymają „Złote krążki od Taty Tasiemki” (obwarzanki na tasiemce), a stanowisko
gastronomiczne będzie serwować m.in. dania kuchni warszawskiej.
Przy namiocie Wolskiego Centrum Kultury czekać będzie plenerowa giga gra edukacyjna - Wolski Gabaryt. Na scenie m.in. teatr dla
dzieci, recital piosenek Hanki Ordonówny oraz zróżnicowane stylistycznie koncerty takich gwiazd muzyki, jak Kapela Warszawska,
BRYSKA i Blue Café. Szczegółowy program na stronie wydarzenia
na Facebooku.
Rondo Kercelak przy budynku OPS, al. Solidarności 102
Wstęp wolny

10.09 godz. 17:00 // sobota
Muzyka sakralna. Dlaczego współczesnemu człowiekowi trudno
ją zrozumieć? - panel dyskusyjny
O trudnych relacjach współczesnego człowieka z muzyką sakralną,
jej atrakcyjności oraz związkach z dzisiejszą kulturą będą rozmawiać
muzykolog i teolog dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska oraz muzyk
i założyciel zespołu Bornus Consort, Marcin Bornus-Szczyciński.
Spotkanie poprowadzi Piotr Ulrich, prezes Fundacji Błogosławionego Władysława z Gielniowa, działającej w sferze sztuki sakralnej i ludowej, będacej organizatorem wydarzenia.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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17.09 godz. 14:00 – 20:30 // sobota
Muranów Leży Nam na Sercu - VI Piknik Podwórkowy
Impreza jest wyrazem starań mieszkańców, którzy znudzeni szarością warszawskich podwórek po raz kolejny postanowili tchnąć w nie
kulturę i sąsiedzką energię. Piknik, jak co roku, rozpocznie MURATON – bieg dla dzieci po nieistniejących ulicach Muranowa, zakończy sąsiedzką potańcówką. W programie pojawią się również alpaki,
animacje i występy dla dzieci, konkursy z nagrodami, fotobudka, wystawa plenerowa, stoiska z jedzeniem oraz scena muzyczna, na której wystąpią m.in. aktor Marcin Rychcik oraz polsko-amerykański zespół Romet Comet. Szczegółowy program na stronie wydarzenia
na Facebooku. Piknik jest organizowany przez partnerstwo lokalne
Przepis na Muranów - inicjatywę sąsiedzką, integrującą mieszkańców Muranowa, lokalne organizacje, firmy i instytucje, w tym także
Wolskie Centrum Kultury. Stworzoną przez muranowian, którzy chcą
się poznawać, spotykać i działać, by ich osiedle stawało się coraz
bardziej przyjaznym miejscem. Wydarzenie zostało sfinanasowane
w ramach Inicjatywy Lokalnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy.
Podwórko wewnątrz osiedla, ul. Miła 22
Wstęp wolny

od 20.09 godz. 17:00 – 20:00 // każdy wtorek
Otwarta Obozowa
SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
38

Otwarta Obozowa to cykl spotkań w ramach którego odbywają się
warsztaty rodzinne, oprowadzania po wystawach, animacje, działania artystyczne i edukacyjne. Szczegółowy program na dany dzień
można znaleźć na stronie internetowej Wolskiego Centrum Kultury.
Spotykamy się w przestrzeni wystawy „W poszukiwaniu idei osiedla
społecznego” przy Obozowej 85.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl

27.09 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny / Wizje przyszłości. Joanna Erbel
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Joanny Erbel
„Wychylone w przyszłość”. Rozmowę z autorką 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. To rozmowa i refleksja o mieście wielowymiarowym i wielogatunkowym,
przestrzeni zmian i trwania – takiej, w której nieustannie rozgrywanych jest szereg interesów, a ich reperkusje pociągają za sobą kolejne działania, rozbudzają pragnienia, lub przeciwnie, pozbawiają złudzeń. Tak rozumianemu miastu przyglądamy się wspólnie z autorami
i autorkami publikacji dotyczących jego różnych aspektów: od mieszkalnictwa i budownictwa, przez muzykę i krajobraz dźwiękowy, po
seksualność i inne aktywności mieszkańców i mieszkanek.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

5.10 godz. 18:30 – 20:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego Stowarzyszenia
Fotograficznego FOTA

Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA

Pragniesz dzielić się wiedzą fotograficzną lub jej potrzebujesz?
A może po prostu chcesz obejrzeć ciekawe zdjęcia, które nie
zawsze zobaczysz gdzie indziej? Zapraszamy wszystkich chętnych pasjonatów fotografii - amatorów i zawodowców w każdą
pierwszą środę miesiąca! Tu, w gronie pasjonatów fotografii, miło
spędzisz czas na rozmowach, pokazach slajdów oraz warsztatach.
Spotykamy się również na organizowanych przez nas plenerach
fotograficznych i wystawach. Kontakt: e-mail lub SMS z dopiskiem
„WSF FOTA”. Małgorzata Rzysko – e-mail: fota@mmrz.pl, Krzysztof
Ziętkowski: krumak@wp.pl, SMS: 605 229 327
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7.10 godz. 12:00 // piątek
Czas na sztukę - nareszcie!
To cykl comiesięcznych spotkań dla osób zainteresowanych sztuką,
którzy nareszcie, nie mając już wielu obowiązków zawodowych, mają
czas na rozwój swoich pasji. Zapraszamy na spotkania w trakcie których, przy herbatce, będzie możliwość rozmowy z twórcami i twórczyniami profesjonalnie zajmującymi się sztuką oraz amatorkami i amatorami. Poznamy się, pogawędzimy. Prowadzenie: Aldona Dolisza.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 114 17 69

14.10 godz. 18:00 // piątek
Klub Przyjaciół Zwierząt Online: Gryzący Problem

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
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Zapraszamy na spotkanie na ZOOM-ie z lekarką weterynarii, Dorotą
Strugałą, która tym razem zdradzi nam jak walczyć z wszelkimi pasożytami, mogącymi uprzykrzyć życie naszym pupilom. Wydarzenie
ma charakter sąsiedzki i jest inicjatywą oddolną. Gospodynią Klubu
jest wolontariuszka-seniorka: Barbara Kopczyńska. Link do spotkania na stronie wydarzenia na Facebooku. Dorota Strugała – specjalistka chorób psów i kotów oraz chirurgii, zgłębiała wiedzę w temacie akupunktury, osteopatii dla zwierząt, reiki, dotyku kwantowego.
Miłośniczka aromaterapii i zoofarmakognozji psów i kotów. Wiecznie
głodna wiedzy, którą wykorzystuje w codziennym prowadzeniu własnej kliniki FIzjo-wet we Wrocławiu.
Online
Wstęp wolny

25.10 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny / Samorząd lokalny. Andrzej Andrysiak
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Andrzeja Andrysiaka „Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu”. Rozmowę
z autorem 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. To rozmowa i refleksja o mieście wielowymiarowym i wielogatunkowym, przestrzeni zmian i trwania – takiej,
w której nieustannie rozgrywanych jest szereg interesów, a ich reperkusje pociągają za sobą kolejne działania, rozbudzają pragnienia,
lub przeciwnie, pozbawiają złudzeń. Tak rozumianemu miastu przyglądamy się wspólnie z autorami i autorkami publikacji dotyczących
jego różnych aspektów: od mieszkalnictwa i budownictwa, przez muzykę i krajobraz dźwiękowy, po seksualność i inne aktywności mieszkańców i mieszkanek.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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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.

Retro Czwartek
/ Agnieszka
Chrzanowska
15.09 godz. 19:00 // czwartek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

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

Szymanowski /
Barwinski / Stecenko
/ Silwestrow / Skoryk
30.09 godz. 19:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

