
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dom Kultury „Rembertów”                                                                     .  

 
 2 maja - 31 maja 2016 r. w godz. 13:00 – 20:00 

„Drogi do Niepodległości” - wystawa historyczna z zasobów Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk. Galeria REM. Wstęp wolny. 
 

 11 maja 2016 r. w godz. 18:00  

„Od argentyńskiej Pampy do brazylijskiej Copacabany” - spotkanie z 
podróżnikiem Sławomirem Kosylem w ramach cyklu „Podróże po najciekawszych 
zakątkach świata”. Wstęp wolny.  
 

 14 maja 2016 r. w godz. 14:00  

„Projektowanie gier o bezpieczeństwie dzieci na drodze”. Rodzinne warsztaty 
połączone będą z wykładem „Jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie?” 
prowadzonym przez psychologa, w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na 
drodze w Rembertowie”. Wstęp wolny 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 

 
 15 maja 2016 r. godz. 10:00  

Rajd rowerowy - Rembertowski Klub Rowerowy T.K.T. „Kinowa”.  
Trasa: wokół Raszyna. 
Zbiórka: Stacja PKP Rakowiec. 
Prowadzenie: Barbara Lipińska.  

 
 16 maja 2016 r. godz. 16:00  

Warsztaty kulinarne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie Marzenna Kosowska.  
Wstęp 10 zł./ Zapisy. 
 

 17 maja 2016 r. godz. 15:30 

Warsztaty animacji filmowej w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na drodze w 
Rembertowie”. Zapisy. 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016.  

 
 17 maja 2016 r. godz. 16:45   

Warsztaty kulinarne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie: Marzenna Kosowska oraz gość specjalny - Emilia Prusaczyk, 
technolog żywienia i żywności. 
Wstęp 10 zł./ Zapisy. 



 
 

 17 maja 2016 r. godz. 15:30 

„Poczytaj mi ciociu” - bajki dla dzieci czyta Grażyna Majkowska, wykładowca UW. 
Wstęp wolny.  

 
 18 maja 2016 r. godz. 16:00 

Warsztaty animacji filmowej w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na drodze w 
Rembertowie”. Zapisy. 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 
 

 18 maja 2016 r. godz. 18:00 

„Najpiękniejsze przeboje Anny German” koncert z okazji Dnia Matki. 
Występują: Natalia Kovalenko - sopran, Włodzimierz Trzeciak - fortepian. 
Wstęp wolny. 
 

 19 maja 2016 r. godz. 15:30  

Warsztaty animacji filmowej w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na drodze w 
Rembertowie”. Zapisy. 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 

 
 21 maja 2016 r. godz. 16:00  

„Projektowanie gier o bezpieczeństwie dzieci na drodze”. Rodzinne warsztaty 
połączone będą z wykładem „Jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie?” 
prowadzonym przez psychologa, w ramach projektu „Bezpieczne dziecko na 
drodze w Rembertowie”.  
Wstęp wolny 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 
 

 24 maja 2016 r. godz. 16:00  

„Kompozycje wiosenne” - warsztaty artystyczne dla seniorów.  
Zapisy. 

 
 25 maja – 29 maja 2016 r.  

Rembertowski Klub Rowerowy T.K.T. „Kinowa” - rajd Gintera i Goszczyńskiego – 
Ruda.. 
Zapisy u Jerzego Winsze.  

 
 
Dom Kultury Wygoda                                                                               
.  

 4 kwietnia - 13 maja 2016 r. w godz. 14:30 – 19:00 

„ Zwierzęta leśne wokół nas” - IV Edycja konkursu plastycznego dla dzieci i 
młodzieży z placówek oświatowo-kulturalnych pod patronatem Burmistrza 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.  
Termin składania prac: 13 maja 2016 r. 
Regulamin znajduje się na stronie www.dkwygoda.waw.pl w zakładce konkursy. 

 
 
 



 2 - 31 maja 2016 r. w godz. 14:30 – 19:00 

„Powstanie styczniowe” - wystawa fotograficzna autorstwa Aleksandra 
Załęskiego. Wstęp wolny. 

 
 9 - 31 maja 2016 r. w godz. 14:30 – 19:00 

„Kwitnące drzewa” - wystawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej 
pod kierownictwem Ewy Gałczyńskiej. Wstęp wolny. 

 
 10 maja 2016 r. godz. 10:00  

„Detektyw w spiżarni”- warsztaty naukowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
217. W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby spoza SP nr 217.  
Zajęcia realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 

 
 14 maja 2016 r. godz. 12:00  

„Śmietnik” - plenerowy spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru 
Akt. Wystąpią: Agnieszka Musiałowicz, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz i 
Krzysztof Skarżyński. Spektakl jest formą przewrotnej zabawy z przedmiotem i 
publicznością. Widzowie aktywnie uczestniczą w zabawie, współtworzą Śmietnik, 
a czasem stają się jego głównymi bohaterami.  
Wstęp wolny.   
Spektakl realizowany  w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016.  
 

 16 maja 2016 r. godz. 13:00  

„Kraina bębnów”  - warsztaty rytmiczne dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 74  
W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby spoza ZS nr 74.  
Zajęcia realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 

 
 
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II                                                    

 
 5 maja 2016 r. godz. 11:30  

Czarodziejski dywanik - „W gospodarstwie domowym”. Spotkanie dla 
najmłodszych. Wstęp wolny 
 

 5 maja 2016 r. godz. 16.30  

Czwartkowe czytanki Pana Marcina. 
 

 6 maja  2016 r. godz. 17:00  

„Dlaczego słońce i księżyc świecą na niebie” - spektakl dla dzieci. 
Projekt realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy 2016. 
 

 10 maja  2016 r. godz. 18:00  

Dyskusyjny Klub Książki - Pavol Rankov - „Zdarzyło się 1 września ( albo 
kiedy indziej)”. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat powieści 
P. Ronkova. 
 

 10 maja  2016 r. godz. 17:00  

Warsztaty w ramach Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zapisy.   
Spotkanie w ramach „Budżetu partycypacyjnego 2016” 



 
 11 maja 2016 godz. 17.00  
Biblioteka literacko i plastycznie - warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny 
 

 12 maja 2016 godz. 17.00  
Pani Nutka i przyjaciele - Opera Kameralna - spotkanie i warsztaty dla dzieci. 
 

 13 maja 2016 godz. 18.00  
Wojciech Kilar - geniusz o dwóch twarzach. Spotkanie autorskie z Panią Marią 
Wilczek-Krupą. 

 
 17 maja 2016 r. godz. 17:00  

Warsztaty w ramach Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zapisy.  
Spotkanie w ramach „Budżetu partycypacyjnego 2016”. 

 
 18 maja 2016 godz. 17.00  
Biblioteka literacko i plastycznie - warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny 
 

 19 maja  2016 r. godz. 11:30  

Czarodziejski dywanik - spotkanie dla najmłodszych. Wstęp wolny 
 

 19 maja  2016 r. godz. 16:30  

      Czwartkowe czytanki - Spotkanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 
 

 20 maja 2016 r. godz. 18.30  

Wyzwolenie obozu NKWD w Rembertowie - spotkanie z Mateuszem Wyrwichem 
 

 23 maja 2016 r. godz. 9.30  

Spotkanie autorskie z Małgorzata Strzałkowską, autorką książek dla dzieci. 
Spotkanie w ramach „Budżetu partycypacyjnego 2016” 
 

 25 maja 2016 godz. 17.00  
Biblioteka literacko i plastycznie - warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny 
 

 31 maja  2016 r. godz. 17:00  

Warsztaty w ramach Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zapisy.  
Spotkanie w ramach „Budżetu partycypacyjnego 2016” 
 

 
Wydział Kultury i Promocji                                                                      . 
 

 14 maja 2016r. godz. 19:00 

„Przybora odNOVA” - koncert piosenek Jeremiego Przybory w wykonaniu 
Krzysztofa Kiljańskiego i The New Warsaw Trio  
Miejsce: sala widowiskowo-konferencyjna im. gen. F. Gągora. 
Bezpłatne bilety na koncert dostępne od godz. 15:00, 9 maja w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy 

 
 



 15 maja 2016r. w godz. 10:00 – 16:00 

„Śniadania po sąsiedzku” - impreza plenerowa połączona z targami produktów 
regionalnych.  
Miejsce: parking za Urzędem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny.  

 
 21 maja 2016r. godz. 9:00 

71. rocznica rozbicia obozu więźniów NKWD 

- Pomnik Ofiar NKWD u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej 
9.00 - odegranie Hymnu Narodowego 
9.05 - wystąpienia okolicznościowe 
9.20 - ceremonia złożenia wieńców 

     - Teren 2. Regionalnej Bazy Logistycznej ul. Marsa 110 
10.00 - rekonstrukcja rozbicia obozu NKWD i uwolnienia więźniów 
11.00 - wykład historyczny 
12.00 -15.00 - piknik wojskowy 

 
 

 

 
 
 


