22 lipca 2021

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Wspólnie oddajmy cześć jego Uczestnikom. W tym

roku Samorząd Powiatu Garwolińskiego oraz Miasta Garwolin zaprasza mieszkańców do wzięcia
udziału w dwudniowych obchodach tego wydarzenia. Już w sobotę, 31 lipca 2021r. na Skwerze
Solidarności chcemy wzorem Warszawiaków wspólnie przeżyć te wydarzenia.
Od godz. 17.00 przeniesiemy się na warszawskie ulice z czasów Powstania – Diorama „Warszawa
1944”, to wyjątkowe wydarzenie plenerowe. Scena z Powstania przeniesiona na ulice Garwolina.
Zostanie odtworzone środowisko powstańcze ze Śródmieścia, rekonstruktorzy w mundurach
Zgrupowania „Radosław” opowiedzą i pokażą jak wyglądała walcząca Warszawa, prezentowana
będzie broń i umundurowanie często oryginalnie zachowane, które będzie można dotknąć, zobaczyć,
a nawet przymierzyć. Zobaczymy Warszawę z tamtych czasów.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy coś wyjątkowego – „Powstanie Warszawskie oczami dziecka”.
W Powstaniu najmłodsi warszawiacy odegrali znaczącą rolę. Trudno ustalić dokładną liczbę dzieci,
które brały udział w walkach. Najmłodsi pomagali przy budowie barykad, roznosili powstańcze
gazetki, listy, dostarczali żołnierzom środki sanitarne. Nieco starszym dzieciom powierzano bardziej
odpowiedzialne i trudniejsze zadania. To wszystko opowiemy i pokażemy na Skwerze Solidarności
w Garwolinie.
O godz. 19.00 „ALERT przed godziną W” – koncert piosenek w wykonaniu Teatru Muzycznego
od Czapy z udziałem Lidii Pospieszalskiej oraz muzyków pod kierunkiem Marcina Pospieszalskiego.
Zapraszamy Mieszkańców do wspólnego śpiewania – wzorem mieszkańców Warszawy zaśpiewamy
razem piosenki powstańcze i patriotyczne.

W niedzielę, 1 sierpnia – w godzinę „W” – ZATRZYMAJMY SIĘ i ODDAJMY CZEŚĆ
Warszawskim Powstańcom. O godz. 17.00 zawyją syreny, a my oddamy hołd bohaterom
Walczącej Warszawy. Uroczystości w godzinę „W” na Skwerze im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
ze złożeniem kwiatów przy pomniku poświęconym pamięci AK.
O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz poległych i walczących w
Powstaniu Warszawskim – Kolegiata Przemienia Pańskiego w Garwolinie.

Organizatorami obchodów są: Samorząd Powiatu Garwolińskiego, Samorząd Miasta Garwolina,
Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w
Miętnem, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Fundacja Sztafeta.

