MARZEC 2020
Dom Kultury „Rembertów”

 4 marca, w godz.18:00 – 19:00
Spotkanie Klubu Literackiego „Rembertowskie Pióra”.
Prowadzi Agata Kowalczyk. MAL - „Szopa Dobrych Pomysłów”.
Wstęp wolny.

 5 marca, w godz.18:00 – 19:30
Parowanie herbat ziołowych - zioła jako styl życia.
Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów.
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

 11 marca, w godz.18:00 – 19:30
Koncert na Dzień Kobiet „Między nami…” w wykonaniu Alicji Łukomskiej.
Wstęp wolny.

 14 marca, w godz.14:00 – 16:00
Warsztat naprawy rowerów.
Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

 16 marca, w godz.16:00 – 17:30
Warsztaty kulinarne dla dzieci.
Wstęp 15 zł., obowiązują zapisy.

 17 marca, w godz.16:00 – 17:30
Warsztaty kulinarne dla dzieci.
Wstęp 15 zł., obowiązują zapisy.

 18 marca, w godz.18:00 – 19:30
Spotkanie autorskie Zdzisławy i Edwarda Kwiatkowskich połączone
z promocją książki pt. Zapiski Joanny.
Wstęp wolny.

 19 marca, w godz.18:00 – 19:30
„Spotkanie po latach” – wieczór wspomnień.
Z okazji 50. rocznicy istnienia domu kultury zapraszamy mieszkańców,
uczestników zajęć, osoby związane z DK „Rembertów” do podzielenia się
historią oraz pamiątkami.
Wstęp wolny.

 25 marca, w godz.18:00 – 19:30
Spotkanie z podróżnikiem: „Po obu stronach gór skalistych. USA i Kanada”.
Poprowadzą Anna i Marcin Szymczak.
Wstęp wolny.

 27 marca, w godz.18:00 – 20:30
Planszówki. MAL – „Szopa Dobrych Pomysłów”. Wstęp wolny.

 28 marca, w godz.14:00 – 16:00
Warsztat naprawy rowerów.
Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów.
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

 28 marca, w godz.15:00 – 16:00
Rodzinne spotkania ze sztuką: Teatr Dur Moll „Przygody Bociana Klekosława”.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”

 1-31 marca, w godz.14:30 – 19:00
„Smoczy Las” – wystawa malarska autorstwa Aleksandry Stenckiej.
Wstęp wolny.

 2 marca, w godz.17:00 – 19:45
„Taneczne combo z Pawłem Zającem”. Taneczny wieczór ze znanym instruktorem
tańca, choreografem, choreoterapeutą – Pawłem Zającem.
Rozkład zajęć:
– godz. 17:00 – 17:30 Street Dance – grupa 5-7 lat
– godz. 17:30 – 18:30 Street Dance – grupa 8+
– godz. 18:30 – 19:45 Ladies Dance – dziewczyny powyżej 15 r.ż.
Obowiązują stroje i obuwie sportowe + woda do picia. Wstęp wolny.

 3 marca, w godz.18:30 – 19:30
„Rysujemy komiks” – bezpłatne zajęcia pokazowe.
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-13 lat.
Nauka rysowania komiksu (czyli sztuki opowiadania za pomocą obrazu).
To ciekawa zabawa formą łącząca umiejętności manualne i literackie.
Podczas praktycznych zajęć będą też omawiane zagadnienia związane z:
- historią i powstawaniem komiksu, jego rolą w sztuce i zasadami tworzenia,
- rysunkiem postaci (studium, mimika, ruch),
- szkicowaniem (rysowanie kreską, szrafowanie, cieniowanie),
- typografią oraz wiele innych.
Instruktor: Kinga Berowska.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.
Wstęp wolny.

 7 marca, w godz.18:00 – 19:15
„Bez dziewczątek na nic świat!” – koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet.
W programie znane i lubiane utwory dla pań, o paniach… i nie tylko!
Wykonawcy:
Sylwia Knap – sopran
Witold Matulka – tenor
Mariusz Rutkowski – fortepian
Ireneusz Dydliński – prowadzenie koncertu.
Wstęp wolny.

 14 marca, w godz.18:00 – 19:00
„Podróż do Smoczego Lasu” – wieczór muzyczno–artystyczny.
Recital Aleksandry „Whitewater” Stenckiej.
To muzyczna uczta połączona z efektowną prezentacją magicznych obrazów artystki.
Wstęp wolny.

 21 marca, w godz.12:00 – 12:45
„Tajemnice żabiego stawu” – spektakl teatralny dla dzieci.
Opowieść rozgrywa się w Literowym Królestwie, które słynie z pięknych
wierszy i poematów. Pewnego dnia spokój Królestwa mąci zła Czarownica, która
kradnie mieszkańcom wszystkie literki, a atrament w kałamarzach zamienia
w wodę. Jednak Chochlik Skierka pragnie z pomocą dzieci odzyskać literki
i przywrócić porządek. Tylko czy na pewno Czarownica jest taka zła, jak mówią
o niej wszystkie bajki?
Wspaniała, pouczająca opowieść o miłości oraz starej prawdzie, że dobro
zawsze zwycięża!
Spektakl w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
 5 marca, godz.16:00
Klub Gier Planszowych – spotkanie dla początkujących i doświadczonych graczy.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

 5 marca, w godz.16:30 – 18:00
Warsztaty z kodowania i programowania – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Grupa zorganizowana.

 6 marca, godz.18:00
Z Rembertowa w świat: Chińskie ogrody z miasta Suzhou – spotkanie z lokalnymi
podróżnikami.
Wstęp wolny.

 9 marca, godz.17:00
Najpiękniejsza miłość na polskim dworze – o miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki
Sobieskiej. Wykład Katarzyny i Macieja Jasińskich.
Wstęp wolny.

 10 marca, w godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Reakcje chemiczne - warsztaty dla dzieci 
w wieku 6-12 lat.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Grupa zorganizowana.

 11 marca, godz.17:00
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 3-8 lat.
Wstęp wolny.

 12 marca, godz.16:00
Klub Gier Planszowych – spotkanie dla początkujących i doświadczonych graczy.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

 12 marca, w godz.16:30 – 18:00
Warsztaty z kodowania i programowania – zajęcia dla dzieci w wieku
6-9 lat. Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Grupa zorganizowana.

 13 marca, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: Spotkanie ze Smerfami – zajęcia
edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku 2-4 lata.
Wstęp wolny.

 14 marca, w godz.10:00 – 13:00
Dzień Gier Planszowych.
Wstęp wolny.

 16 marca, godz.17:00
Dzień Pandy w Bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 3-8 lat.
Wstęp wolny.

 17 marca, w godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Trzy kolory – warsztaty dla dzieci
w wieku 6-12 lat. 
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Grupa zorganizowana.

 19 marca, godz.16:00
Klub Gier Planszowych – spotkanie dla początkujących i doświadczonych graczy.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

 19 marca, w godz.16:30 – 18:00
Warsztaty z kodowania i programowania – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Grupa zorganizowana.

 19 marca, godz.18:00
„Duet prawie idealny” – spotkanie muzyczno-literackie z udziałem Marty Fox,
autorki powieści „Idol” oraz Artura Gotza, bohatera książki, aktora i wokalisty.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Wstęp wolny.

 20 marca, godz.16:30
IV Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Poezję – ulubione wiersze”
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna oraz Przedszkole nr 423 w Warszawie.
Wstęp wolny.

 24 marca, godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Czary mary eksperyment – warsztaty
dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Grupa zorganizowana.

 25 marca, godz.18:00
„Jak dobrze znasz Śródziemie?” – wielki test wiedzy na temat książek
J.R.R. Tolkiena z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena.
Wstęp wolny.

 26 marca, godz.16:00
Klub Gier Planszowych – spotkanie dla początkujących i doświadczonych graczy.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

 26 marca, w godz.16:30 – 18:00
Warsztaty z kodowania i programowania – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat.
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Grupa zorganizowana.

 26 marca, godz.17:00
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.
Wstęp wolny.

 26 marca, godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki: Królestwo – Szczepan Twardoch.
Wstęp wolny.

 28 marca, godz.12:00
Czytamy razem – rodzinne zajęcia literacko-plastyczne z udziałem dzieci i dorosłych.
Wstęp wolny.

 30 marca, godz.17:00
Z Rembertowa w świat: Z Copacabany do Rembertowa – prelekcja o Brazylii.
Wstęp wolny.

 31 marca, godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Siła magnesów – warsztaty dla dzieci 
w wieku 6-12 lat. Projekt finansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego.
Grupa zorganizowana.

Wydział Kultury i Promocji
 2 marca, godz.12:00
Uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych.
Pomnik Więźniów Obozu NKWD, u zbiegu ul. Marsa i ul. Płatnerskiej.

 4 marca, godz.12:00
Obchody 76. rocznicy obrony Radiostacji KG AK.
Pomnik Obrońców Radiostacji KG AK, u zbiegu ul. Gawędziarzy i ul. Haubicy.

 25 marca, godz.12:00
Obchody 75. rocznicy wywózki więźniów z obozu NKWD do ZSRR.
Pomnik Więźniów Obozu NKWD, u zbiegu ul. Marsa i ul. Płatnerskiej.

Klub Akademii Sztuki Wojennej
 1 marca, godz.16:00
Klub Akademii Sztuki Wojennej zaprasza na polski fabularyzowany dokument
w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, pt. „Pilecki”. Film przedstawia historię
rotmistrza Witolda Pileckiego (Marcin Kwaśny), który dobrowolnie dał się zamknąć
w obozie koncentracyjnym Auschwitz, by wysłać do aliantów raporty o sytuacji
więzionych tam osób, potem z obozu uciekł, a w 1947 r. został schwytany i skazany
przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Stracony w 1948.
Brytyjski historyk Michael Foot uznał Witolda Pileckiego za jednego z sześciu
najodważniejszych ludzi oporu podczas II wojny światowej.
Wstęp wolny.
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

