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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

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
Wolska 46/48 lok. U5
01-187 Warszawa,
dlaukrainy@wck-wola.pl
tel. 609 890 454
www.wck-wola.pl

Centrum Edukacji Historycznej
ul. Wolska 46/48 lok. U4
01-187 Warszawa,
ceh@wck-wola.pl
Otwarta Pracownia Malarska
ul. Wolska 50
01-187 Warszawa,
tel. 22 632 31 91,
r.galecki@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
5.11 godz. 13:00-16:00 // sobota
Cerowanie na dzianinie.
Naucz się naprawiać skarpetki,
t-shirty, bluzy, swetry
17.11 godz. 18:00-20:00 // czwartek
Pleciemy w koło – listopadowe wyplatanie
19.11 godz. // sobota
1. urodziny Współdzielnika
25.11 godz. 20:00-21:30 // piątek
Black Friday – pokaz filmu The True Cost
26.11 godz. 13:00-16:00 // sobota
Tkacki upcykling - utkaj elegancką makatkę
ze starych ubrań
3.12 godz. 13:00-16:00 // sobota
Cerowanie kreatywne
– stwórz wzór w kształcie tęczy
10.12 godz. 13:00-16:00 // sobota
Świąteczny linoryt - poznaj technikę graficzną
i stwórz prezent less waste
15.12 godz. 17:00-19:30 // czwartek
Eleganckie kolczyki
z plastikowych opakowań
16.12 godz. 16:00-20:00 // piątek
Szycie stworków z retro
tkanin przy muzyce z kaset
DLA NAJMŁODSZYCH - S. 11

wtorki, czwartki godz. 10:00–15:00
Miejsce Swobodnej Zabawy
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
5.11 godz. 13:00 - 16:00 // sobota
Kino na poduchach
w Klubokawiarni Sąsiedzkiej
Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6
8.11 godz. 17:30 // wtorek
KRĄŻEK / spektakl rodzinny
Latającego Cyrku Sztuki Ciała
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
16.11 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka: „W
pracowni rzeźbiarza”
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
03.12 godz. 13:00 - 16:00 // sobota
Kino na poduchach
w Klubokawiarni Sąsiedzkiej
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6

09.12 godz. 18:00 // piątek
Choinka na Działdowskiej: spektakl Teatru
Katarynka „Polarna przygoda” i wizyta
Świętego Mikołaja
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
15.12 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka:
„Czy biały jest biały?”
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
MUZYKA - S. 15

09.11 godz. 19:00 // czwartek
Koncert „Niepdległość w pieśniach zaklęta”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
24.11 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Piosenka francuska
Recital Justine Berg‚ Chanson Francaise
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
04.11 godz. 20:00 // piątek
T’ien Lai / V Festiwal Od Bikiniarzy
do Hipsterów
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
27.11 godz. 17:00 // niedziela
Jednokrotni: Zuzanna Pietrzak
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
11.12 godz. 11:30 - 12:30 // niedziela
Rodzinny koncert „Pasja Rozwijania Mikołajkowe smyki”
Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
11.12 godz. 13:00 - 14:00 // niedziela
Koncert „Mikołajkowe wiolonczele”
Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
11.12 godz. 16:00 // niedziela
Promyk nadziei. Koncert Studia
Słowa i Piosenki oraz Zespołu Kurdesz
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
16.12 godz. 19:00 // piątek
Włodek Pawlik Kolędy Polskie
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
18.12 godz. 16:00 // niedziela
Partytury Społeczne: Lilianna Krych
Społeczny Obozowa 85
WARSZTATY - S. 22

wtorki 16:00, czwartki godz. 12:00
Zachowaj Twarz - masaż i gimnastyka twarzy
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
czwartki godz. 17:30, (gr. początkująca)
Taniec Hawajski
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a

02.11 godz. 18:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego
Stowarzyszenia Fotograficznego FOTA
Młynarska 35a
4.11 godz. 13:00 // piątek
Czas na sztukę, nareszcie! vol. 2
Sentymentalne Muzeum Domowe
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
16.11 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
17.11 godz. 19:15 - 20:30 // czwartek
EKOsystem: świece sojowe
i łakocie zapachowe
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
26.11 godz. 12:00 // sobota
Warsztaty hydrofoniczne / Mikrowystawa#9_
Niesamowita przyroda na Kole
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
01.12 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Pachnidło dla Ciebie
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
2.12 godz. 13:00 // piątek
Czas na sztukę, nareszcie! vol.3
Wszyscy jesteśmy artystami
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
7.12 godz. 18:30 - 20:30 // środa
Spotkania fotograficzne Warszawskiego
Stowarzyszenia Fotograficznego FOTA
Młynarska 35a
09.12 godz. 19:07-20:37 // piątek
EKOsystem: duchowa cyjanotypia
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
14.12 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
15.12 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Linoryt to sztuka
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
17-18.12 godz. 11:00-16:00 // weekend
EKOsystem: odratowane szkło
- witraż i kintsugi - techniki zmieszane
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
20.12 godz. 17:00 // wtorek
Otwarta Obozowa /
Warsztaty tworzenia ArchiBombek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

SZTUKI WIZUALNE - S. 28

5.11 godz. 17:00 // sobota
Wernisaż poplenerowej wystawy
fotograficznej „Piotrków Trybunalski 2022”
Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
8.11 godz. 18:30 // wtorek
Wernisaż Mikro_wystawy #10
Chłopaki i dziewczyny z osiedla
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
15.11 godz. 17:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.11 godz. 18:00 // czwartek
Wernisaż wystawy „Miastotwórcy”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
18.11 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka / Czarne, białe.
Teatr pod Orzełkiem
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
18.11 godz. 19:00 // piątek
Scena dla wszystkich! „Wenus. Czytaj mój
taniec”. Fundacja Sztuki Ciała
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
25.11 godz. 19.07 // piątek
Once Upon a Time - wernisaż wystawy
Idy Jarmoszewicz i Agnieszki Saks
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
29.11 godz. 17:00, 18:00, 19:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
29.11 godz. 18:00 // wtorek
Wernisaż Mikro_wystawy #11 Fotoamatorzy
i fotoamatorki z Koła
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
10.12 godz. 19:00 // sobota
Scena dla wszystkich! / „Ludobójstwo” Jacka
Żebrowskiego / Fundacja „Naprzód”
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
13.12 godz. 17:00, 18:00, 19:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
15.12 godz. 18:00 // czwartek
Mikrowystawa #12 Górki i lodowiska na Kole
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

SĄSIEDZKIE / SPOTKANIA - S. 35

4.11 godz. 18.00 // piątek
Klub Przyjaciół Zwierząt Online:
Gryzący Problem
Online
15.11 godz. 18:00 // wtorek
Spotkanie w ramach Mikro_wystawy #10_.
Jak mówić o wizualności lat 90.? (we
współpracy z Muzuem Warszawy)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.11 godz. 19:00 // czwartek
House of Toastmasters: Dzień Niepodległości
w różnych krajach i kulturach
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
22.11 godz. 18:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Oprowadzania po
Mikro_wystawach
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
22.11 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny
Nasłuchy miejskie. Eliza Kącka
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
26.11 godz. 16:00-20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
03.12 godz. 12:00 // sobota
Zimowy spacer po ogrodach działkowych
/ Mikrowystawa#9 Niesamowita
przyroda na Kole
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85

06.12 godz. 18:30 // wtorek
Otwarta Obozowa / Warsztaty tworzenia
pocztówek świątecznych
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
08.12 godz. 19:00 // czwartek
House of Toastmasters:
„Jak zrobić idealnego dripa”
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
09.12 godz. 16:00 // piątek
Sąsiedzkie warsztaty świąteczne - tworzenie
bombek typu karczoch
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
13.12 godz. 18:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Oprowadzanie po
wystawie głównej “W poszukiwaniu idei
osiedla społecznego”
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.12 godz. 12:00 // sobota
Spacer towarzyszący Mikro_wystawie#12
Górki i lodowiska
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
17.12 godz. 12:00 - 16:00 // sobota
Sąsiedzka Wigilia
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
17.12 godz. 16:00-20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
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

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

5.11 godz. 13:00-16:00 // sobota
Cerowanie na dzianinie. Naucz się naprawiać skarpetki,
t-shirty, bluzy, swetry
Podczas warsztatu nauczymy się cerowania na najczęściej używanej odzieży. Osoby uczestniczące dowiedzą się, jak wykorzystać
cerowanie bieliźniane w naprawie dzianin. Zachęcamy do przyniesienia własnej odzieży do naprawy bądź ozdoby. Każda osoba: - wykona dwa różne cerowania; - nauczy się wykonywać tradycyjne cerowanie oraz projektować proste wzory na cerze;- pozna narzędzia
ułatwiające pracę z dzianiną; - dowie się, w jakich wypadkach warto zastosować tę technikę, a kiedy nie ma to sensu; - pozna ogólne
zasady naprawiania ubrań; - dowie się, jakie ubrania da się naprawić, a jakich raczej nie. Warsztat poprowadzi Kasia Banul, autorka
bloga www.bababanul.pl. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby,
które nie brały jeszcze udziału w warsztatach Kasi. Pozostałe osoby wpiszemy na listę rezerwową – w tym celu prosimy o maila na
wspoldzielnik@wck-wola.pl
Wydarzenie darmowe, zapisy uruchamiamy w piątek 28.10
na www.strefazajec.pl
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17.11 godz. 18:00-20:00 // czwartek
Pleciemy w koło – listopadowe wyplatanie
Spotkania sąsiedzkiej grupy „Pleciemy w koło” mają charakter otwarty. Pojawiają się na nich zarówno stałe bywalczynie, jak i mile widziane są nowe osoby – również te, które nie miały jeszcze doświadczenia z szydełkiem. Grupa tworzy ozdoby i przedmioty użytkowe
z pociętej odzieży, która nie nadawała się już do noszenia, zamieniając ją w prawdziwe dzieła. Na miejscu dostępne będą szydełka,
nożyczki oraz ubrania do pocięcia. Jeśli masz ubrania lub poszewki,
które planowałe/aś wyrzucić, zabierz je ze sobą! Spotkanie prowadzi
arteterapeutka Kinga Porucznik.
Wstęp wolny bez zapisów

19.11 godz. // sobota
1. urodziny Współdzielnika
Często się widujemy, ale nie zawsze mamy czas na dłuższą rozmowę. Może czas lepiej się poznać? Współdzielnik to nie tylko miejsce
wymiany przedmiotów, ale też przestrzeń bycia razem i uczenia się
od siebie nawzajem. Zapraszamy wszystkie osoby którym bliskie są
idee odpowiedzialnej konsumpcji oraz troski o środowisko, a także
te, które chciałyby dowiedzieć się więcej na ten temat. Szczegóły
pojawią się bliżej daty wydarzenia.
Wstęp wolny bez zapisów
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25.11 godz. 20:00-21:30 // piątek
Black Friday – pokaz filmu The True Cost
Zapraszamy na wspólny seans filmu dokumentalnego „The True
Cost” z 2015 roku w reżyserii Andrew Morgana. Dokument opowiada o realiach branży modowej: naszych ubraniach, ludziach, którzy je
produkują oraz wpływie tego przemysłu na nasz świat. Dzięki inicjatywie Fashion Revolution Polska mamy unikatową okazję obejrzeć tę
bezprecedensową produkcję, której tematyka i misja ściśle spajają
się z naszymi wartościami – zrównoważoną konsumpcją, odpowiedzialnym podejściem do korzystania z zasobów naszej planety oraz
związanym z tym przestrzeganiem praw człowieka. Fashion Revolution to inicjatywa aktywistyczna na rzecz sprawiedliwej, bezpiecznej
dla ludzi i środowiska branży odzieżowej, powołana w następstwie
tragicznych wydarzeń w Rana Plaza w 2013 roku. Przyczynkiem do
piątkowego spotkania jest Black Friday – dzień obfitej konsumpcji
podczas corocznych, jednodniowych przecen. Czemu nie spędzić
tego dnia w inny sposób? Film wyświetlany będzie w języku angielskim z polskimi napisami. Czas trwania: 93 min.
Wstęp wolny bez zapisów

26.11 godz. 13:00-16:00 // sobota
Tkacki upcykling - utkaj elegancką makatkę ze starych ubrań
Na warsztacie dowiesz się jak stworzyć makatkę z odpadów tekstylnych oraz jak przygotować własne krosno less waste. Nauczysz się
też podstawowych technik tkackich, zdobędziesz wiedzę o materiałach oraz technikach pielęgnacji gotowego dzieła. Makatka może
stanowić ozdobę Twojego domu lub prezent dla bliskiej osoby.
Warsztat poprowadzi Agnieszka Marcinkiewicz - tkająca graficzka,
absolwentka ASP w Warszawie. Część jej prac znajdziesz na profilu
na Instagramie @lovingartifacts
Wydarzenie płatne 60 zł, zapisy uruchamiamy w piątek 18.11
na www.strefazajec.pl
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3.12 godz. 13:00-16:00 // sobota
Cerowanie kreatywne – stwórz wzór w kształcie tęczy
Regularnie zapraszamy Was na warsztaty z cerowania, tym razem –
dla urozmaicenia – w kształcie tęczy. To kreatywna wariacja naszej
prowadzącej na temat cerowania i tkania po okręgu. Inspiracją była
prośba jednej z uczestniczek warsztatów. Wzór można wykorzystać
zarówno do naprawy odzieży, jak i do ozdoby, albo jako samodzielny
obrazek – fajny prezent świąteczny. Uczestnik/czka dowie się, czym
jest cerowanie i w jakich naprawach się sprawdzi. Pozna ogólne zasady naprawiania ubrań. Dowie się jak wykonać i przekształcać do
własnych potrzeb wzór cerowania Tęczę. Warsztat poprowadzi Kasia
Banul, autorka bloga www.bababanul.pl. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które nie brały jeszcze udziału w warsztatach Kasi.
Pozostałe osoby chętne wpiszemy na listę rezerwową – w tym celu
prosimy o maila na wspoldzielnik@wck-wola.pl
Wydarzenie darmowe, zapisy uruchamiamy 25.11
na www.strefazajec.pl

10.12 godz. 13:00-16:00 // sobota
Świąteczny linoryt - poznaj technikę graficzną
i stwórz prezent less waste
Na warsztacie dowiesz się jak stworzyć grafikę, którą samodzielnie zaprojektujesz, wytniesz i wydrukujesz na kartce lub tkaninie.
Będziemy drukować na odpadach papierniczych i na przyniesionych ubraniach, którym w ten sposób nadamy wyjątkowy charakter. Stworzone rzeczy możesz dać w prezencie swoim bliskim jako
unikatowy prezent less waste. Warsztat poprowadzi Agnieszka
Marcinkiewicz - graficzka specjalizująca się w technice linorytu,
absolwentka ASP w Warszawie.
Wydarzenie płatne 60 zł, zapisy uruchamiamy 2.11
na www.strefazajec.pl
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15.12 godz. 17:00-19:30 // czwartek
Eleganckie kolczyki z plastikowych opakowań
Podczas zajęć stworzymy unikalną biżuterię wykorzystując plastikowe odpady. Jeśli masz ochotę, możesz przynieść ze sobą niepotrzebne plastikowe opakowania, przede wszystkim w mniej popularnych
kolorach. Warsztat poprowadzi Magda, właścicielka profilu na Instagramie @crush_on_trash, gdzie pokazuje jak minimalizować ilość
odpadów, poprawnie je segregować oraz wykorzystywać ponownie.
Wydarzenie darmowe, zapisy uruchamiamy 9.12
na www.strefazajec.pl

16.12 godz. 16:00-20:00 // piątek
Szycie stworków z retro tkanin przy muzyce z kaset
Temat spotkania to miękkość i styl retro. Otaczając się muzyką
z kaset sprzed kilkudziesięciu lat, będziemy szyć z tkanin, które wyszły z mody, i odkrywać ich twórczy potencjał. Pod okiem
prowadzącej zaprojektujecie własnego stworka – materiałową
postać, która może służyć jako przytulanka lub ozdoba. W stworzeniu projektów pomogą Wam stare, pięknie ilustrowane książki dla dzieci. Będzie również możliwość skorzystania z wykrojów
przygotowanych przez prowadzącą. W zależności od chęci osób
uczestniczących, projekty wykonamy na maszynach do szycia
lub ręcznie. Aby wziąć udział w warsztacie nie trzeba mieć wcześniejszych doświadczeń z szyciem. Wydarzenie przeznaczone dla
osób dorosłych powyżej 15 roku życia. Wydarzenie poprowadzi
Martyna Mytych, która w swoich pracach krawieckich inspiruje się
ilustrowanymi książkami dla dzieci z okresu PRL oraz znajdowanymi przez siebie na śmietnikach starymi tkaninami. Zajmuje się rysunkiem oraz pisze ikony na ponad stuletnich deskach.
Wydarzenie darmowe, zapisy uruchamiamy 9.12
na www.strefazajec.pl
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DLA NAJMŁODSZYCH
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wtorki, czwartki godz. 10:00–15:00
Miejsce Swobodnej Zabawy

DLA NAJMŁODSZYCH

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 mają 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

5.11 godz. 13:00 - 16:00 // sobota
Kino na poduchach w Klubokawiarni Sąsiedzkiej
Powrót do dawnych technik i oglądania bajek połączony z twórczym
działaniem i ciekawymi historiami. Gdy zgaśnie światło, wsiądź z nami
do bajkowego wehikułu czasu i ciesz się sobotnim popołudniem.
Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6
Wstęp wolny, zapisy: k.maniura@wck-wola.pl
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8.11 godz. 17:30 // wtorek
KRĄŻEK / spektakl rodzinny Latającego Cyrku Sztuki Ciała

DLA NAJMŁODSZYCH

„Co to?” – „Kółko!” Dziecięce patrzenie na świat to perspektywa odkryć i zachwytu. Tak właśnie stworzony został spektakl „Krażęk”, który powstał raz - z zafascynowania ośmiomiesięcznego Kazika widzianą pierwszy raz w życiu płytą winylową. Dwa z hołdu jego mamy
Anny Ługowskiej dla dawnej warszawskiej wytwórni płyt gramofonowych „Syrena Record”. Spektakl pokazuje najmłodszym dzieciom
płytę winylową i inspiruje starszych do odkrycia fenomenu historycznej wytwórni Całość trwa 50 minut: 30 minut spektaklu i 20 minut
zabawy sensorycznej. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci do
4 r. ż, ale zapraszamy na nie wszystkich zaciekawionych. Wystąpią:
Anna Ługowska – ruch, animacja; Bartosz Ługowski, który gra na instrumentach oraz duch wytwórni Syrena Record. Spektakl zorganizowano w ramach projektu „Latający Teatr Sztuki Ciała”. Udział jest
bezpłatny, dzięki dofinansowaniu z miasta st. Warszawy Dzielnicy
Wola. www.sztukaciala.com
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a
Wstęp wolny

16.11 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka: „W pracowni rzeźbiarza”
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
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03.12 godz. 13:00 - 16:00 // sobota
Kino na poduchach w Klubokawiarni Sąsiedzkiej
Retro bajki z Klubokawiarnią Sąsiedzką. Powrót do dawnych technik
oglądania bajek, połączony z twórczym działaniem i ciekawymi historiami. Gdy zgaśnie światło, wsiądź z nami do bajkowego wehikułu
czasu i ciesz się sobotnim popołudniem.
DLA NAJMŁODSZYCH

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

09.12 godz. 18:00 // piątek
Choinka na Działdowskiej: spektakl Teatru Katarynka „Polarna
przygoda” i wizyta Świętego Mikołaja
Zapraszamy na choinkowe popołudnie z Wolskim Centrum Kultury.
„Polarna przygoda” to komediowa bajka o przygodach dwóch szalonych pingwinów Bolka i Loli, uwielbiających rock&rolla. Dzieci dowiedzą się, że lód bywa zdradliwy. Bajka pokaże ile dobrych rzeczy
zależy od człowieka, żyjącego w zgodzie z przyrodą. Jak ważna jest
wiedza o ochronie środowiska i dlaczego warto dbać o planetę. Na
zakończenie wszyscy otrzymują kolorowanki nawiązujące do treści
bajki, tak aby dzieci na dłużej zapamiętały bajkowe morały. Spodziewana jest także niespodzianka! Z wizytą przyjdzie Święty Mikołaj
z workiem prezentów!
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp dzieci 20 zł, dorośli 5 zl

15.12 godz. 17:00 // czwartek
Akademia Sztuki Młodego Człowieka: „Czy biały jest biały?”
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
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09.11 godz. 19:00 // czwartek
MUZYKA

Koncert „Niepdległość w pieśniach zaklęta”
Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz, Tadeusz Baird oraz Ignacy Jan Paderewski przemówią ustami śpiewaków
podczas koncertu ,,Niepodległość w pieśniach zaklęta”. Wydarzenie z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Artyści Modern
Opera Art Studio postarają się przenieść słuchaczy w świat zadumy,
nostalgii i ukazać ponadczasowość formy muzycznej jaką są pieśni.
Prezentowane utwory będą muzyczną podróżą od romantyzmu do
czasów współczesnych. Pieśń to idealny nośnik myśli zapisanej za
pomocą słowa przez wielkich pisarzy i poetów. Wykonawcami koncertu będą: Adam Tomaszewski - baryton, solista Opery na Zamku
w Szczecinie. Andrii Matsenko - tenor liryczny. Paweł Pasternak - pianista i organista.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

24.11 godz. 19:00 // czwartek
Retro Czwartek: Piosenka francuska
Recital Justine Berg‚ Chanson Francaise
Koncert jest muzyczną opowieścią i hołdem dla najsłynniejszych twórców piosenki francuskiej. W czasie występu usłyszą Państwo największe przeboje Edith Piaf (Milord, La Vie En Rose, L’Accordeoniste czy
kultowe Padam Padam), ale nie zabraknie także innych francuskich
przebojów np. Emmanuelle, Je Veux, Chanson D’amour, Formidable
oraz wiele innych hitów rodem z Paryża. Justine Berg: Doświadczona wokalistka, pianistka, dyrygentka, certyfikowany trener wokalny
ECEW i Voice and More. Związana z polską i zagraniczną sceną muzyczną, autorka tekstów i muzyki. Absolwentka Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy, gdzie pobierała lekcje śpiewu jazzowego u Joanny
Zagdańskiej. Już jako nastolatka zdobyła Grand Prix na festiwalu Piosenki Francuskiej, wygrywając tournée po Paryżu. Kilka lat później
koncertowała na francuskim statku Le Ponant, śpiewając przeboje
w języku miłości i poznając prawdziwą kulturę Francji na lądzie.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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MUZYKA

T’ien Lai / V Festiwal
Od Bikiniarzy
do Hipsterów
04.11 godz. 20:00 // piątek
Festiwal prezentuje najważniejsze nowe estetyki muzyczne: indie,
electro, impro/klezmer jazz czy miejski folk, poprzez pryzmat najciekawszych polskich zespołów. W ramach V edycji Festiwalu od Bikiniarzy do Hipsterów wystąpi zespół T’ien Lai.
T’ien Lai powstał w 2012 r. z inicjatywy Łukasza Jędrzejczaka (So
Slow, Alameda 5) i Kuby Ziołka (Stara Rzeka, Innercity Ensemble) jako
wynik poszukiwań nowych formuł medytacyjnej muzyki elektronicznej i elektro-akustycznej.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki, do odebrania
na Działdowskiej 6 i Obozowej 85
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MUZYKA

Jednokrotni:
Zuzanna Pietrzak
27.11 godz. 17:00 // niedziela
Finał cyklu JEDNOKROTNI, w ramach w którego gościliśmy
w Wolskim Centrum Kultury wyjątkowe osobowości polskiej sceny
muzyki klasycznej. Artyści w domowej atmosferze Domu Społecznego na Obozowej opowiadają o swojej drodze do sukcesu, razem
zastanawiamy się, czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze “soliści”, rozmawiamy też o społecznej odpowiedzialności muzyki.
Koncert finałowy wykona znakomita młoda pianistka, ZUZANNA
PIETRZAK. Jako czternastolatka zadebiutowała z orkiestrą, wykonując Koncert e-moll Chopina, w wieku 18 lat wzięła udział w XVII
Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Jest laureatką m.in. II
nagrody na IV Konkursie im. Teodora Leszetyckiego w Hamburgu,
II nagrody na Festiwalu Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych” w Żychlinie, I nagrody w IV Międzynarodowym
Konkursie „Piano Talents” w Mediolanie. Koncertowała w Polsce,
Anglii, Niemczech, we Francji, Włoszech, na Litwie, w Maroku
i Japonii. JEDNOKROTNA, czyli czym różni się kariera pianistki od
kariery pianisty? Jakie są trudy bycia „młodym zdolnym” przez 20
lat artystycznej drogi? Czy cudowne dzieci mają cudowne dzieciństwo? Rozmowę z artystką poprowadzi Ania Karpowicz.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp 15 zł / biletyna.pl / goout.net
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11.12 godz. 11:30 - 12:30 // niedziela
Wystąpią dzieci od 3 roku życia uczący się grać na wiolonczeli Metodą Suzuki. Wprowadzimy piękny klimat świąteczny, a publiczność
weźmie aktywny udział w koncercie – warto przynieść z domu małe
instrumenty. Po koncercie będzie można spróbować zagrać na mini
wiolonczelce i dużej wiolonczeli. Koncert przeznaczony szczególnie
dla rodzin z dziećmi w wieku 3-8 lat.

MUZYKA

Rodzinny koncert „Pasja Rozwijania - Mikołajkowe smyki”

Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
Wstęp wolny

11.12 godz. 13:00 - 14:00 // niedziela
Koncert „Mikołajkowe wiolonczele”
W programie usłyszymy znane melodie klasyczne oraz filmowe,
a także świąteczne motywy! Wystąpią wiolonczeliści z grupy zaawansowanej uczący się grać Metodą Suzuki, dla których granie to Pasja!
Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
Wstęp wolny

11.12 godz. 16:00 // niedziela
Promyk nadziei. Koncert Studia Słowa i Piosenki
oraz Zespołu Kurdesz
Koncert świąteczny w wykonaniu uczestniczek Studia Słowa i Piosenki oraz Zespołu Artystycznego Kurdesz. W programie znajdą się
zarówno piosenki popularnych wykonawców, jak i tradycyjne kolędy.
Zapraszamy osoby w każdym wieku.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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MUZYKA

Włodek Pawlik
Kolędy Polskie
16.12 godz. 19:00 // piątek
Polskie kolędy są jednym z najistotniejszych kulturowych źródeł polskiej tożsamości narodowej. Odznaczają się niepowtarzalnym pięknem. Są jednym z ważnych mostów łączących pokolenia z narodową
tradycją i obyczajem. Były i są inspiracją i natchnieniem dla wielu polskich artystów, m. in. dla Fryderyka Chopina, który w genialny sposób wykorzystał melodię kolędy „Lulajże Jezuniu” w Scherzo h moll
op.20. W wykonaniu laureata nagrody Grammy Włodka Pawlika nie
są ich wierną kopią, lecz służą jako inspiracje do jego fortepianowych improwizacji, często wykraczające poza jazzowy idiom. Recitale fortepianowe Włodka Pawlika z jego fortepianowymi impresjami
na temat kolęd stały się od prawie 20 lat nieodłącznym elementem
jego bogatego życia koncertowego, szczególnie w okresie Świat Bożego Narodzenia.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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Partytury Społeczne: Lilianna Krych
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
można wziąć udział w nowej, nieprzewidywalnej i kreatywnej akcji
muzycznej. W projekcie zaplanowane są dwa spotkania z artystą,
podczas których wspólnie konstruujemy rozmaite “instrumenty” aby
następnie układać partyturę. Projekt kończy wspólny koncert w formie otwartego spotkania, na które możesz zaprosić bliskich i przyjaciół. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znakomite postaci polskiej sceny improwizowanej, a ostatnią tegoroczną prowadzącą
będzie dyrygentka i pedagożka Lilianna Krych. Liliana Krych - fascynuje ją przenikanie się dziedzin sztuki: opery, teatru, muzyki, sztuk
wizualnych, a także praca w obszarze głosu, ciała i ruchu. Muzykę
i teatr traktuje jako narzędzie do analizy i komentowania rzeczywistości. Zajmuje się edukacją muzyczną na różnych szczeblach, prowadząc m. in. orkiestrę mieszaną w Państwowej Szkole Muzycznej im.
Oskara Kolberga w Warszawie, warsztaty dla Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina czy festiwali muzycznych. Współpracuje z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki nowej, takimi jak
Ostravska Banda, Ensemble Via Nova, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble i Hashtag Ensemble, którego stałą członkinią
jest od października 2017.

MUZYKA

18.12 godz. 16:00 // niedziela

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie napisz do Ani Karpowicz:
a.karpowicz@wck-wola.pl
Dom Społeczny Obozowa 85
Wstęp wolny
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WARSZTATY

WARSZTATY
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wtorki 16:00, czwartki godz. 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

czwartki godz. 17:30, (gr. początkująca)
Taniec Hawajski
Warsztaty tańca hawajskiego dla osób w każdym wieku. 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

02.11 godz. 18:30 // środa
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 – e-mail: krumak@wp.pl, SMS: 605 229 327
Młynarska 35a
Wstep wolny

SZTUKI WIZUALNE

Spotkania fotograficzne Warszawskiego Stowarzyszenia
Fotograficznego FOTA
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4.11 godz. 13:00 // piątek
Czas na sztukę, nareszcie! vol. 2 Sentymentalne Muzeum Domowe
To cykl comiesięcznych spotkań dla osób zainteresowanych sztuką, którzy nie mając już wielu obowiązków zawodowych, nareszcie
mają czas na rozwój swoich pasji. Kolejne spotkanie zatytułowaliśmy
„Sentymentalne Muzeum Domowe”. Przyniesiemy z domu przedmiot, który kryje ciekawą historię. Po opowiedzeniu wszystkich zrobimy pamiątkowe zdjęcia kolekcji naszego „Sentymentalnego Muzeum Domowego”. Oczywiście napijemy się herbaty i miło spędzimy
wspólnie godzinkę lub nieco dłużej. Prowadzenie: Aldona Doliszna
- nauczycielka języka angielskiego, edukatorka i przewodniczka muzealna. Pracowała w szkole, MDK-u i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Łączy pasje filologiczne z teorią i praktyką sztuki.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
WARSZTATY

16.11 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze
z Jolantą Czerwonogrodzką.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy od 2.11: otwartakolonia@wck-wola.pl,
22 114 17 69

17.11 godz. 19:15 - 20:30 // czwartek
EKOsystem: świece sojowe i łakocie zapachowe
Jak zachować tajemnicze aromaty natury? Poprzez złączenie ich
z roztopionym woskiem roślin. Na warsztatach wykonamy sojowe
świece z wegańskim przesłaniem. Prowadzenie: Agnieszka Saks
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 40 zł, zapisy: strefazajec.pl
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26.11 godz. 12:00 // sobota
Warsztaty hydrofoniczne / Mikrowystawa#9_Niesamowita
przyroda na Kole
Zapraszamy na warsztaty tworzenia prostych urządzeń służących do
nagrywania dźwięku w wodzie. Dzięki nim będziemy mogli przekonać się, jak brzmią stawy na Moczydle i wspólnie przygotować wodną muzykę Koła.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl

01.12 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Pachnidło dla Ciebie

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 150 zł; zapisy: strefazajec.pl

WARSZTATY

Otwórz umysł i połącz najlepsze wspomnienia z pięknymi zapachami natury. Spróbuj je nazwać, zestawić ze sobą i stworzyć pierwsze
pachnidło Twoich marzeń. Prowadzenie: Agnieszka Saks.

2.12 godz. 13:00 // piątek
Czas na sztukę, nareszcie! vol.3 Wszyscy jesteśmy artystami
To cykl comiesięcznych spotkań dla osób zainteresowanych sztuką, którzy nareszcie, nie mając już wielu obowiązków zawodowych,
mają czas na rozwój swoich pasji. „Wszyscy jesteśmy artystami” będzie miało charakter uroczysty i wyjątkowy, trochę też może przedświąteczny. Każda i każdy z nas pokaże swoje dzieło. Zrobimy wernisaż, artystki i artyści powiedzą kilka słów o swoich pracach. Będą
oklaski i poczęstunek. Zachęcamy by przynieść coś na wspólny stół.
Prowadzenie: Aldona Doliszna - nauczycielka języka angielskiego,
edukatorka i przewodniczka muzealna. Pracowała w szkole, MDK-u i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Łączy pasje filologiczne z teorią
i praktyką sztuki.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny
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7.12 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 – e-mail: krumak@wp.pl, SMS: 605 229 327
Młynarska 35a
Wstęp wolny
WARSZTATY

09.12 godz. 19:07-20:37 // piątek
EKOsystem: duchowa cyjanotypia
Jak wydobyć światło z cienia? - warsztaty cyjanotypii towarzyszące wystawie „Once Upon a Time”. Prowadzenie: Agnieszka Saks,
Krzysztof Kowalewski
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp: 40 zł; zapisy: strefazajec.pl

14.12 godz. 13:30 // środa
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze
z Jolantą Czerwonogrodzką.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy od 1.12: otwartakolonia@wck-wola.pl,
22 114 17 69
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15.12 godz. 19:15-20:30 // czwartek
EKOsystem: Linoryt to sztuka
Stworzysz własną, wyjątkową grafikę artystyczną metodą druku wypukłego. Linoleum jest tworzywem łatwym w obróbce. Opracujesz
swoją matrycę dzięki specjalnym żłobakom, igłom i nożykom. Odbijesz ją w limitowanej serii za pomocą prasy ręcznej. Stworzysz dzieła na miarę możliwości, których się nie spodziewałaś... Prowadzenie:
Agnieszka Saks
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 60 zł; zapisy: strefazajec.pl

17-18.12 godz. 11:00-16:00 // weekend
EKOsystem: odratowane szkło - witraż i kintsugi
- techniki zmieszane
WARSZTATY

Napraw naczynia i stwórz witraż zero waste. W profesjonalnie wyposażonej pracowni naprawisz ukochany talerz. Zrobisz olśniewające
ozdoby w technice Tiffany-ego. Dwa dni ze szkłem i lutownicą w dłoni. Prowadzenie: Agnieszka Saks.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 220 zł; zapisy: strefazajec.pl

20.12 godz. 17:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Warsztaty tworzenia ArchiBombek
W ramach cyklu Otwarta Obozowa zapraszamy na warsztaty tworzenia ozdób choinkowych inspirowanych osiedlem Koło i jego architekturą. Stworzymy między innymi bombki w kształcie budynków
z okolicznych osiedli, które będziecie mogli zabrać ze sobą do domu.
Zapraszamy osoby w każdym wieku.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl
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5.11 godz. 17:00 // sobota
Wernisaż poplenerowej wystawy fotograficznej
„Piotrków Trybunalski 2022”
Ta wystawa to efekt kolejnego plenerowego spotkania zaprzyjaźnionych towarzystw fotograficznych z Łodzi i Warszawy. Przełamując istniejące stereotypy, wspólnie tworzymy twórcze porozumienie, tym
razem pokazują fotografie z Piotrkowa Trybunalskiego. Czas, w którym przyszło nam się spotkać odcisnął na zdjęciach widoczne piętno
pandemii jak i zbrojnego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Emocje towarzyszące fotografującym, może nie zawsze spektakularne,
mogą zaciekawić, poruszyć i wzbudzić tak potrzebne refleksje. Czy
tak też będzie w Państwa przypadku? Przekonajmy się na wernisażu,
spotykając się z fotografiami oraz ich autorami.
Rodzinna Młynarska, Młynarska 35a
Wstęp wolny

8.11 godz. 18:30 // wtorek
Wernisaż Mikro_wystawy #10 Chłopaki i dziewczyny z osiedla

SZTUKI WIZUALNE

Wystawa to finał cyklu wydarzeń w Domu Społecznym przy ul. Obozowej 85 wokół młodości na Kole w latach 90. Zaprosiliśmy do niego
mieszkańców i mieszkanki, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami o dorastaniu w tamtych czasach oraz prywatnymi zdjęciami, które pokazują, jak spędzali wtedy czas w przestrzeni osiedla.
Jednym z elementów Mikro_wystawy są prace Mateusza Kowalczyka w technice VR, w których artysta wizualny interpretuje za pomocą
nowych mediów wybrane tematy wspomnień mieszkańców i mieszkanek, m.in. bazar czy spotkania przy winklu. Nagrania VR-owe zostały przygotowane przy użyciu platformy Mozilla Hubs i będą dostępne na headsetach i on-line. (patrz też strona 36.)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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15.11 godz. 17:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
W ramach cyklu Otwarta Obozowa zapraszamy na pokazy kina VR!
Przeniesiemy się do wirtualnej rzeczywistości i w wygodnym fotelu
na goglach VR obejrzymy filmy przygotowane przez Wolskie Centrum
Kultury we współpracy z artystą wizualnym Mateuszem Kowalczykiem.
Ilość miejsc ograniczona, przy rezerwacji istnieje możliwość indywidualnego wyboru filmu z naszej kolekcji, zapisy: ludzie@wck-wola.pl
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl

17.11 godz. 18:00 // czwartek
Wernisaż wystawy „Miastotwórcy”

SZTUKI WIZUALNE
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Wystawa prac i projektów młodzieży, która wzięła udział w serii
warsztatów i wykładów o projektowaniu miasta. Za pomocą makiety
i serii rysunków koncepcyjnych opracowali miasto bliskie sobie, odpowiadające na ważne potrzeby młodych warszawiaków i warszawianek. Merytoryczną opiekunką projektu była Patrycja Jastrzębska,
założycielka stowarzyszenia Masław i Tu było, tu stało. Organizatorem projektu Miastotwórcy jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Wystawę można obejrzeć do końca listopada.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstep wolny

18.11 godz. 18:00 // piątek
Dobranocka / Czarne, białe. Teatr pod Orzełkiem
Kabaretowo-poetycki spektakl dla dzieci. Poeta Pan Czarny i Malarka Pani Biała tworzą książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie
poznają przygody Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwiedzia,
Fotografa, Sroki - Kłamczuchy, Białego Kruka i Rodziny Tralalińskich.
Obserwują także czarno-białe zjawiska z otaczającej nas rzeczywistości. Perypetie mieszkańców miasteczka toczą się w rytm wierszy
z klasyki poezji dziecięcej. Atrakcją spektaklu są płaskie lalki przypominające figury wycięte z kart książki. Muzykę do spektaklu skomponowała Agnieszka Glińska. Kabaretowo-poetycki spektakl dla dzieci.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: 12 zł dzieci i rodzice / biletyna.pl

18.11 godz. 19:00 // piątek
„Wenus. Czytaj mój taniec” to wielowymiarowy, bardzo kobiecy projekt, który łączy taniec, poezję, muzykę i sztuki wizualne. Mitologiczna Wenus nabiera dla autorki nowego znaczenia - jest nie tylko
symbolem piękna, ale też siły i odrodzenia. Staje się archetypem kobiety samoświadomej, wyzwolonej, akceptującej w pełni swoją cielesność. Porzuca symboliczną „muszlę”, uprzedzenia, lęki, narzucone
role i ograniczenia, aby narodzić się w pełni swojej kobiecości. Projekt z jednej strony staje się metaforyczną opowieścią o podążaniu
własną drogą i mierzeniu się z kobiecymi archetypami. Z drugiej jest

SZTUKI WIZUALNE

Scena dla wszystkich! „Wenus. Czytaj mój taniec”.
Fundacja Sztuki Ciała

31

też próbą odpowiedzenia na pytania czym są „poezja ruchu” i „mowa
ciała”. Pomysłodawczynią i reżyserką projektu jest Kamila Olesińska,
która występuje w nim jako choreografka, tancerka, autorka tekstów
i modelka. Autorka zaprosiła do współpracy przy projekcie wspaniałe kobiety i artystki: pieśniarkę Milenę Bloom, która wcieliła się w rolę
Parki, piosenkarkę i kompozytorkę Zuzannę Dassonville, która wykonała oprawę muzyczną spektaklu oraz fotografkę Elizę Kacprzak-Karabin z Pagal Creative.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

25.11 godz. 19.07 // piątek
Once Upon a Time - wernisaż wystawy Idy Jarmoszewicz
i Agnieszki Saks
Wystawa Idy Jarmoszewicz i Agnieszki Saks to komplementarna
opowieść o niecodziennych doświadczeniach, pełna duchowych
odkryć i połączeń z niewidzialnymi światami. Tytuł wystawy „Once
Upon a Time” (w tłum. Dawno, dawno temu…) to umowny początek
większości bajek. Film Idy Jarmoszewicz zawiera wspomnienia niezwykłych zjawisk będących udziałem różnych ludzi. Instalacja zbudowana przez Agnieszkę Saks to zbiór artefaktów otwierających drogę poznania osobistej jaźni i mroczne ślady alchemicznych przemian.
SZTUKI WIZUALNE

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

29.11 godz. 17:00, 18:00, 19:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
W ramach cyklu Otwarta Obozowa zapraszamy na pokazy kina
VR! Będzie to okazja, by przenieść się do wirtualnej rzeczywistości
i w wygodnym fotelu na goglach VR obejrzeć filmy przygotowane
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przez Wolskie Centrum Kultury we współpracy z artystą wizualnym
Mateuszem Kowalczykiem. Ilość miejsc ograniczona, przy rezerwacji istnieje możliwość indywidualnego wyboru filmu z naszej kolekcji,
zapisy: ludzie@wck-wola.pl
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl

29.11 godz. 18:00 // wtorek
Wernisaż Mikro_wystawy #11 Fotoamatorzy i fotoamatorki
z Koła
Przy okazji zbierania materiałów do wystawy „W poszukiwaniu osiedla społecznego” natknęliśmy się na przykłady wielu ciekawych lokalnych fotografów i fotografek, którzy amatorsko dokumentowali
codzienność osiedla Koło lat 70. Większość z nich uczyło się robić
zdjęcia w ówcześnie prężnie działających kołach fotograficznych. Na
wystawie pokażemy sylwetki kilku z nich i zaprezentujemy zdjęcia
wybranych fotoamatorów i fotoamatorek z Koła.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

Scena dla wszystkich! / „Ludobójstwo” Jacka Żebrowskiego /
Fundacja „Naprzód”
Dramat „Ludobójstwo” Jacka Żebrowskiego w reżyserii Marcina
Czerwińskiego to historia legendarnego lewicowego intelektualisty włoskiego Pier Paolo Pasoliniego opowiedziana przez pryzmat
procesu, który mu wytoczono, idei, które zawarł w swoich pismach,
oraz jego ostatnich dni. Spektakl opiera się w dużej mierze na tekstach samego Pasoliniego. Dramat został podzielony na siedem
epizodów. Akcja sztuki zgrabnie łączy wątki prywatne, obyczajowe
ze społecznymi i politycznymi – tak jak w rzeczywistości działo się

SZTUKI WIZUALNE

10.12 godz. 19:00 // sobota
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w życiu głównej postaci dramatu. Mowa jest tam też w kontekście
politycznym o dziełach filmowych Pasoliniego. W dramacie występuje osiem postaci: Chłopiec, Pasolini, Prokurator republiki, Biskup,
Komisarz policji, Laura Betti, Moravia, Dziennikarz, a także łącznie:
Mężczyźni. Muzykę podczas spektaklu na żywo gra na kontrabasie
Dariusz Dżugan, w jego trakcie wyświetlane jest też wideo autorstwa
Piotra Bartosa.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny

13.12 godz. 17:00, 18:00, 19:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Kino VR
W ramach cyklu Otwarta Obozowa zapraszamy na pokazy kina
VR! Będzie to okazja, by 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 istnieje możliwość indywidualnego wyboru filmu z naszej kolekcji.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl
SZTUKI WIZUALNE

15.12 godz. 18:00 // czwartek
Mikrowystawa #12 Górki i lodowiska na Kole
Gdzie na Kole znajdowały się najbardziej popularne górki saneczkowe? Czy chodziło się tylko na Górkę Hycla i górkę moczydłowska?
Gdzie otwierano najlepsze ślizgawki? Na czym się zjeżdżało, a na
czym ślizgało? Czy zawsze było to bezpieczne? W ramach ostatniej
Mikrowystawy przywołamy wspomnienia o zimowych szaleństwa na
osiedlu Koło. (patrz też strona 41)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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4.11 godz. 18.00 // piątek
Klub Przyjaciół Zwierząt Online: Gryzący Problem
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

15.11 godz. 18:00 // wtorek
Spotkanie w ramach Mikro_wystawy #10_. Jak mówić o wizualności lat 90.? (we współpracy z Muzuem Warszawy)

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
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Jesienią tego roku zarówno Muzuem Warszawy, jak i Muzuem Szklanych Domów przy Obozowej 85 postanowiło zająć się tematem lat.
90. Tematem dyskusji będzie wizualności pierwszej dekady transformacji. Jakie wizualne klisze odnoszące się do tego czasu wciąż nam
towarzyszą? W jaki sposób opowiadać o latach 90. wychodząc poza
język ironii, nostalgii, poza obrazy z jednej strony szybkiego awansu, z drugiej biedy i gangsterki? Czy nowe media w postaci wirtualnej rzeczywistości (VR) mogą wprowadzać do opowieści o latach 90.
inne, nowe konteksty? W dyskusji wezmą udział: Karolina Puchała-Rojek - kuratorka wystawy „Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa

lat 90.”, Aleksandra Stępień-Dąbrowska - badaczka architektury lat
90., Mateusz Kowalczyk - artysta wizualny, autor prac VR towarzyszących Mikro_wystawie#10: Chłopaki i dziewczyny z osiedla oraz Ewelina Bartosik - kuratorka cyklu Mikro_wystawy w Wolskim Centrum
Kultury. Dyskusję poprowadzi Bartek Przybyszewski (Podcastex)
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstep wolny

17.11 godz. 19:00 // czwartek
House of Toastmasters: Dzień Niepodległości w różnych krajach
i kulturach
Nauka wystąpień publicznych i rozwój zdolności przywódczych
w swobodnej, przyjaznej i pełnej humoru atmosferze - tym właśnie
są spotkania klubu House of Toastmasters. Tematem przewodnim
spotkania będzie Dzień Niepodległości. Które kraje świętują odzyskanie niepodległości aż 2 razy w roku i dlaczego obchody rocznicy
zjednoczenia Niemiec co roku organizowane są w innym mieście?
Przyjrzymy się temu jak obchodzone jest to święto w różnych krajach
na całym świecie.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

22.11 godz. 18:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Oprowadzania po Mikro_wystawach

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA

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. Oprowadza kuratorka wystaw Ewelina
Bartosik. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Otwarta Obozowa.
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22.11 godz. 19:00 // wtorek
Blok Urbanistyczny / Nasłuchy miejskie. Eliza Kącka
Tym razem inspiracją dla spotkania będzie książka Elizy Kąckiej „Strefa zgniotu”. 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 + transmisja online

26.11 godz. 16:00-20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej
Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzyką i tańcami. Potańcówkę
poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej.
SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
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Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
15 zł

03.12 godz. 12:00 // sobota
Zimowy spacer po ogrodach działkowych / Mikrowystawa#9
Niesamowita przyroda na Kole
W ramach programu wydarzeń towarzyszących Mikro_wystawie# 9
zanurzymy się w zimowy krajobraz działek. Przyjrzymy się różnym
odsłonom śpiącej przyrody i życiu miejskich zwierząt. Zobaczymy
przykłady ciekawych, różnorodnych konstrukcji tymczasowych domków dla ptaków stworzonych przez działkowiczów i działkowczynie.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

06.12 godz. 18:30 // wtorek
Otwarta Obozowa / Warsztaty tworzenia pocztówek
świątecznych
W ramach cyklu Otwarta Obozowa zapraszamy na warsztaty tworzenia kolażowych pocztówek świątecznych i bilecików do prezentów.
Zapraszamy osoby w każdym wieku.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: ludzie@wck-wola.pl

08.12 godz. 19:00 // czwartek
House of Toastmasters: „Jak zrobić idealnego dripa”

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA

Nauka wystąpień publicznych i rozwój zdolności przywódczych
w swobodnej, przyjaznej i pełnej humoru atmosferze - tym właśnie są
spotkania klubu House of Toastmasters. Tematem przewodnim spotkania będzie kawa. Metody przelewowe zdobywają coraz większą
popularność wśród wielbicieli kawy, jaki jest więc przepis na idealną
kawę z drippera? Przyjdź i zobacz :)
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09.12 godz. 16:00 // piątek
Sąsiedzkie warsztaty świąteczne - tworzenie bombek
typu karczoch
Tę wdzięczną nazwę nosi bombka wykonana ze szpilek, wstążki i kulki styropianowej. Pokażemy jak ją zrobić, a towarzyszyć nam będą
dźwięki świątecznych przebojów i aromat zimowej herbatki. Mile widziane własne materiały. O szczegółach opowiemy przy zapisach.
Prowadzenie: Grażyna Zelek
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 114 17 69

13.12 godz. 18:00 // wtorek
Otwarta Obozowa / Oprowadzanie po wystawie głównej
“W poszukiwaniu idei osiedla społecznego”
Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie w ramach cyklu Otwarta Obozowa. Wystawa opowiada o tym, jak w praktyce i codziennym
doświadczeniu mieszkańców i mieszkanek osiedla Koło, sprawdziły się założenia przedwojennych architektów związanych z ruchem
modernizmu. Prezentacja zawiera wiele unikatowych zdjęć, relacji
mieszkańców, a także film w technice 360° o współczesnym Kole,
przygotowany przez artystę Mateusza Kowalczyka.
SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
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Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

17.12 godz. 12:00 // sobota
Spacer towarzyszący Mikro_wystawie#12 Górki i lodowiska
Spacer śladami historii popularnych na Kole górek saneczkowych
i lodowisk, które pamiętają starsi mieszkańcy i mieszkanki osiedla.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

17.12 godz. 12:00 - 16:00 // sobota
Sąsiedzka Wigilia
Daj się zaprosić na jedno z najmagiczniejszy wydarzeń na Woli. Atmosfera i klimat świąt, zapach specjałów Waszej kuchni i kolędowanie, to wszystko znajdziecie na Działdowskiej 6. Spotkajmy się przy
wspólnym stole i cieszmy się sobą!
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny, zapisy: k.maniura@wck-wola.pl

17.12 godz. 16:00-20:00 // sobota
Potańcówka na Obozowej

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 15 zł

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA

Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzyką i tańcami. Potańcówkę
poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej.
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Wynajmij
Klubokawiarnię
Sąsiedzką!

SĄSIEDZKIE/SPOTKANIA
42

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.
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Jednokrotni:
Zuzanna Pietrzak
27.11 godz. 17:00 // niedziela
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp: 15 zł / biletyna.pl / goout.net

„Polarna przygoda”
i wizyta Świętego
Mikołaja
09.12 godz. 18:00 // piątek
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp: dzieci 20 zł, dorośli 5 zł

Włodek Pawlik
Kolędy Polskie
16.12 godz. 19:00 // piątek
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny
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