19.10 - 30.11.2012 r. w godz. 10.00 - 20.00
Wystawa fotograficzna pt. „Jaworzniacy” Agnieszki Gregorek
w ramach projektu edukacyjnego „Reporterzy Historii”

5 - 30.11.2012 r. w godz. 10.00 - 20.00
Wystawa prac dzieci i m³odzie¿y
z pracowni plastycznej DK „Rembertów”
pt. „Œladem rysunku

7.11 2012 r. (œroda) godz. 18.00
Spotkanie z podró¿nikami Ann¹ i Marcinem Szymczakami
z cyku „Podró¿e po najciekawszych zak¹tkach œwiata”
pt. „Oman - w krainie pachn¹cej kadzid³em”

15.11.2012 r. (czwartek) godz. 15.30
„Œwiêto latawca” organizowane przez sekcjê modelarsk¹ DK „Rembertów”
pokazy odbêd¹ siê na placyku przy ulicy Dzia³yñczyków i Grzybowej

15.11.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Warsztaty kulinarne i ekologiczne
pt. „Pieczenie chleba”

16.11.2012 r. (pi¹tek) godz. 18.00
Koncert pieœni patriotycznych pt. „Zostali w pieœniach”
w wykonaniu m³odzie¿y studenckiej i harcerzy

21.11.2012 r. (œroda) godz. 18.00
Spotkanie autorskie z aktork¹ Barbar¹ Krafftówn¹ i kompozytorem Januszem Sentem
po³¹czone z mini recitalem (wstêp za zaproszeniami)

24.11 2012 r. w godz. (sobota) 16.00 - 18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci i doros³ych
pt. „Witra¿e”

28.11.2012 r. (œroda) w godz. 16.00 - 20.00
Zabawa Andrzejkowa dla doros³ych „Andrzejki”
przy muzyce mechanicznej z poczêstunkiem (wstêp 10 z³)

14.10 - 30.11.2012 r. w godz. 14.00 - 19.30
Wystawa zbiorów plakietek, odznak i proporców
phm. Jacka Czajki i phm. Tadeusza Mandziaka
pt. „Harcerskie kolekcje”

5.11 - 30.11.2012 r. w godz. 14.00 - 19.30
Wystawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej
pt. „Jesienne krajobrazy”

10.11.2012 r. (sobota) w godz. 17.00 - 18.00
Koncert psalmów ukraiñskich i pieœni z Polesia oraz Podlasia
w wykonaniu grupy mi³oœników muzyki tradycyjnej

16.11.2012 r. (pi¹tek) godz. 17.00 - 20.00
VII Turniej gry w tenisa sto³owego dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
o puchar Zastêpcy Burmistrza ds. Spo³ecznych
oraz Przewodnicz¹cego Rady Osiedla Kawêczyn-Wygoda
Szczegó³y i zapisy w sekretariacie DK „Wygoda”

17.11.2012 r. (sobota) godz. 11.00
Uroczyste rozdanie nagród konkursu plastycznego
pt. „Najciekawsze miejsca Rembertowa”
w ramach obchodów 55. rocznicy przy³¹czenia miasta Rembertowa do Warszawy
Organizatorzy: DK „Wygoda”, Urz¹d Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

17.11.2012 r. (sobota) godz. 12.00
Spektakl teatralny dla dzieci i doros³ych
pt. „Calineczka na marionetki i fortepian”

20.11.2012 r. (wtorek) godz. 12.30 - 13.30
Warsztaty rytmiczne Klick&Drum
z wykorzystaniem bêbnów i innych instrumentów perkusyjnych
dla uczniów z Zespo³u Szkó³ Nr 74

24.11.2012 r. (sobota) godz. 17.00 - 18.00
Zaduszki gitarowe - koncert muzyczny
w wykonaniu m³odych artystów z DK „Wygoda”
Utwory zmar³ych twórców i wykonawców tj. Michael Jackson, Jimi Hendrix,
Steve Ray Voughn, Tom Jobin i innych

30.11.2012 r. (pi¹tek) w godz. 16.00 - 21.00
Zabawa Andrzejkowa dla doros³ych „Andrzejki”
przy muzyce na ¿ywo z poczêstunkiem
Szczegó³y i zapisy w sekretariacie DK „Wygoda” do dnia 26.11.

5.11.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci

5 - 30.11.2012 r.
Wystawa z materia³ów IPN
„Zag³ada polskich elit. Akcja AB - Katyñ”

6.11.2012 r. (wtorek) godz. 17.00
Umuzykalniaj¹ce zajêcia po³¹czone z literackimi w¹tkami
pt. „Pani Nutka i przyjaciele”

8.11.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanie - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom

8.11.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki z Jackiem Hugo-Baderem
podró¿nikiem, autorem ksi¹¿ek pokazuj¹cym inne spojrzenie na œwiat

9.11.2012 r. (pi¹tek) godz. 18.30
Projekcja filmu
pt. „Rembertów - Kolebka Or³a Bia³ego”

12.11.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 18.00
Koncert pt. „Póki Polska ¿yje w nas”
z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
w wykonaniu Chóru Rembertowskiej Akademii Seniora
Organizatorzy: Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
Urz¹d Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

14.11.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko i plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o tekst literacki

15.11.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanie - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

16.11.2012 r. (pi¹tek) godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Albinem Siwakiem

19.11.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci

22.11.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanie - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

27.11.2012 r. (wtorek) godz. 17.00
Umuzykalniaj¹ce zajêcia po³¹czone z literackimi w¹tkami
pt. „Pani Nutka i przyjaciele”

28.11.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko i plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o tekst literacki

29.11.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanie - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

4.09-30.11.2012 r. (poniedzia³ek-pi¹tek)
w godz. 8.00 - 16.00
Wystawa malarstwa Mai Bielawskiej
Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28

11.11.2012 r. (niedziela) godz. 12.00
Msza Œwiêta w intencji Ojczyzny
z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci
Koœció³ œw. O. Rafa³a Kalinowskiego
al. gen. A. Chruœciela „Montera” 103 w Warszawie

23.11.2012 r. (pi¹tek) godz. 18.00
Koncert Orkiestry „VICTORIA” Parafii M.B. Zwyciêskiej
pn. „Warszawa by³a, jest i bêdzie”
w ramach obchodów 55. rocznicy przy³¹czenia miasta Rembertów do Warszawy
Sala widowiskowa Zespo³u Szkó³ Nr 74, ul. Niepo³omicka 26
Organizatorzy: Urz¹d Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Zespó³ Szkó³ Nr 74

25.11.2012 r. (niedziela)
Obchody 182. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
Aleja Chwa³y, Pomnik Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹

Na wszystkie imprezy z wyj¹tkiem spotkania autorskiego z Barbar¹ Krafftówn¹
i zabaw andrzejkowych - wstêp wolny

Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, tel. (22) 611 96 87
domkultury.rembertow@wp.pl , www.dkrembertow.waw.pl
Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33
dkwygoda@op.pl , www.dkwygoda.waw.pl
Biblioteka Publiczna im. Jana Paw³a II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
biblioteka_rembertow@wp.pl , www.rembertow.e-bp.pl
- Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y Nr 51, ul. Gawêdziarzy 8, tel. (22) 255 39 96
- Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 55, ul. Gawêdziarzy 8, tel. (22) 255 39 99
- Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 57, ul. Che³m¿yñska 27/35 lok. 31, tel. (22) 612 05 90
- Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 61, ul. Niedzia³kowskiego 25, tel. (22) 611 91 36
Wydzia³ Kultury i Promocji, al. gen. A. Chruœciela 28, V piêtro, p. 613, tel. (22) 515 17 17
wku@rembertow.waw.pl

www.rembertow.waw.pl

