
 

 

 

                                  CZERWIEC 2019 
 

         Dom Kultury „Rembertów”   

  

 1 czerwca, w godz.11:30 – 15:30 
  

Piknik z okazji Dnia Dziecka. W programie - tańce animacyjne przeplatane 

różnorodnymi aktywnościami, bańki mydlane, zabawy konstrukcyjne,  

wesoły tor przeszkód dla małych i dużych dzieci, modelowanie balonowych  

cudaków-zwierzaków. 

11:30 - 12:45 - pokaz cyrkowy i animacje cyrkowe, 

12:45 - 15:00 - stare zabawy podwórkowe i międzykulturowe gotowanie, 

15:00 - 15:30 - spektakl „Słowik”. 

 

  1 - 30 czerwca (pon.-pt.), w godz.13:00 – 18:00 

 

Zwiedzanie ogródka edukacyjno-ekologicznego DK „Rembertów”.  

Prowadzi Marzenna Kosowska. 

Wstęp wolny. 

 

 2 czerwca, w godz.18:00 – 21:00 
 

Potańcówka z zespołem Dla Frajdy. 

Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 

Wstęp wolny. 
 

 3 czerwca, godz.19:00 
 

Występ sekcji gitarowej pod kierownictwem Aleksandra Pankowskiego. 

Wstęp wolny. 
 

 5 czerwca, godz.18:30 
 

Występ sekcji wokalu pod kierownictwem Malwiny Borkowicz. 

Wstęp wolny. 

 

 5 czerwca, godz.18:30 
 

„Rembertowskie Pióra” - Agata Kowalczyk. 

Wstęp wolny. 

 



 

 

 

  6 czerwca, godz.11:00 
  

„Literacka Mapa Warszawy” - współorganizowana z Młodzieżowym Ośrodkiem 
wychowawczym nr 2 oraz Szkołą Podstawową nr 189 w Rembertowie. 
Wstęp wolny. 
 

 7 czerwca, godz.19:00  
 

Koncert sekcji nauki gry na pianinie i akordeonie, języka rosyjskiego  
i improwizacji jazzowej Be Jazzy.  
Pod kierownictwem: Marii Słapek, Anny Słapek oraz Joanny Słapek. 
Wstęp wolny. 
 

 8 czerwca, w godz.12:00 – 16:00 
 

Warsztatownia: Kowalstwo. 

Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 

Obowiązują zapisy. 

Wstęp wolny. 

 

 8 czerwca, w godz.18:00 – 21:00 
 

Potańcówka z zespołem Kapela Praska. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny. 
 

 9 czerwca, w godz.12:00 – 18:00 
 

Święto Rembertowa na terenie Akademii Sztuki Wojennej: 

- Występ sekcji tańca dla dzieci i dorosłych, 

- Namiot prezentacyjny z animacjami prowadzonymi przez instruktorów  

  DK „Rembertów”. Wstęp wolny. 
 

 10 czerwca, w godz.16:00 – 17:30 
 

Warsztaty kulinarne dla dzieci. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Obowiązują zapisy. 
Wstęp wolny. 
 

 10 czerwca, godz.18:00  

Występ sekcji baletu i tańca ludowego pod kierownictwem Moniki Kraszewskiej. 
Wstęp wolny. 

 

 



 

 

 

 

 11 czerwca, w godz.16:00 – 17:30 

Warsztaty kulinarne dla dzieci. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Obowiązują zapisy.  
Wstęp wolny. 

 

 11 czerwca, godz.17:00  

Pokazy sekcji tańca nowoczesnego działających w DK „Rembertów”. 
Pod kierownictwem Anny Jurkowskiej. 
Wstęp wolny. 

 

 12 czerwca, godz.18:00    

Spektakl pt. „Pinokio” w wykonaniu sekcji teatrzyku dziecięcego 

pod kierownictwem Anny Pastor. 

Wstęp wolny. 

 15 czerwca, w godz.12:00 – 16:00 

Warsztatownia: Szycie Toreb typu shoper. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Obowiązują zapisy. 
Wstęp wolny. 
 

  16 czerwca, w godz.18:00 – 21:00 

Potańcówka z zespołem Grzeczni Chłopcy. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny. 
 

 19 czerwca 

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Tuszem malowane”. 
Regulamin oraz karta zgłoszeń będą dostępne na stronie DK „Rembertów”. 

     

     Dom Kultury „Wygoda”  

 
  

 6 maja – 28 czerwca, w godz.14:30 - 19:00 
  
„Szukając siebie” – wystawa prac malarskich młodej artystki  
Aleksandry Haduch. 
Wstęp wolny. 



 

 
 
 

 7 czerwca, w godz.17:30 – 20:30  
 

„Dzień Dziecka” – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.  
W programie:  wspólna zabawa z animatorami, dmuchany zamek i basen  
z piłeczkami, zabawy i konkursy, szczudlarz, eksperymenty naukowe,  
przedstawienie teatralne „Aliki w drodze”, występ grup akrobatycznych  
z DK „Wygoda”, popcorn i wata cukrowa. 

     Wstęp wolny. 
 

 7 czerwca, w godz.18:00 – 20:30 
 

„Dzień Sąsiada na Wygodzie II Edycja” – integracja sąsiedzka, stoiska  
sąsiedzkie, prezentacja swoich umiejętności i hobby. 
Wstęp wolny.  

 

 17 czerwca, w godz.18:00 – 19:00  
 

„Koncert pianistyczny” – koncert muzyczny na zakończenie roku.  
W programie: występy uczniów sekcji pianina pod kierownictwem instruktora  
Tomasza Wielechowskiego.  
Wstęp wolny. 
 

 18 czerwca, w godz.16:00 – 17:00 
 

„Koncert pianistyczny” – koncert muzyczny na zakończenie roku.  
W programie: występy uczniów sekcji pianina pod kierownictwem instruktorów  
Doroty Dywańskiej i Macieja Drausa.  
Wstęp wolny. 

 

 18 czerwca, w godz.17:00 – 18:00 
 

„Koncert wokalny” – koncert muzyczny na zakończenie roku.  
W programie: występy uczniów ze Studia Wokalnego Dźwiękosfera pod kierownictwem 
Tatiany i Michała Szafraniec oraz Dominiki Bałazińskiej. 
 Wstęp wolny. 

 

 19 czerwca, w godz.18:00 – 19:00 
 

„Koncert gitarowy” – koncert muzyczny na zakończenie roku.  
W programie: występy uczniów sekcji gitary pod kierownictwem Daniela Zakościelnego  
i Pawła Klina. 
Wstęp wolny. 

 

 24 czerwca - 5 lipca 
 

„Lato w mieście 2019” – w programie zajęcia specjalistyczne.  
Obowiązują zapisy.  
Liczba miejsca ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 
 



 

 
 
 

 24 czerwca, w godz.13:00 – 14:30 
 

„Misja na Marsa” – warsztaty edukacyjne z robotyki. Warsztaty finansowane  
w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny. 

 

 25 czerwca, w godz.13:00 – 14:00 
 

„Warsztaty bębniarskie” – muzyczne warsztaty bębniarskie. 
Warsztaty finansowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny. 

 

 26 czerwca, w godz.12:00 – 13:30 
 

„Kryształ czy grochówka” – warsztaty naukowe. 
  Wstęp wolny. 

 

 27 czerwca, w godz.13:00 – 14:00 
 

„Zabawki odpustowe” – warsztaty artystyczne, robimy piłeczki na gumce  
(typu jojo). Wstęp wolny. 

 

 28 czerwca, w godz.13:00 – 14:00 
 

„Wakacyjna fizyka” – warsztaty naukowe, doświadczenia i zjawiska fizyczne. 
Wstęp wolny. 

 
 

           Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 

 
 

 4 czerwca, godz.17:00 i 18:10 

 

Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Teatr – warsztaty. 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy.  
Zapisy otwarte. 

 

 5 czerwca, w godz.16:00-19:00 
 

Klub Gier Planszowych – spotkania dla początkujących i doświadczonych graczy. 
Projekt organizowany w ramach wolontariatu. 
Wstęp wolny. 

 

 5 czerwca, godz.17:00 
 

„Żabek i Ropuch”- zajęcia literackie dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. 
XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 
Wstęp wolny. 



 

 
 

 

 6 czerwca, godz.17:00 

 

Pani Nutka i Przyjaciele: Gongi – prowadzi Monika Śliwowska. 
Zajęcia muzyczne i warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
Współorganizator: Urząd Dzielnicy Rembertów. 
Wstęp wolny. 
 

 6 czerwca, godz.18:00 

 

Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki - Margaret Mazzantini: Powtórnie Narodzony. 
Wstęp wolny. 

 
 11 czerwca, w godz.10:00 - 12:00 

 
     Warsztaty międzykulturowe „Porozmawiamy o Afryce”. 
      V Warszawskie Dni Różnorodności. 
      Wstęp wolny. 
 

 11 czerwca, godz.17:00 i 18:10 

 

Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy - warsztaty z psychologiem. 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy.  
Zapisy otwarte. 
 

 12 czerwca, w godz.16:00 - 19:00 

 

Klub Gier Planszowych – spotkania dla początkujących i doświadczonych graczy. 
Projekt organizowany w ramach wolontariatu. 
Wstęp wolny. 

 

 14 czerwca, godz.11:30 
 

Klub Małego Czytelnika – Zasady ruchu drogowego.  
Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.  
Wstęp wolny. 

 

 15 czerwca, w godz.10:30 – 14:00 
 
„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy ulicami Rembertowa zakończony  
rodzinnym piknikiem w parku przy Urzędzie Dzielnicy. W ramach pikniku wystawa  
„Ulice świata” oraz zajęcia dla dzieci.  
Wydarzenie organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów.  
Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Rembertów. 
Wstęp wolny. 

 
 



 

 
 
 

 17 czerwca, godz.17:00 

  
 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - Marta Kisiel: Nomen Omen. 
 Wstęp wolny. 
  

 29 czerwca, godz.12:00 
 

Czytamy razem – zajęcia literacko-plastyczne z udziałem dzieci i dorosłych. 
Wstęp wolny. 

         
 

 
      Wydział Kultury i Promocji 

 

 
      
 2 czerwca, godz.16:00 

 
VI Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej – koncert mieszkanki  
Rembertowa Małgorzaty Kozłowskiej w specjalnym programie, w którym  
znajdują się hity polskiej i zagranicznej piosenki estradowej.  
Towarzyszyć jej będzie dwóch muzyków grających na fortepianie i kontrabasie.  
Zaśpiewa m.in. „Oczy tej małej”, „Sing sing”, „Tango rzeź”, „Miłość w Portofino”,  
„Volver”, „To nie ptak”, „Tak tak to ja”, „Sexy doll”, „Here there & everywhere”. 
„City Of stars - La la land”, „Johny żaden z ciebie anioł”, „You make me feel”,  
Park przy ul. Frontowej (w przypadku deszczowej aury - DK „Rembertów”).  
Wstęp wolny. 

 
 9 czerwca, w godz.12:00 – 22:00 

 
Święto Rembertowa – piknik rodzinny mieszkańców Rembertowa z wieloma  
atrakcjami, zabawami, konkursami, warsztatami i występami artystycznymi  
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród nich m.in. widowiskowa rodzinna  
zabawa pt. Wielkie Bitwy Morskie z grami w statki, z konkursami żeglarskimi  
i pirackimi, spotkaniami z marynarzami, pokazami walk na szable. Ponadto  
zabawa na gigantycznym dmuchanym miasteczku, występy artystyczne uczniów  
rembertowskich szkół, przedszkoli, domów kultury i zespołów tanecznych,  
a wieczorem wspólna zabawa przy muzyce Marcina Sójki i zespołu Varius Manx  
z Kasią Stankiewicz.  
Święto Rembertowa poprowadzą prezenterzy Radia ESKA: 
Michał MICHU Sobkowski oraz Michał Hanczak. 
Miejsce: park na terenie Akademii Sztuki Wojennej.  
Współorganizator: Akademia Sztuki Wojennej.  
Wstęp wolny.  
ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY! 

 
 



 

 
 
 

 16 czerwca, godz.16:00 
 

VI Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej – ostatni koncert festiwalu  
wypełni amerykańska muzyka swingowa lat 50. i 60., którą zagra zespół  
BIG BAND MAŁA VOLTA – tworzą go uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły  
Muzycznej przy ul. Niepołomickiej 26 w Rembertowie. 
Park przy ul. Frontowej (w przypadku deszczowej aury - DK „Rembertów”).  
Wstęp wolny. 

 
 17 czerwca 

 
Obchody 75. rocznicy rozstrzelania przez Niemców dziesięciu  
mieszkańców Rembertowa, w tym harcerzy „Zawiszaków”.  
Program upamiętniający obchody: 

10:00 - Msza św. w kościele św. Łucji przy ul. Paderewskiego 42; 
ok. 11:30 - ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy przy Pomniku  

„Zawiszaków” (zbieg ulic Magenta i Zesłańców Polskich); 
ok. 12:30 - złożenie kwiatów przy tablicy pamięci LI Liceum Ogólnokształcącego  

 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Kadrowej 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 33 913, 44 33 855; rembertow.wku@um.warszawa.pl, 
www.rembertow.waw.pl 
 
KLUB AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ, al. gen. A. Chruściela 103, tel. 887 777 501, 
www.akademia.mil.pl, mo.urbanek@akademia.mil.pl 

mailto:domkultury.rembertow@wp.pl
mailto:dkwygoda@op.pl
http://www.dkwygoda.waw.pl/
mailto:rembertow.wku@um.warszawa.pl
http://www.rembertow.waw.pl/
http://www.akademia.mil.pl/

