
SOBOTA15 WRZEŚNIA 2012 
11.00-23.00 
 
PLAC WILSONA 
PARK ŻEROMSKIEGO 
NOWY FORT SOKOLNICKIEGO 
zapraszają Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, wraz z 
partnerami 
 

POLECAMY:  
----------------------------------------------------------------------------- 
- cały dzień        piknik w parku Żeromskiego 
- 11.00-17.00    pchli targ projektów dla dzieci vol. 6 [Fort Sokolnickiego] 
- 11.00-17.00    kiermasz urodzinowy + DaWanda Love Market [Plac Wilsona] 
- 12.00-18.00    Miasteczko kowbojskie - między innymi poszukiwanie złota, rzut podkową i inne 
tradycyjne gry [Park Żeromskiego]  
 
- 12.00    otwarcie imprezy, inauguracja urodzinowego stroju Aliny [scena Park Żeromskiego] 
- 12.30    koncert zespołu Wilson Square [scena Park Żeromskiego] 
- 14.00    trzydziestolecie zespołu Trawnik, wraz z gośćmi, w tym zespołem Elektryczne Gitary [scena 
Park Żeromskiego] 
- 18.00    koncert fortepianowy wybranych miniatur instrumentalnych W. Lutosławskiego oraz K. 
Komedy w wykonaniu Joanny Dudy [sąsiedztwo Fortu Sokolnickiego] 
- 20.30    feta urodzinowa: tort, fajerwerki, zimne ognie, ogłoszenie wyników sondy „Łilson czy 
Wilson” [Fort Sokolnickiego] 
- 21.00    koncert zespołu Frozen Bird [Fort Sokolnickiego] 
- 22.30    potańcówka w Forcie Sokolnickiego 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
PEŁEN PROGRAM 
----------------------------------------------------------------------------- 
- 11.00 - spacery po Żoliborzu: „Jak król Jan dla swej Marii Marymont zbudował”, oprowadza Ewa 
Andrzejewska [start: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54] 
- 11.00 - „Czy wiecie, że koty i króliki grają na fortepianie, a ciasteczka tańczą i śpiewają?” - warsztaty 
muzyczno-filmowe dla najmłodszych (3-8 lat). Zabawy muzyczne, taneczne. Zaprasza Fundacja 
Edukacji Kulturalnej. Uwaga - będą ciasteczka dla łasuchów! [Fort Sokolnickiego] 
- 11.00-17.00 -  gry i zabawy po angielsku dla dzieci w wykonaniu szkoły językowej Early Stage [Park 
Żeromskiego] 
- 12.00 - otwarcie imprezy, inauguracja urodzinowego stroju Aliny [scena Park Żeromskiego] 
- 12.30 - twoja Statua Wolności! - warsztaty majsterkowania dla najmłodszych (2,5-4 lat) z rodzicami. 
Obowiązują zapisy: kofifi@kalimba.pl, tel. 22 839 75 60 [Kalimba] 
- 12.30 - koncert zespołu Wilson Square [scena Park Żeromskiego] 
- 13.00 - zwiedzanie Placu Wilsona z Piotrem Wierzbickim [start: wyjście z metra między Mickiewicza i 
Słowackiego]  
- 13.00 - Joga Żoliborz dla dzieci [Park Żeromskiego] 
- 13.00-15.00 - „Password” - gra miejska szkoły językowej Imagine dookoła Placu Wilsona. 
Zapraszamy drużyny i indywidualnych zawodników [start: wejście do metra od strony Krasińskiego] 
- 14.00 - Joga Żoliborz dla dorosłych [park Żeromskiego] 
- 14.00 - trzydziestolecie zespołu Trawnik, wraz z gośćmi, w tym zespołem Elektryczne gitary [scena 



Park Żeromskiego] 
- 14.00 - dla starszych dzieci (od lat 5): niezwykła podróż po całej Ameryce Północnej (smakołyki, 
pamiątki, odkrycia). Obowiązują zapisy: kofifi@kalimba.pl, tel. 22 839 75 60 [Kalimba] 
- 14.00-17.00 - filmy Żoliborzan o Żoliborzu w Forcie – program na www [sala teatralna, Fort 
Sokolnickiego] 
- 15.00 - spacer „Modernizm od podwórka” – budowa okolic placu Wilsona, oprowadza inż. arch. 
Grzegorz Mika [start: wejście do kina Wisła] 
- 15.00 - Joga Żoliborz dla dzieci [park Żeromskiego] 
- 15.00 - pokaz tradycyjnych tańców indiańskich [scena park Żeromskiego] 
- 15:00-19:00 - rozgrywki małych i dużych w szachy, warcaby, chińczyka, Monopol, Jengę i wiele, 
wiele innych gier planszowych / konkurs z wiedzy o Żoliborzu i Woodrow Wilsonie, nagrody [Butelki 
Zwrotne] 
- 15.00-18.00 - architektoniczna "ustawka" Bonnie i Clyde'a: gra miejska z wątkiem - kryminalnym. 
Uczestnicy gry podążają szlakiem złodziei, spotykają dziwne postaci, trafiają na intrygujące spotkania, 
przyjmują zlecenia od ekscentrycznych typów i pojawiają się na ich drodze tajemnicze kobiety. Zapisy 
od 8 do 13 września: urodzinyplacuwilsona@gmail.com [start: siedziba Citibank przy Placu] 
- 15.30-16.00 - warsztaty tańca ZUMBA [park Żeromskiego] 
- 16.00 - zwiedzanie Cytadeli na rowerach! Przejazd z przewodnikiem Piotrkiem Wierzbickim wzdłuż 
murów potężnej twierdzy i wjazd do środka przez imponujące Wrota Michajłowskie, czyli Bramę 
Bielańską [start: pod Mostem Gdańskim przy Kaponierze, Wyb. Gdańskie/Krajewskiego] 
- 17.00 - Joga Żoliborz dla dorosłych [Park Żeromskiego] 
- 18.00 - koncert fortepianowy wybranych miniatur instrumentalnych W. Lutosławskiego oraz K. 
Komedy w wykonaniu Joanny Dudy [sąsiedztwo Fortu Sokolnickiego] 
- 19:00-23:00 - urodzinowe after party, przez cały wieczór, promo drinki [Butelki Zwrotne] 
- 20.30 - feta urodzinowa: tort, fajerwerki, zimne ognie, ogłoszenie wyników sondy „Łilson czy 
Wilson” [Fort Sokolnickiego] 
- 21.00 - koncert zespołu Frozen Bird [Fort Sokolnickiego] 
- 22.30 - potańcówka [Fort Sokolnickiego] 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
WYDARZENIA CAŁODZIENNE 
----------------------------------------------------------------------------- 
- 11.00-17.00 - Pchli Targ projektów dla dzieci vol. 6 [Fort Sokolnickiego] 
- 11.00-18.00 - Pimp Bike Station - miejsce, na które czeka Twój rower! Porady, drobne naprawy, a 
także propozycje, jak zamienić stary bicykl w cacko [brama Parku Żeromskiego] 
- 14.00-18.00 - Flash Box – zrób sobie pamiątkowe zdjęcie w stroju z epoki [Park Żeromskiego] 
- 12.00-17.00 - "KodFrontacje - żoliborski projekt międzypokoleniowy" - stoisko nowego projektu, 
który zbliży starszych i młodszych mieszkańców Żoliborza. Zebrane w ramach projektu historie będzie 
można potem przeczytać dzięki kodom QR na terenie dzielnicy. Więcej informacji u autorów 
projektu! [Plac Wilsona] 
- 12.00-18.00 - głosowanie „Łilson czy Wilson” – w nawiązaniu do głośnego sporu dotyczącego 
wymawiania nazwiska patrona placu [Park Żeromskiego] 
- 12.00-18.00 - zbieranie życzeń urodzinowych dla Żoliborza [brama Park Żeromskiego] 
- 12.00-18.00 - miasteczko kowbojskie – między innymi poszukiwanie złota, rzut podkową i inne 
tradycyjne gry [Park Żeromskiego] 
- cały dzień -  piknik w parku Żeromskiego 
- cały dzień - wystawa „Andrzej Wajda i przyjaciele” - zdjęcia z planów filmowych „Pan Tadeusz”, 



„Zemsta”, „Katyń” oraz „Tatarak” [Fort Sokolnickiego] 
- cały dzień wystawa prezentująca życie Woodraw Wilsona oraz historia placu jego imienia [ogród 
Parafii Św. Stanisława Kostki] 
- cały dzień - akcja „Żoliborz na Styku” - Michał Silski (Pracownia Styków) i Grzegorz Bunda (blog Okno 
na Plac Wilsona) przedstawią akcję multimedialną - pokaz zdjęć i filmów o tematyce żoliborskiej, w 
stylu reportersko-artystycznym [kawiarnie żoliborskie: Atmosfera Żoliborza, Butelki Zwrotne, Umpa 
Lumpa, Coco de Oro, Fawory, Klubokawiarnia Podróżnik, Komplet, Kawalerka] 
 
 
***Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikające nie z jego winy 
 
INFO 
www.urodzinyplacuwilsona.blogspot.com 
www.facebook.com/NowyFort 
 
KONTAKT  
urodzinyplacuwilsona@gmail.com 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORGANIZATOR: Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego 

GŁÓWNY PARTNER: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

SPONSOR: Blikle 

PARTNERZY: Dawanda, DKDS Żoliborz, Hop-Siup, Joga Żoliborz, Kalimba, Kod Pokoleń , Akson 
Studio + Fabryka Obrazu + Trailer&More, Parafia im. Św. Stanisława Kostki, Pchli Targ: kiermasz 
produktów dla dzieci, Plac Wilsona.blox.pl, SoulFood, Stocznia, Szkoła Early Stage, Szkoła Językowa 
Imagine, Szkoła Specjalna (Razem możemy więcej), Okno na Plac Wilsona Blog + Pracownia 
Styków, Trawnik + Elektryczne Gitary, Atmosfera Żoliborza, Butelki Zwrotne, Umpa Lumpa, Coco 
de Oro, Fawory, Klubokawiarnia Podróżnik, Komplet, Kawalerka 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.urodzinyplacuwilsona.blogspot.com&h=LAQElpbpS&s=1
http://www.facebook.com/NowyFort

