
 

 

                                           

              LUTY 2019 
 

       Dom Kultury „Rembertów”    

 

 28 stycznia - 8 lutego 

Warsztaty specjalistyczne dla dzieci w ramach programu „Zima w Mieście”.  
Według odrębnego planu.  
Warsztaty są bezpłatne, obowiązują zapisy w sekretariacie Domu Kultury. 
 

 8 lutego, godz.16:00 - 17:30 
 
Hiszpański bal karnawałowy dla dzieci w ramach programu „Zima w Mieście”. 
W programie wspólna zabawa z animatorem, gry i zabawy muzyczne.  
Mile widziane przebrania karnawałowe! 
Wstęp wolny.  
 

 11-12 lutego, w godzinach zajęć sekcji tanecznych 

Dni otwarte sekcji tanecznych Domu Kultury.  
Balet, taniec ludowy, taniec nowoczesny, a także taniec dla kobiet. 
Nowy semestr, nowe zapisy, pierwsze zajęcia gratis! 
Wstęp wolny. 

 13 lutego, godz.17:00 - 19:00 

 

Walentynkowy podwieczorek przy akordeonie. 
Wstęp wolny. 

 

 13 lutego, godz.19:00 

Wernisaż wystawy pt. „Kreacje 3”.  
Wystawa w Galerii REM na pierwszym piętrze Domu Kultury. 
Wstęp wolny. 

 
 13 lutego – 13 marca,  godz.13:00 - 20:00 
 

Wystawa pt. „Kreacje 3” w Galerii REM na pierwszym piętrze Domu Kultury. 
Wystawę można odwiedzać w dni powszednie. 
Wstęp wolny. 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 16 lutego, godz.17:00 – 20:30 
 
     Karnawałowy bal przebierańców dla dorosłych. 

Przy muzyce mechanicznej. 
Wstęp – 15 zł od osoby. 
 

 23 lutego, godz.16:00 – 17:30 
 
Warsztaty plastyczne pt. „Łapacze snów” w ramach cyklu  
Rodzinne Spotkania ze Sztuką. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami  
dowiedzą się czym są i skąd się wzięły łapacze snów, a potem wykonają  
je własnoręcznie. Obowiązują zapisy w sekretariacie. 

 
 25 lutego, godz.16:00 – 17:15 

 
Warsztaty kulinarne dla dzieci w klimatycznej kuchni Domu Kultury. 
Prowadzi: Marzenna Kosowska. 
Koszt 12 zł – zapisy w sekretariacie. 

 
 26 lutego, godz.16:00 – 17:15 

 
Warsztaty kulinarne dla dzieci w klimatycznej kuchni Domu Kultury. 
Prowadzi: Marzenna Kosowska.  
Koszt 12 zł – zapisy w sekretariacie. 

 

  Dom Kultury „Wygoda”  

 

 28 stycznia – 8 lutego, w godz.12:00 - 17:00 
 

„Zima w mieście” – zajęcia specjalistyczne dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 
Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 
 28 stycznia – 8 lutego, w godz.12:00 - 16:00 

 

„Tenis stołowy” – gra w tenisa stołowego dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat  
w ramach programu „Zima w mieście”. Obowiązują zapisy.  
Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

  

 1 lutego, w godz.14:00 – 15:00  
 

„Farbowanie tkanin” – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci w ramach  
programu „Zima w mieście”. Obowiązują zapisy.  
Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 



 

  
 
 
 

 4 lutego, w godz.14:00 – 15:00  
 

„Nauka gry na bębnach” – warsztaty bębniarskie dla dzieci w ramach  
programu „Zima w mieście”, finansowane z Budżetu Partycypacyjnego 2019.  
Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

  

 4 - 28 lutego, w godz.14:30 - 19:00 
 

„Kolory emocji” – wystawa obrazów malarskich autorstwa Anety Styńskiej. 
Wstęp wolny. 

 

 5 lutego, w godz.14:00 – 15:00  
 

„Lampiony” – warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach programu  
„Zima w mieście”. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 

 5 lutego, w godz.15:00 – 16:30  
  

„Programowanie” – warsztaty z robotyki dla dzieci w ramach programu  
„Zima wmieście”. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 

 6 lutego, w godz.14:00 – 15:00  
 

„Archimedes na taczkach” – warsztaty konstruktorskie dla dzieci w ramach programu 
„Zima w mieście”. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 

 7 lutego, w godz.14:00 – 15:30  
 

„Tworzymy kalejdoskop Workshop” – warsztaty konstruktorskie dla dzieci  
w ramach programu „Zima w mieście”. Obowiązują zapisy.  
Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp wolny. 

 

 8 lutego, w godz.14:00 – 15:00  
 

„Tworzymy magnesy z folii magnetycznej” – warsztaty artystyczne dla dzieci  
w ramach programu „Zima w mieście”. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc  
ograniczona. 
Wstęp wolny. 

  

 15 lutego, w godz.16:00 – 20:00  
 

„Karnawałowy bal maskowy” – bal dla dorosłych, w programie: zabawa  
przy muzyce na żywo, gry i konkursy. 
Wstęp wolny. 

 
 



 

 
 
 
 

 23 lutego, w godz.17:00 – 19:00  
 

„Grypsy zza morza” – wieczór poetycko-muzyczny, wystąpią:  
Danuta Zasada – piosenki autorskie z akompaniamentem gitary,  
Elżbieta Czajka – prowadzenie spotkania, prezentacja wierszy,  
ciekawostki o Szwecji, dekoracje Agnieszka Sobieraj–Plak. 
Wstęp wolny. 

  
  

      Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 

 

 

 1 lutego, godz.11:30 
 

FERIE W BIBLIOTECE – „Bajkowe podróże” – zajęcia literacko-plastyczne  
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
Wstęp wolny. 

 

 4 – 5 lutego, godz.11:30 

 

FERIE W BIBLIOTECE – „Bajkowe podróże” – zajęcia literacko-plastyczne  
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
Wstęp wolny. 

 

 6 lutego, godz.12:00 

 

Kopciuszek – przedstawienie Teatru Urwis dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.  
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2019. 
Wstęp wolny. 

 

 7 lutego, godz.11:30 
 

FERIE W BIBLIOTECE – „Bajkowe podróże” – zajęcia literacko-plastyczne  
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
Wstęp wolny. 

 

 7 lutego, godz.18:00 
 

Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki -  
Colson Whitehead: Kolej podziemna. Czarna krew Ameryki. 
Wstęp wolny. 
 

 

 



 

 

 

 

 8 lutego, godz.11:30 
 

FERIE W BIBLIOTECE – „Bajkowe podróże” – zajęcia literacko-plastyczne  
dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
Wstęp wolny. 

 

 11 lutego, godz.17:00 
 

Biblioteka literacko i plastycznie: Jak zostać bohaterem – zajęcia  
literacko-plastyczne z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego. 
Dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
Wstęp wolny. 

 

 14 lutego, godz.17:00 
 

Pani Nutka i Przyjaciele: „Lira, lutnia, viola - czyli spotkanie z dawnymi 
instrumentami” – prof. Marcin Zalewski. Zajęcia muzyczno-teatralne i warsztaty 
plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
Współorganizator: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny. 

 

 15 lutego, godz.19:00 
 

Miłość to dar, związek to praca... czyli jak zadbać o to, żebyśmy »żyli długo  

i szczęśliwie« – walentynkowy wykład Tatiany Mindewicz-Puacz. 

Podczas spotkania autorskiego będzie można kupić książkę autorki. 
Spotkanie finansowane ze środków z budżetu partycypacyjnego 2019. 
Wstęp wolny. 
 

 18 lutego, godz.16:00 

 
     Koncert walentynkowy „Z miłości do kobiety...” w wykonaniu Chóru Rembertowskiej 
      Akademii Seniora im. Stanisława Moniuszki, Chóru „Agat” i Chóru „Witolin”. 
      Wstęp wolny. 
 

 18 lutego, godz.17:00 

 

Biblioteka literacko i plastycznie: Nasze koty – zajęcia literacko-plastyczne  
z okazji Światowego Dnia Kota. Dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
Wstęp wolny. 

      
 22 lutego, godz.11:30 

 

Klub Małego Czytelnika: Zwierzęta - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci  
w wieku od 2 do 4 lat. 
Wstęp wolny. 

     



 

 
 
 
 

                    Wydział Kultury i Promocji 
 

      
 24 lutego 

 
Obchody 188. Rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską  
 
Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi (ul. Chłopickiego 2) 
12:30 – Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego. 
Możliwość transportu do Alei Chwały autokarem - odjazd ok. godz.14:00.  
 
Aleja Chwały (ul. Traczy) 
15:00 – Odegranie „Warszawianki” i przemarsz pod Pomnik Bitwy  
pod Olszynką Grochowską. 
 
Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (ul. Szeroka) 
15:15 – Odegranie Hymnu Narodowego 
15:20 – Modlitwa w intencji poległych 
15:25 – Wystąpienia okolicznościowe 
15:35 – Apel pamięci i salwa honorowa 
15:45 – Ceremonia złożenia wieńców 

 
 
 
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 
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