MAJ
Dom Kultury „Rembertów”
● 1- 31 maja 2017 r. w godz.14:00 – 20:00
„Święto flagi”- wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników sekcji
plastycznej Domu Kultury „Rembertów” pod kierownictwem instruktor Justyny Kabali.
Wstęp wolny.

● 1 – 31 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 20:00
„Świat Roślin” – wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników sekcji
plastycznej Domu Kultury „Rembertów” pod kierownictwem instruktor Justyny Kabali.
Wstęp wolny.

● 1 – 31 maja 2017 r. w godz.14:00 – 19:00
EKO-OGRÓDEK edukacyjny do zwiedzania dla dzieci i dorosłych z wieloma gatunkami roślin:
zbóż, ziół, warzyw i owoców.
Oprowadzanie: Marzenna Kosowska.

● 7 maja 2017 r. godz. 10:00
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Trasa: Stary Żyrardów i okolice. Zbiórka: PKP Rembertów i odjazd S2- godz.8.37,
Prowadzenie Z. Muszyński S. Kochański
Wstęp wolny.

● 13 maja 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00
„Komiks historyczny o Rembertowie” - warsztaty z rysowania komiksów dla dzieci
i młodzieży w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów

do Warszawy.
Zapisy.

● 14 maja 2017 r. w godz. 12.00 – 14.00
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
XVI Wiosenny Rajd Rowerowy "KONWALIA" okolice Skierniewic.
Zbiórka: Dom Kultury Rembertów al. Komandosów 8,godz.9.00
Prowadzenie: E. S. Kochańscy

1

● 15 maja 2017 r. godz. 17.00
Warsztaty kulinarne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie: Marzenna Kosowska.
Wstęp 12 zł. Zapisy.

● 16 maja 2017 r. w godz. 16:30
Warsztaty kulinarne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie: Marzenna Kosowska.
Wstęp 12 zł. Zapisy.

● 16 maja 2017 r. godz. 17:30
„Poczytaj mi ciociu” – bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW.
Zapisy.

● 17 maja 2017 r. w godz.18:00
„Podróże po najciekawszych zakątkach świata” - spotkanie z podróżnikiem Martiną
Zawadzką „Jak się spełnia marzenia? Czyli podróż dookoła świata w pojedynkę".
Wstęp wolny.

● 19 maja 2017 r. w godz. 12:00 – 14:00
Warsztaty sitodruku dla seniorów - tworzenie logo w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.
Zapisy.

● 20 maja 2017 r. godz. 16.00
„Komiks historyczny o Rembertowie” - warsztaty z rysowania komiksów dla dzieci
i młodzieży, spacer ulicami Rembertowa w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.
Zapisy.

● 21 maja 2017 r.
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Trasa: Otwock Wielki i okolice.
Zbiórka: Dom Kultury Rembertów, al. Komandosów 8, godz.10.00
Prowadzenie: R. Molęgowski, R. Zagórski.
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● 24 maja 2017 r. godz. 18:00
„Tyle słońca...!” - koncert z okazji Dnia Matki.
Piosenki Anny Jantar w wykonaniu Anny Żebrowskiej
Wstęp wolny.

● 24 maja 2017 r. godz. 19:00
„Pomarańczowo mi…” – wernisaż wystawy patchworków.
Wystawę można oglądać do 9 czerwca w godz. 14:00 – 20:00.

● 28 maja 2017 r.
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Trasa: Kampinowski Park Narodowy.
Zbiórka: Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, godz. 10.00
Prowadzenie: Aneta Kondej.

● 31 maja 2017 r. w godz. 17:00 – 19:00
„Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
w programie: gry i zabawy prowadzone przez animatorów, malowanie twarzy,
wielkie bańki mydlane, konkursy z nagrodami.
Wstęp wolny.

● 31 maja 2017 r. w godz. 17:00 – 19.00
„Komiks historyczny o Rembertowie”, warsztaty otwarte na zakończenie projektu
z rysowania komiksów dla dzieci i młodzieży w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”
● 1 kwietnia - 12 maja 2017 r.
„Migawki z Rembertowa” – konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy. Szczegóły i regulamin
konkursu znajduje się na stronie: www.dkwygoda.waw.pl/konkursy oraz na facebooku.
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● 1 kwietnia - 12 maja 2017 r.
„Rembertów moje miasto” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w ramach obchodów

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.
Szczegóły i regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.dkwygoda.waw.pl/konkursy oraz na facebooku.

● 26 kwietnia – 31 maja 2017 r. w godz. 14:30 – 17:00
„KingaBe.rysuje” – wystawa prac autorstwa Kingi Berowskiej
Wstęp wolny.

● 18 maja 2017 r. w godz. 13.00-20.00
„Odkryj w sobie talent” – warsztaty wokalno-aktorskie dla uczestników sekcji śpiewu
rozrywkowego w Domu Kultury „Wygoda” prowadzone przez wokalistkę Hanię Stach
oraz wokalistkę i aktorkę Jagodę Stach.
Projekt realizowany i finansowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej wsparcie dla amatorskiego ruchu artystycznego.
Wstęp wolny.

● 19 maja 2017 r. w godz. 13:30-20.30
„Odkryj w sobie talent” – warsztaty wokalno-aktorskie dla uczestników sekcji śpiewu
rozrywkowego w Domu Kultury „Wygoda” prowadzone przez wokalistkę Hanię Stach
oraz wokalistkę i aktorkę Jagodę Stach.
Projekt realizowany i finansowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej wsparcie dla amatorskiego ruchu artystycznego.
Wstęp wolny.

● 20 maja 2017 r. w godz. 13:00 - 21.00
„Odkryj w sobie talent” – warsztaty wokalno-aktorskie dla uczestników sekcji śpiewu
rozrywkowego w Domu Kultury „Wygoda” prowadzone przez wokalistkę Hanię Stach
oraz wokalistkę i aktorkę Jagodę Stach oraz finalny występ uczestników warsztatów.
Projekt realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej wsparcie
dla amatorskiego ruchu artystycznego.
Wstęp wolny.

● 26 maja 2017 r. w godz. 17:30 -20.30
„Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”
W programie: animacje, zabawy, konkursy, dmuchańce – zjeżdżalnia, bangee run,
spektakl teatralny dla dzieci, malowanie twarzy, repryzy teatralno-cyrkowe
w wykonaniu Clowna Ferdynarda Wspaniałego, szczudlarz, kręcenie balonów,
fotobudka, wata cukrowa, popcorn, kiermasz biżuterii ręcznie wykonanej i wiele
innych atrakcji.
Wstęp wolny.
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● 26 maja 2017 r. godz. 18:00
„Czerwony kapturek” – plenerowy spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Agencji
Artystycznej „Bajlandia”.
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
● 9 maja 2017 r. godz. 16:30 i 17:45
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy.
Dorota Wrońska „Jak trawnik stara się zostać łąką?” (warsztaty botaniczne).
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora.

● 9 maja 2017 r. godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki - Magdalena Kicińska „Pani Stefa”.
Spotkanie w ramach akcji WARSZAWA CZYTA.
Wstęp wolny.

● 10 maja 2017 r. godz. 11:30
Czarodziejski dywanik – „Koty”.
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

● 11 maja 2017 r. godz. 17:00
Pani Nutka – „Dźwiękiem harfy”.
Spotkanie muzyczne i warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Wstęp wolny.

● 16 maja 2017 r. godz. 17:00
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy.
Paweł Piszczałka „Kolorowa chemia” – rodzinny pokaz chemiczny.
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora.

● 18 maja 2017 r. godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – Dzień Matki.
Zajęcia plastyczne w oparciu o tekst literacki dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
Wstęp wolny.

5

● 23 maja 2017 r. godz. 16:30 i 17:45
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy.
Inż. Bartłomiej Tomczak „Poruszyć światłem” (o zabawkach optycznych).
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora.

● 23 maja 2017 r. godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki – Maja Lunde „Historia pszczół: powieść”.
Wstęp wolny.

● 24 maja 2017 r. godz. 11:30
Czarodziejski dywanik – „Krasnale”.
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

● 25 maja 2017 r. godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie.
Zajęcia plastyczne w oparciu o tekst literacki - dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
Wstęp wolny.

● 30 maja 2017 r. godz. 16:00
Występ Dzieci z Przedszkola „U Kubusia Puchatka” z okazji Dnia Mamy.
Wstęp wolny. Godzina może ulec zmianie.

Wydział Kultury i Promocji
● 14 maja godz.16.00
IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej
Największe przeboje muzyki francuskiej i znanych artystów francuskojęzycznych.
Występują: Katarzyna Kołodziejczyk i Wojciech Bardowski
Miejsce: Park rekreacyjny przy ul. Frontowej (w przypadku złych warunków
atmosferycznych – Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8).

● 19 maja godz. 12:00-14.00
72. rocznica rozbicia obozu NKWD
Pomnik Ofiar NKWD u zbiegu ul. Marsa i Płatnerskiej
12:00 – odegranie hymnu narodowego
12:05 – wystąpienia okolicznościowe
12:20 – ceremonia złożenia wieńców
Teren 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Marsa 110
13:00 – zwiedzanie Sali Tradycji

6

● 21 maja godz. 16:00
IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej
Hity muzyki włoskiej w unikatowej aranżacji bossa nova.
Występują: Francesco Chiarini & Francesco Bossa Quartet
Miejsce: Park rekreacyjny przy ul. Frontowej (w przypadku złych warunków
atmosferycznych – Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8).

● 28 maja godz. 16:00
IV Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej
Autorskie kompozycje z gatunku poezji śpiewanej i nie tylko.
Występuje: Zespół DGZZ
Miejsce: Park rekreacyjny przy ul. Frontowej (w przypadku złych warunków
atmosferycznych – Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8).

DOM KULTURY „REMBERTÓW” al. Komandosów 8, tel. (22) 611 96 87
domkultury.rembertow@wp.pl, www.dkrembertow.waw.pl
DOM KULTURY „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów ms.t. Warszawy
ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 dkwygoda@op.pl, www.dkwygoda.waw.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA PAWŁA II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, tel. 22 255-39-98
biblioteka@bprembertow.waw.pl www.bp.rembertow.waw.pl
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI, al. gen. A. Chruściela 28, p. 613, p. 322,
tel. (22) 44 33 854, 44 33 913; rembertow.wku@um.warszawa.pl
www.rembertow.waw.pl
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