1-29.06.2012 r. w godz. 10.00 - 20.00
EKO - OGRÓDEK edukacyjny do zwiedzania
dla dzieci i doros³ych z wieloma gatunkami roœlin

1-29.06.2012 r. w godz. 10.00 - 20.00
„EURO SZTUKA” - wystawa prac dzieci i m³odzie¿y
z pracowni plastycznej DK „Rembertów”
Wernisa¿ wystawy 1 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka o godz. 18.00

1.06.2012 r. (pi¹tek) godz. 17.00
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
W programie: bajka dla dzieci pt. „Zaczarowana Zatoka” w wykonaniu Teatru Lalek Czarodziej;
warsztaty teatralne i lalkarskie; projekcja filmowa z wystêpu zespo³u tanecznego „£A£”
z DK „Rembertów” podczas Pikniku Ekologicznego; warsztaty plastyczne „Kreatywne wysypisko”;
pokaz modelarski - puszczanie balonów z flagami pañstw bior¹cych udzia³ w Euro 2012;
malowanie twarzy; loteria fantowa dla dzieci; konkursy i zabawy

4.06.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 11.00
Wernisa¿ wystawy pt. „My w sztuce” dziewcz¹t z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego Nr 2
Wystawa czynna 4.06 - 29.06.2012 r. w godz.10.00 - 20.00

19.06.2012 r. (wtorek) w godz. 12.00 - 13.00
Wystêp Zespo³u tanecznego „£A£” z DK „Rembertów”
podczas Dzieciêcej Euro Stolicy w strefie kibica w ramach Euro 2012 pod Pa³acem Kultury i Nauki

20.06.2012 r. (œroda) godz. 18.00
Spotkanie z podró¿niczk¹ Magdalen¹ Skibiñsk¹
pokaz slajdów prezentuj¹cych walory kulturowe i turystyczne Ukrainy, wspó³organizatora Euro 2012

21.06.2012 r. (czwartek) w godz. 16.00 - 20.00
Plenerowa zabawa taneczna na zakoñczenie sezonu kulturalnego DK „Rembertów”
we wspó³pracy z Ambasad¹ Finlandii w Warszawie i RAS
Na ¿ywo wyst¹pi zespó³ „Mosaic Quintet''
Koszt poczêstunku 10 z³

27.06.2012 r. (œroda) godz. 19.00
Koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie prowadzonej przez Mariê S³apek
oraz zespo³u „Be Jazzy”
pod kierownictwem Anny S³apek

4.06. - 30.06.2012 r. w godz. 14.00 - 19.00
Wystawa obrazów malarskich Ma³gorzaty Bednarczyk
Obrazy malowane technik¹ olejn¹

4-30.06.2012 r. w godz. 14.00 - 19.00
Wystawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej
pt. „Wakacyjne sporty”

5.06.2012 r. (wtorek) w godz. 16.00 - 20.00
Rodzinny festyn ogródkowy z okazji Dnia Dziecka
W programie: malowanie twarzy; tworzenie herbów reprezentacji,
szalików kibiców, tr¹bek, flag pañstw, wzorów pi³ek
Loteria fantowa i quiz z zakresu pi³ki no¿nej, gra pi³karzyki dla najm³odszych,
zabawa z bañkami mydlanymi, zabawa z kolorow¹ chust¹ Klauza,
dmuchane zamki do zje¿d¿ania i skakania,
jazda w samochodzie wyœcigowym Formu³a F1 ze stanowiskiem Playstation

16.06.2012 r. (sobota) w godz. 17.00 - 18.00
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej I i II Stopnia
im. Witolda Lutos³awskiego w Wo³ominie
Wyst¹pi¹: uczniowie klas skrzypiec Pani Sylwii Knap i Pani Karoliny Pra¿uch

22.06.2012 r. (pi¹tek) w godz. 17.00 - 19.00
Koncert muzyczny w ramach zakoñczenia sezonu
Wykonawcami bêd¹ uczestnicy sekcji dzia³aj¹cych w DK „Wygoda”

29.06.2012 r. (pi¹tek) w godz. 16.00 - 20.00
Impreza plenerowa Klubu Seniora DK „Wygoda” i RAS
W programie: wystêp artystyczny w plenerze, ognisko

1.06.2012 r. (pi¹tek) godz. 17.30
Dzieñ Dziecka w Bibliotece - moc atrakcji

11.06.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat

14.06.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek

14.06.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Spektakl dla dzieci w wykonaniu dzieci
ze Szko³y Jêzyka Angielskiego Ding - Dong Sing a Song „Where’s my Mummy?”

14.06.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Spotkanie literackie w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
pt. „Wspomnienia z niepamiêci”

20.06.2012 r. (œroda) godz. 16.30
Biblioteka literacko - plastycznie
Zajêcia plastyczne w oparciu o teksty literackie

21.06.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek

25.06.2012 r. (poniedzia³ek) godz. 16.30
Poniedzia³kowa plastyka - zajêcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 lat

28.06.2012 r. (czwartek) godz. 18.00
Spotkanie literackie w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
pt. „S³u¿¹ce”

28.06.2012 r. (czwartek) godz. 16.30
Czwartkowe czytanki - g³oœne czytanie bajek

2.04.-08.06.2012 r. (poniedzia³ek - pi¹tek)
w godz. 8.00 - 16.00
Wystawa malarstwa Anny Cichockiej
Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28

26.06.2012 r. godz. 10.00
Ceremonia z³o¿enia wieñców z okazji 67. rocznicy rozstrzelania przez Niemców
10 mieszkañców Rembertowa, w tym harcerzy „Zawiszaków”
10.00 - Msza Œwiêta w Koœciele œw. £ucji przy ul. Paderewskiego 42
11.00 - Ceremonia z³o¿enia wieñców przy Pomniku „Zawiszaków”
(u zbiegu ulic Magenta i Zes³añców Polskich / tablica na froncie LILO)

Na wszystkie imprezy z wyj¹tkiem plenerowej zabawy tanecznej na zakoñczenie sezonu kulturalnego
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
www.kulturalna.warszawa.pl

