
„Szalone lata 20-30”
Święto Saskiej Kępy

VI edycja

21 maja /sobota/ 2011 r. w godz. 14:00-22:00
ul. Francuska

Reżyser: Jan Szurmiej
Scenograf: Krzysztof Baumiller
Organizatorzy:  Stołeczna  Estrada,  Urząd  Dzielnicy  Praga  Południe  m.  st.  Warszawy,  
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

14:00 –  Od strony Ronda  Waszyngtona  rusza  tradycyjny  pochód,  którego  czoło  stanowi 
jeździec  w mundurze  na białym koniu,  w asyście  „Szwadronu Jazdy Polskiej” z  Wesołej 
stanowiący  formację  konną  w  mundurach  ułańskich  z  okresu  „międzywojnia”  i 
„Stowarzyszenia  grupy rekonstrukcji  historycznych  X Pułku Piechoty z   Łowicza”.  Dalej 
grupa młodzieży (ok. 50 osób z Zespołu Szkół im. A. Osieckiej na Saskiej Kępie) ubrani w 
kolorowe meloniki, niosący zielone baloniki, symbol pierwszego polskiego kabaretu „Zielony 
Balonik”.  Pochód  zamyka   kawalkada  przedwojennych  samochodów  z  „Automobilklubu 
Polski”. Pochód zatrzymuje się przy małej scenie u zbiegu ulic Obrońców i Francuskiej przy 
rzeźbie ulicznej Agnieszki Osieckiej.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie na strój z lat 20-tych, 30-tych XX 
wieku.  Spośród  widzów  jury  wybierze  laureatów,  których  strój  najwierniej  będzie 
odtwarzał klimat tych lat. Nagrody – niespodzianki.

Program imprezy:
14:00 – 19:00 – Festyn uliczny

Scena „Qui Pro Quo” – u zbiegu ulic Obrońców i Francuskiej
14:30 –  Uroczyste  otwarcie  Święta  Saskiej  Kępy.  Po  otwarciu  chór  Artura  Backiela 
tradycyjnie  wykonuje  hymn  „Święta  Saskiej  Kępy”,  „Małgośkę”.  Ceremonię  otwarcia 
poprowadzi Jacek Borkowski.

15:00 – Spektakl  muzyczny w wykonaniu  Teatru im.  W. Siemaszkowej  w Rzeszowie pt. 
„Słodkie lata 20..30…” w dwóch częściach.  Udział w nim bierze 6 aktorek i 6 aktorów.

17:30 – Projekt Warszawiak w wykonaniu:
Łukasz Garlicki – aktor
Jacek Jędrasik – autor tekstów, muzyki do przedstawień teatralnych.
Marek Kępa – utalentowany gitarzysta młodego pokolenia 
Szymon Orfn – reżyser dźwięku, kompozytor, bębniarz.

Inne atrakcje:

ul. Berezyńska 26, RADIO - CAFFE – FOGG – prezentacja archiwalnych nagrań, piosenek 
filmowych  i  kabaretowych.  Gospodarzem  RADIO  -  CAFFE  –  FOGG  jest  popularny 



dziennikarz  muzyczny  radia  i  telewizji.  Multimedia  prezentują  archiwalne  zdjęcia  wnętrz 
przedwojennych kabaretów i ich wykonawców. Przed  RADIO - CAFFE – FOGG podest 
dancingowy gdzie grupa fordanserów zachęca uczestników Święta do wspólnej zabawy.

Godz. 14:00 – 22:00 ( zbieg ulic Obrońców i Francuskiej i wzdłuż ul. Francuskiej)
Przy  ulicy  Zwycięzców  w  okolicy  dawnej  Głównej  sceny  SALON  STARYCH 
AUTOMOBILÓW  oraz  OBÓZ  WOJSKOWY  Z  UŁANAMI,  KOŃMI,  ARMATĄ  – 
interaktywne miejsce,  które miałoby charakter  historyczny,  z  pogadankami  tematycznymi, 
fotografowaniem się na tle tego anturażu itp.

W  pobliżu  rzeźby  Agnieszki  stoisko  fundacji  „Okularnicy”  –  tradycyjna  już  sprzedaż 
wydawnictw i fonografii związanych z tematem Święta i jego Patronką.

Koncerty zespołów:

ul. Francuska 44 – koncerty zespołów Dogbite,  Redroom,  HangOverDrive,  Rafineria, 2 
LATE

ul.  Francuska  32  –  Teatr  Paradox  pod kierownictwem Marka  Medyńskiego, Joanna 
Vorbrodt Duo, Teatr NORA

ul. Lipska 26, godz.  15:30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej konspiracyjnej 
drukarni, występ Chóru Kameralnego pod kierownictwem Barbary Sroki.

ul. Bułgarska 38 – wystawa rysunków, grafik, akwarel Profesora Henryka Dąbrowskiego.

ul. Walecznych 5, Klub Lovery – wystawa rysunków satyrycznych Jacka Gawłowskiego.

ul.  Francuska 12,  Herbaciarnia –  Joanna Szczepkowska  czyta  swoje  wiersze,  a  także 
recital kabaretowych piosenek własnych i 20-lecia międzywojennego w wykonaniu  Kamila 
Banasiaka.

ul. Zwycięzców 21, restauracja Passe Partou, godz. 16:00 – spotkanie z autorką i bohaterami 
książki  „Humor  w  genach”,  a  także  z  autorkami  nowych  rozdziałów  –  Hanną Faryną-
Paszkiewicz i Joanną Faryną. Fragmenty przeczyta Zofia Zborowska.

Doświadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa – ul. Obrońców 28/30 – wernisaż 
Artystów Litografii, godz. 18.00 - koncert zespołu Dixie Warsaw Jazzmen.

ul.  Francuska  15,  Księgarnia  EUREKA,  godz. 15:00–17:00 –  spotkanie  z  autorką, 
Elizabeth Dudą.

ul.  Francuska  31,  Caffe  Baobab –  Koncert  bębniarski  afrykańskich  muzyków 
mieszkających  w  Warszawie,  a  także  prezentacja  Afrykańskiej  Szkoły  Ruchu  i  Tańca 
UANGA.

Biblioteki przy ul. Meksykańskiej 3 i Al. Waszyngtona 2B, w godz. 11:00-16:00 – wystawa 
książek  związanych  z  literaturą  okresu  międzywojennego  XX  wieku,  a  także  zajęcia 
plastyczne i zabawy dla dzieci.



ul. Zwycięzców 11 – spotkanie pod „Plonem” – wystawa „Architekci i Rzeźbiarze”.

Pl. Waszyngtona 2a (róg ul. Francuskiej) - Instalacja Agaty Mocarskiej „Cyber Miki” oraz „Billy 
Holiday” – instalacja Pleasure Poster Magazine – rozkładówki Animal Issue.

ul. Francuska 30, kawiarnia Francuska 30,  godz. 15.00 i 17.00 - wykład inż. mierniczego, Pana 
Marka Wittke – Witeckiego pt.  „Rozwój przestrzenny Saskiej Kępy”.  Wystawa o tym samym 
tytule zlokalizowana będzie w wiacie przystankowej na wysokości  ul. Francuskiej 32 (przystanek 
„Francuska 02”).

ul. Francuska 50,  Cafe Borgia,  godz. 12.00 – czytanie bajki dla dzieci  „O zającu, który szukał 
swego miejsca” autorstwa Agaty Baranowskiej, a także gry i zabawy dla dzieci.

Wydawnictwo APOSTOLICUM – promocja książki.

Gra miejska - Szlak kulturowy, zaczynający się w Parku Skaryszewskim, gdzie odbyłby się teatr 
uliczny, następnie za współpracą z lokalnymi kawiarniami przedstawienie miszkańcom ciekawostek 
związanych z ulicami. Zakończeniem szlaku będzie „dialog na IV nogi” w formie szybkich randek.

Plac przed Liceum im. B. Prusa
Stowarzyszenie  Obywatelskie  Saska Kępa zaprasza wszystkich  uczestników Święta  Saskiej  
Kępy na pchli targ, kiermasz ciast, kącik retro, strefę malucha, akcję „Zrób sobie zdjęcie z  
Bolesławem Prusem”, wystawę „Saska Kępa wczoraj i dziś” i „Ludzie Saskiej Kępy”, a także  
gre miejską „Poznaj Saską Kępę” oraz akcję „Edward Lutczyn rysuje”.
17:00 – przedstawienie „Na Arce” Teatru Piątek Wieczorem w wykonaniu uczniów Liceum 
im. B. Prusa

Ogród Jordanowski, ul. Nobla 18/26
- Recital wychowanków p. Małanicz-Onoszko – Pauliny Chodkowskiej i Kuby Piszka.
- Wystawa TOTUTOTAM – podróże. Blisko i daleko, spotkania dalekie i bliskie.
- Koncert zespołu Drumbastic.
- Promocja bajki Magdalena Czerwosz pt. „Syrenki z Warszawy”.

Wystawa archiwalnych fotogramów dotycząca Saskiej Kępy z okresu międzywojnia.
Na ulicy ponadto ogródki kawiarniane, wystawy malarstwa, młodzież rozdająca
gadżety Święta – zielone balony z logo, znaczki, gazetki itp.

Kino „Iluzjon” - ul. Nobla 18/26, Ogród Jordanowski – godz. 14:00 – 19:00

Proponowany repertuar kina to:
1 Pokaz filmów dokumentalnych: 
- „Człowiek starego kina” – o Eugeniuszu Małaniczu – 45 min
- „Powrót do krainy wspomnień” – o Teresie Roszkowskiej – 25 min
- „Stadion” – 30 min
- „Sto lat w kinie” – 60 min
- Dwuminutowy film o I Święcie Saskiej Kępy, nakręcony przez Joannę Farynę w ramach  
studiów dziennikarskich
- Pokaz superslajdów podróżniczych Jacka i Żanety Govenlocków
2 Przedwojenne filmy kina polskiego, w których wystąpił  Adolf Dymsza. („Wacuś” ‘35,  
„Paweł i Gaweł” ’38)

Raj dla dzieci – Ogród Jordanowski przy ul. Nobla – godz. 14:00 – 19:00



- Pokazy taneczne i pokazy sztuk walki:
• MH Metoda Andrzej Trzeciak – pokaz tańca breakdance
• Szkoła Wing Tsun Kung Fu Dariusz Gradowski – 15-minutowy pokaz chińskiej sztuki 

walki wing tsun kung fu. Wystąpi 6-10 osób, które zaprezentują formy do ćwiczeń 
technik w tej sztuce walki oraz praktyczne zastosowania technik w samoobronie.

• Saska  Studio  Dance  Łukasz  Depa  -  Pokaz  tańca:  dancehall,  hip-hop,  popping, 
capoeira, jazz, rock&roll, salsa

• Olga  Sokołowska  –  Grupa  Flamenco  -  Pokaz  tańca  Flamenco,  2  choreografie: 
sevillanas i tientos, w sumie ok. 10 minut.

• Stowarzyszenie   Shinkage  Ryu  Marobashikai  Polska  -  Dwa  bezpłatne  pokazy 
azjatyckich sztuk walki (2 x 25 min)

Wzdłuż  ul.  Francuskiej  ustawione  będą  stoiska  z  rękodziełem  artystycznym  twórców  z 
Saskiej Kępy i nie tylko, w kawiarniach odbywać się będą koncerty i spotkania autorskie.

W galeriach odbędą się wernisaże.

Dodatkowo na posiadaczy smartphonów i bardziej zaawansowanych telefonów komórkowych 
czekać będzie aplikacja firmy LOKTER, umożliwiająca grę miejską, związaną z Saską Kępą.

Każdy z gości znajdzie coś dla siebie.

O godz. 19:00 na scenie przy Rondzie Waszyngtona rozpocznie się koncert galowy, w którym 
wystąpią  Katarzyna  Żak,  Katarzyna  Zielińska,  Olga  Bończyk,  Jacek  Borkowski,  Maciej 
Maleńczuk, Zbigniew Zamachowski, a także Justyna Steczkowska i orkiestra The Jobers.
Koncert poprowadzi Jacek Borkowski

Święto Saskiej Kępy odbywa się podczas dwudniowego Święta Wisły.

Zapraszamy wszystkich serdecznie. 


