WRZESIEŃ 2022
Dom Kultury „Rembertów”
7 września, godz. 17:00
Warsztaty dla mieszkańców Rembertowa – tworzenie przestrzennego napisu ,,Rembertów’’ z
materiałów przeznaczonych do recyklingu.
Wydarzenie w ramach projektu „Rembertów tworzymy MY”.
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2022. Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy.

14 września, godz. 18:00
„30 lat z poezją” – wieczór autorski Agaty Kowalczyk z grupy „Matki wariatki z Rembertowa”.
Prowadzi: Agata Kowalczyk
Oprawa muzyczna: Witold Wójtowicz
Wstęp wolny.

16 września, w godz. 17:00 - 18:30
Rodzinne zabawy na świeżym powietrzu – rodzinne spotkanie przy planszówkach.
Wydarzenie w ramach „Warszawskich Dni Rodziny”.
Wstęp wolny.

19 września, godz. 16:00
Warsztaty Kulinarne dla dzieci. Prowadzi: Marzenna Kosowska.
Obowiązują zapisy, koszt 20 zł.

20 września, godz. 16:00
Warsztaty Kulinarne dla dzieci. Prowadzi: Marzenna Kosowska.
Obowiązują zapisy, koszt 20 zł.

28 września, godz. 11:00
Greckie śniadanie dla Seniorów – warsztaty z degustacją.
Wydarzenie w ramach „Warszawskich Dni Seniora”.
Obowiązują zapisy, udział bezpłatny.

28 września, godz. 17:00
„Fajfa” – potańcówka dla Seniorów.
Wydarzenie w ramach „Warszawskich Dni Seniora”.
Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy.
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Dom Kultury „Wygoda”
1 września, godz. 19:30, godz. 21:00
Rembertowskie Kino pod gwiazdami
19:30 film dla dzieci: „Czworo dzieci i coś”.
21:00 film dla dorosłych: „Ostatni pasażer”.
Miejsce: parking Urzędu Dzielnicy al. gen. A. Chruściela 28. Podczas seansów bezpłatny popcorn.
Realizuje: Dom Kultury „Wygoda” z Budżetu Obywatelskiego.

8 września, godz. 19:30, godz. 21:00
Rembertowskie Kino pod gwiazdami
19:30 film dla dzieci: „Wilki i jej sekret”.
21:00 film dla dorosłych: „Złoto dezerterów”.
Miejsce: parking Urzędu Dzielnicy al. gen. A. Chruściela 28. Podczas seansów bezpłatny popcorn.
Realizuje: Dom Kultury „Wygoda” z Budżetu Obywatelskiego.

12 września, w godz. 17:00 - 19:00
Dzień otwarty w DK „Wygoda”:
godz. 17:00 – otwarte warsztaty Street Dance z Pawłem Zającem dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Czas trwania ok 45 minut.
Obowiązują zapisy.
godz. 18:00 – otwarte warsztaty komiksowe „manga” (japoński komiks) z Wiktorią Poriazow
dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Limit miejsc, obwiązują zapisy.
godz. 18:00 – plenerowy, interaktywny spektakl dla dzieci: „W 7 bajek dookoła świata”.
Róże postaci z różnych bajek, ciekawe zwroty akcji i okazja do poćwiczenia j. angielskiego.
Wykonanie: Teatr TAK. Wstęp wolny.

12 września – 31 października
„Duchowe zwierzęta” – wystawa obrazów Marii Nalepy.
„Od zarania dziejów zwierzęta pojawiają się w baśniach
i opowieściach oraz rysunkach naskalnych. W kulturach starożytnych
zwierzętom przypisywano wielkie znaczenie. Zwierzęta pojawiają się
jako łącznik ze światem przyrody, ale także jako opiekunowie
duchowi ludzi. To one dodają mocy i siły, pomagając w trudnych
momentach życia, wprowadzając do niego magię, nadzwyczajną moc,
która przemienia trudne życie lub otwiera nowe, lepsze możliwości.
Przyjrzyj się zwierzętom na obrazach”.
Wystawa dostępna do zwiedzania w sali widowiskowej
w godz. pracy domu kultury. Wstęp wolny.
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16 września, godz. 18:00
„Trio z Ukrainy” – folkowy koncert plenerowy.
Zespół „Trio z Ukrainy” powstał w Warszawie w 2018 roku,
a tworzą go: Artur Mikhailov, Oksana Reka i Viktor Reka.
Grupa inspiruje się folklorem, a w ich repertuarze znajdują się
zarówno piosenki ukraińskie jak i piosenki ludowe we własnych
aranżacjach, oraz piosenki autorskie.
Miejsce: Scena plenerowa. W razie niesprzyjającej aury
koncert odbędzie się na scenie widowiskowej w budynku.
Wstęp wolny.

23 i 30 września w godz. 17:00 - 19:00
Warsztaty komiksowo-linorytowe w ramach projektu „Wolontariat w obrazkach”.
Projekt dwuetapowy:
Pierwszy etap – warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy stworzą z
wolontariuszami obrazki z nowymi przygodami wolontariusza Zygfryda. Obrazki zostaną
zalaminowane i przekazane na pamiątkę uczestnikom warsztatów. Powstałe komiksy znajdą się w
broszurze komiksowej, która zostanie wydana w formie książeczki. Atrakcją będą także autorskie
łamigłówki i rebusy.
Drugi etap – warsztaty linorytu, ich uczestnicy wykonają drewnianą pieczątkę w starym stylu z
wyrytym napisem promującym wolontariat oraz logo placówki. Będzie ona służyła do promocji
działań wolontariackich na różnych imprezach.
Projekt finansowany z programu „Ochotnicy Warszawscy”.
Obowiązują zapisy. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
1 – 30 września
„Pan Tadeusz” – wystawa prac Józefa Wilkonia.
Wstęp wolny.

3 września, w godz. 11:00 - 14:00
Narodowe Czytanie - „Ballady i romanse” Adam Mickiewicz.
Wspólne czytanie i warsztaty dla dzieci.
Wstęp wolny.

8 września, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Obowiązują zapisy.
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15 września, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Obowiązują zapisy.

16 września, godz. 18:00
Z Rembertowa w świat: Podróż za jeden grosik i za jeden uśmiech.
O swoich podróżach opowiedzą Olga i Kamil Potrzuscy.
Wstęp wolny.

22 września, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Obowiązują zapisy.

24 września, w godz. 10:00 - 12:00
Spacer historyczno-literacki po Rembertowie.
Wstęp wolny.

24 września, godz. 12:00
Sobotnie czytanie – rodzinne zajęcia literacko-plastyczne.
Wstęp wolny.

29 września, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.
Obowiązują zapisy.

29 września, godz. 18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki – Ocean Vuong: Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę.
Wstęp wolny.

30 września, godz. 19:00
Spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem.
Wydarzenie realizowane z Budżetu Obywatelskiego.
Wstęp wolny.
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Urząd Dzielnicy – wydarzenia kulturalne
1 września
Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej.
godz. 9:00 – Msza św. w kościele pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, al. gen. A. Chruściela 103.
godz. 9:45 – złożenie kwiatów pod tablicą pamięci na frontonie kościoła.
godz. 12:30 – złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Kilkudziesięciu Ofiar Egzekucji Niemieckich
w Lasach Kawęczyna w latach 1939-1944, ul. Powroźnicza.

1 września, godz. 19:30, godz. 21:00
Rembertowskie Kino pod gwiazdami
19:30 film dla dzieci: „Czworo dzieci i coś”.
21:00 film dla dorosłych: „Ostatni pasażer”.
Miejsce: parking Urzędu Dzielnicy al. gen. A. Chruściela 28. Podczas seansów bezpłatny popcorn.
Realizuje: Dom Kultury „Wygoda” z Budżetu Obywatelskiego.

8 września, godz. 19:30, godz. 21:00
Rembertowskie Kino pod gwiazdami
19:30 film dla dzieci: „Wilki i jej sekret”.
21:00 film dla dorosłych: „Złoto dezerterów”.
Miejsce: parking Urzędu Dzielnicy al. gen. A. Chruściela 28. Podczas seansów bezpłatny popcorn.
Realizuje: Dom Kultury „Wygoda” z Budżetu Obywatelskiego.

Urząd Dzielnicy – wydarzenia sportowe i rekreacyjne
1 – 29 września
Treningi uzupełniające dla biegaczy
Bieżnia boiska LI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kadrowa 9.
Wtorki: w godz. 19:00 – 20:00
Czwartki: w godz. 18:30 – 20:00
Wstęp bezpłatny, zapisy na miejscu u prowadzącego.
Liczba miejsc ograniczona.
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1 – 29 września
Nordic Walking
Zajęcia odbywają się do 31 grudnia br.
– Boisko „Wembley”, ul. Działyńczyków:
 wtorki w godz. 16:00 - 17:30 – grupa początkująca, wolniejsze tempo.
18:00 - 19:30 – grupa „tempo średnie”.
 czwartki w godz. 18:00 - 19:30 – grupa „tempo średnie”.
– Teren rekreacyjny Mokry Ług:
 soboty w godz. 9:30 - 11:00 – grupa rekreacyjna, „ogólna”
Zapisy u instruktorów.

3 września, godz. 18:00-22:00
Potańcówka
Dziedziniec Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28
Wstęp wolny.

5 – 30 września
Gimnastyka dla seniorów
 Poniedziałki w godz. 17:00 - 17:45 i piątki w godz. 16:00 - 16:45
SP nr 376, ul. Ziemskiego 22;
 Wtorki i czwartki w godz. 11:00 - 11:45
Dom Kultury „Rembertów”, ul. Komandosów 8;
 Środy w godz. 18:00 – 18:45 i piątki w godz. 17:15 - 18:00
SP nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5;
 Poniedziałki i środy w godz. 10:00 - 10:45
Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14;
 poniedziałki i czwartki w godz. 18:30 - 19:15
SP nr 217, ul. Paderewskiego 45.

4 – 25 września
Zajęcia Jogi
Szkoła Tańca „Lemono Dance Center”, ul. Paderewskiego 130
w każdą niedzielę w godz. 10:00 - 11:00
Wstęp wolny.
Zapisy: xeniatyminska@gmail.com
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6 – 29 września
Ćwiczenia usprawniające dla osób niepełnosprawnych
OPS, ul. Plutonowych 10
Wtorki i czwartki – 8:45 - 9:30 (grupa „A”)
9:30 - 10:15 (grupa „B”)
10:15 - 11:00 (grupa „C”)
11:00 - 11:45 (grupa „D”)
Wstęp wolny, zapisy u instruktorki.

5 – 30 września
Judo dla dzieci szkolnych w wieku 7-15 lat
Akrobatyka dla dzieci szkolnych w wieku 7-15 lat
Informacje o lokalizacji, dniach i godzinach zajęć pojawią się na stronie Urzędu
rembertow.um.warszawa.pl
Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Informacje: Edyta Majewska 506 178 016, biuro@judo-aszwoj.pl

7 – 28 września
Tenis stołowy
Szkoła Podstawowa nr 376, ul. Ziemskiego 22.
Środy – w godz. 17:00 - 20:00
Soboty – w godz. 9:00 - 13:00
Zapisy u instruktora.
DOM KULTURY „REMBERTÓW” al. Komandosów 8, tel. (22) 611 96 87,
info@dkrembertow.waw.pl, dkrembertow.waw.pl
DOM KULTURY „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów ms.t. Warszawy
ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33, dkwygoda@op.pl, 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, bprembertow.waw.pl
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI, al. gen. A. Chruściela 28,
tel. (22) 44 33 913, 44 33 855; rembertow.wku@um.warszawa.pl
rembertow.um.warszawa.pl
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPORTU,
al. gen. A. Chruściela 28, tel. (22) 44 33 869, 44 33 916
rembertow.wdg@um.warszawa.pl
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