
5, 12, 19, 26.01 
12:00
Zachowaj Twarz 
masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni 
oraz samodzielnego wykonywania masażu 
limfatycznego twarzy. Prowadzenie:  
Dorota Porowska.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

wtorki i czwartki 
10:00-15:00
Miejsce Swobodnej Zabawy
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 
0-3 do miejsca, w którym w bezpiecznej 
przestrzeni pełnej wyjątkowych sprzętów 
i zabawek, dzieci będą mogły eksplorować 
przestrzeń, poznawać i stawać się samo-
dzielnymi. Miejsce Swobodnej Zabawy 
inspirowane jest pedagogiką waldorfską 
oraz koncepcjami Emmi Pikler. Zabawki 
i sprzęty w sali zrobione są z naturalnych 
materiałów (drewno, tkanina). Dzieci mogą 
wspinać się, chodzić po równoważniach, 
układać, chować, turlać, przesuwać… Ro-
dzice mają możliwość wspierania swoich 
dzieci w rozwoju poprzez obecność w po-
bliżu. Jest to także okazja do spotkania 
z innymi dorosłymi.

Wolska Mozaika, ul. Wolska 46/48
Zapisy: m.michalowska@wck-wola.pl

piątki–17:00-20:00
Naprawczy piątek - skorzystaj 
z pomocy wolontariusza
Zapraszamy na dyżur naprawczy, podczas 
którego możesz skonsultować swój zepsu-
ty sprzęt - drobne AGD - z naszym wolonta-
riuszem 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!”.

Współdzielnik, Wola Park 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, zapisy: 
wspoldzielnik@wck-wola.pl

soboty 
16:00-19:00
Warsztatowa sobota - upcykling 
i zrób to sam(a) w duchu zero waste
W soboty zapraszamy całe rodziny 
na warsztaty z naszym teamem animator-
skim, który zawsze pomoże Wam zrobić 
coś z niczego :)

Współdzielnik, Wola Park 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, zapisy: 
wspoldzielnik@wck-wola.pl

czwartki 
15:00-17:00
Maszynowy czwartek - szycie 
do życie!
W środę możecie umówić się na konsul-
tacje z szycia i dziergania z naszą 
animatorką Ewą. Pamiętajcie, że nie jest 
to usługa krawiecka, a jedynie wsparcie 
przy samodzielnej pracy na jednej 
z naszych maszyn lub szydełku.

Współdzielnik, Wola Park 
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny, zapisy: 
wspoldzielnik@wck-wola.pl

09.01–19:00
Ćwiczenia z glębokiej ekologii - 
spotkanie czytelnicze dla młodzieży
Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania, 
co jest naszym wyzwaniem we współcze-
snym świecie, a także gdzie znajdujemy 
wsparcie i motywację aby działać na rzecz 
klimatu i środowiska. Prowadzenie:  
Katarzyna Wiekiera.

Zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl

10, 17, 24, 31 
16:00
Zachowaj Twarz 
masaż i gimnastyka twarzy
Nauka codziennej gimnastyki mięśni 
oraz samodzielnego wykonywania masażu 
limfatycznego twarzy. Prowadzenie:  
Dorota Porowska.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

10.01–18:00
Kino VR: Koncert Chryste Panie
Kino VR to cykl pokazów filmów i innych 
prac z obszaru wirtualnej rzeczywistości, 
które powstały w Laboratorium Osiedla 
Społecznego. Tym razem zapraszamy 
na pokaz zarejestrowanego w ramach 
cyklu „Fala dźwięku” koncertu zespołu 
Chryste Panie w składzie: Michał Małota 
– saksofon, Aleksander Żurowski – synte-
zator, Michał Stawarz – baraban, Wojtek 
Kurek – perkusja. Film nakręcony kamerą 
360 stopni będzie można obejrzeć w wy-
godnym fotelu na goglach VR.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: 
ludzie@wck-wola.pl

11, 25–10:00
Spotkania Klubu Seniorek  
i Seniorów Nowoczesnych
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie zaprasza 
do dołączenia do Klubu wszystkie osoby, 
które czują, że nadążanie za najnowszymi 
trendami w sztuce współczesnej,  
to coś dla nich.

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

12.01–17:00
CZYTANIE
Zajęcia poświęcone wspólnej lekturze tek-
stów literackich – dramatów, fragmentów 
prozy, poezji. Czytania będą poprzedzone 
ćwiczeniami dykcyjnymi i emisyjnymi, 
rysem historyczno-literackim, działaniami 
i interdyscyplinarnymi (tj. poszukiwanie: 
gestu, fenomenów głosowych, ćwiczenia 
z przestrzenią i konstruowanie podkładów 
dźwiękowo-muzycznych).

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

12.01–19:00
House of Toastmasters:  
„Nowy rok, nowy HoT”
Nauka wystąpień publicznych i rozwój 
zdolności przywódczych w swobodnej, 
przyjaznej i pełnej humoru atmosferze - 
tym właśnie są spotkania klubu House of 
Toastmasters. Nowy rok, zaczniemy od… 
postanowień noworocznych! Jak chcemy, 
żeby nasz klub działał i wyglądał? Co się 
zmieni? Tego wszystkiego dowiecie się 
na spotkaniu. To także idealna okazja, żeby 
nas poznać!

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

11, 18, 25–17:00
Pilates #PoSąsiedzku
Kameralne bezpłatne warsztaty ruchowe, 
dla osób w różnym wieku. 

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy  
d.porowska@wck-wola.pl

13.01–13:00
Czas na Sztukę. Nareszcie! vol.4
Spotkanie autorskie z Witoldem Vargasem, 
pisarzem, muzykiem, ilustratorem i współ-
autorem książek m.in. o mitologii słowiań-
skiej. Artysta opowie o fascynacji kulturą 
i wierzeniami dawnych Słowian oraz o tym 
jak powstają jego ilustracje. Prowadzenie 
Aldona Doliszna.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

14.01–13:00-16:00
Tkacki upcykling - utkaj elegancką 
makatkę ze starych ubrań
Na warsztacie dowiesz się jak stwo-
rzyć 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 stano-
wić ozdobę Twojego domu lub prezent 
dla bliskiej osoby. Warsztat poprowadzi 
Agnieszka Marcinkiewicz - tkająca graficz-
ka, absolwentka ASP w Warszawie. Część 
jej prac znajdziesz na profilu na Instagra-
mie @lovingartifacts.

Współdzielnik, Wola Park 
ul. Górczewska 124
Wydarzenie płatne 60 zł, zapisy 
od 2.01 na www.strefazajec.pl

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

Wolska Mozaika 
ul. Wolska 46/48 
wolskamozaika@wck-wola.pl

Otwarta Kolonia  
ul. Górczewska 15 
01-186 Warszawa,  
tel. 22 114 17 69, 
otwartakolonia@wck-wola.pl

Centrum Edukacji Historycznej 
ul. Wolska 46/48 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 

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

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

www.wck-wola.pl

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

12.01–19:00
Koncert Ewy Konstancji Bułhak „Mowa ptaków na głos i instrumenty”
Recital Ewy Konstancji Bułhak porusza się od piosenki literackiej do jazzu, przez musical i bia-
ły śpiew, aż po piosenki dla dzieci. Artystka współpracowała z teatrami warszawskimi: Teatrem 
Polskim, Montownia, Dramatycznym, na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, Wytwórnia, Studio Buf-
fo, Polonia, OCH-Teatrem, Roma, a także z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, Teatrem 
Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej. Ma na swoim koncie kilkaset ról filmowych i dub-
bingowych. Stale współpracuje z Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji. Szerszej publicz-
ności znana jest z ról w serialach telewizyjnych m.in. Dużej przerwie, Na dobre i na złe, Ojcu 
Mateuszu, Samym Życiu, Blondynce, Plebanii, M jak miłość, Czasie honoru. Występują: Ewa Kon-
stancja Bułhak – śpiew, Jacek Kita - piano.

Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
Wstęp wolny
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15.01–15:00
Koncert uczniów sekcji fortepianu
W programie znajdą się utwory obejmu-
jące kilka epok muzycznych od baroku 
do współczesności. Usłyszymy wiele popu-
larnych jak i mniej znanych utworów takich 
kompozytorów jak: F. Chopin, J. S. Bach, J. 
Strauss, G. Verdi, F. Rybicki i innych.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

17.01–18:00
W jaki sposób poruszasz się 
po mieście?
Annika Lundkvist, mieszkająca 
w Warszawie doktorantka i założycielka 
pedestrianspace.org, organizuje serię 
warsztatów, podczas których mieszkańcy 
Warszawy będą mogli opowiedzieć o tym, 
jak poruszają się po mieście i dlaczego. 
Warsztaty będą obejmować prezentację 
projektu i serię prostych angażujące 
aktywności, które pomogą nam zasta-
nowić się i porozmawiać o podejmowa-
nych przez nas codziennie decyzjach 
związanych z przemieszczaniem się 
po Warszawie. W trakcie spotkania będzie 
można wypełnić ankietę, a także zgłosić 
się do pogłębionych wywiadów dotyczą-
cych poruszania się po mieście. Wyda-
rzenie dostępne w języku polskim i angiel-
skim, ankiete można wypełnić również 
w języku ukraińskim.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny, zapisy: 
ludzie@wck-wola.pl

18.01–13:30
A w środę zrób ozdobę!
Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielni-
cze z Jolantą Czerwonogrodzką.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny, zapisy od 2.01: 
otwartakolonia@wck-wola.pl 
22 114 17 69

18.01–18:00
Spotkanie VR: Lata 90. Chłopaki 
i dziewczyny z osiedla
Zapraszamy na wirtualny spacer po prze-
strzeniach zaprojektowanych przez ar-
tystę wizualnego Mateusza Kowalczyka 
do Mikro_wystawy o młodości w latach 
90. na Kole. Przyjrzymy się tematom 
i miejscom ważnym dla mieszkańców 
osiedla: bazarom, klubom, czy spotkaniom 
na winklu oraz odsłuchamy ich wspo-
mnień. Wydarzenie odbywa się online, link 
do miejsca wirtualnego spotkania zosta-
nie przesłany zapisanym uczestnikom. 
Do udziału w spotkaniu potrzebny jest 
headset VR lub laptop, stabilne połączenie 
z internetem i słuchawki.

Online
Wstęp wolny, zapisy: 
ludzie@wck-wola.pl

19.01–17:00
Akademia Sztuki Młodego 
 Człowieka „Pan Tom”
Hej dzieciaki! Czy lubicie się ruszać? 
A może potraficie chodzić tak zwinnie 
jak kot, lub stać nieruchomo jak szafa? 
Na naszym styczniowym spotkaniu Aka-
demii porozmawiamy sobie ( i nie tylko) 
o pantomimie. Zapraszamy dzieci od 5 
roku życia. Prowadzenie: Dorota Porowska, 
Małgorzata Arszennik. 

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

20.01–18:00
Teatr Dur Moll  
„Magiczny płatek śniegu”
Żyrafa Kornelia mieszka w ZOO i jest inna 
niż wszystkie żyrafy. Ma za krótką szyję. 
Dowiaduje się, że istnieje magiczny płatek 
śniegu, który spełnia marzenia. Postana-
wia go odnaleźć. Pomaga jej w tym Kotek 
oraz Bałwanek Śniegosław Mrozek. Jakie 
będzie życzenie Kornelii, kiedy w końcu 

20.01–18:00
„Bibliotekara” Lucyny Dąbrowskiej 
Wieczór autorski
Spotkanie autorskie z Lucyną Dąbrowską, 
autorką powieści „Bibliotekara”, mieszkan-
ką Woli, propagatorką czytelnictwa. Tytuło-
wą bibliotekarą jest Marta, która stopniowo 
odkrywa, że w pozornie spokojnej pracy 
nic nie jest takie, jak być powinno. Sek-
sizm, homofobia i nadużywanie władzy 
są tutaj na porządku dziennym, a pełna 
absurdalnych sytuacji rzeczywistość niko-
go już nie dziwi. W tym instytucjonalnym 
grajdołku jak w soczewce widać problemy 
większej wagi. Karuzela z burmistrzami 
i nakręcanie spirali hierarchicznej prze-
mocy odbija się na najsłabszych, których 
żaden system, ani żadne prawo nie chroni. 
Spotkanie poprowadzi Leszek Nurzyński.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

21.01–16:00-20:00
Potańcówka na Obozowej
Zapraszamy sąsiadów na wieczór z muzy-
ką i tańcami. Potańcówkę poprowadzą Dj-e 
Teresa i Andrzej.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety: 20 zł

24.01–18:30
Zapisy przestrzeni  
/ Miasto w działaniu.  
Magdalena Matysek-Imielińska
Choć książka „Miasto w działaniu” nie jest 
nowością wydawniczą, chcemy zacząć 
od niej nowy cykl spotkań dotyczący 
związków pomiędzy tekstem a otaczającą 
nas przestrzenią. Opowiedziana historia 
projektu Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i procesu tworzenia się wspól-
noty społecznej jest bardzo bliska założe-
niom przyświecającym budowie Osiedla 
Koło. W rozmowie z autorką postaramy się 
dowiedzieć czy tworzenie utopii ma sens? 
Jak konkretyzować idee społeczne? 
W ramach spotkań w cyklu Zapisy prze-
strzeni, będziemy rozmawiać o tekstach, 
które pozwalają nam rozumieć otoczenie, 
które odsłaniają relacje i nieoczywiste 
zależności przestrzenne. Spróbujemy 
poszukać odpowiedzi na pytanie czy sło-
wo pisane może wpływać na tę zwykłą, 
otaczającą nas przestrzeń? Cykl spotkań 
poprowadzi Zofia Piotrowska, redaktorka 
Kwartalnika RZUT.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

26.01–17:00
CZYTANIE
Zajęcia poświęcone wspólnej lekturze tek-
stów literackich – dramatów, fragmentów 
prozy, poezji. Czytania będą poprzedzone 
ćwiczeniami dykcyjnymi i emisyjnymi, 
rysem historyczno-literackim, działaniami 
i interdyscyplinarnymi (tj. poszukiwanie: 
gestu, fenomenów głosowych, ćwiczenia 
z przestrzenią i konstruowanie podkładów 
dźwiękowo-muzycznych). Zajęcia skiero-
wane są do szerokiej publiczności zainte-
resowanej literaturą i teratrem. Prowadze-
nie: Dorota Porowska, aktorka.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

28.01–16:00
Lazurki - koncert świąteczny
Zapraszamy na wspólne, międzypokolenio-
we kolędowanie w nurcie folklorystycznym.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

31.01–16:00
Oprowadzanie po wystawie 
“W poszukiwaniu idei osiedla 
społecznego”
Wystawa opowiada o tym, jak w praktyce 
i codziennym doświadczeniu mieszkańców 
i mieszkanek osiedla Koło, sprawdziły 
się założenia przedwojennych architek-
tów związanych z ruchem modernizmu. 
Prezentacja zawiera wiele unikatowych 
zdjęć, relacji mieszkańców, a także prace 
przygotowane przez artystów.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Wstęp wolny

16-31–12:00-18:00
„Po drugiej stronie lustra”.  
Wystawa malarstwa Darii Andrews
Daria Andrews (ur. 1975) artystka polskie-
go pochodzenia, która mieszka i tworzy 
w Tasmanii. Daria buduje osobistą relację 
z odbiorcami, zapraszając ich do swojego 
intymnego świata. Podmiot jej artystycz-
nego świata stanowią głównie kobiety, 
uchwycone w emocjonalnych momentach, 
w otoczeniu mocnych kolorów, wyimagi-
nowanych stworzeń i mitycznych symboli. 
W swoich obrazach opowiada historie 
poszukiwania siebie, wolności i samoak-
ceptacji. Podejmuje dialog ze stereoty-
powym postrzeganiem ról społecznych, 
kobiecości oraz nagości. Partnerzy 
wydarzenia: mecenat - Akademia Leona 
Koźmińskiego, patron medialny - Post 
Scriptum - Niezależny Kwartalnik Literacko 
- Artystyczny, Salon pianin i fortepianów 
ul. Chmielna 9, Fotkom.

Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15
Wstęp wolny

25.01–17:30
Klimatyczna środa:  
Zupą w Van Gogha!
Klimatyczna środa to nowy cykl debat 
o sprawach istotnych dla ochrony klimatu 
na Ziemi oraz szeroko pojętego aktywizmu 
w tym obszarze. Pierwszym tematem jakim, 
jako część instytucji kultury, chcieliśmy się 
zająć są akcje osób, które próbują zwrócić 
uwagę na kryzys kliamtyczny poprzez ob-
rzucanie cieczami i jedzeniem słynnych ob-
razów. Czy zadzieranie z sektorem kultury, 
który dotąd najbardziej wspierał radykalne 
formy protestu, to dobry pomysł i czy nie 
zaszkodzi wizerunkowi aktywizmu klima-
tycznego? Czy powinniśmy zaakceptować 
tę formę protestu, jako rodzaj performansu 
zabierającego głos w ważnej sprawie, 
czy jednak obawiać się, że za którymś 
razem dzieło sztuki zostanie zniszczone? 
Na te i inne pytania spróbujemy odpo-
wiedzieć w gronie osób zaangażowanych 
po obydwu stronach sporu.

Współdzielnik, Wola Park,  
ul. Górczewska 124
Wstęp wolny

14.01–20:00
Fala dźwięku 86 - Ślina & Mikołaj Trzaska
Koncert premierowy nowego albumu zespołu Ślina i Mikołaja Trzaski! Ślina to kwartet porusza-
jący się w rejonach muzyki improwizowanej, oparty na brzmieniach saksofonu, bębnów, gitary 
elektrycznej oraz kontrabasu, dodatkowo korzystający też z urządzeń elektronicznych. Ich fascy-
nacje muzyczne krążą głównie wokół free jazzu, ambientu, krautrocka, a same utwory to długie, 
starannie budowane transowe kompozycje, które potrafią zahipnotyzować słuchaczy. Mikołaj 
Trzaska - saksofonista i klarnecista basowy. Trzaska był współzałożycielem najważniejszej forma-
cji yassu – legendarnej Miłości oraz liderem Łoskotu. Gdy impet yassu wygasł, stał się czołową 
postacią europejskiej sceny improwizowanej.

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
Bilety: 30 / 40 zł

odnajdzie magiczny płatek śniegu? Czy to, 
że ma krótką szyję będzie jej największym 
zmartwieniem? Każdy jest wyjątkowy, 
niepowtarzalny! Wspaniale jest mieć przy-
jaciół, a także umieć akceptować odmien-
ność własną i innych.

Wolskie Centrum Kultury 
ul. Działdowska 6
Bilety: 15 dzieci i dorośli


