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„To był maj, pachniała Saska Kępa”…
Święto Saskiej Kępy, tradycyjnie rozpoczynające się 
paradą i wspólnym odśpiewaniem piosenki „Małgośka” 
autorstwa Agnieszki Osieckiej, to impreza plenerowa, 
prezentująca warszawiakom artystyczny potencjał i dorobek 
mieszkańców Saskiej Kępy. Po fazie lokalnego wydarzenia 
kulturalnego zmieniła się w coroczne miejskie, a nawet 
ogólnopolskie wydarzenie, na stałe wpisane do kalendarza 
artystycznego stolicy. W tym roku świętujemy już po raz 
dwunasty, tym razem pod hasłem „Twoja młodość”. 

Tradycja wydarzenia sięga 
2006 r., gdy w ciepłą, majową 
sobotę na ul. Francuskiej zainau-
gurowano to barwne święto. Ów-
czesny reżyser i jeden z pomysło-
dawców imprezy, Jan Szurmiej, 
zaprosił do udziału takich tuzów 
polskiej sceny jak Magda Umer, 
Maryla Rodowicz czy Stanisław 
Soyka. Organizatorzy, wśród 
których znalazła się Stołeczna 
Estrada, Urząd Dzielnicy Praga-

XII ŚWIĘTO SASKIEJ KĘPY
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 Grochów, Saska Kępa, Gocław, Kamionek

-Południe oraz Centrum Promo-
cji Kultury, przygotowali także 
kiermasz artystyczny, na którym 
prezentowano twórczość miej-
scowych rękodzielników. Świę-
to poświęcone było Agniesz-
ce Osieckiej, dlatego jednym 
z ważniejszych wydarzeń była 
prezentacja makiety jej pomnika, 
autorstwa Dariusza i Teresy Ko-
walskich. Kolejna edycja Święta 
pod hasłem „Viva La France!” 

odbyła się rok później i licznie 
zgromadzona publiczność wy-
słuchała programu w wykona-
niu m.in. Roberta Kudelskiego, 
Olgi Bończyk i Mariana Opani. 
Podczas tamtego Święta, 19 maja 
2007 r., dokładnie o godz. 14.45, 
władze dzielnicy uroczyście 
odsłoniły pomnik Agnieszki 
Osieckiej, a przygotowany 
przez CPK kiermasz artystycz-
ny po raz kolejny cieszył się 
dużym powodzeniem i od tego 
czasu stał się nieodłącznym ele-
mentem Święta Saskiej Kępy.

Przez jedenaście lat mieli-
śmy zaszczyt prezentować war-
szawskiej publiczności występy 
największych polskich artystów, 
m.in. Staśka Wielanka, Michała 
Bajora, Skaldów, Macieja Ma-
leńczuka z zespołem Psychodan-
cing, Krzysztofa Tyńca, Ewy 

Bem, Projektu Warszawiak, 
Stachursky’ego, Ani Rusowicz, 
Grzegorza Turnaua czy Smoli-
ka. Stołeczna Estrada, zajmująca 
się organizacją Święta podczas 
pierwszych sześciu edycji im-
prezy, w roku 2012 przekazała 
jego organizację w ręce włoda-
rzy Pragi-Południe. Od tego cza-
su impreza powstaje wspólnym 
wysiłkiem południowopraskich 
instytucji kultury, fundacji, bi-
bliotek, placówek edukacyjnych 
i przede wszystkim mieszkańców.

Rosnąca popularność i cieka-
wy program imprezy sprawiły, 
że publiczność kolejnych edy-
cji Święta przekraczała 100 ty-
sięcy osób. Oprócz koncertów, 
wystaw i kiermaszu artystycz-
nego goście mają okazję zapo-
znać się z działalnością lokal-
nych stowarzyszeń i fundacji. 

Świętowanie i zabawa jest natu-
ralną potrzebą każdego człowieka, 
a gdy święto skupia w jednym miej-
scu lokalną społeczność, znacznie 
integruje mieszkańców i pomaga 
im w poszukiwaniu tożsamości. 
Takie zadania spełnia bez wątpie-
nia doroczne Święto Saskiej Kępy. 

Staje się ono okazją do wyraże-
nia dumy z bycia mieszkańcem osie-
dla, a artystom, którzy szczególnie 
upodobali sobie tę zieloną enklawę 
Pragi-Południe, Święto Saskiej 
Kępy pozwala na prezentację do-
robku twórczego i daje możliwość 
nawiązania kontaktu z odbiorcami.

Myślę, że właśnie z tego po-
wodu narodziło się nasze święto. 
Z wyraźnej potrzeby mieszkań-
ców, którzy chcieli wspólnie ba-
wić się i lepiej poznawać. Jego 
spontaniczne powstanie wynik-
nęło także z chęci skonfrontowa-
nia własnych dokonań twórczych 
z krytyczną oceną publiczności. 

Przez lata święto się zmieniało. 
Z wystawy prac w witrynach skle-
pów, przez poezję czytaną na ulicy, 
przeobraziło się w ważne wydarze-
nie plenerowe o rozpoznawalnej 
marce i stałej, licznej widowni. 

11 lat temu w jego organizację 
włączyły się władze miasta i dzielni-
cy, zaczęto znajdować środki na or-
ganizację święta, najpierw w mie-
ście, a potem w budżecie dzielnicy.

Pierwsza edycja Święta Sa-
skiej Kępy odbyła się 13 maja 
2006 r. Ta trzynastka przy-
niosła imprezie szczęście, bo 
trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

Przez lata zmieniała koncepcja 
organizacyjna święta. Początkowo 
szefował mu jeden reżyser, a orga-
nizatorem była Stołeczna Estrada. 
Potem powołano Radę Święta Sa-
skiej Kępy, a w tym roku organizację 
powierzyliśmy naszym instytucjom 
kultury. Prom Kultury odpowiada 
za program, a organizacją zajmu-
je się Centrum Promocji Kultury. 

Będę Państwu wdzięczny za 
wszelkie uwagi. 

Do zobaczenia na Saskiej Kę-
pie! Życzę wspaniałej zabawy!

Tomasz Kucharski
Burmistrz 

Dzielnicy Praga-Południe



12:30 Mała Scena – róg ul. Francuskiej i Obrońców, 
przy pomniku Agnieszki Osieckiej 

Oficjalne otwarcie XII Święta Saskiej Kępy i wspólne odśpiewanie  
„Małgośki”, nieformalnego hymnu Saskiej Kępy
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PROGRAM ŚWIĘTA SASKIEJ KĘPY – 27 MAJA 2017
 

O godzinie 12:00 wyruszy tradycyjna parada z Ronda Waszyngtona do Małej Sceny 

„Bardowie Święta Saskiej Kępy”
Przez cały dzień, w różnych miejscach ulicy Francuskiej 
i Paryskiej, odbywać się będą autorskie recitale Grać i śpie-
wać będą niezwykle zdolni młodzi wykonawcy:
- Jakub Blokesz
- Piotr Dąbrówka
- Łukasz Jędrys
- Marcin „Oziu” Orzechowski
- Grzegorz Paczkowski
- Jakub Pawlak
- Paweł Ruszkowski
- Jakub Zuckerman
oraz zespół: Grand Slam Quartet 

13:30 Mała Scena: „Saska Kępa śpiewa Beatlesów”
Największe przeboje legendarnej grupy, której piosenki nadal 
uwielbiają miliony fanów na całym świecie. Wykonawcy: 
Beata Banasik, Marta Kostur, Jakub Blokesz, Mariusz 
Oziu Orzechowski, Jakub Pawlak, Paweł Ruszkowski, 
Jakub Zuckerman oraz zespół Deadly Plants
Prowadzi: Krzysztof Tyniec

14:00-16:00 Duża Scena – ul. Paryska przy Promie Kultury 
Saska Kępa
Program artystyczny młodzieży szkolnej. Popatrzmy i po-
słuchajmy, co mają nam do zaprezentowania uczniowie: 
- Gimnazjum nr 3 im. Zawiszy Czarnego
- Gimnazjum nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
- Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochow-
skiej oraz Szkoły i Pracowni Muzyczna „La Musique”
- Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena
- Zespołu Szkół nr 77 im. Bolesława Prusa
- IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
- Zespołu Szkół nr 21 (Chemik)
- Teatru N.O.R.A. z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki 
Osieckiej
Prowadzi: Krzysztof Konrad

15:00 Mała Scena: Koncert „Uciekaj moje serce”
Utwory znakomitej pary autorów, Agnieszki Osieckiej i Se-
weryna Krajewskiego, które wpisały się w historię polskiej 
piosenki. Wykonawcy: Karolina Burek, Justyna Kokot, 
Dominika Majewska, Jakub Blokesz, Mariusz „Oziu” 
Orzechowski, Maciej Piasny oraz zespół The Jobers pod 
kierownictwem Marcina Partyki 
Goście specjalni: Magda Umer i Wojciech Borkowski
Prowadzi: Paweł Sztompke

16:30 Duża Scena: „Piosenki o naszej Warszawie”
Koncert znanych i lubianych piosenek o Warszawie, zarówno 
tych, które znała przed wojną cała Polska, jak i współczesnych. 
Wykonawcy: Mateusz Górski, Jakub Pawlak, Paweł Rusz-
kowski, Łukasz Szczepanowski, Patryk Wasilewski, Michał 
Wolny oraz zespół The Jobers
Gość specjalny: Stanisław Soyka
Prowadzi: Paweł Sztompke

16:30 Mała Scena: „Saska Kępa tańczy rock and rolla”
Gra zespół Deadly Plants w składzie: Misza Borowitz – wokal, 
Krzysztof Augustynowicz – saksofon, Mikołaj Bogdański – 
gitara, Sławomir Nowak – bas, Bartosz „Rudi” Wilczkiewicz 
– perkusja 
Prowadzi: Krzysztof Tyniec

17:30 Duża Scena: „Rodzynki, stroskane winogrona”
Koncert poświęcony Julianowi Tuwimowi, wybitnemu polskie-
mu poecie, autorowi niezrównanych tekstów piosenek. Więk-
szość z nich od razu stawała się wielkimi przebojami, a dzięki 
ich ponadczasowości nadal cieszy się uznaniem. 
Wykonawcy: Beata Banasik, Barbara Gąsienica-Giewont, 
Wioleta Markowska, Małgorzata Kozłowska, Kamil Stud-
nicki oraz zespół The Jobers 
Gość specjalny: Natalia Sikora
Prowadzi: Paweł Sztompke 
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Zespołu Szkół
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18:30 Mała Scena: „Nie mówię żegnaj”
Koncert piosenek Marka Gaszyńskiego, wybitnego dziennika-
rza radiowego i prezentera muzycznego, autora wielu przebojów, 
m.in. „Snu o Warszawie”. 
Wykonawcy: Marta Kostur, Agnieszka Przekupień, Anastazja 
Simińska, Piotr Dąbrówka, Grzegorz Paczkowski, Łukasz 
Szczepanowski 
oraz zespół The Jobers
Gość specjalny: Natalia Sikora. 
Prowadzi: Paweł Sztompke 
 
 

18:30 Duża Scena: „Bal w Operze”
tekst: Julian Tuwim, muzyka: Leszek Możdżer, reżyseria: Anna 
Sroka-Hryń
Wykonawcy: Warszawska Akademia Teatralna – Aleksandra 
Boroń, Kamila Brodacka, Katarzyna Gałązka, Małgorzata 
Kozłowska, Monika Szwajnos, Mateusz Byrdach, Marcin 
Franc, Aleksander Kaźmierczak, Jakub Kordasa, Konrad 
Szymański
Towarzyszyć im będzie trio w składzie: Mateusz Dębski 
 – instrumenty klawiszowe, Piotr Filipowicz – gitara basowa, 
Grzegorz Masłowski – perkusja
Prowadzi: Krzysztof Tyniec 

20:00 Duża Scena, 
ul. Paryska przy Promie Kultury

Koncert Galowy 
Zespół Lady Pank

Prowadzi: Krzysztof Tyniec
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Rondo Wolframa, gdzie stanie Duża Scena. Tu zaczyna się strefa kierma-
szu artystycznego, zlokalizowanego w ciągu całej ul. Paryskiej. Polecamy 
szczególnie Miasteczko Artystów na skrzyżowaniu ulic Paryskiej, Szczu-
czyńskiej i Meksykańskiej, gdzie królować będą twórcy z Saskiej Kępy.
Strefę gastronomiczną oraz namioty urzędu, fundacji, organizacji poza-
rządowych itp., znajdziecie Państwo na ul. Francuskiej.

Przypominamy, że przez cały czas trwania imprezy przejezdne będą 
ulice Walecznych i Zwycięzców.

Restauratorzy zapraszają do swoich ogródków na ul. Francuskiej.

22:30 PROM Kultury Saska Kępa: „Bo we mnie jest seks”
Piosenki Kaliny Jędrusik z Kabaretu Starszych Panów.
Wykonawcy: Karolina Burek, Anna Federowicz, Klaudia 
Kuchtyk, Aurelia Luśnia, Karolina Łopuch, Dominika Ma-
jewska
Towarzyszy im Marcin Partyka – fortepian, oraz kwartet 
smyczkowy Ladies Quartet w składzie: Anna Witkowska – 
I skrzypce, Anna Konrad – II skrzypce, Justyna Żukowska 
– altówka, Małgorzata Banach – wiolonczela
Prowadzi: Paweł Sztompke

Po koncercie: potańcówka. Gra zespół Deadly Plants

Koncepcja całości: Maria Juszczyk
Program artystyczny: Janusz Kukuła
Scenografia: Marek Chowaniec
Kierownictwo muzyczne: Marcin Partyka
Scenariusz i reżyseria koncertów: Janusz Gast
Koncert „Bal w Operze”: muzyka Leszek Możdżer;  
scenariusz i reżyseria: Anna Sroka- Hryń

Od godz. 10.00 tradycyjnie zapraszamy dzieci i rodziców do „Jordanka” przy ul. Nobla 18/26. Dziesięć placówek zaprezen-
tuje tam swój program i zaprosi najmłodszych do udziału w przeróżnych animacjach. Zabawa potrwa do godz. 14.00.
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Pani Magda lubi snuć wspomnienia o artystach z Saskiej Kępy.
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LADY PANK
Jeden z legendarnych polskich zespołów rockowych ist-
nieje już 36 lat! Został założony w 1981 r. we Wrocławiu 
przez Jana Borysewicza, jednego z najbardziej cenionych 
polskich kompozytorów i gitarzystów, oraz autora tekstów 
i ówczesnego menedżera grupy Andrzeja Mogielnickiego. 

Borysewicz wraz z wokalistą 
Januszem Panasewiczem stano-
wią trzon grupy, która wciąż kró-

luje na polskiej scenie muzycznej 
i listach przebojów. Obecnie ze-
spół gra w składzie: Jan Bory-

sewicz – gitara, wokal, Janusz 
Panasewicz – wokal, Krzysztof 
Kieliszkiewicz – bas, Kuba Ja-
błoński – perkusja. Jako stały si-
deman gra z zespołem Michał Si-
tarski – gitara elektryczna, a go-
ścinnie pojawia się Wojtek Ol-
szak – instrumenty klawiszowe.

Ich najbardziej znane prze-
boje, z których wiele usłyszymy 
podczas koncertu galowego, na 
stałe weszły do kanonu polskiej 
muzyki rozrywkowej i wycho-
wały już kilka pokoleń słuchaczy. 
Wystarczy wymienić „Mniej niż 
zero”, „Kryzysową narzeczoną”, 
„Tańcz głupia, tańcz”, „Zamki 
na piasku”, „Zawsze tam, gdzie 
ty”, „Sztukę latania”, „Fabrykę 
małp”, „Vademecum skauta”, 
„Zostawcie Titanica”, „Marchew-
kowe pole” , „Tacy sami”, „Na co 
komu dziś”, „Siódme niebo nie-
nawiści” czy „Stacja Warszawa” .

Zespół wydał ponad 20 płyt, 
które pobiły wszelkie rekordy 
sprzedaży. Rok temu ukazał się 
ich nowy album „Miłość i wła-
dza”, który promowany był sin-
glem „Miłość” i teledyskiem 
z udziałem znanej aktorki Olgi 
Bołądź. Zapewne i ten utwór usły-
szymy na koncercie galowym.

Lady Pank jest pierwszym 
polskim zespołem, który po-
siada własne oficjalne interne-
towe radio RMF Lady Pank, 
dostępne w serwisie rmfon.pl.

Tango w deszczu
Wspominając początki Święta Saskiej Kępy, należy wymienić przede wszystkim jedno na-

zwisko – Beata Gula. Była właścicielką galerii na Francuskiej róg Zwycięzców, gdzie wcze-
śniej była pracownia rzeźbiarska Bronisława Koniuszego, a dzisiaj jest turecka restauracja 
Efes. Był rok 1994, gdy wpadła na pomysł, by najlepsi saskokępscy artyści wystawili swoje pra-
ce w… witrynach sklepów. Trzeba przyznać, że projekt o nazwie Ulica Artystów chwycił, gdyż 
twórcy niczego chyba nie pragną bardziej, niż skonfrontowania swojej pracy z odbiorcami. 

A wystaw było wtedy jak 
na lekarstwo i każdy kontakt 
z publicznością się liczył. Po-
mysł Beaty okazał się bardzo 
medialny, pisały o nas gazety, 
mówiono w radiu, pokazywano 
w telewizji. Szczególnie wra-
żenie robił akt kobiecy powie-
szony… u rzeźnika czy też zdo-
biący witrynę krawca „Portret 
Paderewskiego w dobrze skro-
jonym garniturze”. W kwiaciar-
ni stały rzeźby Stanisława Si-
kory… Akt w sklepie mięsnym 
to akurat pomysł mojej mamy. 

W następnym roku impre-
za się rozrosła, przybyło po-
mysłów. Owinęliśmy fioletową 
tkaniną drzewa na Francuskiej, 
była wystawa w nieistniejącym 
kinie „Sawa”, a na chodnikach 
malowaliśmy liście klonu… 

Po trzech latach, z róż-
nych powodów, pomysł umarł. 
W 1997 roku odbyły się tylko 
Salony Letnie, czyli wystawy 
w kawiarniach przy ulicy Fran-
cuskiej, a w 1998 r. Francuska 
stała się na chwilę Ulicą Poezji.

Trzeba było kilku kolejnych 
lat, by przypomnieć o idei świę-
ta artystów na Saskiej Kępie. 

13 maja 2006 r. zorganizowano 
pierwsze Święto Saskiej Kępy. 
Nie była to już inicjatywa wy-
łącznie artystów, ale także urzęd-
ników i radnych, którzy utrzymy-
wali kontakt z artystami. Wystar-
czyła plotka, informacja powta-
rzana z ust do ust, by przez Sa-
ską Kępę przeszedł jakiś „prąd” 
i znowu wielu artystów włączyło 
się do przygotowań. Pamiętam 
białe koszule porozwieszane nad 
ulicą Francuską, wielki czerwo-
ny but – szpilkę Agnieszki Osiec-

kiej na Rondzie Waszyngtona 
i paradę (dzisiaj już tradycyjną), 
którą na kształt pochodu pierw-
szomajowego zorganizowali 
uczniowie z liceum im. Agniesz-
ki Osieckiej. Na transparentach 
mieli jednak wypisane cytaty 
z piosenek swojej patronki, a nie 
polityczne hasła. To wtedy na-
rodziła się tradycja śpiewania 
„Małgośki” przy rzeźbie przed-
stawiającej Agnieszkę Osiecką. 
A wieczorem koszule zaczęły 
przypominać fruwające anioły… 

„Saska Kępa, nasza młodość” 
 

Tekst: Marek Gaszyński, muzyka: Marcin Partyka

Spacer od Ronda 
Waszyngtona,

Idziemy, Wisły prawa strona.
Rodziny idą, sobie bliscy,
mieszkańcy Saskiej Kępy 

wszyscy. 
Ci, którzy tu się dobrze czują,
książki, owoce, chleb kupują,

„dzień dobry” mówią na ulicy,
codzienni ludzie tej dzielnicy.

Francuską, prosto do Paryskiej,
ku Wiśle idę, dobrej, bliskiej.

Mijam Walecznych i Obrońców,
jest Saska Kępa 

w pełnym słońcu.
Tak wędrujemy 

wprost przed siebie,
są z nami ci, którzy są w niebie:

Pan Lutosławski i Agnieszka,
której wiersz każdy 

z nami mieszka. 

Refren:
Młoda jest zawsze Saska Kępa,

w życiu, w marzeniach 
i w piosenkach!

A gdy Warszawska Jesień minie
i ślad po zimie Wisłą spłynie,

kwitnie znów wszystko 
ciepłym majem

i wtedy ponad rzeką wstaje
warszawski dzień, 
warszawski dzień, 

warszawski dzień… 

Poeci, twórcy i artyści,
malarze znani i niedzielni,

idą księgarze, polskie matki,
cywilni ludzie i kościelni.

Orkiestry wszystkie 
dla nas grają,

już o nas mówią, wyróżniają
i tak się rodzi wśród emocji

to, o czym mówią „genius locji”.

Refren: Młoda jest zawsze Saska 
Kępa…

Ateńska, Haska, domy znane,
w rejestr zabytków zapisane,

Brukselska z Promocją Kultury,
Kościoła piękne, stare mury…

Chcemy tu mieszkać, 
w tej dzielnicy,

być gospodarzem tej ulicy 
i spacerować pod drzewami,

więc nie trać czasu, 
ruszaj z nami!

Szalona salsa
Każda z dotychczasowych 

11 edycji Święta Saskiej Kępy 
była wyjątkowym, niepowta-
rzalnym wydarzeniem. Naj-
bardziej lubię ten czas, kiedy 
Święto się kończy, chodzę ulicą 
Francuską, Paryską, rozmawiam 
z napotykanymi osobami i py-
tam o wrażenia. Wszyscy mają 
niedosyt, żal im odchodzić, są 
rozbawieni, często proszą, żeby 
Święto było dwudniowe, pytają 
czy za rok również się odbędzie. 

Podczas jednej z edycji, 
dzięki pani ambasador Kolum-
bii, gościliśmy zespół mistrzów 
świata salsy. Najpierw otrzymali-
śmy nagranie występu na płycie 
i byliśmy przekonani, że to jest 
prezentacja w przyśpieszonym 

tempie. Kiedy zespół przyjechał, 
okazało się, że naprawdę tańczy 
na żywo w tym szalonym tem-
pie. Dzięki ich niepowtarzalne-
mu południowemu temperamen-
towi był to niezwykły występ.

Barbara Gebler-Wasiak 
dyrektor 

Centrum Promocji Kultury

Czasami, jak w roku 2010, 
w przebieg święta ingerowała 
natura. Wtedy przenieśliśmy im-
prezę na wrzesień, gdyż w maju 
groziła Warszawie powódź. 
W dodatku Francuska była w re-
moncie i skupiliśmy się głównie 
w okolicach Placu Przymierza. 

Najprzyjemniej wspominam 
dzisiaj pewne tango. Zatańczone 
przez profesjonalnych tancerzy 
na rogu ulic Lipskiej i Francu-
skiej. Zapadło mi w pamięć nie 
dlatego, że uwielbiam taniec, 
ale przez to, że zatańczono je 
w deszczu. Tancerzom on nie 
przeszkadzał, a zdumieni wi-
dzowie – nie zważając na opady 
– gromadzili się wokół nich z mi-
nuty na minutę. Taniec w deszczu 
zjednoczył artystów i widzów. 
Było w tym coś irracjonalnego, 
nierealnego, ale magicznego. Bo 
gdy po kilku minutach zaświe-
ciło słońce, wyglądało to, jak-
by natura dała za wygraną, wi-
dząc, że ludzie się jej nie boją…

Chcielibyśmy wrócić do tra-
dycji bezpośredniego kontaktu 
artystów z odbiorcami. Warsza-
wiacy muszą wiedzieć, że je-
śli chcą kupić dzieło sztuki, to 
powinni przyjechać na Saską 
Kępę. Nie chcemy, żeby impreza 
przypominała święto „Trybuny 
Ludu”, a znowu była świętem 
mieszkańców. W tym roku artyści 
z Saskiej Kępy skupią się w Mia-
steczku Artystów na skrzyżowa-
niu ulic Szczuczyńskiej, Meksy-
kańskiej i Paryskiej. Zapraszam!

Magdalena Czerwosz


