
 

30 września 2012r., niedziela, godz. 16.00 – 20.00 

 
►►         16.00 – mecz piłki nożnej urzędnicy Mokotowa contra mieszkańcy Siekierek* 

►►  od 16.00 – kulturalna wyprzedaż ”garażowa”** 

►►  od 16.15 – rodzinne działania artystyczne 

►►  od 16.15 – fotograficzna podróż po Siekierkach 

►►  od. 17.00 – rodzinne konkurencje sportowe 

►►           17.15 – ogórkiem po Siekierkach – Siekierkowska Galeria Miejsc Zapomnianych 

►►           19.00 – widowisko plenerowe pt. Wieczór z Alicją z udziałem  45 tancerzy  
                  z Dorożkarni: TT Test, Step, Takt i Domu Kultury Śródmieście: Flesz, 
                  Slyde, choreografia Izabella Borkowska, inscenizacja Dariusz Sikorski 

 
ŚWIĘTO SIEKIEREK organizowane jest po raz pierwszy. Będzie to znakomita okazja do 
poznania się „starych” mieszkańców żyjących na Siekierkach nawet od kilku pokoleń i tych 
„nowych”, którzy osiedlili się tutaj kilka lat lub kilka miesięcy temu. 
Rozpoczniemy meczem piłki nożnej na 20-lecie PKS FALCONIA, w którym zmierzą się dwie 
drużyny: pracowników Urzędu Dzielnicy Mokotów i mieszkańców Siekierek (czekamy na 
zgłoszenia mieszkańców). 
Czekamy także na zgłoszenia mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w kulturalnej 
wyprzedaży garażowej. Wiele rodzin na pewno ma książki, filmy, gry, czasopisma a może 
jeszcze inne „produkty” artystyczne, których chciałby się pozbyć lub wymienić. Okazją będzie 
właśnie Święto Siekierek. 
Gości naszego wydarzenia zabierzemy dwa razy w podróż po Siekierkach: fotograficzną i 
starym autobusem ogórkiem. 
W fotograficzną podróż wybierzemy się na Siekierki, ale te stare, sprzed kilkudziesięciu 
nawet lat. Przed Dorożkarnią zostanie zbudowany profesjonalny plan zdjęciowy. Przy użyciu 
technologii bluescreen, wykorzystywanej w telewizji i w filmach, zostaną wykonane zdjęcia. 
Bohaterowie zostaną przeniesieni w krajobraz starych Siekierek, powstaną czarno-białe 
zdjęcia. Zmontujemy je i wyślemy e-mailem bohaterom. Zdjęcie będzie mógł zrobić sobie 
każdy, pojedynczo czy rodzinnie, każdy też będzie mógł wybrać sobie miejsce na Siekierkach, 
w które odbędzie podróż (zaproponujemy kilka). 
O 17.15 zapraszamy w podróż ogórkiem po Siekierkach przez Galerię Miejsc Zapomnianych. 
Wszystkich miejsc jest 13, wskazują punkty najbardziej znaczące dla całej historycznej 
przestrzeni Siekierek, odnosząc się jednocześnie do „mapy wyobrażeniowej”, która była 
podstawą rozmów z mieszkańcami, a także okazała się kluczem do całego projektu. Betonowe 
słupy oznaczają przestrzeń osiedla, wskazując jego przeszłość, materializują wspomnienia 
mieszkańców. Tworzą spójną sieć. Gdy trafi się na jeden, bez trudu można odnaleźć kolejne i 
samodzielnie odkrywać historię tego osiedla.  
Folwark, kuźnia, dwór – tych miejsc już nie ma, ale teraz przypominają o nich betonowe słupy 
zaprojektowane przez Jana Strumiłło, w realizowanym przez Dorożkarnię projekcie Korzenie 
Siekierek. 
Równolegle trwać będą działania artystyczne przygotowane przez Dorożkarnię i sportowe 
przygotowane przez PKS Falconia i Fundację Bo Warto dla całych rodzin.  
Będzie więc malowanie na płocie i bajkowy pokaz mody – stroje wykonamy na miejscu. 



Na sportowo odbędą się: FAMILIJNIE DO METY - biegi rodziców z dziećmi (zawodnicy związani 
ze sobą bandamką), PRZECIĄGANIE LINY (drużyny składające się z 4 członków rodziny: 2 
dorosłych + 2 dzieci), SZYBKO I NA MIĘKKO - wyścigi z jajkiem na łyżce, MUMIA – zawody w 
owijaniu w papier toaletowy (na czas), DUBELTOWA SKAKANKA (dzieci przeskakują przez 2 
złączone ze sobą skakanki poruszane przez rodziców), ŚLEPY LABIRYNT (przejście labiryntu na 
czas z zawiązanymi oczami i „rodzinną” nawigacją), będą także tory przeszkód i slalomy oraz 
rzuty do celu. 
ŚWIĘTO SIEKIEREK zakończymy bajkowym widowiskiem tanecznym pt. Wieczór z Alicją, 
inspirowanym powieścią Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carolla z udziałem  czterdziestu pięciu 
tancerzy. Alicja – jest  dziewczynką z dużą wyobraźnią, odważną, ciekawą świata, nieco 
przemądrzałą, wrażliwą na poezję. Dzięki snom przenosi się do bajkowych, fantastycznych 
krain, gdzie przydarzają się jej niesamowite, na poły purnonsensowe przygody. Wystąpią: 
TAKT, STEP, TEATR TAŃCA TEST z Dorożkarni oraz FLESZ i SLYDE z DK Śródmieście. Widowisko 
przygotowywane przez Izę Borkowską i Darka Sikorskiego specjalnie na Dziecięcą Stolicę 2012. 
 
*zapisy do drużyny mieszkańców: renata.wardecka@pks-falconia.pl  
**zgłoszenia mieszkańców do kulturalnej wyprzedaży garażowej  
     (książki, filmy, gry, czasopisma): biuro@dorozkarnia.pl 
 

 

WSTĘP absolutnie WOLNY i OBOWIĄZKOWY ☺! 
 
 

Szczegółów znajdują się na plakatach, ulotkach i stronach internetowych 

organizatorów: www.pks-falconia.pl ● www.dorozkarnia.pl ● www.fundacjabowarto.pl  
którzy zapraszają i liczą na wspólną dobrą, siekierkowską zabawę.   

 
 


