
 

 

BAL FRANCUSKI 

SOBOTA 11 LIPCA 2015, GODZ. 19.00 

ENDORFINA, FOKSAL 2, WARSZAWA 

 

  

19.00    Powitanie gości 

Od 19.00  Kolacja w formie bufetu w pałacu i w ogrodach – do wyboru dania 

kuchni francuskiej i polskiej w towarzystwie najlepszych win 

20.00    Oficjalne otwarcie 

21.00  Koncert Chrisa Schittulli – 

najbardziej znane polskie piosenki 

śpiewane po francusku 

21.30   Konkurs z nagrodami 

21.45  Pokaz barmański Tomka Małka i 

Marka Posłusznego, 11-krotnych 

mistrzów świata 

22.00 – 03.00  Zabawa taneczna 

  



 

 

ŚWIĘTO FRANCJI 

NIEDZIELA 12 LIPCA 2015, GODZ. 12.00-20.00 

PARK SKARYSZEWSKI, WARSZAWA 

 

12.00 – 12.20   Oficjalne otwarcie, prezentacja programu oraz wystawców 

12.00 – 18.00  Malowanie polsko-francuskiego muralu w przejściu podziemnym pod 

Rondem Waszyngtona – wspólne zaangażowanie w akcję społeczną 

upiększania dzielnicy Praga Południe 

  

12.30 – 13.00  Gotowanie na żywo z Davidem Gaboriaud - 

francuskiego kucharza, który podbija polskie podniebienia i 

serca! Wraz z uczniami ze szkoły gastronomicznej spod 

Warszawy, przyrządzi on francuskie specjały z różnych 

regionów oraz opowie o ich historii i specyfice; na koniec 

zaprosi publiczność do degustacji 

  

13.45 – 15.15  Wielki finał 3. edycji konkursu piosenki francuskiej, w którym 

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Warszawy 

zmierzą się w walce o główną nagrodę - wyjazd do Paryża. Każdy z 

dziesięciu uczestników zaśpiewa po dwie piosenki 

  



 

 

15.15 – 15.30  Gra Miejska „Wehikuł czasu” - tym razem przeniesiemy się w klimat z 

filmu „Goście, Goście” i postaramy doprowadzić do porządku historię 

Francji, która została wywrócona do góry nogami przez wypadek z 

wehikułem czasu; przedstawienie zasad oraz rozpoczęcie zawodów 

15.30 – 16.00  Gotowanie na żywo z Davidem Gaboriaud 

16.00 – 16.15   Pokaz mody marki Promod 

16.45 – 17.00  Początek parady buldogów francuskich wzdłuż alejki głównej parku, 

prezentacja konkursu na najpiękniejszego francuskiego pieska 

 

17.15 – 17.30  Finał Gry Miejskiej Wehikuł czasu, ogłoszenie wyników i rozdanie 

nagród 

17.30 – 17.45  Rozdanie nagród w kategorii najlepsze stoisko na święcie Francji 

17.45 – 18.00   Pokaz mody marki Promod 

18.30 – 18.45   Wręczenie nagrody w konkursie „Najpiękniejszy francuski piesek” 

19.00 – 19.20  Koncert zespołu Avenue (część pierwsza), 

polsko-francuskiego kwartetu muzycznego (wokal, kontrabas, 

perkusja, fortepian) z pogranicza muzyki jazz i pop. W 

trakcie Święta Francji usłyszymy m.in. piosenki z 

debiutanckiej płyty „Musique”, która ukaże się jesienią 2015 

roku. 

 

19.20 – 19.35  Spotkanie z sommelierem - Alain Budzyk z Bistro Rozbrat, zagadki o 

winie 

19.35 – 20.00   Koncert zespołu Avenue (część druga) 

 



 

 

W trakcie całego dnia odbędą się również liczne konkursy z wiedzy o Francji. Do wygrania 

będzie m.in. przejażdżka samochodem elektrycznym Renault ZOE, a także zestawy od firmy 

Bonduelle. 

Stoiska miasteczka francuskiego: 

 Strefa gastronomiczna, a w niej : bagietki, croissanty, sery, wina, quiche, pasztety, 

terrine, naleśniki, lody i wiele innych 

  
 Strefa sportowa z niecodziennymi terenami do gry w rugby oraz w piłkę nożną, a 

także gra w bule 

 Strefa Bretanii, w której będzie można wziąć udział w konkursie rzutu beretem 

 Strefa Lazurowego Wybrzeża wraz z niezastąpioną, słoneczną plażą 

 
 

 Strefa Normandii z polem do gry w mini-golfa  

 Strefa Montmartre, gdzie będzie można otrzymać swój portret, lub karykaturę 

wykonaną przez jednego z artystów; odbędzie się warsztat malarski oraz wystawa 

zdjęć Mon Chéri Paris 

  
 Będą również stoiska modowo-kosmetyczne, kulturalno-literackie, a także turystyczne 


