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MARZEC 2023 
 

Dom Kultury „Rembertów” 
 

1–31 marca  
 

Wystawa komiksów stworzonych przez uczestników Warszawskiej Akcji „Zima w mieście 2023”. 
Instruktor Kacper Dudek. 
Hol Domu Kultury „Rembertów”. 
  

1 marca, godz. 18:00 
 

Spotkanie Koła Literackiego „Rembertowskie Pióra”. 
  

2 marca, godz. 18:00 
 

Spektakl „Pali się!” – improwizacja na tekście Jana Brzechwy w wykonaniu uczestników Warszawskiej 
Akcji „Zima w mieście 2023”.  
Instruktorka i reżyserka: Olga Miłaszewska. 
  

8 marca, godz. 18:00 
 

Koncert z okazji Dnia Kobiet „Kobiety jak z bajki” w wykonaniu sekcji wokalnej DK „Rembertów”. 
  

11 marca, godz. 17:00 
 

Spektakl teatralny „Grubsza sprawa” w wykonaniu Teatru FOYER. 
Spektakl dla osób powyżej 15. roku życia. 
Obowiązują zapisy, wstęp 20 zł. 
  

13–14 marca, w godz. 16:00 - 17:30 
 

Warsztaty kulinarne dla dzieci. Prowadzi: Marzenna Kosowska.  
Obowiązują zapisy, wstęp 20 zł. 
  

22 marca, godz. 18:00 
 
Spotkanie z podróżnikami: Anną i Marcinem Szymczakami 
„Na krańcu Afryki. Od śniegów Lesotho po piaski Kalahari” 
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Obowiązują zapisy. 
  

 
 
 
 
 
 
23 marca, godz. 17:00 
 

Wykład edukacyjny dla osób 60+ zatytułowany „Stop cukrzycy”. 
Obowiązują zapisy, wstęp 20 zł. 
  

25 marca, w godz. 14:00 - 16:00 
 

Bezpłatny przegląd rowerów w DK „Rembertów”. 
Prowadzi: Jerzy Winsze. 
  

29 marca, godz. 18:00 
 

Wieczór z Artystą – spotkanie z Radosławem Pazurą, aktorem filmowym i teatralnym. 
Prowadzi: Malwina Borkowicz. 
Obowiązują zapisy 
 
 

Dom Kultury „Wygoda” 
 
 
 

4 marca, godz. 10:00 

„Odkryj Historię Olszynki Grochowskiej” – rodzinna gra terenowa. 
Uczestnicy gry na terenie Osiedla Kawęczyn-Wygoda poznają miejsca i ciekawostki związane z bitwą 
pod Olszynką Grochowską. To wspaniała okazja do nauki historii poprzez zabawę na świeżym 
powietrzu oraz w rodzinnym gronie.  
Rozpoczęcie gry przy pomniku Olszynki Grochowskiej o godz. 10:00, a zakończenie w domu kultury, 
czas trwania ok. 3 godz. Drużyny powinny liczyć od 2 do 6 osób. Gra odbędzie się bez względu na 
warunki atmosferyczne. Dla wszystkich przewidziano upominki i pamiątkowe dyplomy. 
Należy zapoznać się z Regulaminem Gry Miejskiej „Poznaj historię Olszynki Grochowskiej”  
zamieszczonym na stronie www i FB organizatora. 

6 – 31 marca 
 

„Wiosna jest kobietą” – wystawa malarska autorstwa artystek  
z pracowni malarskiej działającej od blisko 15 lat przy Rembertowskiej  
Akademii Seniora (RAS). Malarki realizują swoje zainteresowania 
i pasje, odzwierciedlając je na płótnach, malują różne tematy  
różnymi technikami: pejzaże, portrety, martwe natury, scenki  
rodzajowe, itp. Obecna wystawa „Wiosna jest Kobietą” przekona  
oglądających o różnorodności podejścia do tematu i wyrażenia  
myśli twórczej. 
Wstęp wolny. 
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10 marca, godz. 18:00 
 
„Muzyczny portret Kobiety” – koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Klimatyczny koncert z utworami światowej muzyki, w tym utwory operetkowe i musicalowe: 
„I feel pretty” z musicalu West Side Story, „Brunetki, blondynki” – R.Stolz, „Usta milczą, dusza 
śpiewa” z operetki Wesoła Wdówka, pieśń neapolitańska „O sole mio”, „Dziewczęta z Barcelony” z 
operetki Clivia… i wiele innych. 
Wykonawcy: Anna Trzaskowska – sopran, Adam Walasek – tenor, Krzysztof Trzaskowski – fortepian,  
a koncert prowadzi Paweł Świętorecki. 
Zapisy, wstęp bezpłatny. 
 

18 marca, godz. 12:00 
 

„Pogaduchy z drzewem” – spektakl teatralny dla dzieci. 
Dziewczynka o imieniu Maura nie może doczekać się wiosny. W tradycyjny sposób chce pożegnać 
kukłę Zimy. Ta jednak ma inny pomysł. Maura wsłuchując się w jej prośby zgadza się i pozwala 
wyruszyć jej w świat. Musi wymyśleć inny sposób na powitanie ulubionej pory roku.  
Zapisy, wstęp bezpłatny. 
 

31 marca, godz. 17:30 
 
„Wielkanocne witrażyki” – warsztaty artystyczne. 

Uczestnicy warsztatów wykonają malowane witraże wielkości 13x18cm, oprawione w ozdobne ramy.  

Do dyspozycji będą flamastry i farby do malowania na szkle oraz szablony pod szybkę. Wcześniej 

ćwiczenie malowania na foliach ofertowych, tzw. „ofertówkach”. 

Z uwagi na ograniczoną ilość materiałów obowiązuje limit miejsc. 

Zapisy, wstęp bezpłatny. 

 

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 
 

2 marca, godz. 17:00 
 

Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. 
Wstęp wolny. 
 

7 marca, w  godz. 16:00 - 19:00 
 

Rembertowski Klub Planszówek – spotkanie z grami dla dzieci,  
młodzieży i dorosłych. Wydarzenie organizowane w ramach  
wolontariatu. 
Wstęp wolny. 
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8 marca, godz. 19:00 
 

Kobieta do zjedzenia – koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Magdaleny Smalary. 
Wydarzenie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Wstęp wolny. 
 

9 marca, godz. 17:00 
 

Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. 
Wstęp wolny. 

 
10 marca, godz. 18:00 

 
Z Rembertowa w świat – Rowerem wzdłuż Dunajca. O swoich podróżach opowie Marek Słodownik. 
Wstęp wolny. 
 

16 marca, godz. 17:00 
 

Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. 
Wstęp wolny. 
 

17 marca, godz. 19:00 
 

Spotkanie autorskie z Joanną Bator. 
Wydarzenie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Wstęp wolny. 

 
21 marca, godz. 16:30 
 

Kocham Poezję – V  Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski. 
Wydarzenie organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów. 
Wstęp wolny. 

 
23 marca, godz. 17:00 

 
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. 
Wstęp wolny. 

 
28 marca, godz. 18:00 
 

Ulotne czyli światłoczułe impresje – wernisaż wystawy 
Aleksandry Rudalskiej. 
Wstęp wolny. 
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30 marca, godz. 17:00 

 
Biblioteka literacko i plastycznie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat. 
Wstęp wolny. 

 
30 marca, godz. 18:00 

 
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki: Tom Phillips - Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy 
wszystko. 
Wstęp wolny.  
 
 

Urząd Dzielnicy  – wydarzenia kulturalne 
 
 

1 marca, godz. 12:00 
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
       

Złożenie kwiatów przy Pomniku Więźniów Obozu NKWD, u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej. 

 

3 marca, godz. 12:00 
 
Obchody 79. rocznicy obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej 
       

Złożenie kwiatów przy Pomniku Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej,  
u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy. 
 

24 marca, godz. 12:00  
 

Obchody 78. rocznicy wywózki więźniów z obozu NKWD do ZSRR   
       
Złożenie kwiatów przy Pomniku Więźniów Obozu NKWD,  
u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej. 
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Urząd Dzielnicy  – wydarzenia sportowe i rekreacyjne 

 
1–25 marca  
 

Tenis stołowy – w SP nr 376, ul. Ziemskiego 22. 
Środy w godz. 17:00 - 20:00  
Soboty w godz. 9:00 - 13:00  
Zapisy u instruktora. 
 

1–31 marca 
 

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 
DK „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 
DK „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14; 

 poniedziałki i czwartki w godz. 18:30 - 19:15 
SP nr 217, ul. Paderewskiego 45 

 

1–30 marca 
 

Ćwiczenia usprawniające dla osób niepełnosprawnych – OPS, ul. Plutonowych 10. 
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. 
 

7–28 marca 
 

Szermierka – w LI LO, ul. Kadrowa 9. 
Wtorki w godz. 16:00 - 17:30 
Zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
Zapisy u instruktora, liczba miejsc ograniczona. 
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2–30 marca  
 

Taniec dla seniorów – w Studiu Tańca Artdance, ul. Kadrowa 17. 
Czwartki w godz. 15:30 - 16:30  
Wstęp wolny, zapisy u instruktorki. 
 

4–25 marca  
 

Tai-chi – w LI LO, ul. Kadrowa 9. 
Soboty: w godz. 10:00 - 11:00  
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, 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 

mailto:dkwygoda@op.pl
http://www.dkwygoda.waw.pl/
mailto:rembertow.wku@um.warszawa.pl
http://www.rembertow.um.warszawa.pl/
mailto:rembertow.wdg@um.warszawa.pl

