
11

3

221
LUTY

20 
23

25

7

9

267
8

4 24

25

23

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

wtorek
18:30 
OKIEM FOTOGRAFA 
Zbyszko Siemaszko: „Warszawa w odbudowie”. Spo-
tkanie poświęcone będzie zdjęciom Zbyszka Siemasz-
ki z odradzającej się z powojennych gruzów Warszawy. 
Zdjęcia stolicy z lat 50, 60 i 70 obrazują układ urbani-
styczny miasta, jego zabytki oraz atmosferę panującą 
na ulicach. A że będzie to spotkanie trzydzieste, z oka-
zji jubileuszu pojawią się niespodzianki i konkurs foto-
graficzny z nagrodami. Filip Siemaszko (wnuk Zbyszka 
Siemaszki) i jego żona Anna prowadzą rodzinny zakład 
fotograficzny na ul. Grójeckiej 40 przy Placu Naruto-
wicza i zajmują się promowaniem spuścizny rodziny 
Siemaszków. To oni przybliżą postać warszawskiego 
fotografa i przedstawią jego zdjęcia, niepublikowane 
i publikowane. Zbyszko Siemaszko zaczął swoją ka-
rierę zawodową w 1950 roku jako fotograf Społecz-
nego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Warszawie. 
Jego zadaniem było przygotowywanie dokumentacji 
obiektów zabytkowych. Przygotowanie i prowadzenie 
spotkania: Irek Graff. 

Wstęp wolny. 

czwartek
19:00
DNI POLSKIEGO BLUESA
W dniach od 1 do 9 lutego 1971 zespół BREAKOUT na-
grywał album „BLUES” – pierwszą polską, stricte blu-
esową płytę. Tadeusz Nalepa – gitarzysta, wokalista, 
kompozytor i leader zespołu, oraz Bogdan Loebl – po-
eta i autor tekstów nadali charakter temu albumowi i 
dlatego można śmiało nazwać ich Ojcami polskiego 
bluesa. Nieformalnie, z inicjatywy m.in. zespołu BLU-
UZAUT, ogłoszono więc kilka lat temu okres od 1 do 
9 lutego każdego roku, DNIAMI POLSKIEGO BLUESA. 
Pierwsze wydarzenia z okazji Dni Polskiego Bluesa od-
bywały się już w lutym 2019 w Warszawie i Legionowie  
spotkając się z niezwykle pozytywnym odbiorem, liczy-
my więc na  pojawianie się innych. W CePeKu zagrają 
trzy warszawskie zespoły: W PÓŁ DROGI, BLUUZAUT i 
WIRUS BLUESA. Koncert poprowadzi red. Zbyszek Ję-
drzejczyk. 

Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

sobota
19:00
Koncert TANTFREAKY   
Muzyka wolności, mocy i czułości. Psychosoul, Jungle-
jazz, Electrospiritual,  Energetyzujący Groove i Spira-
le wokalu, który uwalnia emocje. O zespole: nazywa-
my się TANTFREAKY – tworzymy z pasji do muzyki i 
ekspresji. Dzielenie się muzyką traktujemy jako wy-
raz czułości oraz sposób na szczęście. Zajmujemy się 
kompozycją, nagrywaniem, produkowaniem, mikso-
waniem utworów, a także nagrywaniem i montowa-
niem teledysków. Nasze koncerty to wydarzenie dla: 
uszu, oczu, ciała (nie brakuje dzikich tańców) i duszy – 
jak wiadomo muzyka i śpiew nas uzdrawia! Gramy na 
różnego rodzaju festiwalach – „w błocie i na salonach”, 
wszędzie tam, gdzie ludzie pragną prawdy i emocji. Co 
oznacza nasza nazwa? TANT od TANTRY – przyjemno-
ści, czerpania radości z każdej chwili i FREAKY – iskra 
szaleństwa, nieprzewidywalność, nowe brzmienia, im-
prowizacja. Skład: Vox – Karolina Lipska; Mc, Sax, Synth 
– Kacper Mikołajuk; Keys, Synths, Guitar – Wojtek Ko-
nopko; Bass – Janusz Lizoń; Drums And Percussion – 
Marcin Urszulak. 

Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

sobota
19:00
YOUNG FUSION:  ARKADIUSZ 
ARKADIUSZ właściwie Arkadiusz Borzdyński, to 29-let-
ni wokalista z Warszawy, finalista programu „Szansa 
na Sukces”, aktor, choreograf, tancerz i wirtuoz pia-
nina. Występował w takich musicalach jak „Gorączka 
Sobotniej Nocy” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, czy 
„Jesus Christ Superstar” w Teatrze Rampa w Warsza-
wie. Koncert promuje epkę „RetroSpekcja, znaną z sin-
gli „Klepsydra”, Uśpieni” i „Na Marginesie”, a w całości 
ukaże się do końca lutego na wszystkich platformach 
streamingowych. Muzyka ARKADIUSZA mimo współ-
czesnego brzmienia, ujmuje RETRO wdziękiem. Na-
wiązując przy tym do relacji międzyludzkich i świata, 
który nie jest sterowany technologią. „Zupełnie inaczej 
niż dzisiaj. Świat jest uzależniony od ekranów i kom-
puterów. To one kierują dziś naszymi emocjami, pra-
gnieniami, a co za tym idzie? – ogromna samotność 
dzisiejszych czasów” – mówi ARKADIUSZ. 

Wstęp wolny. 
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środa
18:00
Spotkanie z podróżnikiem. 
Marek Łasisz – „Frida Kahlo – życie, twórczość i jej 
miasto Meksyk”. Biograficzno-podróżnicza wyprawa 
przez związane z artystką miejsca w Meksyku.
Wstęp wolny.

piątek
11:00
„W to mi graj”. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
„Itakzagramy”. 
Zaproszenia dla widzów indywidualnych do odbioru 
w sekretariacie CePeKa od 30.01 (liczba miejsc 
ograniczona).

sobota
12:00
Bal karnawałowy dla dzieci! W programie konkursy i 
animacje. Prowadzenie: Michał Bartoń. 
Bilety: 15 zł. W cenie biletu dziecku może towarzy-
szyć jeden opiekun. 

niedziela
12:00 
Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei”. 
Wstęp wolny. 

wtorek
18:30
OKIEM FOTOGRAFA. Zbyszko Siemaszko: „Warszawa 
w odbudowie”. Przygotowanie i prowadzenie spotkań 
oraz całego cyklu: Irek Graff. Więcej Z BOKU AFISZA. 
Wstęp wolny.

środa
19:00
UMFC prezentuje: „Koncert karnawałowy”. Koncert 
w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktor-
skiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Wstęp wolny.

czwartek
19:00
DNI POLSKIEGO BLUESA. Wystąpią zespoły W 
PÓŁ DROGI, BLUUZAUT i WIRUS BLUESA. Koncert 
poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk. Więcej Z BOKU 
AFISZA. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

sobota
19:00
TANTFREAKY – muzyka ponad podziałami! 
Skład: Vox – Karolina Lipska; Mc, Sax, Synth –  
Kacper Mikołajuk; Keys, Synths, Guitar – Wojtek  
Konopko;  Bass – Janusz Lizoń; Drums And Percussion 
– Marcin Urszulak. Więcej Z BOKU AFISZA. 
Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na  
portalu biletyna.pl.

niedziela
12:00 
Spektakl dla dzieci pt. „Niekończąca się historia” 
w wykonaniu Teatru Rawa. Posłańcy z najdalszych 
zakątków imperium, przynoszą Dziecięcej Cesarzowej, 
przerażającą wiadomość: Fantazjana jest w 
niebezpieczeństwie! 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na  
portalu biletyna.pl.” 
17:00 
Salon Literacki przedstawia: „Słonimscy – między 
Warszawą a Petersburgiem, Paryżem i Nowym 
Jorkiem”. Opowiadać będzie Grzegorz Wiśniewski – 
historyk kultury, eseista. 
Wstęp wolny. 

wtorek
18:00
Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy zaprasza na koncert 
pt. „Zakochani są wśród nas”. W programie 
najpiękniejsze polskie piosenki o miłości. Wystąpią: 
Małgorzata Nakonieczna – śpiew, Marta Słociak-
Wiszniewska – śpiew i Kamil Zięba – konferansjer. 
Wstęp: zaproszenia dostępne od 6 lutego w  
CePeKu.

sobota
18:00
Dagny Baczyńska-Kissas „NOKTURNY”. 
W programie Nokturny Fryderyka Chopina, Nokturn 
B-dur Marii Szymanowskiej oraz autorskie utwory 
Pianistki. Dagny Baczyńska-Kissas – pianistka 
koncertująca, kompozytorka, teoretyk muzyki. 
Dagny Baczyńska-Kissas jest laureatką wielu 
polskich i międzynarodowych nagród za solowe płyty 
pianistyczne. 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na  
portalu biletyna.pl.

niedziela
18:00
W ramach cyklu „Podwieczorek z muzyką 
kameralną” koncert pt. „Marzenia Miłosne”. 
Gospodynią wieczoru będzie Grażyna Mądroch – 
sopran koloraturowy, przy fortepianie zasiądzie Adam 
Sychowski. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

poniedziałek
10:00
Koncert piosenek z bajek Disneya. W czasie koncertu 
usłyszymy utwory z najpiękniejszych filmów Walta 
Disneya. Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koncert 
odbędzie się w ramach akcji „Zima w mieście 2023” i 
przeznaczony jest głównie dla grup zorganizowanych. 
Wejściówki dla widzów indywidualnych dostępne 
w CePeKu od 13.02.

wtorek
18:00
Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy zaprasza na wernisaż 
wystawy „Dzieje Rodu Szembeków i Fredrów” 
autorstwa prezesa Zarządu Towarzystwa Historycznego  
im. Szembeków w Warszawie, Władysława Szeląga. 
Wstęp wolny. 

środa
18:30
Klub Mola Książkowego 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 spotkania w lutym 
będzie „Martin Eden” Jacka Londona. 
Wstęp wolny.

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

piątek
18:00
„PRASKI BLUES”. W lutym na scenie Centrum 
Promocji Kultury wystąpi zespół GOODWILL! Koncert 
poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk. 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

sobota
19:00 
YOUNG FUSION: ARKADIUSZ! Więcej Z BOKU 
AFISZA. 
Wstęp wolny.

niedziela
18:00
„Gdy zagra róg”. Autorski wieczór literacko-muzyczny 
Grzegorza Walczaka. Część I: wiersze i piosenki z nowego 
zbioru „Gdy zagra róg” w opracowaniu fortepianowym 
Andrzeja Kowalczyka. Część II: monodram poetycki 
„Dusioł” (skrót) w wykonaniu poety oraz „Roznamięty” – 
żartobliwie groteskowa igra lingwistycznie-erotyczna, 
czyli roznamiętnie satyrowe pienia. 
Wstęp wolny. 

wtorek
19:00
Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy zaprasza na koncert NINY 
NOWAK. W programie najpiękniejsze arie operowe, 
operetkowe oraz przeboje estrady. 
Wstęp: zaproszenia dostępne w CePeKu od 15.02.

piątek
19:00
– „Artur Małecki & The Creature”. Debiutancki 
album zespołu pt. „Widoki” znalazł się w zestawieniu 
najlepszych polskich płyt jazzowych roku 2022. Skład: 
Przemysław Chmiel – saksofon; Michał Aftyka – 
kontrabas; Artur Małecki – perkusja. 
Bilety 10 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl.

W dniach
13-24 lutego 

W Centrum Promocji Kultury odbywać się będzie akcja 
„Zima w mieście” 2023.  
Zapraszamy grupy zorganizowane z placówek oświa-
towych z Pragi-Południe do zapisów pod adresem:  
sekretariat@cpk.art.pl oraz tel. 22 277-08-04.
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Jakub Gajewski 
„PUNKT WIDZENIA”  
wernisaż 4.02.2023 / sobota / godz. 19:00 
wystawa czynna do 22.02.2023

Barbara Trojanowska 
„RYBY TAKIE JAK MY”   
wernisaż 25.02.2023 / sobota / godz. 19:00 
wystawa czynna do 15.03.2023


