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PROGRAM

19.00 – Spektakl pt. „PARADOX” w wykonaniu Teatru Maska. Spektakl inspirowany 

wybitnymi, antywojennymi dziełami literackimi Josepha Hellera: „Paragraf 22” oraz „Paragraf 

22 BIS”/ wstęp – wejściówki do odbioru w CePeKa od 25 sierpnia

PARK NAD BALATONEM

18.00 – Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy serdecznie 

zaprasza na POTAŃCÓWKĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ. W rytmie swingu zagra zespół 

The Cajun Spices wraz z tancerzami Studia Tańca Swingowego/ wstęp wolny

12.00 – „Ferajna Pana Dropsa”. Spektakl dla dzieci Teatru Scena Lubelska 30/32. Pokaz jest 

współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy. Reżyseria i scenografia: Dariusz Kunowski. 

Występują: Katarzyna Żytomirska, Daniel Brzeziński, Piotr Herbich, Agata Brzozowicz. 

Interaktywny spektakl, bardzo żywiołowy i radosny dla dzieci w wieku 4–10 lat, oparty na 

poemacie Jana Brzechwy „Pan Drops i jego trupa” oraz innych utworach tego pisarza/ wstęp 

– wejściówki do odbioru w CePeKa od 25 sierpnia

Dzień Otwarty w CePeKa

godz. 12:00-16:00 – konsultacje z lektorem kursów języka 

angielskiego, Dennym Baborem. Jeżeli nie zdążysz pojawić się 

w sobotę, instruktor będzie także czekał w niedzielę 

12 września w tych samych godzinach!

godz. 16:00 – zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych.

godz. 17:00 – zajęcia taneczne dla dzieci. 

Jesteś zainteresowany zapisem na zajęcia prowadzone przez 

Szkołę Tańca MBB Dance Sport? Przyjdź i poznaj instruktorów, 

spróbuj swoich sił na bezpłatnych zajęciach. 

Zgłoszenia: zapisy@cpk.art.pl. Liczba miejsc ograniczona!

godz. 18:00 – „Wycieczka do zoo” to edukacyjny koncert dla 

dzieci. Wykonanie: Zespół Kardamon Trio. Wstęp – wejściówki 

do odbioru w CePeKa od 1 września. Zgłoszenia na zajęcia 

przyjmujemy w formie e-mailowej: zapisy@cpk.art.pl.

18.00 – W cyklu „Podwieczorek z muzyką kameralną” 

zapraszamy na koncert pt. „Krajobrazy muzyki polskiej”. 

Najpiękniejsze utwory rodzimej muzyki klasycznej 

w wykonaniu znakomitych artystów scen polskich. 

Wystąpią: Anna Wróbel – wiolonczela, Joanna Okoń – 

skrzypce. Koncert poprowadzi wyśmienita solistka operowa, 

Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, a przy fortepianie 

zasiądzie Adam Sychowski – pianista Filharmonii Narodowej/bilety – 10 zł.

18.30 – OKIEM FOTOGRAFA ON-LINE. Okiem Fotografa to cykl spotkań, prelekcji 

i wideocastów poświęconych fotografii. Przygotowanie i prowadzenie spotkania oraz całego 

cyklu: Irek Graff. Spotkanie odbędzie się na profilu projektu Okiem Fotografa i w wydarzeniu 

na facebooku:www.facebook.com/okiemfotografaonline. Jego zapis pojawi się też kilka dni 

później na kanale YouTube projektu: www.youtube.com/c/OkiemFotografa

15.00-18.00 – Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie – festyn integrujący lokalnych 

partnerów społecznych, pod hasłem „Razem dla seniorów”. Organizatorzy – Zespół Kultury 

dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Fundacja Szansa/ wstęp wolny

18.30 – Spotkanie autorskie Joanny Pogorzelskiej wokół książki „Wiecznie młodzi czyli 

pokolenie mocy”. Książka jest zbiorem rozmów z kilkunastoma przedstawicielami pokolenia 

mocy, tzw. Power Generation. Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez 

Communication Unlimited i Atena Research & Consulting, osoby w wieku 50-70 lat to tzw. 

pokolenie mocy. Gościem Autorki będzie Beata Borucka – założycielka strony Mądre Babcie 

na Facebooku i animatorka tej społeczności. Beata kieruje się dewizą: żyć długo i umrzeć 

młodo/ wstęp – wejściówki do odbioru w CePeKa od 1 września

Sanktuarium św. Ojca Pio, przy ul. Gen. Fieldorfa 1 

14.00 – Festyn Rodzinny „Zakończenie lata na Gocławiu”/ wstęp wolny

Wystąpią: 14:05 – Zespół BENE; 15:00 – Hanka Rybka; 16:00 – Kapela Warszawska Staśka 

Wielanka; 17:00 – Marcin Styczeń; 18:00 – Halina Frąckowiak.

18.30 – ŁUKASZ ORBITOWSKI ON-LINE przedstawia: „LĘK i 

STRATA: Groza i Fantastyka w popkulturze lat 90.”. Zapraszamy 

na cykl spotkań on-line z Łukaszem Orbitowskim, pisarzem, 

autorem programów telewizyjnych i podcastów, laureatem 

Paszportu Polityki za powieść „Inna dusza”, Nagrody Literackiej 

m.st. Warszawy za „Kult”. Niegdyś fantastą nagrodzonym 

„Zajdlem”, obecnie tworzącym bez oglądania się na gatunki literackie. 

19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście
/ bilety 20 zł.

19.00 – „PRASKI BLUES”. Ideą imprezy jest prezentacja różnych gatunków bluesa. Koncert 
poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk/ wstęp – wejściówki do odbioru w CePeKa od 15 
września

WARSZAWSKIE DNI SENIORA
18.00 – Koncert pt. „SPOTKANIE Z LOUISEM ARMSTRONGIEM”.
W postać Louisa Armstronga „Satchmo” wciela się muzyk jazzowy Michał Pijewski, który 
niejednokrotnie w swoich wywiadach podkreślał : myślę, gram i śpiewam jak on. Tak jest w 
istocie, bowiem posiada w swoim repertuarze ok. 50-ciu utworów swojego MISTRZA. 
Występował w Niemczech, Hiszpanii oraz na scenie polonijnej w Chicago. W skład muzyków 
wchodzą: szef zespołu Jurek Więckowski – perkusja, Marek „Słoma” Słomiński – banjo, 
gitara, Robert Kuduk – kontrabas, Michał Pijewski – piano, trąbka, klarnet, wokal/ wstęp – 
wejściówki do odbioru w CePeKa od 15 września

WARSZAWSKIE DNI SENIORA
19.00 – Koncert pt. „Muzyczny Świat Orientu”. Szeroko pojęta muzyka orientu od lat 
inspiruje twórców oraz wykonawców wywodzących się z różnych stylów muzycznych, a 
swoim bogactwem, różnorodnością i niepowtarzalnym urokiem zjednuje sobie słuchaczy na 
całym świecie. Bogactwo dźwięków muzycznego świata orientu, muzycy zespołu „Sentido” 
prezentują słuchaczowi m.in. poprzez swoją mistrzowską grę, na charakterystycznych dla tej 
muzyki, instrumentach perkusyjnych oraz strunowych (daf, tombak, suka, kemanche), 
połączoną z wyjątkowo pełnym brzmieniem akordeonu koncertowego oraz klimatycznym 
wokalem. Koncert wykona Zespół „Sentido” w składzie: Karolina Matuszkiewicz – wokal, 
skrzypce, suka, kemanche, Arad Emamgholi – daf, tombak, wokal, Piotr Kopietz – akordeon, 
aranżacje, kierownictwo artystyczne/ wstęp – wejściówki do odbioru w CePeKa od 15 
września

18.30 – KLUB MOLA KSIĄŻKOWEGO – jeśli Ty także nim jesteś i chciałbyś spotkać 
podobnych sobie by podzielić się wrażeniami z ostatnio przeczytanych książek, wymienić 
spostrzeżeniami o autorach, opowiedzieć o swych ulubionych lekturach itp. serdecznie 
zapraszamy. Tematem wrześniowego spotkania będzie „Madame” Antoniego Libery/ wstęp 
wolny

19.00 – MARIANNA WRÓBLEWSKA – 
„Zakochane piosenki z kroplą jazzu”. 
Wystąpią Marianna Wróblewska – wokal, 
Wojciech Kamiński – fortepian. Gość 
specjalny: Tomek Bielecki – harmonijka 
ustna.
Zapraszamy na muzyczną ucztę z udziałem 
Marianny Wróblewskiej – wspaniałej 
wokalistki o której sam niezrównany Duke 
Ellington poruszony jej śpiewem powiedział, 
że ma Ona „Czarną Duszę”. Artystka 
odniosła sukces wiosną 1968 roku, 
zdobywając na Festiwalu „Jazz nad Odrą" we Wrocławiu I nagrodę i została okrzyknięta 
największą nadzieją polskiego jazzu. W roku 1972 w serii „Polish Jazz” ukazała się płyta 
„Sound of Marianna Wróblewska”. Występowała z Mieczysławem Koszem, Zbigniewem 
Namysłowskim, Włodzimierzem Nahornym, Wojciechem Kamińskim, Sławomirem 
Piwowarem. Współpracowała z zespołami Bizony, SBB, Old Timers, Rama 111. Koncertowała 
w ZSRR, NRD, RFN, USA, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, Syrii, Bułgarii i na Węgrzech. Brała 
udział w licznych koncertach i festiwalach, w Polsce i na Świecie m. in. kilkakrotnie na Jazz 
Jamboree i Sopot Molo Jazz Festiwal/ bilety: 30 zł. dostępne od 1 września.

WARSZAWSKIE DNI SENIORA
18.00 – W cyklu „Podwieczorek z muzyką kameralną” zapraszamy na koncert  „Nie jesteś 
sam”. Najpiękniejsze utwory operetkowe, musicalowe i przeboje muzyki klasycznej oraz 
estradowej w wykonaniu znakomitych artystów scen polskich. Wystąpią Maria Olkisz i 
Michał Skiepko – soliści Teatru Wielkiego. Koncert poprowadzi  wyśmienita solistka operowa, 
Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, a przy fortepianie zasiądzie Adam Sychowski – 
pianista Filharmonii Narodowej/ wstęp – wejściówki do odbioru w CPK od 22 września.

Zaproszenia i bilety na wydarzenia, organizowane przez Centrum Promocji Kultury można rezerwować telefonicznie od początku każdego miesiąca pod numerem: 22 277-08-20.
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WYSTAWY w CePeKa 
Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00/wstęp wolny  

GALERIA

- Sylwia Łyczko-Zielony „MALARSTWO – NATURALNIE ...”. Wystawa czynna: 4.09-21.09.2021.
- 25 września (sobota) 19:00 – Wernisaż zbiorowej wystawy malarstwa artystów związanych 

z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków. 
Wystawa czynna do 12.10.2021.
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WSZYSTKIE WYDARZENIA, ORGANIZOWANE W SALI WIDOWISKOWEJ CePeKa, BĘDĄ TRANSMITOWANE NA FACEBOOKU CPK.

Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00/wstęp wolny  
UWAGA. W dniu wernisażu, wstęp tylko z zaproszeniami, dostępnymi w Galerii CPK.

GALERIA
- AZART – Krystyna Kralkowska „Kolorowy uśmiech tkaniny”

Wystawa gobelinów na 50 - lecie pracy twórczej. 
Wystawa czynna od 3.10.2020 do 29.10.2020.

UWAGA. W Sali widowiskowej CePeKa obowiązuje reżim sanitarny, zgodny z rozporządzeniami Rządu RP. Powyższe 
regulacje wstępu na wydarzenia będą korygowane w przypadku zmian w obowiązujących przepisach sanitarnych.
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