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Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego – Wrocław, 1 – 10 sierpnia 2014

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą Powstania Warszawskiego we
Wrocławiu odbędą się obchody upamiętniające wydarzenia z 1944 roku. Na pierwsze dni
sierpnia zaplanowano akcje ulotkowe, rekonstrukcję historyczną oraz oficjalne uroczystości
z udziałem przedstawicieli władz miasta i województwa oraz instytucji państwowych.

1 sierpnia 2014

16:00- 17:00

Akcja edukacyjna „ulotkowa": Zatrzymaj się!

(organizator: Inicjatywa Historyczna)

17:00

Na polecenie Wojewody Dolnośląskiego obrona cywilna Wrocławia uruchomi sygnały
alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego ostrzegania
mieszkańców.

18:00

Msza Święta - kościół garnizonowy pw. Św. Elżbiety

4 sierpnia 2014

14:00, Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Mazowiecka 17

Oficjalne obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

(organizatorzy: Prezydent Wrocławia, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego)

14:00 Powitanie uczestników i okolicznościowe przemówienia

14:20 Wręczenie medali: „Pro Memoria", „Pro Patria" i Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

15:00 Spektakl muzyczny w reżyserii Jerzego Bielunasa pt. „Miron Białoszewski – pamiętnik
z powstania warszawskiego", z udziałem m.in. Kingi Preis, Adama Nowaka i Mateusza
Pospieszalskiego



10 sierpnia 2014

16:00, Rynek (plac Gołębi)

Rekonstrukcja historyczna walk z Powstania Warszawskiego

(organizatorzy: Inicjatywa Historyczna, GRH Festung Breslau)

Spektakl prezentować będzie próby ocalenia przez Powstańców okruchów „normalnego"
życia w szaleństwie walk w Warszawie. Scenariusz rekonstrukcji zawiera m.in. sceny:

ślub pary powstańczej w przerwie miedzy walkami, udzielany przez księdza;
ceremonia przerwana przez nadlatującego bombowca nurkującego JU-87 „Stuka";

prace porządkowe organizowane przez Powstańców, w które zaangażowani byli
także jeńcy niemieccy;

wątek tragedii z 13 sierpnia 1944 roku, gdzie eksplozja 450 kg ładunku
wybuchowego na warszawskiej staromiejskiej ulicy Kilińskiego spowodowała
śmierć co najmniej 300 polskich żołnierzy i cywili;

atak jednostek SS „Dirlewanger", 69 batalionu kozackiego (terski) oraz
pododdziałów wschodnio-muzułmańskiego pułku SS.

Sensacją rekonstrukcji będzie prezentacja pojazdów historycznych, takich jak: działo
samobieżne MARDER II PAK40/2,  pojazd opancerzony SDKFZ251, motor gąsienicowy 
ETTENKRAD, tankietka (mina) BORGWARD B IV, ciężarówka MAGIRUS DEUTZ, motocykle
BMW, działo ppanc PAK36.

Całość wydarzenia zostanie wsparta:

zastosowaniem historycznego sprzętu wojskowego,

pirotechniką realizowaną przez profesjonalną firmę,

użyciem broni hukowej,

udziałem ok. 150 aktorów i statystów (m.in. członków grup rekonstrukcyjnych
zrzeszających pasjonatów historii z całej Polski),

udziałem profesjonalnej ekipy kaskaderskiej,

muzyką i efektami dźwiękowymi,

scenografią i kostiumami,

komentarzem prowadzonym dla widzów przez profesjonalnego lektora.

Przed i po rekonstrukcji wolontariusze rozdadzą 8000 ulotek edukacyjnych polsko-
angielskich.

W rekonstrukcji udział wezmą: GRH Festung Breslau + goście,  Stowarzyszenie Historyczne



Chrobry I -  Zduńska Wola, GRH Batalionu AK Czata 49, PGRH Warta, Klub Historyczno-
Regionalny GLORIA VICTIS, Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej, GRH Parasol, GRH
Miotła, GRH Strzelcy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, Stowarzyszenie Historyczne Surge
Polonia, GRH Ludności Cywilnej.


