Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Kalendarium Wolskie – maj 2019
Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej
7 maja godz. 18.00 #Wola2025 – spotkanie dla mieszkańców Ulrychowa. Projekt #Wola2025 to cykl 6
warsztatów diagnostycznych w formule World Cafe, które posłużą do opracowania kierunków
rozwoju, celów strategicznych Woli i zadań do realizacji przez urząd do 2025 roku. Szkoła
Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23. Wstęp wolny
11 maja w godz. 11:00 -14:00 - III Bieg Wolski, Park Szymańskiego - impreza biegowa dla dzieci
i dorosłych. Dystanse 200, 400 i 800 metrów dla najmłodszych oraz bieg główny na 10 km
dla dorosłych. Wśród atrakcji towarzyszących strefa rekreacji dla dzieci oraz marsz nordic walking
na 2,5 km. Bezpłatny pakiet startowy. Zapisy i szczegółowe informacje na www.monsterevent.pl
12 maja godz. 20:15 – w Parafii Dobrego Pasterza, ul. Szczecińskiego 5 – Kocert Warsaw Camerata
a’la Carte – w programie: Antonio Vivaldi – koncert 4 skrzypiec h-moll RV 580; Wolfgang Amadeusz
Mozart – Serenata Notturna D-dur KV 239; Edward Grieg – Suita z czasów Holberga op.40
14 maja godz. 18.00 #Wola2025 – spotkanie dla mieszkańców Odolan. Projekt #Wola2025 to cykl 6
warsztatów diagnostycznych w formule World Cafe, które posłużą do opracowania kierunków
rozwoju, celów strategicznych Woli i zadań do realizacji przez urząd do 2025 roku. Przedszkole nr 426,
ul. Boguszewska 4. Wstęp wolny
18 maja w godz. 14:00-18:00 - Wolskie Grillowanie, Park Moczydło - impreza plenerowa z udziałem
szwajcarskiego mistrza kuchni Kurta Schellera. W programie m.in. pokazy kulinarne, degustacje, strefa
rekreacji.
21 maja w godz. 10-12.30 - Spartakiada Przedszkolaka, hala KOŁO - Zawody sportowo – rekreacyjne
dla dzieci z wolskich przedszkoli. Rywalizacja połączona z zabawą
21 maja godz. 18.00 #Wola2025 – spotkanie dla mieszkańców rejonu Czyste. Projekt #Wola2025
to cykl 6 warsztatów diagnostycznych w formule World Cafe, które posłużą do opracowania kierunków
rozwoju, celów strategicznych Woli i zadań do realizacji przez urząd do 2025 roku. ZS nr 36 im. Marcina
Kasprzaka, ul. Kasprzaka 19/21. Wstęp wolny
28 maja godz. 18.00 #Wola2025 – warsztat dla mieszkańców Młynowa i Powązek. Projekt #Wola2025
to cykl 6 warsztatów diagnostycznych w formule World Cafe, które posłużą do opracowania kierunków
rozwoju, celów strategicznych Woli i zadań do realizacji przez urząd do 2025 roku. Wolskie Centrum
Kultury, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
13.05, 20.05, 27.05 godz. 12.00 poniedziałek – GO Fit! Spotkania dla kobiet oraz mam z dziećmi.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, trening siłowy oraz poprawa kondycji organizmu. W trakcie spotkań
trenuje się całe ciało, wzmacnia mięśnie, pozbywa się napięcia i stresu. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie
ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
13.05, 20.05, 27.05 w godz. 17.00 – 18.00 poniedziałek – Yoga. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie ul.
Olbrachta 9. Wstęp wolny

13.05, 20.05, 27.05 godz.14.00 poniedziałek – Kafeteria - Czas dla Seniorów. W trakcie zajęć
poruszane są tematy ważne dla osób starszych. Spotykania z ciekawymi ludźmi, poradnictwo,
warsztaty. Spotkanie przy kawie. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
07.05, 14.05, 21.05, 28.05 w godz. 10.00 – 12.00 wtorek – Wsparcie psychologa. Dom Sąsiedzki
na Ulrychowie ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
07.05, 14.05, 21.05, 28.05 w godz. 17.00 – 18.00 wtorek – Frajdowisko. Zajęcia sensoryczne.
Spotkania dla mam z dziećmi w wieku do ok. 2,5 lat. Okazja, żeby się poznać, wymienić
doświadczeniami i spędzić wspólnie czas poza domem. Większość zajęć prowadzi doświadczona mama
i niania, która podpowiada jak kreatywnie spędzać z dzieckiem czas. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie ul.
Olbrachta 9. Wstęp wolny
8.05, 15.05, 22.05, 29.05 w godz. 18.00 – 20.00 środa – Ambasada Kobiet. Spotkania dla dorosłych.
Cykl stworzony przez kobiety - z myślą o kobietach. Spotkania przy aromatycznej kawie lub
herbacie, rozmowy o tematach ważnych dla kobiet, interesujących, zabawnych, ale i błahych.
Ambasada kobiet to czas relaksu, wymiany myśli, szansa na wysłuchanie ciekawej prelekcji czy
warsztaty. Tematyka poszczególnych spotkań jest ustalana w porozumieniu z uczestniczkami zajęć.
Dom Sąsiedzki na Ulrychowie ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
09.05, 16.05, 23.05, 30.05 godz. 16.00 czwartek – As w rękawie, szachy. Gry dla Seniorów. Dom
Sąsiedzki na Ulrychowie ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
09.05, 13.05, 16.05, 30.05 w godz. 14.00 - 16.00 czwartek – Dyżur Rady Seniorów Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy. Możliwość osobistego i telefonicznego spotkania z przedstawicielami Wolskiej Rady
Seniorów w sprawach dot. Seniorów zamieszkujących Dzielnicę Wola. Tel. 22 828 34 96, 22 636 70 42.
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE ul. Nowolipie 25B
10.05, 17.05, 24.05, 31.05 godz. 11.00 piątek – Stretching. Ćwiczenia rozciągające. Dom Sąsiedzki
na Ulrychowie ul. Olbrachta 9. Wstęp wolny
19.05 w godz. 14.00 – 18.00 niedziela – Piknik Wolski Korowód 2019 #PodajDalej! Prezentacja ofert
pomocowych, edukacyjnych, kulturalnych, promujących zdrowy styl życia oraz prezentacja aktywności
społecznej organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Nieodpłatne badania, gry, zabawy,
pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, tai chi, sportów walki. Na scenie: godz. 14.30 – uroczyste
otwarcie, godz. 15.00 – Teatrzyk dla Dzieci. Realizator: Fundacja Kreatywni w Działaniu. Więcej
na www.kwd.org.pl
19.05 w godz. 9.00 - 17.00 niedziela - Nieodpłatne badania mammograficzne w ambulansie
dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Realizacja programu „Na Wolę po zdrowie” w ramach pikniku Wolski
Korowód 2019 #PodajDalej! Parking przy Parku im. gen. J. Sowińskiego ul. Elekcyjna 17. Obowiązują
zapisy: tel. (58) 767 34 44 lub (58) 767 34 55.
23.05 w godz. 16.00 – 19.00 czwartek – Potańcówka dla Seniorów. Dom Sąsiedzki na Ulrychowie ul.
Olbrachta 9. Wstęp wolny
30.05 w godz. 9.00 - 13.00 wtorek - „Wolska Zbiórka Krwi”. Akcja honorowego oddawania krwi
na rzecz chorych dzieci z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie - dla osób pełnoletnich. Przed
oddaniem krwi należy zjeść śniadanie. Zespół Szkół Nr. 36 im. Marcina Kasprzaka, ul. Kasprzaka
19/21, Sala Gimnastyczna. Zapisy grup zorganizowanych: tel. 22 632 02 11

Wolskie Centrum Kultury
11,18.05 w godz. 16:00 - 20:00 sobota – Wieczorki taneczne. Wieczorki taneczne dla dorosłych,
przeboje od lat 60 do współczesnych. Dom Społeczny Obozowa 85. Bilety 10 zł

11,18.05 w godz. 11:00 - 18:00 sobota – Otwarta Pracownia Plastyczna. Otwarta Pracownia
to miejsce przeznaczone na indywidualna pracę twórczą, oraz pomysł na rodzinne spędzenie czasu
przy sztaludze. Otwarta pracownia to miejsce niezobowiązujące, do którego można przyjść o dowolnej
porze i samodzielnie tworzyć. Do Państwa dyspozycji oddajemy przestrzeń, sztalugi, farby i inne
materiały oraz w razie potrzeby pomoc instruktora. Otwarta Pracownia Wolska 50. Wejście 10 zł
bez materiałów plastycznych, z materiałami WCK 20zł, dzieci 5zł
11,12,18,19.05 w godz. 11:00 - 18:00 sobota, niedziela – Otwarta Pracownia Fortepianowa. Osoby
chętne do skorzystania z pracowni fortepianowej zgłaszają się do recepcji po klucz. Dzieci mogą
korzystać z pracowni tylko pod opieką dorosłych. Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6.
Wejście dla dzieci i dorosłych (czas 2h)
12,19.05 w godz. 11:00 - 18:00 niedziela – Otwarta Pracownia Perkusji. Osoby chętne
do skorzystania z pracowni perkusji zgłaszają się do recepcji po klucz. Dzieci mogą korzystać
z pracowni tylko pod opieką dorosłych. Centrum Edukacji Historycznej ul. Wolska 46/48. Wejście
dla dzieci i dorosłych (czas 2h)
12,19.05 godz. 13:00 niedziela – Niedzielne bajkowanie. Zapraszamy na niedzielne, rodzinne
bajkowanie. Zobaczymy m.in. „Misia Fantazego”, filmy z serii „Bajki i baśnie polskie” oraz “ Mumunki”.
Po projekcji zapraszamy na animacje Działdowska 6. wstęp wolny
13, 20, 27.05 w godz. 9:30 - 10:30 poniedziałek – Capoeira dla seniorów. Wraz Fundacją Razem
zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach sportowych capoeira. Rodzinna Młynarska, ul.
Młynarska 35a. wstęp wolny
13, 20, 27.05 w godz. 11:00 - 12:00 poniedziałek – Angielski dla mam z dziećmi. Zapraszamy
na angielski dla mam z dziećmi. Nauka odbywa się w formie konwersacji, a dzieci towarzyszą rodzicom.
Prowadzi Luiza. Wstęp bezpłatny. Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. wstęp wolny
20, 27.05 w godz. 12:30 - 13:30 poniedziałek – Mięśnie dna miednicy - trening dla mam z dziećmi.
Zapraszamy mamy z dziećmi na cykl 3 spotkań. Praktyka w formie treningu: jak dbać o mięśnie dna
miednicy po ciąży oraz porodzie. Prowadzi fizjoterapeutka Malwina Kuty wraz ze swoim dzieckiem.
Udział bezpłatny. Prosimy zabrać strój sportowy i matę do ćwiczeń. Konieczne zapisy:
a.golebiowska@wck-wola.pl Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. wstęp wolny
13, 20.05 w godz. 17:00 - 19:00 poniedziałek – Graj w gry! Modzieżowe spotkanie przy planszówkach.
Współorganizator: Young Life Warszawa. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny
07,14, 21, 28.05 godz. 17:00 wtorek – Pilates po sąsiedzku. Kameralne bezpłatne warsztaty ruchowe,
dla osób w różnym wieku, podczas której będziemy rozciągać i rozbudowywać mięśnie, uelastyczniać
ciało. Klub ToTu. wstęp wolny
07.05 w godz. 19:00 - 20:00 wtorek – Ekosystem: Zawiń jedzenie. Warsztat, podczas którego
przygotujesz powlekane naturalnym woskiem pszczelim wielorazowe opakowanie na żywność.
Woskowijki - czyli estetyczne chusteczki na kanapki, inspirowane są japońskim stylem życia i są
doskonałą alternatywą na pakowanie jedzenia. Prowadzenie: Agnieszka Saks Działdowska 6. Zapisy:
a.saks@wck-wola.pl; Wstęp: 5 zł.
07.05 w godz. 19:00 - 20:00 wtorek – Kobro/Berezowska. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Czyńską.
Drugie spotkanie z cyklu “Spotkania z Wydawnictwem Czarne”. Tym razem porozmawiamy o dwóch
wspaniałych kobietach: Mai Berezowskiej (malarce i karykaturzystce) i Katarzynie Kobro (polskiej
rzeźbiarce awangardowej). Gościem spotkania będzie Małgorzata Czyńska, autorka biografii “Kobro.
Skok w przestrzeń” i “Berezowska. Nagość dla wszystkich”. Działdowska 6. wstęp wolny
8.05 w godz. 18:00 - 20:00 środa – Ekosystem: porozmawiajmy o śmieciach + warsztaty z sitodruku.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo segregować odpady i jak wygląda cykl życia miejskich

śmieci – przyjdź do Otwartej Kolonii. Wykład poprowadzi naszą sąsiadka Monika Sklarzewska.
Po wykładzie odbędzie się warsztat szycia worków na zakupy i tworzenia na nich napisów i wzorów
metodą sitodruku. Górczewska 15.
08.05 godz. 18:00 środa – Kino na Działdowskiej. TAJEMNICZY OGRÓD reż.: Agnieszka Holland
występują: Kate Maberly, Maggie Smith, Heydon Prowse, familijny / USA / 1993 / 102’ Wejdź
do wyjątkowego ogrodu, w którym przyjaźń rozkwita, choroby znikają, a smutki nigdy nie wracają.
Właśnie w tym magicznym miejscu osierocona Mary, despotyczny i rozkapryszony Colin oraz uprzejmy,
wiejski chłopiec Dickon odkrywają, że można zmienić świat, jeśli tylko bardzo się tego pragnie.
Działdowska 6. 5 zł
08, 15, 22, 29.05 godz. 13:00 środa – Masaż twarzy. Gimnastyka i masaż limfatyczny twarzy – nauka
codziennej gimnastyki mięśni twarzy oraz samodzielnego wykonywania masażu limfatycznego twarzy.
Techniki te pozwalają zachować mięsnie i skórę w dobrej kondycji, usprawniają ogólną motorykę ciała
(dzięki pracy rąk, dłoni, kręgosłupa) oraz ćwiczą integrację sensoryczną. Klub ToTu. wstęp wolny
9.05 godz. 18:00 czwartek – Społeczny Uniwersytet Historii Woli - Wawelberczycy. Historia
Wawelberczyków rozpoczyna się w roku 1895 kiedy to dwaj pasjonaci i filantropi Hipolit Wawelberg
i Stanisław Rotwand ufundowali srednią szkołe mechaniczno - techniczną dla niezamożnej młodzieży.
Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy ul. Składowej (obecnie ul. Pankiewicza). Od roku 1897 szkoła
przenosi się na ulicę Mokotowską 4/6. W 1919 roku fundatorzy przekazali szkołę państwu polskiemu,
stąd właśnie wzięła się jej nowa nazwa: Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H.
Wawelberga i S. Rotwanda. W roku 1929 szkoła uzyskała rangę wyższej uczelni i zmieniła swą nazwę
na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.
Od tej pory – aby dostać się do szkoły niezbędna była matura. W latach 1940–1944 za zgodą Niemców
w gmachu Szkoły działały średnie szkoły techniczne, m.in. Zawodowa Szkoła Techniczna. Podczas
Powstania Warszawskiego budynki szkoły i ich wyposażenie uległy znacznemu zniszczeniu. Po wojnie
w roku 1945 Szkoła Wawelberga wznowiła swoją działalność. W 1951 włączona została do Politechniki
Warszawskiej. Wszyscy absolwenci szkoły z dumą nazywali się Wawelberczykami. W czasie ponad
pięćdziesięciu lat swego istnienia szkoła wypuściła prawie 5 tysięcy absolwentów, którzy wywarli
znaczący wpływ na rozwój gospodarczy zarówno Polski międzywojennej, jak i powojennej.
Prowadzenie: Andrzej Chybowski. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół
Kolonii Wawelberga, portal “Jestem z Woli”. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny
9.05 18:00 – Życie po Erasmusie: debata. Program Erasmus: przełomowe kulturowo doświadczenie
wymiany studenckiej, które od 32 lat pomaga rozwijać się młodym ludziom z krajów członkowskich Unii
Europejskiej oraz tych do niej pretendujących. Z dwojgiem jego koordynatorów, którzy pomagali
i nadzorowali setki stypendystów porozmawiamy o tym, jak wielka idea Umberto Eco została przekuta
w kapitał intelektualny i społeczny milionów osób, które z niej skorzystały. Erasmus odmienił życie
wielu Polaków, którzy opuścili swoje małe ojczyzny i zostali obywatelami Europy. Centrum Edukacji
Historycznej ul. Wolska 46/48.
9, 16, 23, 30.05 w godz. 10:00 - 11:00 czwartek – Sensoczwartki. Sensoczwartki to zajęcia
dla najmłodszych (od 6 miesięcy do 3 lat). Dzieci wraz z opiekunami będą ugniatać, przesypywać,
przelewać, malować, przyklejać, porównywać różnorodne masy, ciecze i faktury - przy okazji badając,
jak zmienia się świat na przestrzeni kolejnych miesięcy i pór roku. Zajęcia wspierają kreatywność
i rozwój dzieci, są doskonałą zabawą, a dla opiekunów okazją do wymiany doświadczeń i poznania
ciekawych sposobów na spędzanie czasu z pociechami. Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a.
Warsztaty 40 zł za jedne zajęcia lub 120 zł za miesiąc, www.biletyna.pl lub płatne na miejscu
9, 16, 23, 30.05 w godz. 11:30 - 13:30 czwartek – Miejsce Swobodnej Zabawy. Zapraszamy rodziców
z dziećmi w wieku 0-3 roku życia do miejsca, w którym w bezpiecznej przestrzeni pełnej wyjątkowych
sprzętów i zabawek dzieci będą mogły eksplorować przestrzeń, poznawać, 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, a także będzie to okazja
do spotkania z innymi dorosłymi. Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. wstęp wolny
9.05 godz. 18:00 czwartek – Buddyjskie Indie. Buddyjskie Indie-prelekcja z prezentacją obiektów
religijnych i miejsc kultu. Prelekcję przedstawi p.Krzysztof Dworczyk - zapraszają Klub Przyjaciół Życia
i Wolskie Centrum Kultury Działdowska 6. wstęp wolny
10, 17, 24, 31.05 w godz. 12:30 - 14:00 piątek – Język i kultura Włoch. Katarzyna Szmigiero przybliża
język i kulturę Włoch podczas spotkań dla rodziców z dziećmi. Wstęp bezpłatny. Rodzinna Młynarska,
ul. Młynarska 35a. wstęp wolny
10, 18, 24, 31.05 w godz. 10:00 - 12:00 piątek – Muzykoterapia dla seniorów. Fundacja Razem
zaprasza seniorów na zajęcia z muzykoterapii. Ruch, taniec, swoboda, ciało i relaks. Wstęp bezpłatny.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. wstęp wolny
10.05 godz. 16:30 piatek – To Tu to tam - sąsiedzka wycieczka rowerowa. Wybierzmy się na wspólna
wycieczką rowerową w gronie sasiedów i znajomych!. Celem naszej podroży będą Forty Bema.
Małoletni tylko pod opieką swoich opiekunów. Startujemy spod Klubu o godz. 16:30. Informacje
i zapisy pod nr tel. 22 632 94 20, lub totu@wck-wola.pl Klub ToTu, Gibalskiego 10.
10,24.05 w godz. 16:00 - 19:00 piątek – Ekosystem: Batik na wosku pszczelim. Batik jest niezwykle
atrakcyjną techniką malarską polegająca na nakładaniu na płótno bawełniane kolejnych warstw
gorącego wosku pszczelego, farbowaniu go w zimnych barwnikach. Kolory można dowolnie łączyć
pamiętając, że miejsca pokryte woskiem nie pozostaną zabarwione. Kąpiele barwiące można
powtarzać wielokrotnie. Wykonane dzieło można oglądać z obu stron ponieważ podczas procesu
malarskiego barwniki wnikają w tkaninę. Batik nie wymaga skomplikowanych narzędzi ani surowców –
potrzebne są wosk (pszczeli i parafina), płótno, barwniki, pędzle szczeciniaki. Świetnie wygląda
powieszony jako roleta, ciekawie prezentuje się jako dizajnerski obraz wzbogacający wnętrza.
Działdowska 6. 30 zł, zapisy
10, 17.05 w godz. 16:00 - 20:00 piątek – Piąteczek bez starych. Wspólna nawijka przy planszówkach
i ulubionej muzie. Bez zbędnego bajdurzenia. I co najważniejsze - bez rodziców! Otwarta Kolonia, ul.
Górczewska 15. Wstęp wolny
10.05 godz. 20:00 piatek – Dobry wieczór, to my!/Teatr Inaczej. Nielegalna klinika eutanazji
na życzenie. Piątka młodych ludzi. Pięć strzykawek z trucizną. To tło inspirowanego prawdziwymi
wydarzeniami spektaklu „Dobry wieczór, to my!” w reżyserii Adriana Luzara. Spektakl tworzy grupa
studentów warszawskich uczelni wchodząca w skład studenckiego Teatru Inaczej. W nielegalnej klinice
eutanazji na życzenie spotyka się pięcioro młodych ludzi. Ofiarę przemocy w rodzinie, młodego
erotomana, absolwentkę szkoły katolickiej, blogerkę modową z Rosji i pechowego dilera łączy wspólna
wizja - by cudzymi rękami odebrać sobie życie. W asyście wybuchowego doktora i niemej pielęgniarki
pacjenci na chwilę przed zabiegiem wdają się w burzliwą dyskusję, rozważając wszystkie „za”
i „przeciw” zabiegu. Im mniej dzieli bohaterów od śmierci, tym więcej w nich szczerości,
a w pomieszczeniu – napięcia i wątpliwości. Czy konfrontacja z równie nieszczęśliwymi rówieśnikami
będzie miała wpływ na decyzje pacjentów? Scenariusz i reżyseria: Adrian Luzar, Występują: Antonina
Kaliciak, Marta Paleczna, Katarzyna Pawłowska, Kasandra Zawal,Piotr Bartha, Mateusz Lewandowski,
Mateusz Rumiński, scenografia: Teatr Inaczej, kostiumy: Teatr Inaczej, Beata Czerwińska, wsparcie
produkcyjne: Patryk Stempniak, materiały foto i plakat: Ania Rajewska. Zdjęcie plakatowe: Jan
Wodziński Obozowa 85. wstęp wolny
10, 17, 24, 31.05 w godz. 18:00 - 19:00 piątek – Dobranocki. Zapraszamy rodziny z malymi dziećmi
na Dobranocki do WCK przy ulicy Działdowskiej 6, w piątki o godz 18:00. Każde spotkanie będzie
wyjątkowe! Czasami zaprosimy na przedstawienie teatralne w wykonaniu sprawdzonych grup
teatralnych, a czasami chcemy razem z Wami zagrać improwizowaną bajkę! Zrobimy wspólnie
dekoracje, wlasne lalki teatralne, ułożymy scenariusz i zagramy jak prawdziwi aktorzy! Gwarantujemy

teatralną zabawę pełną niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji! Przekonajcie sie sami!
Działdowska 6. bilety 5 zł
11.05 godz. 19:00 sobota – Dariusz Przybylski/Leszek Lorent. Already It Is Dusk. Podczas koncertu
zostanie zaprezentowany program w wykonaniu Dariusza Przybylskiego - organy Hammonda i Leszka
Lorenta - perkusja. Artysci zaprezentuja program pochodzacy z albumu Already It Is Dusk nagrodzonego Fryderykiem 2018, a takze utwory na perkusje solo i organy solo. W programie m. in.
utwory: A. Parta, A. Krzanowskiego, E. Changa, a takze D. Przybylskiego. Działdowska 6. bilety 20 zł
12.05 godz. 18:00 niedziela – Bajki Pchły Szachrajki. Spektakl teatralny pt:”Bajki Pchły Szachrajki”
na podstawie Jana Brzechwy w wykonaniu Teatru Pora na Seniora.Historia zaradnej życiowo choć
nieco bałamutnej pchełki bawi już kolejne pokolenie widzów i czytelników tym razem w interpretacji
zespołu nabierze całkiem współczesnych cech. Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska 6. Wstęp
wolny
12.05 godz. 11:00 niedziela – Śniadanie z kulturami gruzińską i armeńską. Zapraszamy na wspólne
śniadanie, które tym razem przygotują nasi goście z Gruzji i Armenii. Oprócz wspólnego gotowania,
poznamy różne ciekawostki na temat tradycji i zwyczajów obu krajów. Śniadania poprowadzą
stypendyści Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Działdowska 6. wstęp wolny
12.05 godz. 16:00 niedziela – Kino familijne. JESTEŚ SZALONA, MADIKO Reżyseria: Goran Graffman
familijny / Szwecja / 1980 / 82 ‘ Na Czerwcowym Wzgórzu życie mogłoby się toczyć zupełnie
zwyczajnie, gdyby nie to, że mieszka tam Madika – wyjątkowa dziewczynka, która nie pozwala sobie
na nudę. Każdy dzień w jej towarzystwie to okazja do zupełnie nowej zabawy. Działdowska 6. wstęp
wolny
13.05 godz. 12:30 poniedziałek – Wyprzedaż sąsiedzka ubranek dziecięcych. Zapraszamy do udziału
w II Wyprzedaży Sąsiedzkiej ubranek dziecięcych (dla dzieci w wieku 0-4l), która odbędzie się
w Rodzinnej Młynarskiej. Rezerwacja stoisk pod adresem: a.golebiowska@wck-wola.pl Rodzinna
Młynarska, ul. Młynarska 35a.
13.05 godz. 16:00 poniedziałek – Ze sztuką po #Sąsiedzku - Filc. Kolejne spotkanie miłośników
filcowania z wełny czesankowej w trakcie którego poznamy podstawowe zasady techniki oraz
wykonamy drobne przedmioty. (Prosimy przynieść własną igłę do filcowania), Klub ToTu. Gibalskiego
10.
13 – 17.05 w godz. 10:00 - 18:00 – XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych.
Prezentacja zespołów w kategoriach: wokalna, chóralna, folklorystyczna, taneczna, teatralna,
kabaretowa, soliści i duety. Dom Społeczny ul. Obozowa 85. Wstęp wolny
14, 21, 28.05 w godz. 13:00 - 15:00 poniedziałek – Bliżej Porodu. Cykl spotkań dla kobiet w ciąży
chcących przygotować się do porodu. W bezpiecznej atmosferze wzajemnego wsparcia będziemy
mówić o psychoemocjonalnych aspektach przygotowania do porodu, połogu i macierzyństwa. Wstęp
płatny 20zł/spotkanie. Zapisy: a.golebiowska@wck-wola.pl w temacie: “Bliżej porodu”. Prowadzi
Agnieszka Janowska i Adelina Gołębiowska. Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. 20zł/spotkanie
14.05 w godz. 19:00 - 20:00 wtorek – Ekosystem: Poznaj Chwasta. Chwasty to rośliny, które ścigają
się z czasem, by zawłaszczyć trawniki i zieleńce w mieście. Wbrew pozorom są bardzo pożyteczne
i pełnią ważną funkcję w ekosystemie. Nasiona wielu chwastów stanowią pokarm dla ptaków zaś
młoda komosa dobrze smakuje na talerzu. Aby lepiej poznać chwasty, proponujemy grę, w której
wszyscy wygrywają. 1. Potrzebujemy kredy i smartfon 2. Szukamy chwastów na przydrożnych
trawnikach 3. Na sąsiadującym chodniku rysujemy kredą strzałkę i oznaczamy wybrany chwast
właściwą mu nazwą. 4. Fotografujemy obiekt i umieszczamy w komentarzu do wydarzenia. W tym
zielonym konkursie nie ma przegranych! Działdowska 6. Wstęp wolny

15.05 w godz. 19:00 - 21:00 środa – Ekosystem: Naturalne mydło. Wykonanie własnoręcznie mydła
sodowego to prawdziwa przygoda. Na warsztatach poznamy zasady przygotowania masy mydlanej
w teorii, a potem zabierzemy się do pracy i zrobimy dwa wegańskie mydła pielęgnujące. Ze względu
na pracę z ługiem, zapraszamy osoby dorosłe. Prosimy o założenie ubrań z długim rękawem oraz
o przyniesienie foremek na mydło. Foremki mogą być do muffinek - ważne, aby były dość sztywne na przykład silikonowe. Mogą to być także plastikowe pojemniki po serkach. Prowadzenie: Joanna
Baranowska organiczni.eu. Liczba miejsc: 12. Działdowska 6. Warsztaty
15.05 godz. 13:30 środa – A w środę zrób ozdobę!. Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69.
15.05 godz. 19:00 środa – Dźwięki z offu: ZICLA/Centralia - koncert. Dźwięki z offu: ZICLA/Centralia
ZICLA to projekt duetu Lan Cao (Wietnam) i Gregora Siedla, na który składają się kompozycje
elektroakustyczne i improwizacje na marksofon/cytrę, klarnet i elektronikę. Siedl i Cao działają
w dziedzinie muzyki elektronicznej i instrumentalnej, teatru muzycznego i sztuki dźwięku. Ich
twórczość opiera się kompozycjach elektroakustycznych i nieograniczonych niczym, oprócz wyobraźni,
improwizacjach. Centralia to solowy projekt Pawła Starca (Mazut), operujący elementami ambient /
techno / noise. Wydawał w BDTA i Positive Regression. Grał w Polsce i w Czechach, w miejscach
dużych, małych i bardzo małych. Na początku roku wydał w PR nową taśmę Ghost Report, która
konkluduje proces stopniowego odchodzenia od stanowiącego trzon pierwszych wydawnictw lo-fi
techno i eksperymentów opartych o tanie, zabawkowe instrumentarium. Koncert będzie częścią
projektu koncertowego Dźwięki z offu, którego istotą jest promowanie eksperymentalnych praktyk
muzycznych w długo z nimi nie kojarzonych przestrzeniach domów kultury. W ramach cyklu, w jego
poprzedniej odsłonie z siedzibą w Domu Kultury Kadr, prezentowały się projekty takie jak Ścianka,
Najakotiva, Klara Lewis, Mapa, Księżyc, Moa Pillar, Kopyta Zła, Lotto, Hati i Zdzisław Piernik, Nathalie
and the Loners, Tsvey, JAAA!, Wilhelm Bras, trys saules, Alameda 5, Mirt/Ter, Mazut czy Innercity
Ensemble. Działdowska 6. bilety 10 zł
16.05 godz. 18:00 – Przyjmować czy nie przyjmować euro? Debata. Agresja Rosji wobec sąsiedniego
państwa wyzwoliła debatę o pożytkach z wejścia Polski do strefy euro. Może tam będzie nam
bezpieczniej? Czy będzie to oś dalszej integracji z Europą, dająca nam gwarancję, że żadni populiści nas
z Unii nie wyprowadzą? A co, jeśli rację mają ci, którzy uważają że złotówka uchroniła nas przed
większym kryzysem, bo obniżanie kursu narodowej waluty najlepiej poprawia konkurencyjność
eksportu? O wszystkich „za” i „przeciw” porozmawiamy z ekspertami z obydwu stron
sporu.Prowadzenie: Radosław Korzycki, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Centrum Edukacji
Historycznej ul. Wolska 46/48.
16.05 godz. 19:00 czwartek – Retro Czwartek: Paweł Tartanus z zespołem. W ramach Retro
Czwartków, wystąpi Paweł Tartanus z zespołem w składzie Florian Ciborowski- kontrabas, Adam
Kupiec- trąbka, Zbigniew Konopczyński- puzon. Paweł Tartanus swoją karierę rozpoczął w 1972r.
w zespole Gold Washboard. Kolejne lata jego kariery to współpraca z zespołami: Swing Workshop,
Hagaw, Old Timers oraz duet z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Tworzył, również duety z Ewą Bem
i Hanną Banaszak. Nagrywał filmowe piosenki dla dzieci w wytwórni W. Disneya. Paweł Tarantus jest
symbolem i legendą jazzu, od ponad 30 lat zawsze w ścisłej czołówce w dorocznych rankingach
miesięcznika “Jazz Forum”. Jego banjo na którym gra nieprzerwanie od 40 lat, to dzieło wytwórni
Gibson Mastertone z 1942 roku. Jedną z charakterystycznych cech Tarantusa jest wielogatunkowość
twórczości, od muzyki poważnej poprzez swing, diexieland, happy jazz, a na muzyce popularnej
kończąc. O tym jak wszechstronnym muzykiem jest Paweł Tarantus świadczyć może zaproszenie
do nagrania płyty “Gershwin Copland Bernstein” z zespołem Sinfonia Varsovia. Słynne są również jego
wykonania przebojów retro - piosenek z filmów okresu międzywojennego. Działdowska 6. wstęp
wolny
17.05 godz. 17:30 piątek – Wojny o smog. rez. Jonathan L. Ramsey. Pokaz filmu, prelekcja.
Po rekordowej pod względem smogu zimie roku 2016/2017 mieszkający w Warszawie ojciec syna
chorego na astmę szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego zanieczyszczenie powietrza wciąż stanowi

w Polsce taki problem i dlaczego rozwiązanie tego problemu to nie taka prosta sprawa. Po filmie
zapraszamy na prelekcję i dyskusję, które poprowadzi Marcin Kozłowski - antropolog Klub ToTu, ul.
Gibalskiego 10. Wstęp wolny
18.05 godz. 12:00 sobota – Kukaj kukawko - koncert muzyki tradycyjnej dla dzieci. “Kukaj kukawko”
Zapraszamy na interaktywny koncert z polską muzyką tradycyjną graną na żywo! Wspólnie
z maluchami i ich rodzicami odszukamy zaginioną muzykę w zabawie w chowanego i sprobujemy ją
złapać bawiąc sie w oBereka. KONCERT okraszony zostanie niebagatelnym blaskiem ręcznie robionych
instrumentów Kto Was porwie do wspólnej zabawy? DOMINIKA OCZEPA i jej roztańczone skrzypce
PATRYCJA KUCZYŃSKA i jej własnoręcznie wykonana basetla, dla przyjaciół “Basia”. W parze zatańczą
również wirujący bęben obręczowy oraz rozkołysany baraban. Mamy nadzieje, że do tańca dołączycie
Wy - dzieci, rodzice i Wasze niezastąpione instrumenty w postaci dłoni, stóp i strun głosowych, tak
żeby wydobyć różne odgłosy ptaków. Dominika i Patrycja to dwie dziewczyny tworzące uderzająco
energetyczny skład pasjonatek folkloru, etnografek i animatorek zabaw dziecięcych, które
w podskokach porwą was do wspólnej zabawy. Znane z igraszek z polską muzyką ludową lat
minionych. Odszukały ją i nie chcą pozwolić jej uciec. Zatem po zabawach w chowanego przyszedł czas
na ganianego! Próbowały dogonić tą odchodzącą w szybkim tempie muzykę. Biegały za nią po polskich
wsiach. Cofały się w czasie. A kiedy udało im się ją złapać, wyśpiewały: “oBerek”! !! Działdowska 6.
bilety 10 zł
18.05 godz. 19:00 sobota – Pierwsi malarze z Barbakanu. Wykład z okazji Nocy Muzeów
towarzyszący wystawie “Wolni i niezależni - pierwsi malarze z Barbakanu”. Prowadzenie: Agnieszka
Stróżyk. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny
18.05 godz. 18:00 sobota – Wiosenne bukiety. Wiosennych kwiatów co raz więcej, w ogródkach
i na miejskich grządkach. Tym razem zapraszamy na warsztaty robienia bukietów. W trakcie spotkania
poznacie techniki i metody w jaki sposób zrobić bukiet w “ręce”. O wszystkim opowie niezastąpiony
Marcin Gładki. Działdowska 6. bilety 30zł
18.05 godz. 16:20 sobota – Od Kolonii Wawelberga do Szklanych Domów. Wykład architekta
i malarza Jarosława Malickiego “Od Kolonii Wawelberga do Szklanych Domów”... O czym będzie
wykład? Już w 1898 bankier i filantrop, Hipolit Wawelberg, założył kolonię domów dla robotników
na warszawskiej Woli. Zrealizowano tam osiedle realizujące wiele z późniejszych, progresywnych
założeń humanistycznej architektury i urbanistyki. Kolonia Wawelberga jest wyjątkowo wczesnym
przykładem nowoczesnego budownictwa dostępnego dla wszystkich, także uboższych warstw- Idei,
która charakterystyczna stała się dopiero dla następnych epok. Kilka dziesięcioleci później, już
w Polsce międzywojennej, bardziej postępowi architekci modernizmu postulowali budowę wygodnych,
zacierających polaryzację społeczną, dobrze zaprojektowanych, nowoczesnych osiedli. To „Szklane
domy” w nawiązaniu do prozy Stefana Żeromskiego. Nowoczesność miała stać się znakiem dostępnej
dla wszystkich wygody, a nie burżuazyjnego przywileju. Te tendencje architektoniczne już wtedy
sytuowały Polskę w gronie architektonicznej awangardy. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. wstęp
wolny
18.05 w godz. 18:00 - 22:00 sobota – Muzeum Szklanych Domów - wystawa. Dom Społeczny przy
Obozowej 85 to najstarszy dom kultury w Warszawie. W przestrzeni otworzyliśmy wystawę
o pierwszych osiedlach społecznych zaprojektowanych przez znakomitych polskich architektów:
Helenę i Szymona Syrkusów, Barbarę i Stanisława Brukalskich, Romana Piotrowskiego i innych. Miały
one zaspokoić głód mieszkań i godnego życia. Zaprojektowane zostały w duchu międzynarodowego
stylu modernizmu, idei pojawiających się w niemieckim Bauhausie czy u Le Corbusiera,
podejmowanych jako wyzwanie w modernistycznej Gdyni. Tu na Kole te idee, począwszy od 1934-35
roku, zaczęły nabierać kształtu i wypełniać się życiem w kolejnych budynkach osiedla. Historia
projektów i projektantów osiedli przeplata się na wystawie ze wspomnieniami nie tylko
przedwojennymi, ale też powojennymi jego mieszkańców, a „chłodny” modernizm okazuje się pełnym
życia miejscem tworzenia i życia wspólnoty. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. wstęp wolny

18.05 godz. 20:30 sobota – Ścieżkami Picassa i Syrkusów - spacer historyczny. Zajrzymy w różne
zakamarki, odkryjemy nieznane, dostrzeżemy to co w dzień niedostrzegalne. Być może odkryjemy
co zachwyciło Pabla Picasso. Spacer z okazji Nocy Muzeów poprowadzi Michał Mioduszewski. Dom
Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny
19.05 godz. 18:00 niedziela – Koncert chóru TONUS z Białorusi. Chór Tonus został założony w 2009
roku w Żabiance (obwód Brzeski), gdzie działa w miejscowym domu kultury, pod kierownictwem
i batutą Ludmiły Dościk, nauczycielki Szkoły Muzycznej w Żabince. W 2016 roku chór został laureatem
Republikańskiego Festiwalu Chórów Weteranów. Od 5 lat nosi miano Zespołu Narodowego Białorusi.
Działdowska 6. wstęp wolny
19.05 godz. niedziela – Ekosystem: Pomnik Królowej Matki. Odsłonięcie pomnika Pszczoły –
instalacji stworzonej w Wolskim Centrum Kultury podczas warsztatów plastycznych dla dzieci.
Zapraszamy na szereg atrakcji prowadzonych w wigilię Międzynarodowego Dnia Pszczoły. Będzie
degustacja miodów, tworzenie świec woskowych, batik na wosku pszczelim oraz drukowanie
pamiątkowych toreb metodą serigraficzną. Koło Pszczół, Park Księcia Janusza. Wstęp wolny
19.05 w godz. 12:00 - 18:00 niedziela – Ekosystem na Wolskim Korowodzie. Animacje z zakresu
działań artystycznych inspirowanych land artem. Warsztaty ekologiczne z sadzenia roślin
do recyklingowych doniczek. Degustacja ziołowych lemoniad oraz zajęcia ceramiczne na kole
garncarskim. Park gen. Sowińskiego. Wstęp wolny
19.05 godz. 16:00 niedziela – Kino familijne. BLANKA. Reżyseria: Kohki Hasei familijny / Włochy /
2015 / 75’ Tytułowa Blanka żyje w świecie, w którym wszystko ma wymierną wartość – nawet przyjaźń,
wolność czy szczęście. Kohki Hasei z lekkością i subtelnością zadaje niebywale uniwersalne pytania
o to na ile człowiek sam kreuje swój los, a na ile jest uwarunkowany środowiskiem, w którym dorasta.
Blanka to film, który za sprawą warstwy wizualnej oraz bezpretensjonalnego mówienia o potrzebie
bliskości i troski na długo pozostaje z widzami. Działdowska 6.
19.05 w godz. 12:00 - 16:00 niedziela – Rodzinne Warsztaty Tkactwa. Zapraszamy dorosłych i dzieci
na pierwsze lekcje tkania. Nauczymy się wspólnie przeplatać kolorowe włóczki, wiązać supełki, robić
z włóczki kolorowe pomponiki i zakładki. Podczas warsztatów rodzice wraz z dziećmi wspólnie utkają
gobelin i będa mogli uczestniczyć w zabawie tkackiej pełnej niespodzianek. Otwarta Pracownia ul.
Wolska 50. Wstęp wolny
20 – 22.05 w godz. 10:00 - 14:00 – XI Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich
Przedszkoli “Rodzice dzieciom”. Prezentacja przedstawień teatralnych i musicalowych w wykonaniu
amatorskich zespołów teatralnych działających w przedszkolach warszawskich. Organizator:
Przedszkole nr 253 “Akademia Pana Kleksa”. Dom Społeczny ul. Obozowa 85. Wstęp wolny
20.05 godz. 17:00 poniedziałek – Laboratorium Teatru. Kolejne spotkanie miłosników historii teatru
poświęcone będzie systemowi gestycznemu w Teatrze Bogusławskiego. Prowadzenie Małgorzata
Szyszka - reżyserka teatralna i filmowa Klub ToTu, ul. Gibalskiego 10.
21.05 w godz. 19:00 - 20:00 wtorek – Ekosystem: Hapa Zome. Przy pomocy prasy drukarskiej oraz
drewnianych młotków przeniesiemy na płótno bawełniane kształty roślin oraz bogactwo naturalnych
pigmentów zawartych w kwiatostanach i ziołach. Powstaną organiczne prace o pięknej naturalnej
kolorystyce i zaskakującej kompozycji. Prowadzenie: Agnieszka Saks Działdowska 6. warsztaty
Wstęp wolny
21.05 godz. 19:00 wtorek – Ikony mody - Vienne Westwood. Zapraszamy na spotkanie poświęcone
życiu i twórczości angielskiej projektantki Vivenne Westwood. Jej twórczość wywarła ogrmony wpływ
na współczesną modę punk i nowej fali. W roku 2006 króla Elżbieta przyznała jej tytuł szlachecki
za “zasługi dla mody”. Artystka ma na swoim koncie wiele wspaniałych projektów, m.in kostium
Madonny do teledysku “Rain”. Działdowska 6. wstęp wolny

22.05 godz. 19:00 środa – Spotkanie z Danielem Rycharskim. Spotkanie z Danielem Rycharskim jest
okazją do przyjrzenia się działalności twórcy który, rozwija własną formę współpracy ze społecznością
lokalną w rodzinnym Kurówku. Tworzy propozycję aktywizmu artystycznego, poddając pod dyskusję
problem tożsamości oraz granic przynależenia do wspólnoty religijnej. Jego sztuka jest jednym z tych
rodzajów artystycznej praktyki, która w sposób bezkompromisowy i nowatorski syntetyzuje paradoksy
aktualnej rzeczywistości. W swoich pracach potrafi opowiedzieć pozornie sprzeczne doświadczenie:
bycia wierzącym artystą, gejem pracującym w konserwatywnej społeczności nad nowymi sposobami
emancypacji łączącymi rutynowe formy religii oraz kulturę queer które zostają uwspólnione poprzez
wiarę.ugou Centrum Edukacji Historycznej ul. Wolska 46/48.
22.05 godz. 18:00 środa – Kino na Działdowskiej. EMMA reż.: Douglas McGrathwy stępują: Gwyneth
Paltrow, James Cosmo, Greta Scacci Kostiumowy, komedia / USA, Wielka Brytania / 1996 / 120’ Emma
Woodhouse jest piękną i inteligentną kobietą. Celem jej życia jest sprawić, aby wszyscy wokół niej byli
szczęśliwi tak jak ona. Wyswatała już swoją długoletnią opiekunkę i teraz bierze pod skrzydła
prostolinijną Hariet. Pragnie znaleźć jej męża, który zapewniłby jej odpowiednią przyszłość. Nawet się
nie spodziewa, że i ją dopadnie miłość w osobie długoletniego przyjaciela domu. Działdowska 6.
bilety 5 zł,
23.05 godz. 19:00 czwartek – WarszeMuzik - spotkanie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie
z mieszkańcami Woli przed tegoroczną edycją festiwalu WarszeMuzik. Wraz z kuratorką festiwalu,
flecistką Anią Karpowicz i artystami porozmawiamy o planach na sierpniowe wieczory
w przedwojennych podwórkach przy Waliców i Chłodnej, opowiemy o pracach nad specjalną instalacją
udźwiękowienia kamienicy z użyciem gramofonów, pokażemy zdjęcia i nagrania z poprzednich edycji
festiwalu. Chcemy nawiązać nowe relacje i zacieśnić współpracę ze społecznościami lokalnymi,
do których kierowany jest festiwal. WarszeMuzik to jedyny w Polsce festiwal klasycznej muzyki
kameralnej realizowany w miejskiej przestrzeni publicznej. Polega na realizacji mikro-koncertów
w wybranych ocalałych, przedwojennych podwórkach na obszarze getta warszawskiego. W programie
koncertów miejsce znajdują zapomniane utwory kompozytorów polskich pochodzenia żydowskiego,
tworzących w okresie 20-lecia międzywojennego i związanych z Warszawą: Mieczysława Wajnberga,
Aleksandra Tansmana, Tadeusza Kasserna, Romana Palestra, Szymona Laksa, Władysława Szpilmana
i in. Działdowska 6. Wstęp wolny
24.05 godz. 18:00 piątek – Klub Sąsiada ze Wschodu - TĘSKNOTA ZA OJCZYZNĄ. Wieczor
poetycko-muzyczny, poświęcony twórczości rosyjskiej poetki Mariny Cwietajewej. Spotkanie,
składające się z wprowadzego wykładu na temat życia i twórczości Mariny Cwietajewej oraz
muzycznych występów, recytacji wierszy rosyjskiej poetki. Wieczór będzie odbywał się po rosyjsku
z tłumaczeniem na język polski, piosenki i wiersze będą wykonywane w języku polskim i rosyjskim.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. Wstęp wolny
25-26.05 w godz. 11:00 - 16:00 sobota, niedziela – Ekosystem: Kwiaty ze szkła. Zajęcia
z rozpropagowanej w XIX wieku technice tworzenia witraży. Podczas warsztatów powstaną prace
o tematyce roślinnej wykonanej metodą Tiffany’ego. Zajęcia dedykowane dorosłym. Prowadzenie:
Agnieszka Saks Działdowska 6. Zapisy: a.saks@wck-wola.pl; Koszt: 220 zł
24.05-07.06 w godz. 12:00 - 20:00 poniedziałek - niedziela – Madonny Kory. W ramach Festiwalu
Hipolita i Ludwiki, czyli V Święta Kolonii Wawelberga zapraszamy na wystawę figur Matki Boskiej,
które własnoręcznie malowała Kora. Wystawie towarzyszyć będą zdjęcia wykonane przez Szymona
Sipowicza. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. wstęp wolny
26.05 w godz. 10:00 - 20:00 niedziela – Festiwal Hipolita i Ludwiki, czyli V Święto Kolonii
Wawelberga. Jak co roku w maju, będziemy uczestniczyć w Święcie jednego z najstarszych osiedli
mieszkaniowych w Warszawie. Od godz. 10:00 będzie można zwiedzać wystawę “Madonny Kory”
w Otwartej Kolonii, a od godz. 12:00 na podwórkach Kolonii Wawelberga będą miały miejsce
wydarzenia artystyczne, konkursy i animacje. Kolonia Wawelbega, ul. Górczewska 15, 15a i ul.
Wawelberga 3. Wstęp wolny

26.05 w godz. 13:00 - 14:00 niedziela – Calineczka - spektakl. Spektakl słowno - muzyczny
w wykonaniu uczestników zajęć wokalno - teatralnych “Mały Musical”. Mali aktorzy wciela sie w role
bohaterów bajki J.Ch.Andersena, nad scena zapanuja żaby i elfy. Dom Społeczny ul. Obozowa 85.
Wstęp wolny
26.05 godz. 19:00 niedziela – Fala dźwięku. Cykliczne wydarzenie muzyczne organizowane we
współpracy ze Stowarzyszeniem Trzecia Fala. Od 2009 roku przybliża różne nurty muzyki
eksperymentalnej, poszukującej, nierzadko odwołujące się do estetyki sound artu. Podczas 59. Fali
wystąpią: K.Justka / Modulartelevision / F.Lisek. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Bilety 10 zł
28.05 godz. wtorek – Ekosystem: Kaligrafia roślinna. Podczas spotkania uczestnicy samodzielnie
wykonają sześć różnokolorowych atramentów z surowców roślinnych: owoców, kory, korzeni i będą
mieli okazję wykonać nimi proste ćwiczenia kaligraficzne lub namalować obrazek. Proszę przynieść
małe słoiczki, w których próbki atramentów będzie można zabrać do domu. Prowadzenie: Izabela
Zalewska-Kantek Działdowska 6. Wstęp wolny
29.05 godz. 18:00 środa – Kino na Działdowskiej. ODROBINA CHAOSU reż. Allan Rickman występują:
Kate Winslet, Alan Rickman, Stanley Tucci dramat, komedia, romans / Wielka Brytania / 2014 / 116’
Francja, czasy Ludwika XIV. Sabine De Barra, młoda, przedwcześnie owdowiała kobieta, jedyną radość
znajduje w pielęgnowaniu roślin. Dzięki swojej ogrodniczej pasji zarabia na utrzymanie, toteż
bez wahania przyjmuje propozycję pracy przy tworzeniu ogrodów wersalskich. Skromna i pracowita,
nienawykła do dworskich intryg, Sabine nieustannie musi konkurować z zazdroszczącymi jej posady
mężczyznami. Tylko jeden z nich, nadworny ogrodnik André Le Notre, docenia jej pracę. Wkrótce ich
zażyłość przemienia się w gorący romans, a sama Sabine staje się celem dworskich spisków.
Działdowska 6. bilety 5 zł
30.05 godz. 18:00 czwartek – 30 maja: Co dalej z Europą/ Debata. Między 23 a 26 maja wszystkie
kraje Unii Europejskiej przeprowadzą wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Znając ich wyniki
postaramy się odpowiedzieć na pytanie dokąd zmierza Europa. Czy zacieśni się integracja, czy nastąpi
zwrot w stronę wzmacniania państw narodowych? Co dalej z Brexitem? Czy ruchy eurosceptyczne
zablokują procedurę wyboru nowej Komisji i Rady? O tym wszystkim porozmawiamy z dziennikarzami,
którzy na bieżąco śledzili kampanię wyborczą w Polsce, Brukseli i poszczególnych krajach Unii.
Prowadzenie: Radosław Korzycki, publicysta Dziennika Gazety Prawnej Centrum Edukacji
Historycznej ul. Wolska 46/48.

Wydział Kultury w Dzielnicy Wola
9.05., 13.05., 16.05., 20.05., 23.05., 27.05, 30.05. godz.18:00 – Warsztaty kabaretowe - realizowane
przez Fundację, , blisko ludzi ”.Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85. Wstęp wolny (z dotacji
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).
11.05. godz.11:00 – Spacer „ Zmiany w architekturze Woli po 1989 r.” - realizowany przez
Stowarzyszenie Ziemi Mazowieckiej „Masław”. Zbiórka: Rondo Daszyńskiego, wyjście z metra,
strona północna. Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).
12.05. godz.19:00 – Koncert pn. ”Litanie Ostrobramskie S. Moniuszko” - realizowany przez Fundację
Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica. Kościół św. Andrzeja Apostoła ul. Chłodna 9. Wstęp
wolny ( z dotacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).
25.05. godz.11:00 - Spacer „ Warszawa Główna Osobowa” - realizowany przez Stowarzyszenie Ziemi
Mazowieckiej „Masław”. Zbiórka: d. Dworzec Warszawa Główna ul. Towarowa 3. Wstęp wolny
(z dotacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).
25.05.godz. 17:00 – Spektakl dla dzieci pn. „Pięciu Nieudanych” - realizowany przez Fundację Sztuka
Ciała. Plac zabaw dla dzieci na Odolanach, róg ul. Sowińskiego i ul. Jana Kazimierza. Wstęp
wolny (z dotacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

25.05. godz. 16:00 – Premiera spektaklu „Dom z moich snów” - realizowanego przez Fundację
Warszawskiego Centrum Pantomimy. Park Moczydło od ul. Czorsztyńskiej. Wstęp wolny (z dotacji
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
07.05-30.06 w godz. otwarcia wypożyczalni – „Obrazy haftowane” – wystawa obrazów Marzeny
Mackiewicz. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75
08.05 godz. 16.00-18.00 – „Rodzinne potyczki na kredki i nożyczki” – warsztaty plastyczne, wiek 5-10
lat. Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64
08.05 godz. 17.00 - „Twórcze Środy - niezależnie od pogody” - warsztaty plastyczno-techniczne
dla dzieci w wieku 4-13 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11
08.05 godz. 17.00 – „Kreatywne inspiracje sztuką: filcowe sówki”- zajęcia plastyczne dla czytelników
w wieku 8-12 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48
08.05. godz. 17.00 – „Zakręcona zakładka do książki” - warsztaty literacko-plastyczne z cyklu „Mały Van
Gogh” dla dzieci w wieku 6-12 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64
08.05 godz. 17.00 – Kolorowe środy – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13
roku życia. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20
08.05. godz. 17.30 - Bajkowe misz-masz „Wiosenne przymiarki”- zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci
w wieku 5-10 lat, na których uczestnicy w bajkach i wierszach szukają inspiracji do tworzenia własnych
dzieł plastycznych. „Odolanka” ul. J.K. Ordona 12F
09.05. godz. 10.00 – „Czujemy, widzimy, słyszymy naturę” - zajęcia sensoryczne w ramach „Zielonego
Projektu” dla dzieci w wieku 6-12 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64
09.05 godz. 17.00 – „W świecie książek” – warsztaty plastyczne z cyklu „Plastyka nie tylko dla Smyka”
z okazji Tygodnia Bibliotek. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 12 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a
09.05. godz. 17:00 – „Kreatywny Świat” – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-11 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
09.05 godz. 17.00 – „Filmowe czwartki” – pokazy filmów w oryginalnych wersjach językowych.
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka, ul. Nowolipie 20
09.05 godz. 17.00 – „Książeczkowo: dzika Afryka” - zabawa z książką dla dzieci w wieku 2-3 lat i ich
rodziców. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48
09.05 godz. 17.30 – „Czytanki dla Stasia i Hanki” – głośno czytamy i opowiadamy najmłodszym
dzieciom bajki. Bez ograniczeń wiekowych. Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64
10.05 w godz. otwarcia Biblioteki – Planszówki w Bibliotece - piątkowe gry „bez prądu”
w Bibliotecznej Strefie Gier. Zajęcia skierowane są do dzieci i dorosłych w wieku od 2 do 105 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a
10.05. godz. 14:00 – „Piątkowa Strefa Młodzieżowa: czas, przestrzeń i kawa wyłącznie dla Was”
spotkania młodzieży w wieku 14-18 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
10.05 godz. 17.00 – „Carcassonne” – gra planszowa w ramach cyklu „Biblioteczna Strefa Gier”. Zajęcia
skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul.
Staszica 5a

10.05. godz. 17.00 – „Podróże z ptakami” - warsztaty literackie „Literackie piątki” dla dzieci w wieku 612 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64
10.05 godz. 17.00 – „Planszowe piątki” – spotkanie fanów gier planszowych w wieku 3-103 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48
10.05 godz. 17.00 – Czytanie na dywanie – głośne czytanie bajek dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku
życia. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20
10.05 godz. 17.00 - „W każdy piątek - Bajkowy Zakątek” - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 3-7 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11
10.05 godz. 17.30 – „Złota rybka” – przedstawienie teatru PRIMA – wiek 5-8 lat. Biblioteka dla dzieci
i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64
11.05 godz. 10:00 – „Poduszkowcem do Krainy Baśni” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
4-9 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
11.05 godz. 11:00 – „Lego Opowiadacze” – zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci w wieku 4-8 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
11.05 godz. 12:00 – „Szach-Mat” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat. Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
13.05 godz. 09.30 - „Biblioteczne Poczytajki w poniedziałki” - głośne czytanie bajek powiązane
z zajęciami plastycznymi dla dzieci w wieku 3-7 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul.
Chłodna 11
13.05 godz. 10.30 - „Mam dwa latka - jestem zuchem” - zajęcia integracyjne dla dzieci, które ukończyły
2 rok życia i ich rodziców, uczące zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11
13.05 godz. 17:00 – „Zaplątane Poniedziałki” – zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 14-18 lat.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
13. 05. godz. 17.00 – Warsztaty z asertywności dla dorosłych zainteresowanych rozwojem osobistym.
Zajęcia prowadzone będą przez Magdalenę Kłosińską, polonistkę doszkalającą się na kursie
trenerskim. Na warsztaty obowiązują zapisy. „Odolanka” ul. J.K. Ordona 12F
13.05 godz. 17.30 – Azyl Cmoktana – cykl kreatywnych spotkań zwolenników literackich działań, gier
planszowych, rozmów na wszelkie tematy i dobrej zabawy. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 14 ul. Młynarska 35a
14.05 godz. 13.00 - „Końca świata nie było”– rozmowa o książce Anity Demianowicz. Spotkanie
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa
48
14.05. godz. 17.00 - Warsztaty z asertywności dla dorosłych zainteresowanych rozwojem osobistym.
Zajęcia prowadzone będą przez Magdalenę Kłosińską, polonistkę doszkalającą się na kursie
trenerskim. Na warsztaty obowiązują zapisy. „Odolanka” ul. J.K. Ordona 12F
15.05 godz. 16.00-18.00 – „Rodzinne potyczki na kredki i nożyczki” – warsztaty plastyczne dla dzieci w
wieku 5-10 lat. Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64
15.05 godz. 17.00 - „Twórcze Środy - niezależnie od pogody” - warsztaty plastyczno-techniczne
dla dzieci w wieku 4-13 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11

15.05 godz. 17.00 – Kolorowe środy – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13
roku życia. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20
15.05. godz. 17.00 – „Foliowe plecionki” - warsztaty literacko-plastyczne z wykorzystaniem recyklingu
z cyklu „Mały Van Gogh” dla dzieci w wieku 6-12 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia
64
15.05 godz. 17.00 – „Kreatywne inspiracje sztuką: Święto Polskiej Muzyki i Plastyki” – zajęcia
przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48
15.05 godz. 17:00 – „Literacka Strefa” – zajęcia literackie dla młodzieży w wieku 14-18 lat. Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90
15.05. godz. 17:30 - Bajkowe misz-masz „Ahoj marynarzu!”- zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 5-10 lat, na których uczestnicy w bajkach i wierszach szukają inspiracji do tworzenia własnych
dzieł plastycznych. „Odolanka” ul. J.K. Ordona 12F
15.05 godz. 19.00 - Spotkanie w Klubie Podróżnika z Gastonem Severiną – argentyńskim artystą
ceramikiem połączone z happeningiem artystycznym – instalacją ceramicznych caritas. Wypożyczalnia
dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną, ul. Bielskiego 3
16.05. godz. 10.00 – „Dlaczego dżdżownica nie ma nóg? - majowe zgadywanki nie tylko o zwierzętach”
- zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z cyklu „Czas dla przedszkolaka” &n<

« powrót

