
KALENDARIUM OBCHODÓW  66. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

• 30.07-30.09 – „Grace/Hołd” - malarstwo Fredericka Bidigare (amerykański akwarelista) i 
projekty audiowizualne studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik 
Multimedialnych. Wystawa o fenomenie obchodów rocznic wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. 
Grzybowska 79. Wstęp w ramach biletu MPW. 

• 30.07. godz. 10.30 – Kamień „Żołnierzom Żywiciela” – uroczystości rocznicowe. 
Park im. Żołnierzy „Żywiciela” przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Wstęp wolny. 

• 30.07. godz. 11.00 – Miejsce pamięci Zgrupowania „Chrobry II” - uroczyste złożenie 
kwiatów i warta honorowa na skwerze Zgrupowania Armii Krajowej „Chrobry II”. 
Ul. Chmielna 132/134. Obelisk poświęcony poległym Powstańcom oraz wspierającym 
walkę wyzwoleńczą mieszkańcom Woli. Wstęp wolny. 

• 30.07. godz. 12.00 – Tablica zgrupowania „Chrobry II” - uroczystości rocznicowe. 
Ul. Żelazna przy Al. Jerozolimskich. 

• 30.07. godz. 20.30 – Koncert z cyklu „Pamiętamy’44” - Wawa2010.pl”. Karolina Cicha w 
duetach ze znanymi wokalistami wykona warszawskie piosenki. Wystąpią m.in.: Tomasz 
Budzyński, Czesław Mozil, Tomasz „Titus” Pukacki, Jorgos Skolias, Tymon Tymański i 
in. Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp 
wolny.

• 31.07. godz. 9.30 – Uroczysta Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Zamek 
Królewski, Sala Balowa. Plac Zamkowy 4. Wstęp wolny. 

• 31.07. godz. 13.30 – Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent m.st. Warszawy. Uroczystość nadania odznaczeń 
państwowych. Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. 
(Wejście tylko z zaproszeniem).

• 31.07. godz. 14.00 – Miejsce pamięci Zgrupowania „Radosław” - uroczyste złożenie 
kwiatów i warta honorowa. Ul. Okopowa róg ul. Mireckiego. Wstęp wolny. 

• 31.07. godz. 17.00 – Miejsce pamięci Zgrupowania „Waligóra” - uroczyste złożenie 
kwiatów i warta honorowa. Ul. Wolska róg ul. Młynarskiej. Wstęp wolny. 

• 31.07. godz. 17.00 –  „Blok z Powiśla” – powstańcza codzienność warszawiaków dla 
młodszych i starszych. Odpocznij razem z żołnierzami popijając „żołędziówkę”. Spotkaj 
uśmiechnięte PeŻetki i pomóż sanitariuszkom w powstańczym szpitalu. Wysłuchaj 
wojennego koncertu fortepianowego, obejrzyj powstańczą kronikę filmową. Spektakl w 
autentycznej scenerii kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 5/7. Wstęp wolny. 

• 31.07. godz. 18.00 –  Uroczysta polowa Msza Święta przy Pomniku Powstania 
Warszawskiego. Plac Krasińskich. Wstęp wolny. 

• 31.07. godz. 19.00 –  Uroczysty Apel Poległych przy Pomniku Powstania Warszawskiego 
i Widowisko „Sztandary’44” (godz. 20.00). Plac Krasińskich. Wstęp wolny.

• 1.08. – Od 1 sierpnia, w przygotowanej sali kinowej, zwiedzający Muzeum Powstania 
Warszawskiego będą mogli oglądać trójwymiarowy film „Miasto ruin”. Ponad pięć minut 
symulacji lotu „Liberatora” nad zniszczoną i wyludnioną Warszawą z 1945 r. Cyfrowa 
rekonstrukcja zniszczeń stolicy po II wojnie światowej. Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny. 

• 1.08. godz. 10.00 – Pomnik „Mokotów Walczący – 1944” – uroczystości rocznicowe i 
inscenizacja „Marsz Mokotowa”. Park im. Generała Orlicz-Dreszera (przemarsz ul. 
Puławską do ul. Dworkowej). Park usytuowany jest w obrębie ulic Ursynowskiej, 
Puławskiej, Odyńca i Krasickiego. Wstęp wolny. 



• 1.08. godz. 12.00 – Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, uroczystość składania wieńców. Plac Piłsudskiego. Wstęp wolny.

• 1.08. godz. 13.30 – Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” - złożenie wieńców. 
Róg ul. Chopina i Al. Ujazdowskich. Wstęp wolny.

• 1.08. godz. 14.00 - 17.00 – „Polegaj jak na Zawiszy” - spotkanie dla dzieci z okazji 66. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, którego tematem jest hasło „Na słowie 
harcerza polegaj jak na Zawiszy”. Historia Zawiszy Czarnego i innych polskich rycerzy. 
Warsztaty plastyczne i zajęcia historyczne. Park Wolności, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny.

• 1.08. godz. 14.00 – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - 
uroczystości rocznicowe. Ul. Wiejska, przy Sejmie RP. Wstęp wolny.

• 1.08. godz. 16.30 – Grób gen. Antoniego Chruściela „Montera” – uroczyste złożenie 
kwiatów. Cmentarz Wojskowy na Powązkach. 

• 1.08. godz. 17.00 – Godzina „W”- Oddanie Hołdu Powstańcom Pomnik Gloria Victis. 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Ul. Powązkowska 43/45.

• 1.08. godz. 19.00 – Pomnik „Polegli Niepokonani 1939-1945” -  centralne uroczystości 
rocznicowe z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP. W programie: wystawienie 
posterunku honorowego harcerzy i Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego, 
wprowadzenie wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych, wystąpienia 
okolicznościowe, modlitwa ekumeniczna, minuta ciszy dla uczczenia poległych, salwa 
honorowa, złożenie wieńców, odegranie melodii powstańczych, odprowadzenie 
wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych. Ul. Wolska 174/176. Wstęp 
wolny. 

• 1.08. godz. 20.00 –„Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” - wspólne śpiewanie 
piosenek powstańczych. Z warszawiakami zaśpiewa Weronika Grozdew, zespół Andrzeja 
Borzyma oraz 50-osobowy chór – wychowankowie hm. Władysława Skoraczewskiego.
Pl. Piłsudskiego. Wstęp wolny. 

• 1.08. godz. 21.00 – Kopiec Powstania Warszawskiego - uroczystości rocznicowe. 
Ul. Bartycka (Czerniaków). Wstęp wolny. 

• 1.08. godz. 24.00 –  Spektakl „Opowiem wam bajkę”, reż. Paweł Łysak. Adaptacja bajek 
Zofii Lorentz i wspomnień dziecięcych świadków Powstania, zgromadzonych w 
muzealnym Archiwum Historii Mówionej. Próba zobaczenia walki powstańczej oczyma 
dziecka i nałożenia na tamtą rzeczywistość filtra bajki czy mitu. Po premierze 1 sierpnia 
spektakl będzie można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego codziennie do 5 
sierpnia o godz. 22.00 w Sali pod Liberatorem.  Wstęp po rejestracji na stronie 
www.1944.pl/rejestracja. Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście biletowane). 

• 5.08. godz. 13.00 – Pałacyk Michla - uroczyste złożenie kwiatów i warta honorowa. W 
programie koncert „Zakazane Piosenki na Woli”, w repertuarze zaprezentowanym przez 
absolwentów Akademii Muzycznej oraz wychowanków szkoły muzycznej znajdą się 
m.in. „Pałacyk Michla”, „Tam żołnierze na obronie”, „Warszawskie dzieci”, „Hej, 
chłopcy bagnet na broń”. Ul. Wolska 40. Wstęp wolny. 

• 5.08. godz. 14.00 – Miejsce pamięci batalionu „Zośka” Zgrupowania Radosław AK, 
„Gęsiówka” - uroczyste złożenie kwiatów i warta honorowa. Ul. Anielewicza 34. Wstęp 
wolny. 

• 5.08. godz. 16.00 – Miejsce pamięci przy ul. Górczewskiej 32 (poświęcone 12 tys. 
cywilów wymordowanych tu przez Niemców) - uroczyste złożenie kwiatów i warta 
honorowa. W programie koncert „Zakazane Piosenki”. Wstęp wolny. 



• 5.08. godz. 17.00 – Płyta harcerek „Szarych Szeregów” - uroczyste złożenie kwiatów i 
warta honorowa.  Pamięci harcerek Drużyny nr 100 im. E. Plater Harcerskiego Patrolu 
Sanitarnego Obwodu AK Wola. Ul. Karolkowa 53. Wstęp wolny. 

• 5.08. godz. 18.00 – Pomnik poświęcony 50 Tysiącom Mieszkańców Woli 
Zamordowanym przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego w 1944 - centralne 
uroczystości rocznicowe w hołdzie ludności cywilnej Woli. Skwer Pamięci u zbiegu ul. 
Leszno i Al. Solidarności. W programie koncert „Zakazane Piosenki na Woli”. Wstęp 
wolny. 

• 7.08. godz. 12.00 – „Twoja klisza z Powstania” – fotograficzna gra miejska. 
Gracze wcielą się w role powstańczych fotoreporterów. Przejście kanałami, budowanie 
barykady, odszyfrowywanie tajnych informacji – wszystko pod presją czasu, 
zmieniających się okoliczności i w otoczeniu trudnych do zdobycia miejsc. Tu każda 
decyzja jest ostateczna, każdy ruch niesie za sobą konsekwencje. Wstęp wolny po 
rejestracji: www.klisza.1944.pl.

• 7.08. godz. 17.00-20.00 – „Masa Powstańcza 2010” – rajd rowerowy ulicami Warszawy 
szlakiem zgrupowania „Żywiciel”. Start u zbiegu ulic Przyokopowej i Prostej. 
Wstęp po rejestracji: www.1944.pl/rejestracja. W przejeździe może wziąć udział 2000 
osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie rejestracji 7.08 w godz. 14.00-16.40. 
Istnieje możliwość rejestracji także 7.08 w godz. 15.00-16.45 (tylko 300 osób). 

• 7.08. godz. 20.00 – Spektakl „Przypisy do Powstania”, reż. Katarzyna Szyngiera. Trzech 
aktorów staje wobec chaosu tropów, sporów o Powstanie, pytaniem, czy mogą w ogóle je 
zrozumieć. Powstanie Warszawskie przywołane jest przez ludzi, którzy go nie przeżyli. 
Znają je wyłącznie z cudzych opowieści, fotografii, filmowych klisz. SKWER - filia 
Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, Krakowskie Przedmieście 60A, Skwer 
Hoovera, Warszawa. Wstęp wolny. 

• 8.08. godz. 20.00 – Koncert L.U.C – Łukasz Rostkowski „Warsaw.WAR|SAW”. 
Słuchowisko wykorzystujące wspomnienia Powstańców Warszawskich z Archiwum 
Historii Mówionej. Muzyka wzmacniana elektroniką i ambientami generowanymi przez 
L.U.C wprowadzi w opowieść sprzed 66. lat. Subiektywne wspomnienia pokażą 
Powstanie od humorystycznej strony. Wstęp biletowany po rejestracji na stronie 
www.1944.pl/rejestracja. Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79.  

• 13.08. godz. 20.00 – Premiera filmu „13 sierpnia” – odtworzenie wydarzeń z 1944 r. Przy 
ul. Kilińskiego doszło do gigantycznego wybuchu. Znajdujący się tam pojazd - stawiacz 
min okazał się być jeżdżącą bombą, która w skutek przypadku zabiła około 500 osób 
cywilnych i powstańców. Plac Zamkowy. (Zwiastun filmu dostępny na YouTube „13 
sierpnia zwiastun”). Wstęp wolny. 

• 3.10. godz. 18.00 – Zgaszenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego - zakończenie 
obchodów 66. rocznicy Powstania Warszawskiego ul. Bartycka. 

 

 


