
godziny na scenie w okolicach Bazylikii / oratorium

11.00 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.15

13:15 - 13:30

finał rajdu starych samochodów

13.30 - 13.50

14.00 - 14.45

14.45 – 14.50 wyniki konkursu elegancji samochodow

przez całą impreze na skwerze trwają 
ponadto

animatorzy w strojach z czasów Michała Radziwiła
(para animatorów, chodzą po okolicy i zapraszają, biorą udzial jako jury w różnych konkursach) 11:00 - 19:30

pokazy dzieci, seniorów i scena talentów dla 
mieszkańców (w przerwach)

stanowisko historyczne: dowiedz się, 
wypowiedz się

konkurs i zapowiedzi na scenie - prezentacja 
programu i talentów

przygotowywanie herbu / znaku Michałowa 
wraz z mieszkańcami
ogromną syrenkę z paper mache "ubieramy" 
na nowo pod okiem i dzięki radom designerki i 
wlaścicielki marki Trillium - Aliny Pyrak
11.00 - 16.30

pokazy kulinarne:
komponowanie Michałowskiej zupy i innych 
potraw - Ania Walczyńska (Spiżarnia 
Warszawska), do pomocy zostają "zatrudnieni" 
mieszkańcy
14.45 - 17.45

jam session - przynieś z domu instrument a jak 
nie masz to dostaniesz
(jam session prowadzone przez Kasię Zadorę na 
djembach i ilustrowane muzycznie przez DJ 
Spoxa, grają wszyscy mieszkańcy zaopatrzenie 
pzez nas w instrumenty stworzone z butelek, 
pudełek itp)

konkurencja sportowe dla dzieci i rodzin:
z miejsca na miejce, balans ciałem, cel- pal 
bez ognia i talenty plastyczne
prowadzenie Michał Cewe i Magdalena 
Zawiasa (+ animatorzy ze strony MACTE! i 
księdza Dionizego)
11.00 - 18.00

konkurs na danie Michałowa oceniany o 16:00 
przez Katarzynę Kochańską (Herbathea) i Annę 
(restauracja Spiżarnia Warszawska)
14.00 - 16.00

Oficjalne wystąpienia przedstawicieli Urzędu 
Dzielnicy Praga Północ i Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy stoiska do przeglądu telentów (przygotujemy 

10 małych stanowisk, pod jednym dużym 
namiotem, ale będzie możliwość dostawiania 
się z własnym stoiskiem)
11.00 - 18.00

historia Michałowa w pytaniach i odpowiedziach 
opowiadana przez konferansjera oraz historyka i 
zbieracza opowieści Dominika Kaźmierskiego - 
opowieść ilustrowana przez aktorów-animatorów 
w strojach z epoki

recital piosenek z okresu dwudziestolecia 
międzywojenngo (przede wszytkim Hanna 
Ordonówna)

wystawa pokonkursowa:  Mapa Mojego 
Michałowa
(zakładamy wydruk bardzo dużej mapy i 
doklejanie do niej prac zgłosoznych do 
konkursu)
11.00 - 21.00



14.50 – 15.00 konkursy BGŻ

15.00 - 15.30 karaoke z piosenkami Hanny Ordonówny i innych

15.30 - 16.00

16.00 - 16.30 konkursy BGŻ i zapowiedzi na scenie
16.30 - 17.30 występ zespołu Panteon grającego rock i covery
17:45 - 18:00 pokaz i degustacja zupy michałowskiej
18.00 - 19.00 koncert zespołu Skadictator
19:00 - 19:10

19.10 - 21.00

pokaz aromaterapii:
komponowanie zapachu dla Michałowa - 
Katarzyna Kochańska

pożegnanie z talenatmi, zabawami i stoiskiem 
BGŻ
tańcowały dwa Michały, czyli  nauka prostych 
tańców w kole plus wieczorna zabawa z 
wodzirejem do utworów starowarszawskich 
(udostępnione przez wydawnictwo 4ever Music)


