1-31.10.2012 r. w godz. 10.00 - 20.00
Wystawa prac dzieci i m³odzie¿y
z pracowni plastycznej DK „Rembertów”
pt. „Barwy jesieni”

3.10.2012 r. (œroda) godz. 18.00
Program kabaretowy pt. „Pary nie do pary”
w wykonaniu grupy artystycznej A’LA KABARET

8.10.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 17.30
Pokaz filmów dokumentalnych „W drodze” i „Zabawy z czasem”
Spotkanie z re¿yserami filmowymi Leszkiem Dawidem i Jaros³awem Wszêdyby³em

10.10.2012 r. (œroda) w godz. 16.00 - 20.00
Wieczorek taneczny dla doros³ych przy muzyce mechanicznej (wstêp 5 z³)

19.10.2012 r. (pi¹tek) godz. 14.00
Wernisa¿ wystawy fotograficznej, premiera filmu dokumentalnego
i wydawnictwa dotycz¹cego „Jaworzniaków”
Projekt realizowany w ramach „Bank Ambitnej M³odzie¿y”
Zakoñczenie projektu edukacyjnego „Reporterzy Historii”

22.10.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 18.00
Spotkanie autorskie z aktorem Arturem Barcisiem
promuj¹ce ksi¹¿kê pt. „Rozmowy bez retuszu”

23.10.2012 r. (wtorek) godz. 16.30
Warsztaty kulinarne i ekologiczne
pt. „Skarby jesieni z naszego ogródka”

27.10.2012 r. (sobota) w godz. 16.00 - 18.00
Warsztaty ceramiczne dla dzieci i rodziców
pt. „Czary z kulki”

3.09 - 12.10.2012 r. w godz. 14.00 - 19.30
Wystawa malarstwa Mai Bielawskiej pt. „S³oneczne impresje”
Obrazy malowane technik¹ akrylow¹ na p³ótnie

8.10 - 31.10.2012 r. w godz. 14.00 - 19.30
Wystawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej
pt. „Szko³a moich marzeñ”

14.10.2012 r. (niedziela) w godz. 17.00 - 19.00
Otwarcie wystawy phm. Jacka Czajki i phm. Tadeusza Mandziaka pt. „Harcerskie kolekcje”
oraz spektakl s³owno-muzyczny pt. „Z kart harcerskiej historii”
w wykonaniu harcerskiego Teatru „Paradox”
Organizator: Komenda Hufca ZHP Warszawa Praga Po³udnie

do 15.10.2012 r. w godz. 14.00 - 19.30
Konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y
„Najciekawsze miejsca Rembertowa”
w ramach obchodów 55. rocznicy przy³¹czenia miasta Rembertowa do Warszawy
Termin sk³adania prac do 15 paŸdziernika br.
Regulamin konkursu znajduje siê na stronie internetowej DK „Wygoda”

20.10.2012 r. (sobota) w godz. 15.00 - 16.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci od 4 lat
pt. „O skrzacie, Kasi i g¹sce”
w wykonaniu Agencji Artystycznej DUR-MOLL

3.10.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko - plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o teksty literackie

4.10.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

8.10.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci

11.10.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

17.10.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko - plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o teksty literackie

18.10.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

22.10.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci

25.10.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek
w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom”

25.10.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
Doris Lessing - „Lato przed zmierzchem”

31.10.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko - plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o teksty literackie

4.09-31.10 (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 8.00 - 16.00
Wystawa malarstwa Mai Bielawskiej
Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28

6.10.2012 r. (sobota) godz. 18.00
Spotkanie autorskie z poetk¹ Bo¿en¹ Ann¹ Flak Nazaretank¹
z opraw¹ muzyczn¹ zespo³u Julii i Grzegorza Kapalów
Wiersze recytowaæ bêdzie Halina £abonarska
Biblioteka Publiczna im. Jana Paw³a II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. Gawêdziarzy 8

19.10.2012 r. (pi¹tek) godz. 10.30
52. Centralny Zlot M³odzie¿y PTTK „Palmiry 2012”
- ho³d w 70. rocznicê powieszenia 10. ofiar w odwecie za akcjê Armii Krajowej „Wieniec”
Pomnik 10. Straconych za akcjê „Wieniec”
u zbiegu ulic Cyrulików i al. gen. A. Chruœciela

22.10.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 18.00
Uroczystoœæ z okazji 5. rocznicy powo³ania Rembertowskiej Akademii Seniora
Prezentacja dorobku RAS oraz koncert pt. „Jak za dawnych lat”
w wykonaniu Klasycznego Kwintetu Dêtego, solistów i piosenkarzy oraz par baletowych
(wstêp za zaproszeniami)
Sala widowiskowo-konferencyjna Klubu Akademii Obrony Narodowej
al. gen. A. Chruœciela „Montera” 103

Na wszystkie imprezy z wyj¹tkiem uroczystoœci z okazji 5. rocznicy powo³ania RAS
oraz wieczorku tanecznego w DK „Rembertów” - 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

