CZERWIEC
Dom Kultury „Rembertów”
● 1 – 9 czerwca 2017 r. w godz. 14:00 – 20:00
„Pomarańczowo mi…” – wystawa patchworków.
Wstęp wolny.

● 1 – 30 czerwca 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.

● 4 czerwca 2017 r. w godz. 12:00 – 19:00
Święto Rembertowa 2017- prezentacja zespołów tanecznych „ŁAŁ” działających w Domu
Kultury „Rembertów” prowadzonych przez instruktor Joannę Hubską. Namiot DK
„Rembertów”: prezentacja dorobku artystycznego, warsztaty plastyczne, malowanie
twarzy, warsztaty ekologiczne, gra terenowa, animacje balonowe.
Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej – park przy bramie głównej u zbiegu ul. gen.
Chruściela i Czerwonych Beretów”.
Organizator: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Akademia Sztuki Wojennej.

● 6 czerwca 2017 r. godz.18:00
Prezentacja zespołów tanecznych „ŁAŁ” działających w Domu Kultury „Rembertów”
prowadzonych przez instruktor Joannę Hubską.
Wstęp wolny.

● 6 -10 czerwca 2017 r.
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Rajd rowerowy. Kurpiowski Rajd Gintera i Goszczyńskiego –Czarnia k. Myszyńca,
Zbiórka: Czarnia k/Muszyńca
Prowadzenie E. S. Kochańscy
Wstęp wolny.

● 7 czerwca 2017 r. godz. 19:00
Koncert uczestników sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie prowadzonej przez
instruktor Marię Słapek oraz sekcji kultury rosyjskiej prowadzonej przez instruktor
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Joannę Słapek. Występ zespołu „BeJazzy” z Domu Kultury „Rembertów” pod
kierownictwem artystycznym Anny Słapek.
Wstęp wolny.

● 11 czerwca 2017 r.
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Rajd rowerowy: Lipce Rejmontowskie i okolice.
Zbiórka: PKP Rembertów i odjazd S – 2 godz. 8.37,
Prowadzenie: A.Jóźwiak.

● 12 czerwca 2017 r. godz. 10.00
Festiwal Przedszkolaków w ramach

60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów

do Warszawy.
Wstęp wolny.

● 13 czerwca 2017 r. w godz. 16:00
Warsztaty kulinarne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Prowadzenie: Marzenna Kosowska.
Wstęp 12 zł. Zapisy.

● 19 czerwca 2017 r. godz. 9:30
"Piotruś Pan" - przedstawienie teatralne oparte na motywach znanej baśni w wykonaniu
uczniów Kola Teatralnego działającego przy bibliotece szkolnej ZS NR 76 w Rembertowie.
Nad przygotowaniami czuwały nauczycielki Anna Pastor i Barbara Zielińska.
Wstęp wolny.

● 19 czerwca 2017 r. godz. 17:00
Koncert uczestników sekcji nauki gry na gitarze prowadzonej przez instruktora Marka
Konatkowskiego oraz występ uczestników sekcji emisji głosu prowadzonej przez
instruktor Katarzynę Kowalską –Smoleń.
Wstęp wolny.

● 20 czerwca 2017 r. godz. 17:30
„Poczytaj mi ciociu” – bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW.
Zapisy.
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● 20 czerwca – 31 sierpnia 2017 r. w godz.10:00 – 15:00
„KREACJE"

-

wystawa

prac

uczestników

sekcji

plastycznej

Domu

Kultury

„Rembertów” pod kierownictwem Justyny Kabali.
Wstęp wolny.

● 24 – 25 czerwca 2017 r.
Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. „Kinowa”
Rajd rowerowy: Lipce Rejmontowskie i okolice.
Zbiórka: PKP Rembertów i odjazd S – 2 godz. 8.37.
Prowadzenie: A. Jóźwiak.

Dom Kultury „Wygoda”
● 4 czerwca 2017 r. w godz.12:00 – 22:00
„Święto Rembertowa 2017” – piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Urząd
Dzielnicy Rembertów. W programie przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży
oraz występy gwiazd - wokalistki Julii i zespołu Sound’n Grace.
W bloku występów amatorskich – występ wychowanków DK „Wygoda”.
W namiocie DK „Wygoda” – prezentacja dorobku artystycznego, malowanie twarzy,
warsztaty plastyczno-artystyczne oraz wiele innych atrakcji.
Miejsce: park przy Bramie Głównej ASzWoj (u zbiegu al. gen. A. Chruściela i Czerwonych
Beretów).
Organizator: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Akademia Sztuki Wojennej.
Wstęp wolny.

● 5 - 30 czerwca 2017 r. w godz. 14.30 – 16.00
„Migawki z Rembertowa” i „Rembertów moje miasto” – wystawa prac laureatów
konkursów: fotograficznego i plastycznego w ramach obchodów

60.

rocznicy

przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy.
Wstęp wolny.

● 6 czerwca 2017 r. w godz. 11:00 i 12:00
„Kraina bębnów” - warsztaty bębniarskie dla uczniów z Zespołu szkół Nr 74 prowadzone
przez Krzysztofa Wawrzyniaka.
Wstęp wolny.
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● 9 czerwca 2017 r. godz. 18.00
„Migawki z Rembertowa” – konkurs fotograficzny oraz „Rembertów moje miasto” –
konkurs plastyczny – uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów
zorganizowanych w ramach obchodów

60.

rocznicy przyłączenia miasta

Rembertów do Warszawy.
Wstęp wolny.

● 9 czerwca 2017 r. godz. 18.30
Pokaz taneczny w wykonaniu zespołów tańca nowoczesnego „Justin’s” z DK „Wygoda”
pod kierunkiem instruktora Justyny Kolendy.
Wstęp wolny.

● 12 czerwca 2017 r. godz. 17:00
Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów sekcji gry na gitarze, gry na perkusji oraz śpiewu
rozrywkowego w Domu Kultury „Wygoda” pod kierownictwem instruktorów: gitara – Daniel
Zakościelny i Michał Chwała; perkusja – Kamil Siciak; wokal – Patrycja Kuś, Michał Szafraniec.
Wstęp wolny.

● 20 czerwca 2017 r. godz. 18:00
Koncert muzyczny w wykonaniu uczniów sekcji gry na pianinie w Domu Kultury „Wygoda” pod
kierownictwem instruktorów: Doroty Dywańskiej, Justyny Sprawki i Dominika Pawlika.
Wstęp wolny.

● 22 czerwca 2017 r. godz. 18:30
Pokaz baletowy w wykonaniu dziecięcego zespołu z Domu Kultury „Wygoda” pod
kierownictwem Ewy Górskiej.
Miejsce: sala teatralna nr 42 Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a
Wstęp wolny.

● 23 czerwca 2017 r. w godz. 16:00-20:00
Piknik Klubu Seniora DK Wygoda i RAS-u – w programie wspólna zabawa, konkursy, grill.
Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Kultury „Wygoda”
Wstęp wolny.

● 25 czerwca 2017 r. godz. 18:00
„Cóż wiemy o miłości” - koncert muzyczny w wykonaniu Muzycznego Teatru „Paradox”.
Wstęp wolny!

● 26 – 30 czerwca 2017 r. w godz. 14:00 -17.00
„KingaBe.Rysuje” – wystawa prac i ilustracji Kingi Berowskiej
Wstęp wolny.
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● 26 czerwca – 7 lipca 2017 r.
„Lato w mieście” – zajęcia specjalistyczne według odrębnego planu.
Szczegółowy program dostępny na stronie WWW.DKWYGODA.WAW.PL oraz
na profilu DK „Wygoda” na Facebooku: www.facebook.com/Dom.Kultury.Wygoda
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
Wstęp wolny!

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
● 1 czerwca 2017 r. godz. 17:00
Pani Nutka – „Latynoamerykańskie rytmy”.
Spotkanie muzyczne i warsztaty plastyczne - dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
Wstęp wolny.

● 3 czerwca 2017 r. godz. od 9:30 do 15:00
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ – rajd rowerowy i piknik dla miłośników książek i rowerów.
Wstęp wolny.

● 6 czerwca 2017 r. godz. 16:30 i 17:45
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy - Łukasz Przybyłek – „Kto jest mądrzejszy – Sokrates czy
Pytia?” (warsztat filozoficzny).
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora.

● 6 czerwca 2017 r. godz. 18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki - Joanna Siedlecka „Biografie odtajnione”.
Wstęp wolny.

● 7 czerwca 2017 r. godz. 17:00
„Bajkowe czytanki” – głośna lektura bajek – czytamy, rozmawiamy, rysujemy
– dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
Wstęp wolny.

● 13 czerwca 2017 r. godz. 16:30 i 17:45
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy - Katarzyna Biernacka „W krainie kaktusów
i kukurydzy” (o Meksyku).
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora.
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● 14 czerwca 2017 r. godz. 11:30
Czarodziejski dywanik – „Pieski”.
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

● 14 czerwca 2017 r. godz. 17:00
„Bajkowe czytanki” – głośna lektura bajek – czytamy, rozmawiamy, rysujemy
– dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
Wstęp wolny.

● 20 czerwca 2017 r. godz. 17:00
Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy - dr hab. Tomasz Sulej „O triasowym królu
przestworzy” – pokaz rodzinny poświęcony odkryciom polskich paleontologów.
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2017.
Zapisy na stronie organizatora (wszystkie grupy, zapraszamy również rodziców, zakończenie
semestru).

● 20 czerwca 2017 r. godz. 18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki - Szczepan Twardoch „Król”.
Wstęp wolny.

Wydział Kultury i Promocji
● 4 czerwca w godz.12.00 – 22.00
Święto Rembertowa
12:00 – rozpoczęcie imprezy i występów artystów amatorów cz. 1.
15:00 – „Awanturka z leśnego podwórka” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Bajlandia
15:55 – występy artystów amatorów cz. 2
17:30 – koncert zespołu Strefa 50
19:00 – koncert Juli
20:30 – koncert Sound’n’Grace
21:50 – pokaz laserowy
Piknik rodzinny 12.00 – 19.00
Gigantyczne dmuchane miasteczko, kule do chodzenia po wodzie, przejażdżki
samochodzikami i quadami, basen z piłeczkami, Eurobungee, animacje dla dzieci,
malowanie twarzy, bańki mydlane, konkurencje sportowe, żywe maskotki, warsztaty
ekologiczne, modelarskie i plastyczne.
Jubileuszowe studio fotograficzne, jubileuszowe pamiątki, gra terenowa o historii
Rembertowa.
Miejsce: park przy bramie głównej Akademii Sztuki Wojennej
(u zbiegu al. gen. Chruściela i ul. Czerwonych Beretów).
Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Akademia Sztuki
Wojennej.
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● 20 czerwca godz.10.00
73. rocznica rozstrzelania dziesięciu mieszkańców Rembertowa,
w tym harcerzy „Zawiszaków”
10:00 – Msza Święta w Kościele Świętej Łucji, ul. Paderewskiego 42
11:30 – Pomnik „Zawiszaków”, u zbiegu ul. Zesłańców Polskich i Magenty
12.30 - Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci na fasadzie budynku
LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kadrowa 9

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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