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ul. Podskarbińska 2, 03-833 
Warszawa tel. 22 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl
www.cpk.art.pl

Galeria CePeK czynna:
pon. – pt.
11.00 – 18.00, 
wstęp wolny

piątek - niedziela
20:00 
AROUND THE RHYTHM  FESTIVAL w Cen-
trum Promocji Kultury! 
2 grudnia serdecznie zapraszamy na Koncert 
KORA BEAT (Senegal, Włochy) na 8th Around 
the Rhythm Festival. 3 grudnia koncert MO-
RIBAYA & Around The Rhythm All Stars! W 
programie warsztaty oraz wystawa fotografii 
Pawła Paradowskiego o tematyce zachod-
nioafrykańskiej.

Bilety na poszczególne koncerty: 70 zł 
(przedsprzedaż), 80 zł (w dniu koncertu). 

Karnet na oba koncerty: 120 zł wyłącznie w 
przedsprzedaży. Sprzedaż on-line na stro-
nie festiwalu: https://www.facebook.com/
atr.fest/ 

wtorek
18:30
OKIEM FOTOGRAFA – Ewa Kacperek: „Tak 
to widzę”.
Tym razem popatrzymy na przyrodę ocza-
mi Ewy Kacperek. Swoje prace pokazywała 
na wystawach autorskich w Muzeum Ziemi 
w Warszawie, w Dyrekcji Słowińskiego Parku 
Narodowego i w galerii Przędza w Łodzi. Ewa 
Kacperek w fotografii lubi zdjęcia nieoczywi-
ste, czasem dziwne – stąd często sama eks-
perymentuje i wymyśla ujęcia oraz sposoby 
ich realizacji w taki sposób, by nie były sztam-
powe, oklepane, jakich już wiele. Przygoto-
wanie i prowadzenie spotkania oraz całego 
cyklu: Irek Graff. Patronat: Związek Polskich 
Fotografów Przyrody. Stowarzyszenie zrzesza 
blisko pół tysiąca osób w 13 okręgach i orga-
nizuje co roku w listopadzie międzynarodowy 
festiwal fotografii (w 2022 zarówno fizycznie 
jak i online). 

Wstęp wolny.

sobota
19:30
„SWEET SIXTY” – KWARTET RAMPA & PRZY-
JACIELE, czyli słodka Sześćdziesiątka. 

Koncert „SWEET SIXTY” to rozrywkowa podróż 
w czasie przez świat znanych, popularnych i 
dobrych piosenek w znakomitym wykonaniu 
uwielbianych przez publiczność mistrzów 
polskiej piosenki estradowej. Usłyszymy m.in. 
piosenki autorstwa Wojciecha Młynarskiego, 
Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej a przede 
wszystkim utwory z kultowych spektakli 
Andrzeja Strzeleckiego: „Złe zachowanie”, 
„Cabaretro”, „Love” czy „Czerwony stoli-
czek”. Wykonanie tych piosenek w nowych 
„okolicznościach przyrody” dodaje wyda-
rzeniu niezwykle humorystyczny i wyjątkowy 
charakter. Prowadzenie koncertu – Piotr 
Furman. Gościem Specjalnym koncertu 
będzie wybitna aktorka Hanna Śleszyńska. 

Bilety dostępne na portalach eBilet.pl, 
Biletyna.pl oraz KupBilecik.pl.

wtorek
19:00
Spektakl teatralny „WIGILIA PO POLSKU”. 
Spektakl ów to mówiąc najkrócej polska 
Wigilia na opak. Akcja rozgrywa się we 
współczesnej rodzinie, która od lat nie 
obchodzi Świąt Bożego Narodzenia. Historię 
rozpoczyna Anioł, który w imieniu nic nie 
wiedzących o tym bohaterów, zaprasza gości 
na Wigilię, czym na nowo budzi dziecięce 
pragnienia oraz ducha Świąt Bożego 
Narodzenia… Reżyseria – Jarosław Gruda. 
Tekst – Magdalena Mroszkiewicz. Muzyka – 
Tomasz Bieliński. Scenografia i kostiumy – 
Beata Dąbska. Obsada: Żona – Magdalena 
Mroszkiewicz; Mąż – Artur Pastuszko; Brat 
– Piotr Cejnóg; Anioł/Gringo – Aleksandra 
Długosz. 

Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz 
na portalu biletyna.pl od 1 grudnia. 
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piątek - niedziela 
20:00
AROUND THE RHYTHM FESTIVAL w Centrum 
Promocji Kultury! 
2 grudnia serdecznie zapraszamy na Koncert 
KORA BEAT (Senegal, Włochy) na 8th Around 
the Rhythm Festival. 3 grudnia  Koncert 
MORIBAYA & Around The Rhythm All Stars!
Warsztaty: https://www.facebook.com/events/ 
5503304216348679/
We foyer CePeKu przez cały festiwalowy 
weekend będziecie mogli obejrzeć wystawę 
fotografii Pawła Paradowskiego o tematyce 
zachodnioafrykańskiej.
Szczegółowy opis w dziale SZCZEGÓLNIE 
POLECAMY

środa
19:00
UMFC prezentuje: „Koncert Mikołaj-kowy” 
– Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Wstęp wolny.

sobota
19:00
„Piosenka na życie…”. Tomasz Kucharski 
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe wraz z 
Centrum Promocji Kultury i Fundacją Piwnica 
Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zapraszają na muzyczny wieczór  
w intencji Pokoju na Świecie pt. „PIOSENKA 
NA ŻYCIE…” – koncert finalistów i laureatów 
konkursu piosenki „O Harfę Papuszy” VI Biesiady 
Słowiańsko-Cygańskiej Bogdana Trojanka. 
Spotkanie poprowadzi ceniona dziennikarka 
telewizyjna Zofia Czernicka a gośćmi 
specjalnymi będą: pianiści, duet fortepianowy 
Janusz Tylman & Czesław Majewski i Bogdan 
Trojanek inicjator i twórca organizowanych 
rokrocznie Biesiad Słowiańsko-Cygańskich 
i konkursu młodych talentów w Połczynie-
Zdroju. Wystąpią wyróżnieni, młodzi wokaliści  
z różnych rejonów naszego kraju. Usłyszymy 
znane polskie piosenki z repertuaru między 
innymi Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Zdzisławy 
Sośnickiej, Zbigniewa Wodeckiego oraz 
popularne piosenki czeskie, ukraińskie, 
białoruskie i cygańskie w oryginalnych wersjach 
tekstów jak i w polskich tłumaczeniach. 
Wstęp wolny.

niedziela
11:00
Spektakl dla dzieci pt. „WIŚLANA OPO-
WIEŚĆ” w wykonaniu Teatru IGRASZKA. Od 
pewnego czasu nad Wisłą zaczęły się dziać 
niepokojące rzeczy. Rzeka coraz wolniej pły-
nie, a z jej nurtów słychać tajemnicze dźwięki. 
Czyżby coś jej dolegało? Zaniepokojeni tym 
Sum i Czapla, postanawiają zgłębić tajemni-
cę...  
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 grudnia.

12:00
Święta tuż, tuż! Spotkanie i warsztaty świą-
teczne dla małych i dużych: zdobienie pierni-
ków, tworzenie ozdób choinkowych. 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 grudnia.

18:00
„Podwieczorek z muzyką kameralną”. Go-
spodynią wieczoru będzie znakomita sopra-
nistka Grażyna Mądroch – sopran koloraturo-
wy, przy fortepianie zasiądzie Adam Sychowski. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 grudnia.

wtorek
18:30
OKIEM FOTOGRAFA – Ewa Kacperek: „Tak to 
widzę”. Ewa Kacperek w fotografii lubi zdję-
cia nieoczywiste, czasem dziwne – stąd często 
sama eksperymentuje i wymyśla ujęcia oraz 
sposoby ich realizacji w taki sposób, by nie 
były sztampowe, oklepane, jakich już wiele. 
Przyznaje ,że fotografia makro jest jej fotogra-
fią „na co dzień”, sposobem na odpoczynek 
po ciężkim dniu. Szczegółowy opis w dziale 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY 
Wstęp wolny.

środa
11:00
„Zamieszanie ze świętami” spektakl dla dzie-
ci w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”. Zapro-
szenia dla osób indywidualnych do odbioru 
w sekretariacie CePeKa (liczba miejsc ogra-
niczona) dostępne w CePeKu od 6 grudnia.

czwartek
19:00
„Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i 
Jego Goście”. 
Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 grudnia.

piątek
18:00
„PRASKI BLUES”. Ideą tego cyklu muzyczne-
go jest prezentacja bluesa we wszystkich jego 
różnorodnych odcieniach i odmianach. Kon-
cert prowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk. 
Wstęp wolny.

sobota
19:30
„SWEET SIXTY” – KWARTET RAMPA & PRZY-
JACIELE, czyli słodka Sześćdziesiątka. Koncert 
„SWEET SIXTY” to rozrywkowa podróż w czasie 
przez świat znanych, popularnych i dobrych 
piosenek w znakomitym wykonaniu uwiel-
bianych przez publiczność mistrzów polskiej 
piosenki estradowej. Pretekstem do tego mu-
zycznego spotkania towarzyskiego jest 30-le-
cie działalności artystycznej Kwartetu Rampa. 
Szczegółowy opis w dziale SZCZEGÓLNIE 
POLECAMY.
Bilety dostępne na portalach eBilet.pl, Bile-
tyna.pl oraz KupBilecik.pl. 

niedziela
17:00
Salon Literacki przedstawia – POLSKA 
BIŻUTERIA LUDOWA: Elżbieta Piskorz-
Branekova. Gość grudniowego Salonu 
jest etnografem, zakres jej zainteresowań 
poznawczych  jest bardzo szeroki. Jednak  
zasadniczym polem jej działań badawczych 
są polskie i europejskie stroje ludowe.  
Wstęp wolny

wtorek
19:00
Spektakl teatralny „WIGILIA PO POLSKU”. 
Spektakl ów to mówiąc najkrócej polska 
Wigilia na opak. Szczegółowy opis w dziale 
SZCZEGÓLNIE POLECAMY.
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 grudnia.

środa
18:00
Koncert Poetycko – Muzyczny w wykonaniu 
artystów i muzyków: Alicji Pędowskiej /solistka 
– śpiew/ Janka Pentza /recital gitarowy/ z 
udziałem poetów warszawskich. 
Wstęp wolny.

środa
18:30
Klub Mola Książkowego – jeśli Ty także nim 
jesteś i chciałbyś spotkać podobnych sobie by 
podzielić się wrażeniami z ostatnio przeczy-
tanych książek, wymienić spostrzeżeniami o 
autorach, opowiedzieć o swych ulubionych 
lekturach itp. serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny.
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„JEST BRZYDKO I DALEJ TAK BĘDZIE” 
(interdyscyplinarna wystawa zbiorowa). 

wystawa czynna do 7.12.2022

Grupa „W DRODZE” – PRZYSTANEK 
WARSZAWA. ZPAP Okręg Chełmski. 
wernisaż 10.12.2022 / sobota / godz. 19:00 
wystawa czynna do 10.01.2023.

Sala klubowa:
Grupa „W DRODZE” – PRZYSTANEK 
WARSZAWA. ZPAP Okręg Chełmski. 
wernisaż 10.12.2022 / sobota / godz. 19:00 
wystawa czynna do 10.01.2023.


