LISTOPAD 2022
Dom Kultury „Rembertów”
2 listopada, godz. 18:00
Spotkanie klubu literackiego „Rembertowskie Pióra”.
Prowadzi Agata Kowalczyk.
Obowiązują zapisy.

4 listopada, godz. 17:30
Warsztaty upcycling starych ubrań | Odświeżanie i ozdabianie ubrań.
Na warsztaty należy zabrać własne ubranie, z którym będziemy pracować.
Obowiązują zapisy.

9 listopada, godz. 18:00
Koncert patriotyczny zespołu „Powidoki”.
Lena Fischer – wokal,
Maciek Pyc – piano,
Wstęp wolny.

15 listopada, godz. 18:30
Wernisaż wystawy sekcji ceramiki – „Przestrzeń i czas”.
Galeria REM - I piętro domu kultury.
Wstęp wolny.

19 listopada, godz. 17:00
Biesiada Wielokulturowa.
W programie: warsztaty kulinarne, koncert Robert Lipka z zespołem.
W ramach projektu „Sąsiedzkie spotkania wielu kultur”.
Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

21 listopada, godz. 16:00
Warsztaty Kulinarne dla dzieci.
Prowadzi Marzenna Kosowska.
Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł.
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22 listopada, godz. 16:00
Warsztaty Kulinarne dla dzieci.
Prowadzi Marzenna Kosowska.
Obowiązują zapisy. Koszt 20 zł.

25 października – 21 listopada
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych:
„Moja ulubiona postać z legendy warszawskiej”.
Regulamin dostępny na stronie domu kultury.

30 listopada, godz. 18:00
Wernisaż wystawy konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego:
„Moja ulubiona postać z legendy warszawskiej”.
Galeria REM – I piętro domu kultury.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”
1 – 10 listopada
„Opowiem Wam historię. Warszawa – Dzielnice” – konkurs literacki.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, którą interesuje Warszawa – jej historia, teraźniejszość,
miejsca i ludzie. Głównym Organizatorem jest Ośrodek Kultury „Arsus”.
Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie domu kultury w zakładce „Wydarzenia” lub na
stronie Głównego Organizatora.

3 listopada 2022 – 20 stycznia 2023
„Dzieje Rodu Szembeków i Fredrów”.
Wystawa plansz historycznych autorstwa Prezesa Zarządu Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków w Warszawie, Władysława Ryszarda
Szeląga. 16 plansz przedstawia trzy wybitne Rody Szembeków,
Fredrów i Szeptyckich. Wystawa czynna do 20 stycznia 2023 r.
w godz. pracy domu kultury. Wstęp wolny.

11 listopada, godz. 16:00
„Twój Dom…” – audycja niepodległościowa (online).
Audycja przygotowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości
przez Uczniów Koła Teatralnego prowadzonego przez
Bartka Pietrzyka.
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13 listopada
„Szlakiem powstania listopadowego” – wizualno-muzyczny spektakl teatralny oraz warsztaty
korzystające z metod pedagogiki teatru i dramy.
17:00 – spektakl „Ananke” nawiązujący do twórczości Stanisława Wyspiańskiego, głównie do
„Warszawianki”, dramatu rozgrywającego się w drugim dniu bitwy o Olszynkę Grochowską. Spektakl
jest syntezą technik teatru fizycznego i teatru tańca butoh, przenikniętych muzyką elektroakustyczną.
Występują: Marek Kowalski z Teatru Akt, Anna Ługowska ze Sztuki Ciała.
Kompozytor: Robert Jędrzejewski
Wstęp wolny.
18:00 – 20:00 – warsztaty „WARSZAWIANKA - ANEKS”, które prowadzi Monika Rejtner.
Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat warszawskich wątków powstania
listopadowego i samej „Warszawianki” oraz jej recepcji. W ich wyniku powstanie instalacja, na którą
będą składać się m.in. zdjęcia, kolaże, rzeźby, elementy plastyczne, ensamble.
Projekt „Szlakiem powstania listopadowego” współfinansuje m.st Warszawa.
Udział bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy!

18 listopada, godz. 17:00
„Syropy domowej roboty” – warsztaty prozdrowotne.
Uczestnicy warsztatów przygotują syropy o właściwościach zdrowotnych na okres jesienno-zimowy:
– syropy do herbaty,
– syropy na kaszel/przeziębienie,
– syrop na wzmocnienie odporności, itp.
Wykorzystamy tylko naturalne produkty, m.in. cytrusy, imbir, goździki, cebula, czosnek, cynamon,
pigwa, miód. Do herbaty z syropom będą jesienne ciasteczka.
Prowadzi: dietetyczka Ula Jaworska- Kamińska.
Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy!

19 listopada, godz. 12:00
„Lekcja o Polsce czyli legendy znad Wisły” – spektakl teatralny dla dzieci.
Profesor Hilary Szczebrzeszyński zaprasza młodych widzów na lekcję
o Polsce opowiedzianą poprzez legendy znad Wisły.
Aktorzy za pomocą lalek witrażowych odgrywają legendę o Smoku
Wawelskim z Krakowa oraz opowieść o powstaniu Warszawy –
legendę o Warsie i Sawie. Spektakl zabierze dzieci na Baranią Górę,
miejsce narodzin największej polskiej rzeki.
Na zakończenie nietypowe zadanie domowe.
Wykonanie: Teatr pod Orzełkiem.
Wstęp wolny.

3|Strona

25 listopada, godz. 18:00 - 22:00
„Andrzejki 2022” – impreza taneczna do dorosłych.
W programie: muzyka na żywo, gry, zabawy i konkursy prowadzone przez profesjonalnego
animatora, andrzejkowe wróżby u prawdziwej Wróżki, poczęstunek, fantastyczna atmosfera!
Obowiązuje limit miejsc oraz zapisy.

28 listopada, godz. 13:00
Koncert muzyki afrykańskiej + warsztaty gry na bębnach.
Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Koncert z dużą dawką pozytywnej afrykańskiej energii, będziemy tańczyć jak słonie, śpiewać, skakać,
tupać i grać na bębnach. Koncert jest połączony z warsztatami gry na bębnie djembe. Dzieci nauczą
się śpiewać afrykańskie i autorskie piosenki, afrykańskiego tańca i czytać afrykańskie wiersze.
Wystąpią:
Agnieszka Zdziech – muzyk, pedagog muzyczny, autorka piosenek i spektakli dla dzieci, pasjonatka
tańca i muzyki afrykańskiej,
Piotr Brymas – bębniarz, autor wierszy i opowiadań dla dzieci, który wiele lat spędził w Afryce.
Obowiązują zapisy. Wstęp wolny.

29 listopada, godz. 12:30
Otwarcie wystawy „Dzieje Rodu Szembeków i Fredrów”.
Autor: Władysław Ryszard Szeląg, Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w
Warszawie. Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
2 listopada – 30 grudnia
„Dziadek do orzechów” i inne książki E.T.A. Hoffmanna – wystawa prac
Aleksandry Kucharskiej-Cybuch.
Wstęp wolny.

2 listopada, godz. 19:00
Zaduszki na Jazzowo – koncert Basi Błaszczyk.
Wstęp wolny.

3 listopada, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat.
Obowiązują zapisy.
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5 listopada, godz. 10:00
Spacer z przewodnikiem po rembertowskim cmentarzu. Oprowadza Olga Potrzuska.
Wstęp wolny.

9 listopada, godz. 16:00-19:00
Wieczór gier planszowych – spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wstęp wolny.

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

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

17 listopada, godz. 19:00
„Daleko od domu” – wernisaż wystawy fotografii Romana Kalinowskiego.
Wstęp wolny.

18 listopada, godz. 18:00
Z Rembertowa w świat: „Paryż. Czy to miasto można pokochać”.
O podróży do Paryża opowiedzą Aleksandra i Adam Białoń.
Wstęp wolny.

24 listopada, godz. 17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat.
Obowiązują zapisy.

24 listopada, godz. 18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki: Szczepan Twardoch – Pokora.
Wstęp wolny.
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26 listopada, godz. 12:00
Sobotnie czytanie – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne.
Wstęp wolny.

Urząd Dzielnicy – wydarzenia kulturalne
11 listopada
Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Miejsce: Kościół M.B. Zwycięskiej, ul. Grzybowa 1.
 godz. 12:00 odśpiewanie hymnu państwowego – „Niepodległa do Hymnu”.
Msza św. w intencji Ojczyzny.
 godz. 13:00 koncert Orkiestry Koncertowej VICTORIA, która obchodzi 25. rocznicę istnienia.
Po koncercie wojskowa grochówka i rogale.

26 – 29 listopada
Obchody 192. Rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.
26 listopada: VI bieg Olszynki Grochowskiej – szczegóły Facebook: Bieg Olszynki Grochowskiej.
27 listopada godz. 12:00 – Msza św. w intencji bohaterów Powstania Listopadowego.
Kościół św. Wacława, ul. Korkowa 27.
29 listopada godz. 12:00 – ceremonia złożenia kwiatów przy Pomniku
Bitwy pod Olszynką Grochowską, ul. Szeroka.
29 listopada godz. 12:30 – otwarcie Wystawy „Dzieje rodu Szembeków i Fredrów” Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków w Warszawie, Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14.

Urząd Dzielnicy – wydarzenia sportowe i rekreacyjne
2 – 30 listopada
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.
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2 – 30 listopada
Tenis stołowy
SP nr 376, ul. Ziemskiego 22.
Środy w godz. 17:00 - 20:00
Soboty w godz. 9:00 - 13:00
Zapisy u instruktora.
Wstęp wolny.

3 – 30 listopada
Ćwiczenia usprawniające dla osób niepełnosprawnych
OPS, ul. Plutonowych 10.
Wtorki i czwartki w godzinach:
8:45-9:30 (grupa „A”)
9:30-10:15 (grupa „B”)
10:15-11:00 (grupa „C”)
11:00-11:45 (grupa „D”)
Ćwiczenia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
Wtorki w godz. 12:00-12:45
Wstęp wolny, zapisy u instruktorki.

3 – 30 listopada
Nordic Walking
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.
Zajęcia odbywają się do 31 grudnia br.

2 listopada – 3 grudnia
Hulajnoga, deskorolka, rolki.
Bezpłatne jazdy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Rembertowa.
Woodpark, ul. Eskulapów 10a.
Dni robocze: w godz. 15:00 - 17:00
Soboty: w godz. 12:00 - 15:00.
Organizator: Urząd Dzielnicy Rembertów.

7|Strona

5 listopada godz. 10:00
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza.
SP 376, ul. Ziemskiego 22.
Turniej „A” – Open
Turniej „B” – dla dzieci do 10 roku życia.
Zapisy w szkole.
Wstęp wolny.

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, tel. (22) 255 3998,
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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