
PAŃSTWOMIASTO NA TRAWIE  
ul. Jazdów3/12; Skwer Dialogu 

Otwieramy się!

11:00-12:30  
Warsztaty zero waste
Jeśli jesteście ciekawi, co w praktyce oznacza ZW, chcecie 
zrobić własne owijki zastępujące folię spożywczą i dowie-
dzieć się o wyzwaniu 5xO, zapraszamy! Organiczni.eu

14:00-17:00 
LOESJE Warsztaty z tworzenia napisów 
Wspólne malowanie napisu, którego treść wymyślimy  
wraz z uczestnikami festiwalu. 

20:00-21:30 
Teatr Pijana Sypialnia
Spektakl „Osmędeusze” Mirona Białoszewskiego. 

SOLATORIUM/MOTYKA I SŁOŃCE  
ul. Jazdów 3/9

Lubimy się dzielić

11:00-11:45  
Wsłuchaj się w siebie, wsłuchaj się w miasto
Na dobry początek dnia: medytacja mindfulness,  
prowadzenie: Eryk Ołtarzewski. Będziemy oddychać, cho-
dzić albo siedzieć. Patrzeć i słuchać. Uważnie, oczywiście.

12:00-15:00 
Zasadź się na piękno, posadź z nami kwiaty
Popracujmy wspólnie w ogrodzie. Będziemy kopać, sadzić, 
grabić i podlewać. Można się pobrudzić i odpocząć przy 
pracy. Z motyką na słońce!

17:00-18:00 
Niezłe ziółka
Pójdziemy na bezkrwawe łowy na Jazdów, obejrzymy dzi-
kie rośliny, zobaczymy, co można zjeść, co warto powąchać, 
obejrzeć i co w trawie piszczy. Jeśli się uda, to potem coś  
z tego, co zebraliśmy, przyrządzimy (prowadzą Łukasz Skop 
i  Monika Kucia).

FUNDACJA  
NAUKI I PRZYGODY  

ul. Jazdów 8/2

Uczymy bawiąc, bawimy ucząc

11:00-13:00  
Warsztaty gumizeli 
Przy domku 8/1 jest trawnik, na którym najczęściej  
bawimy się gumizelą. Każdy z przechodzących będzie  
mógł dołączyć. Gra jest łatwa i zachęca do dołączenia ;).

11:00-12:00  
Filozoficzny Hyde Park
Jest sens życia? Odpowiemy na to pytanie… wszyscy.  
A przynajmniej wszyscy chętni. W ramach filozoficznego 
Hyde Parku każdy będzie mógł bowiem podzielić się swo-
imi poglądami na to, czy życie ma sens, czy też może wręcz 
przeciwnie. Oraz na czym ewentualnie on polega – jeśli 
jest. Jedyne ograniczenie to czas: dwie minuty. 

TOWARZYSTWO  
POLSKA – FINLANDIA  

ul. Jazdów 10/8

P +F = WNM

11:00-13:00  
Laba w Dolinie Muminków
Grupa Zaplecze, którą tworzą Katarzyna Post i Maciej 
Dmochowski, czyta „Muminki” Tove Jansson. 

11:00-18:00  
Laba przy garach 
Wspólne lepienie i jedzenie fińskich pierogów karjalan-
piirakat, które todella hyviä ja sopivat hyvin laihduttajalle, 
czyli są naprawdę dobre i mają właściwości odchudzające. 
Jakby ktoś poczuł, że się za bardzo odchudził, może ten 
efekt zniwelować deserem tippaleivät.

13:00-14:00 
Wykład o reiki i refleksologii 

15:30-18:00  
Laba na medal
Kolejna odsłona mistrzostw w mölkky. Szykują się wielkie 
emocje, które porównać można tylko do tych, które towa-
rzyszą zawodom w kyykkä.

17:00-19:00  
Laba z Tove
Grupa Zaplecze, którą tworzą Katarzyna Post i Maciej 
Dmochowski, czyta teksty Tove Jansson. 

OTWARTA PRACOWNIA  
ul. Jazdów 3/6

Oddajmy się słodkiemu lenistwu

11:30-12:30 
Pogaduchy o domach
A gdyby tak architekci porozmawiali z dziećmi o swoich 
projektach? Czy nagle zamiast perforacji będą dziury, 
zamiast idei po prostu pomysł, a strop stanie się podłogą 
albo sufitem?
W niedzielę o 11:30 na pogaduchy przyjdzie „Dzik”  
– Jerzy Szczepanik-Dzikowski z warszawskiej pracowni 
JEMS, żeby porozmawiać o Bibliotece Raczyńskich.

13:00-15:00 
Budujemy bazy!
Warsztat zamiany dziecka w architekta i rodziców w ekipę 
budowlaną. Pod okiem naszych instruktorów dziecio- 
-rodzicielskie drużyny zbudują bazy! Przy okazji nauczymy 
się, czym jest budowanie, co charakteryzuje poszczególne 
materiały i jak przebyć drogę od projektu do realizacji.

AMBASADA MUZYKI  
TRADYCYJNEJ /  

STOWARZYSZENIE DOM TAŃCA  
ul. Jazdów 3/20

Tańce, hulanki, swawole

12:00-13:00 
Oberki do końca świata 
Kasia Sroczyńska, redaktorka „Przekroju”, czyta na głos 
powieść Wita Szostaka o wiejskich muzykantach.

14:00-16:00 
Rekreacje przyśpiewkowe
Przyśpiewka to krótka forma słowno-muzyczna, która 
bawi, uczy i informuje. Udowodnimy to niezbicie podczas 
gry towarzyskiej. Zagrają: Maria Siwiec, Zofia Kucharczyk, 
Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich (Radomskie) oraz Mar-
cin Żytomirski, Katarzyna Rosik i Mateusz Kowalski.

SPÓŁDZIELNIA „KRZAK”  
ul. Jazdów 10/6

Sztuka w naturze

12:00-14:00  
Symfonia oddechowa, Dobrawa Borkała
Dobrawa Borkała poprowadzi Symfonię oddechową,  
czyli kompozycję opartą na autorskim alfabecie oddecho-
wym, w którym artystka zawarła znaki odpowiadające 
składowym oddechu. Do wykonania Symfonii artystka 
zaprosi wszystkich zainteresowanych jej wspólnym wyko-
naniem. 

14:00-17:00  
Warsztaty marblingu, Katarzyna Korzeniecka 
Katarzyna Korzeniecka (malarka, rysowniczka)  
poprowadzi w niedzielę warsztaty z marmurkowania,  
czyli unikatowej techniki zdobienia papieru.

19:00-20:30  
Medytacyjny koncert gongów, Maciek Stoliński

FUNDACJA BULLERBYN  
ul. Jazdów 5a/1

Blisko siebie

12:00-14:00  
Spotkanie w tipi 
Spotkania w kręgu w tipi: demokratyczna debata małych 
i dużych o Internecie, o grach komputerowych – czy to dla 
nas dobre, czy złe? 
W tle:
- muzyka indiańska
- gry podwórkowe/planszowe
- hamaki
- huśtawki
- kapsle
- chillout

15:00-16:00  
Warsztaty z Markiem Raczkowskim 
Dekorujemy tipi! Mali na ramionach dużych, duzi uczą się 
rysunku od małych.

15:00-18:00  
Wspólne gotowanie w kociołku 
Indiańska pieczonka z kociołka w tipi, kiełbaski i chlebek  
z ogniska, stoiska bullerbynowych dzieci.

 – program na niedzielę 13 maja

ALL IS ONE  
czyli  

WSZYSTKO  
JEDNO

Spotkaliśmy się i okazało się,  
że jest nam ze sobą po drodze.  

My, czyli kwartalnik „Przekrój”  
i Otwarty Jazdów,  

zapraszamy na Labę.  
Chcemy stworzyć przestrzeń  

do spotkania.  
W innych okolicznościach  

niż zwykle, bez pośpiechu i bez 
założonej listy celów do osiągnięcia. 

Wierzymy w siłę bezpośrednich 
relacji, wartość zabawy i swobodnego 
eksperymentowania. Bez presji czasu.  

Taka Laba.

Osiedle domków fińskich na Jazdowie 
12–13 maja 

Wstęp wolny 

12:00-14:00 
Gotowanie z Miładą 
Gotujemy z Miładą na Skwerze 
Dialogu. Miłada Jędrysik, która 
i tak gotuje dla redakcji „Przekroju”, 
tym razem zaprasza labowiczów do 
przygotowania wspólnego posiłku. 
W planie wątki hiszpańskie, libań-
skie i neapolitańskie. 
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PAŃSTWOMIASTO NA TRAWIE  
ul. Jazdów3/12; Skwer Dialogu 

Otwieramy się!

12:00-13:00 
Otwarcie wystawy Katarzyny Rzepki 
Otwarcie wystawy z obrazami nawiązującymi  
do kultury romskiej i prelekcja dotycząca tejże kultury. 

13:00-14:15 
Warsztaty plastyczne dla dzieci 
Warsztaty poprowadzi Marta Kopyt z klubu sportowego 
Potwory. Wspólne tworzenie kolaży ze zdjęć domków  
i starych okładek „Przekroju”.

14:30-16:00 
Niemarnowanie żywności
Gra. Jak zmienić nawyki, aby raz na zawsze skończyć  
z wyrzucaniem jedzenia? Co kupować, czego nie kupować? 
Zapraszamy do udziału w grze, którą poprowadzi  
Joanna Baranowska, autorka bloga Organiczni.eu. 

16:00-17:00 
Warsztaty ukulele
Warsztaty poprowadzi Bożena Witek znana także jako BO. 
Dla dorosłych i dzieci. 

20:30-21:30 
Taniec Butoh 
Tańczą Anna Juniewicz i Wojtek Matejko. 

SOLATORIUM/MOTYKA I SŁOŃCE   
ul. Jazdów 3/9

Lubimy się dzielić

10:00-18:00 
Wspólne pieczenia chleba
Upieczemy chleb, dowiemy się, co jest ważne w tym proce-
sie, jak wybrać mąkę, jak dbać o zakwas. Jeśli przyniesiesz 
słoik, to weźmiesz trochę do domu – zakwas ma na imię 
Hieronim i ponad sto lat. Zapraszają Arek Andrzejewski  
i Monika Kucia.

11:00-11:45 
Wsłuchaj się w siebie, wsłuchaj się w miasto 
Na dobry początek dnia: medytacja mindfulness, prowa-
dzenie: Eryk Ołtarzewski. Będziemy oddychać, chodzić  
albo siedzieć. Patrzeć i słuchać. Uważnie, oczywiście.

13:00-16:00 
17:00-20:00  
Zabiegi w gabinecie masażu ucha wewnętrznego
Grają i uzdrawiają! Muzycy Patryk Zakrocki i Jacek Ma-
zurkiewicz odnajdują związki między medycyną a nauką. 
„Jako szarlatani jesteśmy rozgrzeszeni i wolni, jako ludzie 
o dobrych sercach mamy jak najlepsze intencje” – dekla-
rują i zapraszają na indywidualne masaże dźwiękiem, 
zabiegi leczące i relaksujące.

15:00-17:00 
Porozmawiaj z naturą
Taniec brzucha, sztuki walki i tańce szamańskie w jednym, 
czyli Root Connections. Warsztat ruchowo-taneczny prowa-
dzi Talya Balikcioglu.

FUNDACJA  
NAUKI I PRZYGODY  

ul. Jazdów 8/2

Uczymy bawiąc, bawimy ucząc

11:00-13:00 
Park linowy
Warsztat z zapisami. Ok. 10 miejsc. Gra, w której każdy 
będzie mógł balansować na linie i jednocześnie nawiązać 
ciekawe znajomości ;). Zapisy na miejscu.

14:00-18:00 
Wspólne budowanie parku naukowego 
Planujemy wybudować koło naszego domku kilka ekspo-
natów/gier naukowych, m.in. kalejdoskop, wahadło, gra 
z dużą kostką, rurociąg, maszyna Goldberga. Do grupy 
budujących będzie mógł dołączyć każdy. Eksponaty pozo-
staną na Jazdowie i będą służyć odwiedzającym. Warsztat 
ma jednak na celu zachęcenie uczestników festiwalu do 
samodzielnych prób budowania podobnych gier w domu.

TOWARZYSTWO  
POLSKA – FINLANDIA  

ul. Jazdów 10/8

P + F = WNM

11:00-13:00 
Laba w Dolinie Muminków
Grupa Zaplecze, którą tworzą Katarzyna Post  
i Maciej Dmochowski, czyta „Muminki” Tove Jansson. 

11:00-18:00 
Laba przy garach 
Wspólne lepienie i jedzenie fińskich pierogów karjalan-
piirakat, które todella hyviä ja sopivat hyvin laihduttajalle, 
czyli są naprawdę dobre i mają właściwości odchudzające. 
Jakby ktoś poczuł, że się za bardzo odchudził, może ten 
efekt zniwelować deserem tippaleivät.

15:30-18:00 
Laba na medal
Sprawdź, czy dobry jesteś w fińskie klocki – czyli w mölkky. 
To gra nieco podobna do kręgli, z tą różnicą, że zamiast 
pchać ciężką kulę, rzucamy lekkim kawałkiem drewna. 
Kochają tę zabawę Słowacy, Francuzi, Japończycy,  
Czesi, Szwedzi, Amerykanie i Australijczycy. Polacy  
pokochają ją w sobotę.

17:00-19.00 
Laba z Tove
Grupa Zaplecze, którą tworzą Katarzyna Post  
i Maciej Dmochowski, czyta teksty Tove Jansson. 

18:00-19:00 
Wykład o reiki i refleksologii 
Umyjcie stopy! Będziemy się masować, dostrzegać aurę 
i przeganiać wszelkie bóle. Jukka pokaże nam, jak się  
posługiwać refleksologią i reiki.
 

OTWARTA PRACOWNIA  
ul. Jazdów 3/6

Oddajmy się słodkiemu lenistwu

10:30-12:30 
14:30-16:30
Budujemy bazy!
Warsztat zamiany dziecka w architekta i rodziców w ekipę 
budowlaną. Pod okiem naszych instruktorów dziecio- 
-rodzicielskie drużyny zbudują bazy! Przy okazji nauczymy 
się, czym jest budowanie, co charakteryzuje poszczególne 
materiały i jak przebyć drogę od projektu do realizacji.

18:30-23:00  
Architektoniczny jazz
Architektura i Muzyka. Dwie dziedziny sztuki, które  
spotkały się w Otwartej Pracowni Jazdów. 
Zapraszamy na sobotni wieczór, w który spróbujemy  
połączyć te pozornie odległe sztuki piękne w ramach  
Festiwalu LABA. Improwizacje muzyków jazzowych  
inspirowane znaną warszawską architekturą...  
Co z tego wyjdzie? 20:30 – aukcja na rzecz spalonego  
domku; 22:00 – koncert i jam session.

AMBASADA MUZYKI  
TRADYCYJNEJ /  

STOWARZYSZENIE DOM TAŃCA  
ul. Jazdów 3/20

Tańce, hulanki, swawole

14:00-17:00 
Otwarcie wystawy Andrzeja Bieńkowskiego  
i Daniela de Latoura i sjesta walcowa 
W tle zagra Kapela Karuzela w składzie:
Marcin Szargut – akordeon
Agata Krawczyk – skrzypce, cymbały
Róża Mościcka – bębenek, baraban
Jacek Mielcarek – klarnet, trąbka, duduk
Kuba Mielcarek – kontrabas 
oraz 
Kapela Walcowa, czyli Joanna Górska, Małgorzata  
Kozera-Topińska, Klaudia Niemkiewicz, Kaja Knittel, 
Jagna Knittel. W repertuarze kilka pięknych walców,  
ale nie tylko. Wystawa potrwa do niedzieli.

20:00-00:00 
Labanga w Ambasadzie
Potańcówka – do tańca zagrają: Kapela Dobrzeliniacy  
z Żychlina (Łowickie), Andrzej Malik ze Skrzyńska  
(Radomskie) oraz Mateusz Kowalski, Marcin Żytomirski, 
Jakub Korona (muzyka z Radomskiego). (Radomskie). 
Zaśpiewają: Maria Siwiec, Zofia Kucharczyk,  
Maria Pęzik z Gałek Rusinowskich (Radomskie).

SPÓŁDZIELNIA „KRZAK”  
ul. Jazdów 10/6

Sztuka w naturze

12:00-20:00 
Dobry dotyk / Strefa cienia, Kuba Falkowski
Składający się z dwóch części performance Kuby Falkowskie-
go. W pierwszej z części artysta będzie spotykał się z uczest-
nikami indywidualnie i każde 30-minutowe spotkanie 
poświęci na masaż. W drugiej, wieczornej części Falkowski 
wystąpi przed publicznością z solowym performance’em,  
który nawiąże do ciemnej strony seksualności i strefy  
cienia oraz poruszy kwestie nadużyć seksualnych.

15:00-16:00 
Telepatyczne Kłębowisko, Agnieszka Brzeżańska

16:30-17:10 
WetMeWild: STOP DRINKING BOTTLED WATER!, 
Justyna Górowska 
Wykład performatywny artystki Justyny Górowskiej  
o projekcie dotyczącym zanieczyszczenia wody.

20:00-22:30 
sety i VJ-ing analogowy w ogrodzie 
Pokiwamy razem głowami w rytm puszczany przez Beluga 
Trigga i pogapimy się w analogowe wizualizacje wyczaro-
wane przez Malarzy i Zuzannę Koftę. 

FUNDACJA BULLERBYN  
ul. Jazdów 5a/1

Blisko siebie

11:00-14:00 
Budujemy prawdziwe indiańskie tipi!
W tle: muzyka indiańska, gry podwórkowe/planszowe, 
hamaki, huśtawki, kapsle, chillout.

12:00-13:30 
Opowieść o Antarktyce
Opowieść Mikołaja Golachowskiego, biologa polarnika, 
o Antarktyce. W dzikich, nietkniętych przez człowieka 
miejscach, gdzie Przyroda rządzi niepodzielnie, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że tak właśnie wygląda Raj. Najwięk-
szym z takich rejonów jest Antarktyka. Wobec majestatu jej 
lodowych gór, ufności jej dzikich mieszkańców i czystości 
jej dziewiczych śniegów, nie możemy nie czuć się jak 
wyjątkowo uprzywilejowani goście. Zapraszam na wizytę 
w prawdziwym Raju na Ziemi.

15:00-18:00 
Wspólne gotowanie w kociołku 
Indiańska pieczonka z kociołka w tipi, kiełbaski i chleb  
na patyku z ogniska, stoiska bullerbynowych dzieci,  
spotkania z mentorami szkoły demokratycznej, gry  
podwórkowe/planszowe.

                        

Uzdrowisko
Dorota Buczkowska, artystka interdyscyplinarna, malarka, rzeźbiarka. 
Weźmie udział w festiwalu, umieszczając na terenie Jazdowa swoją pra-
cę z cyklu „Uzdrowisko”. Ekspozycja pokazuje przedmioty wadliwie 
uformowane, zniszczone przez użytkowanie, ukryte głęboko w szaf-
kach. Ich ułomność nie jest tuszowana, przeciwnie: wydobywana na 
światło dzienne, podkreślana i akceptowana. Następuje rozkwit subtel-
nych, poranionych form – kalekie piękno uwodzi, intryguje i  zachwyca. 
Ogród opuszczonego domku – Jazdów 8/1 

Relaks na trawie, wspólne czytanie i lepienie z gliny
Specjalnie na festiwal Laba spółdzielnia „Krzak” przygotowała nowy 
piec do wypału gliny. Przez cały czas trwania festiwalu zapraszamy do 
wspólnego lepienia. Wszystkie wytwory zostaną wypalone pod koniec 
pierwszego dnia Laby. Jeżeli coś z nich zostanie, będzie można odebrać 
je w niedzielę.
Spółdzielnia „Krzak”, ul. Jazdów 10/6 

Kuchnia Konfliktu
W czasie festiwalu o jedzenie i napoje zadba Kuchnia Konfliktu. Labo-
wiczów zapraszamy na Skwer Dialogu i do zagajnika za Otwartą Pra-
cownią przez całą sobotę i niedzielę. 

Instalacja – Mirella von Chrupek
Na terenie Jazdowa będzie można znaleźć instalację artystki przedsta-
wiającą symbol festiwalu LABA.  Powodzenia w szukaniu!

 Żywe audiobooki 
„Przekrojowi” autorzy czytają „Przekrój” na żywo na terenie całego Jaz-
dowa. 

 – program na sobotę 12 maja                   – przez cały czas  
      (sobota – niedziela)


