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Szanowni Państwo,

zbliża się 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Heroiczna walka
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i żywiołowe wsparcie ze strony
ludności cywilnej Warszawy stanowią dowód najwyższego patriotyzmu
i poświęcenia w obronie Ojczyzny. Z upływem kolejnych lat coraz mocniej
uświadamiamy sobie wielkie znaczenie obrony wolności i suwerenności 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pragniemy Państwu podziękować za wysiłek 
włożony w utrwalanie jednych z elementarnych wartości, jakimi 
są pokój i poszanowanie praw człowieka. Swoim przykładem nauczyliście 
nas, jak kochać nasze miasto i walczyć o godność każdego człowieka.

Trwająca ponad rok epidemia spowodowała zamknięcie nas w domach,
ograniczenie kontaktów z drugim człowiekiem. Dzięki szczepieniom sytuacja
powoli się poprawia i mamy nadzieję na powrót do normalności. 1 sierpnia
oddamy więc hołd bohaterom Powstania. Jako organizatorzy 
dołożymy wszelkich starań, żeby uroczystości upamiętniające 
77. rocznicę Powstania Warszawskiego pozostawiły trwały ślad w sercach 
Polaków. Podczas uroczystości będziemy przestrzegali  zasad sanitarnych
i zadbamy o bezpieczeństwo wszystkich uczestników obchodów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z planem wydarzeń i gorąco
zachęcam do uczestniczenia w nich wraz z nami.

Cześć i chwała Bohaterom Warszawy!

Rafał Trzaskowski 
prezydent m.st. Warszawy
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UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE

29 lipca 2021 r. czwartek

10.30 �Uroczystość�wmurowania�kamienia�węgielnego�pod�budowę�Izby�
Pamięci�przy�Cmentarzu�Powstańców�Warszawy�na�Woli
park�Powstańców�Warszawy
• wstęp z zaproszeniem

• transmisja on-line: http://www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie

30 lipca 2021 r. piątek

11.00 Spotkanie�Powstańców�Warszawskich�z�Prezydentem�Rzeczypospolitej�
Polskiej�Andrzejem�Dudą�i�Prezydentem�m.st.�Warszawy�Rafałem�
Trzaskowskim
Uroczystość�nadania�orderów�i�odznaczeń�państwowych�przez�
Prezydenta�Rzeczypospolitej�Polskiej
park�Wolności�przy�Muzeum�Powstania�Warszawskiego
• wstęp z zaproszeniem

• transmisja on-line: http://www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie

31 lipca 2021 r. soBota

10.00 Uroczystość�przy�kamieniu�„Żołnierzom�Żywiciela”
park�im.�Żołnierzy�„Żywiciela”�przy�ul.�ks.�J.�Popiełuszki

14.00 Uroczysta�Sesja�Rady�m.st.�Warszawy�
Pałac�Kultury�i�Nauki,�Sala�Ratuszowa,�pl.�Defilad�1

18.00 Uroczysta�msza�św.�polowa
pl.�Krasińskich�przy�pomniku�Powstania�Warszawskiego
• wstęp z zaproszeniem

19.00 Apel�Pamięci.�Składanie�kwiatów�pod�pomnikiem�Powstania�
Warszawskiego
pl.�Krasińskich�przy�pomniku�Powstania�Warszawskiego
• wstęp z zaproszeniem

• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie

1 sierpnia 2021 r. niedziela

9.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�pod�tablicą�upamiętniającą�podpisanie�
przez�płk.�dypl.�Antoniego�Chruściela�„Montera”�rozkazu�rozpoczęcia�
Powstania�Warszawskiego
ul.�Filtrowa�68
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UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE

10.00 Uroczystość�pod�pomnikiem�„Mokotów�Walczący�1944”�–�podniesienie�
flagi�państwowej�na�maszt,�zapalenie�„ognia�pamięci”,�włączenie�
iluminacji�pomnika�na�63�dni
park�im.�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera
Uroczystość przeniesiona z Kopca Powstania Warszawskiego 
z godz. 21.00 do parku im. gen. G. Orlicz-Dreszera z powodu 
rewitalizacji terenu przy Kopcu PW

11.30 Składanie�kwiatów�pod�obeliskiem�Pamięci�Żołnierzy�AK�Powstańców�
Mokotowa
ul.�Dworkowa

9.30 – 
11.30

Składanie�kwiatów�pod�pomnikiem�Stanisława�Jankowskiego�„Agatona”
zbieg�ulic�Karowej�i�Browarnej

11.30 – 
13.30

Składanie�kwiatów�pod�pomnikiem�gen.�Zbigniewa�Ścibor-Rylskiego�
„Motyla”
park�im.�marsz.�Edwarda�Rydza-Śmigłego

13.15 Uroczystość�składania�kwiatów�pod�pomnikiem�gen.�Stefana�
Roweckiego�„Grota”
róg�ul.�F.�Chopina�i�Al.�Ujazdowskich

14.00 Uroczystość�przy�pomniku�Polskiego�Państwa�Podziemnego�i�Armii�
Krajowej�
róg�ulic�Wiejskiej�i�J.�Matejki

16.00 – 
17.15

Składanie�kwiatów�na�grobie�gen.�Antoniego�Chruściela�„Montera”
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach�(kw.�D�18,�rz.�L�01,�gr.�1)

16.30 – 
18.30

Składanie�kwiatów�pod�pomnikiem�Matki
Składanie�kwiatów�przy�tablicy�upamiętniającej�Szare�Szeregi
Składanie�kwiatów�przy�kamieniu�upamiętniającym�Mieszkańców�
Warszawy�Cywilów�i�Powstańców,�którzy�podczas�Powstania�
Warszawskiego�1944�r.�zostali�wywiezieni�i�zamordowani�w�obozach�
koncentracyjnych
park�Powstańców�Warszawy

17.00 Godzina�„W”�–�oddanie�hołdu�Powstańcom
Pomnik�Gloria�Victis,�Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach
• wstęp z zaproszeniem

• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie
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UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE

18.30 Uroczystość�składania�kwiatów�na�kurhanie�przy�pomniku�Polegli�
Niepokonani,�w�którym�znajdują�się�prochy�ponad�50.�tysięcy�
mieszkańców�stolicy�poległych�w�Powstaniu�Warszawskim
Cmentarz�Powstańców�Warszawy�na�Woli
• wstęp z zaproszeniem

• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie

5 sierpnia 2021 r. czwartek

14.00 Uroczystość�upamiętniająca�zdobycie�przez�Batalion�„Zośka”�Obozu�
„Gęsiówka”
skwer�między�ul.�M.�Anielewicza�i�ul.�Okopową

18.00 Uroczystość�w�hołdzie�ludności�cywilnej�Woli�pod�pomnikiem�Pamięci�
50�Tysięcy�Mieszkańców�Woli�Zamordowanych�przez�Niemców�
podczas�Powstania�Warszawskiego�1944�r.
skwer�Pamięci�w�rozwidleniu�ul.�Leszno�i�al.�„Solidarności”�

19.00 Marsz�Pamięci�–�uroczyste�przejście�w�kierunku�Cmentarza�
Powstańców�Warszawy�na�Woli�

2 października 2021 r. soBota

12.00 Odsłonięcie�pomnika�,,Kobietom�Powstania�Warszawskiego”
pl.�Krasińskich

18.00 Uroczystość�zakończenia�obchodów�77.�rocznicy�Powstania�
Warszawskiego�–�opuszczenie�flagi�państwowej,�przeniesienie�ognia�
do��Grobu�Nieznanego�Żołnierza,�wyłączenie�iluminacji�pomnika.
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera�
Uroczystość przeniesiona z Kopca Powstania Warszawskiego 
do parku G. Orlicz-Dreszera z powodu rewitalizacji terenu przy Kopcu 
PW

KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ze względu na zaplanowane prace 
rewitalizacyjne uroczystości na Kopcu przy ul. Bartyckiej nie odbędą się w 2021 r.
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UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

24 lipca 2021 r. soBota

21.00 KONCERT�TOMASZA�ORGANKA�i�jego�gości:�Magdy�Umer,�Ralpha�
Kaminskiego,�Klaudii�Szafrańskiej�oraz�premiera�płyty�„Ocali�nas�
miłość”
Park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego
Ograniczona�liczba�uczestników.�Bilety�do�nabycia�w�kasie�MPW�oraz�
na:�bilety.1944.pl.�Wydarzenie�transmitowane�w�TVN24.

24 lipca – 6 sierpnia 2021 r. soBota-piątek

„PAMIĘĆ�»W«�KADRZE”.�3.�edycja�konkursu�fotograficznego�na�najlepsze�zdjęcie�
wykonane�podczas�obchodów�rocznicy�Powstania�Warszawskiego.�Regulamin�
konkursu�na:�www.1944.pl.�Fotografie�należy�wysłać�na:�foto@1944.pl

25 lipca 2021 r. niedziela

15.00 „TWOJA�KLISZA�Z�POWSTANIA:�ARTYŚCI�W�POWSTANIU” 
15.�edycja�fotograficznej�gry�miejskiej�na�terenie�Śródmieścia�i�Powiśla.�
Ograniczona�liczba�uczestników.�Udział�po�rejestracji: 
rejestracja.1944.pl

18.00 MSZA�ŚWIĘTA�Z�UDZIAŁEM�POWSTAŃCÓW,�HARCERZY�
I�WARSZAWIAKÓW
Park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego
Ograniczona�liczba�uczestników.�Wydarzenie�transmitowane�na�profilu�
Muzeum�Powstania�Warszawskiego�na�Facebooku.

26 lipca 2021 r. poniedziałek

17.00 AKCJA�MUZYCZNA�„JEDNYM�GŁOSEM”.�Premiera�teledysku�do�utworu�
„Warszawskie�dzieci”�wykonanego�przez�wirtualny�chór.

18.00 PREMIERA�KSIĄŻKI�SEBASTIANA�PAWLINY�„MOTYL.�ŚCIBOR-RYLSKI.�
101�LAT�POLSKI,�CZYLI�OPOWIEŚĆ�O�GENERALE”
Sala�pod�Liberatorem,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.�
Ograniczona�liczba�uczestników.

27 lipca 2021 r. wtorek

18.00 WERNISAŻ�WYSTAWY�„HELLO�HELKA.�NOWELKA�NA�PAPIER�
I�WOJNĘ”
Sala�pod�Liberatorem,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego. 
Wstęp�z�zaproszeniem.
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UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

29 lipca 2021 r. czwartek

18.00 POCZĄTEK�ZLOTU�HARCERSKIEGO�„NASZE�POJUTRZE…”
Udział�po�wcześniejszej�rejestracji.

30 lipca 2021 r. piątek

11.00 SPOTKANIE�POWSTAŃCÓW�WARSZAWSKICH�Z�PREZYDENTEM�
RZECZYPOSPOLITEJ�POLSKIEJ�ANDRZEJEM�DUDĄ�I�PREZYDENTEM�
M.ST.�WARSZAWY�RAFAŁEM�TRZASKOWSKIM
Uroczystość�nadania�odznaczeń�państwowych�przez�Prezydenta�
Rzeczypospolitej�Polskiej.
park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego. 
Wstęp�z�zaproszeniem�dla�Powstańców�i�ich�rodzin.�Wydarzenie�
transmitowane�na�profilu�Muzeum�Powstania�Warszawskiego�
na�Facebooku.

31 lipca 2021 r. soBota

11.00 RODZINNA�GRA�EDUKACYJNA�„CZYM�SKORUPKA�ZA�MŁODU,�CZYLI�
PARAGRAFÓWKA�Z�BOHATERAMI”
Gra�ukazująca�ciekawe�fakty�z�dzieciństwa�bohaterów�„Kamieni�na�
szaniec”,�w�dwóch�wersjach:�mobilnej�i�stacjonarnej.
park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.�Ograniczona�liczba�
uczestników.�Udział�po�rejestracji:�rejestracja.1944.pl

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 „WOLNOŚĆ�ŁĄCZY”.�Akcja�społeczna�w�miejscach�pamięci�Powstania�
Warszawskiego�na�terenie�całej�Warszawy.

18.00 ZAKOŃCZENIE�ZLOTU�HARCERSKIEGO�„NASZE�POJUTRZE…”
Muzeum�Powstania�Warszawskiego

20.30 „WARSZAWIACY�ŚPIEWAJĄ�(NIE)ZAKAZANE�PIOSENKI”
Wspólne�śpiewanie�piosenek�powstańczych�z�udziałem�orkiestry�
i�chóru�pod�kierownictwem�Jana�Stokłosy.
park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.
Ograniczona�liczba�uczestników.�Udział�po�rejestracji: 
rejestracja.1944.pl.�Śpiewniki�do�pobrania�na:�www.1944.pl.�
Wydarzenie�transmitowane�w�TVP1�oraz�na�profilu�Muzeum�Powstania�
Warszawskiego�na�Facebooku.
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UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

24.00 UROCZYSTA�PRAPREMIERA�SPEKTAKLU�TEATRALNEGO�„NAZYWAM�
SIĘ�TAMARA�BIAKOW�I�JESTEM�LEGENDĄ”�w�reżyserii�i�wykonaniu�Ewy�
Błaszczyk.
Przedstawienie�jest�koprodukcją�Teatru�Studio�oraz�Muzeum�Powstania�
Warszawskiego.
Sala�pod�Liberatorem,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego. 
Wstęp�z�zaproszeniem.

2–5 sierpnia 2021 r. poniedziałek-czwartek

20.00 SPEKTAKL�TEATRALNY�„NAZYWAM�SIĘ�TAMARA�BIAKOW�I�JESTEM�
LEGENDĄ”�w�reżyserii�i�wykonaniu�Ewy�Błaszczyk.
Przedstawienie�jest�koprodukcją�Teatru�Studio�oraz�Muzeum�Powstania�
Warszawskiego
Sala�pod�Liberatorem,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.�
Ograniczona�liczba�uczestników.
Bilety�do�nabycia�w�kasie�MPW�oraz�na:�bilety.1944.pl

3 sierpnia 2021 r. wtorek

18.00 PREMIERA�PUBLIKACJI�„ROZKAZY�DOWÓDZTWA�POWSTANIA�
WARSZAWSKIEGO”
Inauguracja�serii�„Źródła�polskie�do�Powstania�Warszawskiego”.
Audytorium�im.�Jana�Nowaka-Jeziorańskiego,�Muzeum�Powstania�
Warszawskiego.
Ograniczona�liczba�uczestników.

5 sierpnia 2021 r. czwartek

18.00 UROCZYSTOŚĆ�W�HOŁDZIE�LUDNOŚCI�CYWILNEJ�WOLI�przy�
pomniku�Pamięci�50�Tysięcy�Mieszkańców�Woli�Zamordowanych�przez�
Niemców�podczas�Powstania�Warszawskiego�1944.
Skwer�Pamięci�w�rozwidleniu�ul.�Leszno�i�al.�„Solidarności”.

19.00 Uroczyste�przejście�w�kierunku�Cmentarza�Powstańców�Warszawy�
na�Woli�upamiętniające�mieszkańców�stolicy,�którzy�zginęli�podczas�
Powstania�Warszawskiego�–�podczas�marszu�będą�wyczytywane�ich�
nazwiska.
Start:�Skwer�Pamięci�w�rozwidleniu�ul.�Leszno�i�al.�„Solidarności”.
Ograniczona�liczba�uczestników.�Wydarzenie�transmitowane�na�profilu�
Muzeum�Powstania�Warszawskiego�na�Facebooku.
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UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

20.30 Zapalenie�zniczy�na�kurhanie�przy�pomniku�Polegli�Niepokonani�i�na�
wystawie�„Zachowajmy�ich�w�pamięci”�poświęconej�ofiarom�cywilnym�
Powstania�Warszawskiego.
Park�Powstańców�Warszawy.�Ograniczona�liczba�uczestników.�
Wydarzenie�transmitowane�na�profilu�Muzeum�Powstania�
Warszawskiego�na�Facebooku.

7 sierpnia 2021 r. soBota

17.00 MASA�POWSTAŃCZA�2021.�Przejazd�rowerami�szlakiem�powstańczych�
szpitali.
Start:�park�Wolności,�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.�Ograniczona�
liczba�uczestników.�Udział�po�rejestracji:�rejestracja.1944.pl.�Wydarzenie�
transmitowane�na�profilu�Muzeum�Powstania�Warszawskiego�na�
Facebooku.

24 lipca – 2 sierpnia 2021 r. 

10.00 –
18.00

CENTRUM�INFORMACYJNE�OBCHODÓW�77.�ROCZNICY�POWSTANIA�
WARSZAWSKIEGO
Muzeum�Powstania�Warszawskiego,�ul.�Grzybowska�79 
tel.:�22�376�68�36;�22�376�68�37;�22�539�79�36
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UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE

29 lipca 2021 r. czwartek

17.00 Muzeum�Więzienia�Pawiak�–�oddział�Muzeum�Niepodległości�
w�Warszawie
Uroczystość�upamiętniająca�kolejną�rocznicę�likwidacji�przez�Niemców�
więzienia�na�Pawiaku.�W�programie�m.in.�apel�pamięci,�modlitwa�
w�intencji�Ofiar,�złożenie�kwiatów�pod�Pomnikiem�Drzewa�Pawiackiego�
i�oprawa�artystyczna�pt.�„Pawiak�’44�–�Pamiętamy!”.
ul.�Dzielna�24/26

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 „Energetycy�w�Powstaniu”.�Wydarzenie�organizowane�przez�PGE�Polską�
Grupę�Energetyczną.
skwer�Kahla,�przy�tablicy�poświęconej�Dowódcom�Obrony�Elektrowni�
Warszawskiej

13.00 „BACZYŃSKI�100”.�Premierowy�koncert�Włodka�Pawlika�z�zespołem�
przedstawiający�dwa�etapy�życia�Baczyńskiego:�młodość�i�okres�
okupacji.�Utwory�artysty�zaprezentują��m.in.:�Karolina�Gorczyca,�Antoni�
Pawlicki,�Katarzyna�Herman,�Piotr�Grabowski,�Grażyna�Barszczewska�
oraz�Jerzy�Schejbal.� 
Amfiteatr�Wolskiego�Centrum�Kultury,�ul.�Elekcyjna�17�

16.30 V�Marsz�Milczenia�'44�
Marsz�w�ciszy�i�skupieniu�dla�uczczenia�pamięci�cywili�i�Powstańców.�
Wydarzeniu�towarzyszy�wystawa�Muzeum�Dulag�121�z�Pruszkowa.�
Start:�pomnik�ul.�Kilińskiego�1
Trasa�marszu�przez�pl.�Krasińskich,�koło�Arsenału�ma�swój�koniec�przy�
kamienicy�getta�przy�ul.�Waliców�14.�
Po�zakończeniu�MM'44�(ok.�godz.�19.00)�dla�chętnych�odbędzie�się�
bezpłatna�wycieczka�autokarowa�do�Muzeum�Dulag�121�(powrót�
ok.�20.30–21.00).

ok. 
20.15

Msza�św.�na�terenie�Cmentarza�Powstańców�Warszawy�na�Woli�
organizowana�przez�Społeczny�Komitet�ds.�Cmentarza�Powstańców�
Warszawy.

2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

17.00 Msza�św.�w�intencji�kilkuset�Polaków�zamordowanych�na�terenie�
mokotowskiego�więzienia�przez�żołnierzy�SS,�podczas�pierwszych�dni�
Powstania�Warszawskiego.�Eucharystii�będzie�przewodził�ks.�Tomasz�
Trzaska,�kapelan�Muzeum�Żołnierzy�Wyklętych�i�Więźniów�Politycznych�
PRL.
Muzeum�Żołnierzy�Wyklętych�i�Więźniów�Politycznych�PRL,�
ul.�Rakowiecka�37
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UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE

7 i 8 sierpnia 2021 r. SOBOTA, NIEDZIELA

10.00 – 
17.00

Ekspozycja�unikatowych�pamiątek�powstańczych:�fotografii,�
dokumentów,�umundurowania�i�wyposażenia.�Wstęp�wolny
Muzeum�Pamięci�Powstania�Warszawskiego,�ul.�Daniłowiczowska�18B

14 września 2021 r. wtorek

14.00 Uroczyste�odsłonięcie�pomnika�„Marymonckiego�Nieśmiertelnika”�
–�poświęconego�pamięci�trzynaściorga�żołnierzy�z�drużyny�
rozpoznawczej�Zgrupowania�„Żmija”,�poległych�i�pomordowanych�77�
lat�temu�w�walce,�w�rejonie�ówczesnych�ulic�Rudzkiej,�Rajszewskiej�
i�Marii�Kazimiery.
Skwer�w�pobliżu�budynku�przy�ul.�Klaudyny�26C�(teren�Zarządu�
Spółdzielni�BM�„RUDA”)





PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH

UROCZYSTOŚCI
ŚRODOWISKOWE
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UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Batalion Harcerski „wigry”

31 lipca 2021 r. piątek

16.00 Złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy�przy�głazie�–�pomniku�Batalionu�
„Wigry”��na�skwerze�im.�Bat.�„Wigry”,�ul.�Andersa�5.

13 sierpnia 2021 r. piątek

17.00 – 
17.30

Udział�w�uroczystościach�upamiętniających�wybuch�„czołgu-pułapki”
ul.�Kilińskiego�3

Batalion „kiliŃski”

31 lipca 2021 r. piątek

17.00 
W

Złożenie�kwiatów�na�płycie�pomnikowej�poświęconej�pamięci�Baonu�
„Kiliński”�pl.�Powstańców�Warszawy
• z udziałem asysty wojskowej

20 sierpnia 2021 r. piątek

12.00 Msza�święta�w�intencji�poległych�Żołnierzy�Armii�Krajowej.
kościół�Wszystkich�Świętych�(pl.�Grzybowski�3/5)

13.10 Uroczystość�z�udziałem�pocztów�sztandarowych,�delegacji�urzędów,�
organizacji�i�samorządu�przed�tablicą�upamiętniającą�Dowódcę�
i�Powstańców�Batalionu�„Kiliński”�oraz�wszystkich�oddziałów�
powstańczych,�które�zdobywały�PAST-ę.
Gmach�PAST-y

16.00 Msza�święta�w�kościele�na�pl.�Grzybowskim

17.00 
W

Uroczystość�upamiętniająca�77.�rocznicę�zdobycia�gmachu�
PAST-y�przed�tablicą�pamiątkową�batalionu�„Kiliński”�umieszczoną�na�
fasadzie�budynku,�z�udziałem�pocztów�sztandarowych,�kombatantów�
oraz�oficjalnych�gości,�ul.�Zielna�39
• z udziałem asysty wojskowej

Batalion „iwo i ostoJa”

2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

12.00 Składanie�kwiatów�przy�tablicy�pamiątkowej�
ul.�Marszałkowska�74
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UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Batalion „odwet” i 1 szwadron strzelców motorowycH ak

31 lipca 2021 r. soBota

18.00 Msza�św.�za�poległych,�zmarłych�i�żyjących�Żołnierzy�II�Batalionu�
Szturmowego�„Odwet”�i�1.�Szwadronu�Strzelców�Motorowych
kościół�pw.�Dzieciątka�Jezus�przy�ul.�Lindleya�12

1 sierpnia 2021 r. niedziela

16.30 Apel�Poległych�przy�grobie�dowódcy�II�Batalionu�Szturmowego�
„Odwet”�Juliusza�Sobolewskiego�ps.�„Roman”
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach

środowisko Batalionów ak „gUstaw” i „Harnaś”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.30 
W

Msza�św.�w�kościele�św.�Krzyża�w�intencji�poległych�żołnierzy�
i�zmarłych�w�ostatnim�roku�członków�Środowiska�Batalionów�AK�
"Gustaw"�i�"Harnaś",�z�pocztami�sztandarowymi�Batalionów�„Gustawa”�
i�„Harnasia”�oraz�Szkoły�nr�279,�im.�naszych�Batalionów.�Wszyscy�
kombatanci�i�członkowie�środowiska�przychodzą�w�opaskach�
batalionowych�na�rękawie.�
Po�mszy�św.�złożenie�wiązanek�w�asyście�żołnierzy�z�Kompanii�
Honorowej�pod�tablicą�Batalionu�„Harnasia”�na�ul.�Krakowskie�
Przedmieście�(dom�obok�kościoła�św.�Krzyża),�przy�ul.�Kopernika�
w�miejscu�szpitala�Batalionu�„Gustaw”�
• z udziałem asysty wojskowej

15.45 Spotkanie�na�Cmentarzu�Wojskowym�–�Kwatera�24B�i�złożenie�
wiązanek�na�grobach�żołnierzy�„Gustawa”�i�„Harnasia”�z�udziałem�
pocztów�sztandarowych�Środowiska.

13 sierpnia 2021 r. piątek

16.00 Spotkanie�przy�Kolumnie�Zygmunta�i�złożenie�wiązanek�na�Starym�
Mieście�–�pod�tablicami�w�miejscach�pamięci�walk�Batalionu�„Gustaw”

17.00 Msza�św.�w�Archikatedrze�św.�Jana�Chrzciciela

18.00 
W

Udział�w�oficjalnej�uroczystości�z�Kompanią�Honorową�WP,�
organizowanej�przez�Dzielnicę�Śródmieście�w�miejscu�wybuchu�
„czołgu-pułapki”�i�złożenie�wieńca�m.in.�przez�Poczet�Sztandarowy�
Środowiska.
ul.�Kilińskiego�3�(kwatery�Batalionu�„Gustawa”)
• z udziałem asysty wojskowej
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Batalion „miotła”

2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

11.00 Złożenie�kwiatów�pod�Tablicą�Pamięci
ul.�Dzielna�60

11 sierpnia 2021 r. środa

17.00 Rondo�Zgrupowania�AK�”Radosław”.�Uroczystość�przy�kamieniu�
mjr.�Władysława�Franciszka�Mazurkiewicza�ps.�„Niebory”
ul.�Stawki�róg�ul.�Dzikiej

18.00 Msza�św.�w�intencji�poległych�Żołnierzy�Batalionów�„Miotła”,�„Czata”,�
Pięść”�w�kościele�św.�Jana�Bożego�w�Warszawie
ul.�Bonifraterska�12

Batalion „odwet” i 1. szwadron strzelców motorowycH ak

31 lipca 2021 r. soBota

18.00 Msza�św.�za�poległych,�zmarłych�i�żyjących�Żołnierzy�II�Batalionu�
Szturmowego�„Odwet”�i�1.�Szwadronu�Strzelców�Motorowych�
w�kościele�pw.�Dzieciątka�Jezus�przy�ul.�Lindleya�12

1 sierpnia 2021 r. niedziela

Apel�Poległych�przy�grobie�dowódcy�II�Batalionu�Szturmowego�
„Odwet”�Juliusza�Sobolewskiego�ps.�„Roman”
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach

Batalion „parasol”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

16.00 Uroczystości�przy�kwaterze�Batalionu�„Parasol”
Cmentarz�Powązki�Wojskowe�

5 sierpnia 2021 r. czwartek

12.00 Uroczystości�przy�tablicy�poświęconej�obronie�Pałacyku�Michla
ul.�Wolska�40

27 sierpnia 2021 r. piątek

18.00 Msza�św.�w�intencji�Adama�Borysa�„Pługa”�oraz�poległych�i�zmarłych�
żołnierzy�Batalionu�„Parasol”
ul.�Długa
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UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Batalion „rUczaJ”

29 lipca 2021 r. czwartek

10.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�i�zapalenia�zniczy�przy�budynku,�
w�którym�aresztowany�został�gen.�Stefan�Rowecki�„Grot”�
ul.�Spiska�14

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�przy�pamiątkowej�tablicy�135�plutonu
ul.�Marszałkowska,�wiadukt�nad�Trasą�Łazienkowską

10.30 Uroczystość�przy�tablicy�poległych�żołnierzy�Batalionu�„Ruczaj”�
w�kościele�Najświętszego�Zbawiciela

11.00 Uroczystość�przy�pamiątkowej�tablicy�na�budynku�„Małej�Pasty”�
ul.�Piękna�19

11.30 Apel�Poległych�przy�pomniku�poległych�żołnierzy�VII�Zgrupowania�
„Ruczaj”�i�Batalionu�„Ruczaj”�na�skwerze�noszącym�nazwę�naszego�
oddziału,�przy�zbiegu�ulic�Mokotowskiej�i�Pięknej.

17.40 Uroczystość�przy�zbiorowym�grobie�30.�Koleżanek�i�Kolegów�
135�plutonu�na�Cmentarzu�Wojskowym�na�Powązkach,�11.�rząd,�
kwatera�A�27

18.00 Uroczystość�przy�grobie�płk.�dr.�med.�Szczepana�Malczewskiego�
„Habdanka”�–�dowódcy�2.�Kompanii�Batalionu�„Ruczaj”,�na�Cmentarzu�
Wojskowym�na�Powązkach

5 października 2021 r. wtorek

18.00 Msza�święta�w�kościele�Najświętszego�Zbawiciela�w�intencji�poległych�
i�zmarłych�żołnierzy�VII�Zgrupowania�–�Batalionu�„Ruczaj”�oraz�
poległych�mieszkańców�południowej�części�Śródmieścia�Warszawy
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UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Batalion „zaremBa-piorUn”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy�przed�pomnikiem�na�skwerze�
batalionu�na�rogu�ul.�Poznańskiej�i�Wspólnej.�
Dla�Koleżanek�i�Kolegów,�którzy�jeszcze�czują�się�na�siłach,�
złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy:
–� przed�Tablicą�Pamięci�przy�ul.�Poznańskiej�12
–� przed�Tablicami�Pamięci:
� ul.�Hoża�51
� ul.�Hoża�53�(dziedziniec�klasztoru�sióstr�Rodziny�Marii)
Złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy�na�Cmentarzu�Wojskowym�na�
Powązkach,�przy�grobach:
–� �pierwszego�dowódcy�batalionu�–�rotmistrza�Romualda�

Radziwiłłowicza�ps.�„Zaremba”
–� �na�grobie�urnowym�środowiska�Żołnierzy�Bat.�AK�„Zaremba-Piorun”

Batalion „zośka”

31 lipca 2021 r. soBota

18.00 Msza�święta,�kościół�Świętego�Antoniego�Padewskiego�ul.�Senatorska

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Uroczystości�na�Cmentarzu�Powązki�Wojskowe 
Kwatera�A-20�Batalionu�„Zośka”

5 sierpnia 2021 r. czwartek

14.00 Uroczystość�przy�tablicach�upamiętniających�wyzwolenie�obozu�
„Gęsiówka”
skwer�między�ul.�M.�Anielewicza�i�ul.�Okopową

8 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Uroczystości�przy�Tablicy�Pamięci�poświęconej�Żołnierzom�Kompanii�
„Maciek”�poległym�podczas�wypadu�na�pociąg�pancerny
ul.�Ostroroga�/�róg�ul.�Tatarskiej.

17.30 Uroczystości�przy�Tablicy�na�murze�Cmentarza�Ewangelicko- 
-Augsburskiego
ul.�Młynarska�54
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11 sierpnia 2021 r. środa

16.30 Uroczystości�przy�Tablicy�por.�phm.�Konrada�Okolskiego�ps.�„Kuba”,
budynek�Zespołu�Szkół�Fototechnicznych�przy�ul.�Spokojnej

17.00 Uroczystości�przy�Tablicy�na�budynku�Zespołu�Szkół�im.�M.�Konarskiego,
tzw.�„Twierdzy”
ul.�Okopowa�55a

22 sierpnia 2021 r. niedziela

12.00 Uroczystości�rocznicowe�upamiętniające�natarcie�na�Dworzec�Gdański,�
Stadion�KS�„Polonia”,�ul.�Konwiktorska�6

18.00 �Msza�święta�w�kościele�pw.�Świętej�Trójcy,�ul.�Solec�61,�następnie�
uroczystości�pod�kamieniem�upamiętniającym�Andrzeja�Romockiego�
ps.�„Morro”�przy�ul.�Solec�oraz�pod�kamieniem�upamiętniającym�
Jerzego�Gawina�ps.�„Słoń”�przy�ul.�Czerniakowskiej

30 sierpnia 2021 r. poniedziałek

Uroczystości�rocznicowe�upamiętniające�przebicie�do�Śródmieścia:

18.00 Uroczystości�przy�tablicy�pamiątkowej�kompanii�„Giewont”
ul.�Zakroczymska�7

18.00 Msza�święta�w�kościele�pw.�św.�Antoniego�Padewskiego,
ul.�Senatorska�31

Batalion „Żywiciel”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Spotkanie�powstańców�oraz�ich�rodzin�i�sympatyków,
przy�kwaterze�„Żywiciela”�na�Cmentarzu�Wojskowym�na�Powązkach.

zgrUpowanie „cHroBry i”

31 sierpnia 2021 r. wtorek

11.30 Uroczystości�przy�pomniku�Batalionu�„Chrobry�I”�przy�Pasażu�Simonsa
(obecnie�część�Ogrodu�Krasińskich):�msza�polowa,�odczytanie�
fragmentów�relacji�żołnierzy�batalionu�z�okresu�walk�o�Pasaż,�
Apel�Poległych.
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zgrUpowanie „cHroBry ii”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

15.00 Zbiórka�przy�bramie�Cmentarza�Wojskowego�na�Powązkach,�
odwiedzane�mogiły:
–� śp.�Zygmunta�Brejnaka
–� śp.�Witolda�Pileckiego
–� śp.�Mirosława�Biernackiego�–�Drużynowego�Szarych�Szeregów
oraz�Tablica�Pamięci�Zgrupowania�AK�„Chrobry�II”

3 sierpnia 2021 r. wtorek

12.00 Złożenie�wiązanek�i�zapalenie�zniczy
ul.�Żelazna,�róg�Alei�Jerozolimskich

13.00 Hołd�poległym�Powstańcom�–�przy�Obelisku�z�Tablicą�Pamięci�
na�skwerze�Zgrupowania�AK�„Chrobry�II”
ul.�Chmielna�/�Miedziana

zgrUpowanie „kryBar”

31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Indywidualne�składanie�kwiatów�w�miejscach�pamięci�na�Powiślu�oraz�na�
cmentarzach�warszawskich,�w�tym�przy�pomniku�Grupy�Bojowej�„Krybar”�
na�Cmentarzu�Wojskowym�na�Powązkach.

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Msza�św.�w�kościele�pw.�św.�Teresy�w�intencji�Powstańców�Grupy�
Bojowej�„Krybar”�oraz�mieszkańców�Powiśla�–�ul.�Tamka�4a,
bezpośrednio�po�mszy�–�złożenie�kwiatów�pod�tablicą�
ul.�Tamka�3

11.30 Złożenie�kwiatów�pod�pomnikiem�Grupy�Bojowej�„Krybar”
ul.�Tamka�vis-à-vis�Pałacu�Ostrogskich�

12.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�pod�tablicą�upamiętniającą�żołnierzy�
Grupy�Bojowej�"Krybar"�poległych�w�walkach�o�Uniwersytet�Warszawski
ul.�Krakowskie�Przedmieście�26/28,�Dziedziniec�Główny�

23 sierpnia 2021 r. poniedziałek

18.00 Msza�św.�w�intencji�Powstańców�Grupy�Bojowej�„Krybar”�kompanii�
„Lewar”,�w�rocznicę�zdobycia�kościoła�św.�Krzyża�oraz�II�szturmu�na�
Uniwersytet�Warszawsk
kościół�pw.�Świętego�Krzyża,�ul.�Krakowskie�Przedmieście�3�
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zgrUpowanie „kryska”

28 lipca 2021 r. środa

18.00 Uroczysta�msza�święta�poprzedzająca�rocznicę�rozpoczęcia�walk�
powstańczych�na�Czerniakowie
kościół�Matki�Bożej�Częstochowskiej,�ul.�Zagórna�5

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Spotkanie�–�Kwatera�„Kryski”
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach

26 września 2021 r. niedziela

10.00 Uroczysta�msza�święta�poświęcona�uczczeniu�rocznicy�zakończenia�
walk�powstańczych�na�Czerniakowie
kościół�Przemienienia�Pańskiego�przy�ul.�Solec

zgrUpowanie „iwo – ostoJa”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

12.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�i�zapalenia�zniczy�przy�tablicy�
pamiątkowej�
ul.�Marszałkowska�74

światowy związek Żołnierzy armii kraJoweJ

1 sierpnia 2021 r. niedziela

W Uroczyste�złożenie�kwiatów�przed�Obeliskiem�„Ludziom�i�Ojczyźnie�
1809–2009”
gmach�Rektoratu�Warszawskiego�Uniwersytetu�Medycznego
ul.�Żwirki�Wigury,�róg�Trojdena
• z udziałem asysty wojskowej

i reJon „marianowo-Brzozów” Vii oBwodU „oBroŻa”

LEGIONOWO

1 sierpnia 2021 r. niedziela

8.45 Złożenie�kwiatów�w�kwaterze�wojennej�cmentarza�legionowskiego
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10.00 Uroczystości�międzygminne�na�granicy�Legionowa�i�Chotomowa,�
przy�obelisku�upamiętniającym�żołnierzy�AK�poległych�w�walce�
o�zablokowanie�linii�kolejowej�Modlin–Warszawa

12.00 Uroczystości�przy�pomniku�poległych�harcerzy�Szarych�Szeregów�na�
Osiedlu�Batorego
„Powstańcza”�gra�miejska�dla�młodzieży�zorganizowana�przez�Hufiec�
ZHP�i�Muzeum�Historyczne�w�Legionowie

17.00 Uroczystość�centralna�przy�pomniku�Polski�Walczącej�na�Rondzie�AK.�
Godzina�„W”

18.00 Msza�św.�w�kościele�pw.�św.�Józefa�Oblubieńca�NMP�przy�ul.�marsz.�
J.�Piłsudskiego�5

JABŁONNA

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Uroczystości�międzygminne�na�granicy�Legionowa�i�Chotomowa

17.00 Uroczystość�gminna�na�skwerze�„Alfy”�i�„Skiby”

NIEPORĘT

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Uroczystość�gminna�na�placu�Wolności:�Godzina�„W”�–�syrena�
alarmowa,�przemówienia.�
Złożenie�kwiatów:�przy�pomniku�AK�na�placu�Wolności�w�Nieporęcie,�
na�cmentarzu�przy�grobie�żołnierzy�AK�oraz�Bronisława�Tokaja,�na�
miejscu�rozstrzelania�żołnierzy�w�lesie�nieporęckim,�przy�pomniku�
Szarych�Szeregów�w�Zegrzu�Południowym

SEROCK

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Apel�pamięci�z�udziałem�wojskowej�asysty�honorowej,�uroczystość�pod�
tablicą�pamięci�na�serockim�rynku
„Sierpniowa�Ballada”�–�spektakl�muzyczny�na�serockim�rynku
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WIELISZEW

1 sierpnia 2021 r. niedziela

6.00 – 
16.00

Ultramaraton�Powstańca�na�trasie�o�długości�63�km�indywidualnie�
lub�w�sztafetach.�Trasa�powiązana�jest�z�historycznym�szlakiem�Polski�
Walczącej.

16.00 Msza�św.�w�intencji�żołnierzy�Armii�Krajowej�I�Rejonu�VII�Obwodu�
„Obroża”�i�złożenie�wiązanek�pod�tablicą�poświęconą�żołnierzom�
Armii�Krajowej�–�kościół�parafialny�pw.�Przemienienia�Pańskiego�
w�Wieliszewie

17.00 Minuta�ciszy�w�Godzinę�„W”�na�cmentarzu�parafialnym�w�Wieliszewie,�
następnie�złożenie�wiązanek�na�mogile�żołnierza�Armii�Krajowej�Jana�
Lący

około 
17.30

Złożenie�wiązanek�pod�pomnikiem�w�miejscu�straceń�na�Nowopolu�
w�Michałowie-Reginowie

pUłk „Baszta” i inne mokotowskie oddziały powstaŃcze

(organizator dzielnica mokotów m.st. warszawy)

1 sierpnia 2021 r. niedziela

9.00 Składanie�wiązanek�pod�Obeliskiem�upamiętniającym�miejsce�
pierwszego�boju�Batalionu�„Karpaty”�Pułku�AK�Baszta
Aleja�Wyścigowa�przy�ul.�Puławskiej�266

10.00 Uroczystości�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”�
upamiętniającym�Powstańców�Mokotowa,�żołnierzy�AK�„Baszta”�
i�innych�oddziałów�V�obwodu�10�Dywizji�im.�Macieja�Rataja.�W�trakcie�
uroczystości�nastąpi�podniesienie�flagi�państwowej,�zapalenie�„ognia�
pamięci”�przyniesionego�przez�„Sztafetę�pokoleń”�z�Grobu�Nieznanego�
Żołnierza,�włączenie�iluminacji�pomnika.�Uroczystości�będą�miały�
charakter�ogólnomiejski.�Z�powodu�prac�rewitalizacyjnych�Kopca�
Powstania�Warszawskiego�przy�ul.�Bartyckiej�obchody�w�parku�
Dreszera�będą�główną�uroczystością�w�dzielnicy
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera

11.30 Składanie�wiązanek�pod�Obeliskiem�upamiętniającym�119�żołnierzy�
Armii�Krajowej,�Powstańców�Mokotowa,�pomordowanych�przez�
Niemców�już�po�kapitulacji,�po�27�września�1944�r.
ul.�Dworkowa�2
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17.30 Składanie�wiązanek�pod�kwaterą�pułku�„Baszta”�na�Cmentarzu�
Wojskowym
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach,�kwatera�nr�A20,�
ul.�Powązkowska�43/45

2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

16.30 – 
17.00

Składanie�wiązanek�pod�tablicą�pamiątkową�oraz�w�„Krypcie�
Męczenników”�w�Kolegium�Księży�Jezuitów,�ul.�Rakowiecka�61

17.00 Msza�święta�w�intencji�ofiar�zamordowanych�w�Powstaniu�
Warszawskim�
Sanktuarium�św.�Andrzeja�Boboli�przy�ul.�Rakowieckiej�61,�róg�
ul.�Wołoskiej

4 sierpnia 2021 r. środa

12.00 Składanie�wiązanek�pod�tablicą�upamiętniającą�Krzysztofa�Kamila�
Baczyńskiego
ul.�Tadeusza�Hołówki�3

27 września 2021 r. poniedziałek

9.00 Msza�święta�w�intencji�ofiar�Powstania�Warszawskiego�i�składanie�
kwiatów�pod�tablicą�pamięci�w�kościele�św.�Michała�Archanioła,�przy�
ul.�Puławskiej�95

10.15 Składanie�wiązanek�pod�tablicą�„Mieszkańcom�Mokotowa”�postawioną�
w�hołdzie�dla�osób�cywilnych�poległych�w�obronie�ojczyzny.
ul.�Puławska�w�parku�Morskie�Oko,�przy�przystanku�autobusowym�
„Dworkowa�02”

11.00 Uroczystości�związane�z�77.�rocznicą�zakończenia�walk�powstańczych�
na�Mokotowie�pod�Obeliskiem�upamiętniającym�119�żołnierzy�Armii�
Krajowej,�Powstańców�Mokotowa,�pomordowanych�przez�Niemców�
już�po�kapitulacji,�po�27�września�1944�r.�Podczas�uroczystości�nastąpi�
wręczenie�odznaczeń�pamiątkowych�„Baszta�Wiernym�Przyjaciołom”�
(Amicitiae�Fidelium)�przyznawaną�przez�Kapitułę�Odznaki�Pamiątkowej�
Pułku�Armii�Krajowej�„Baszta”.
ul.�Dworkowa�2
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2 października 2021 r. soBota

18.00 Uroczystości�związane�z�77.�rocznicą�zakończenia�Powstania�
Warszawskiego�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”.�W�trakcie�
uroczystości�nastąpi�opuszczenie�flagi�państwowej,�odprowadzenie�
„ognia�pamięci”�przez�„Sztafetę�pokoleń”�do�Grobu�Nieznanego�
Żołnierza,�wyłączenie�iluminacji�pomnika.
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera

3, 10, 17, 24 sierpnia 2021 r. oraz 7, 14, 21 września 2021 r.

18.00 Śpiewanki�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera,�wejście�od�ul.�Puławskiej

FUndacJa polskiego paŃstwa podziemnego

31 lipca 2021 r. soBota

12.00 Złożenie�kwiatów�na�płycie�pomnikowej�poświęconej�pamięci�
żołnierzy�Batalionu�„Kiliński”�
pl.�Powstańców�Warszawy

20 sierpnia 2021 r. piątek

12.00 Msza�św.�w�kościele�pw.�Wszystkich�Świętych

13.30 Uroczystość�upamiętniająca�77.�rocznicę�zdobycia�gmachu�PAST-y�
przed�tablicą�pamiątkową�Batalionu�„Kiliński”,�umieszczoną�na�
fasadzie�budynku,�z�udziałem�pocztów�sztandarowych,�kombatantów�
oraz�oficjalnych�gości
ul.�Zielna�39

środowisko 7pp ak „garłUcH” i Bazy lotniczeJ „łUŻyce”

1 sierpnia 2021 r. niedziela

11.00 – 
12.00

Uroczystości�przy�pomniku�–�kapliczce�Bazy�Lotniczej�„Łużyce”�i��głazie�
7�pp�AK�„Garłuch”,�przemówienia�okolicznościowe,�modlitwa,�złożenie�
kwiatów.
róg�ul.�Żwirki�i�Wigury�i�ul.�Komitetu�Obrony�Robotników

”





UROCZYSTOŚCI
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Bemowo

25 lipca 2021 r. niedziela

17.00 – 
18.00

Uroczystość�patriotyczna�przed�tablicą�poświęconą�Powstańcom�
AK�Obwodu�„Żywiciel”�poległym�2�sierpnia�1944�r.�na�przedpolach�
Boernerowa.�Wystawienie�posterunku�honorowego,�modlitwa�
w�intencji�Powstańców,�odczytanie�Apelu�Poległych�oraz�uroczyste�
złożenie�kwiatów�z�udziałem�wojskowej�asysty�honorowej
ul.�Westerplatte/róg�Grotowskiej.

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Godzina�„W”�w�hołdzie�Powstańcom�Warszawskim
Teren�przed�Urzędem�Dzielnicy�Bemowo,�ul.�Powstańców�Śląskich�70�
(róg�ul.�Górczewskiej)

18.30 „Warszawa�1944�–�Pamiętamy”�–�koncert�pieśni�patriotycznych�
i�powstańczych�w�wykonaniu�zespołu�„Ferajna�z�Hoovera”�oraz�chóru�
„Bemcanto”
Amfiteatr�Bemowo,�ul.�Raginisa�1�–�park�Górczewska

Koncert�upamiętni�77.�rocznicę�wybuchu�Powstania�Warszawskiego.�
W��programie�usłyszymy�wiele�pieśni�powstańczych,�okupacyjnych�
i�patriotycznych,�które�w�niezwykle�poruszający�sposób�przywrócą�
pamięć�o�uczestnikach�walk�o�stolicę.�„Sanitariuszka�Małgorzatka”�
czy�„Warszawskie�dzieci”�to�jedynie�niektóre�utwory,�jakie�mieszkańcy�
dzielnicy�Bemowo�i�warszawiacy�będą�mogli�zaśpiewać�wspólnie�
z�artystami�podczas�koncertu.

BIAŁOŁĘKA

1 sierpnia 2021 r. niedziela

12.00 Złożenie�wieńca�przy�Kwaterze�Wojennej,�w�której�pochowani�są�
żołnierze�5�i�6�Kompanii�2�Batalionu�1�Rejonu�krypt.�„Brzozów”�VII�
Obwodu�„OBROŻA”�Okręgu�Warszawskiego�Armii�Krajowej
Cmentarz�Parafialny�na�Tarchominie

12.30 Złożenie�wiązanki�przy�Pomniku�Małych�Powstańców�
Szkoła�Podstawowa�nr�344�im.�Powstańców�Warszawskich
ul.�Erazma�z�Zakroczymia�15

17.05 Koncert�i�wspólne�śpiewanie�z�mieszkańcami�pieśni�i�piosenek�
powstańczych�oraz�z�okresu�okupacji
parking�przed�Urzędem�Dzielnicy�Białołęka�m.st.�Warszawy
ul.�Modlińska�197
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21 września 2021 r. wtorek

12.00 Uroczystość�patriotyczna�przy�Kwaterze�Wojennej,�w�rocznicę�śmierci�
żołnierzy�5�i�6�Kompanii�2�Batalionu�1�Rejonu�krypt.�„Brzozów”�VII�
Obwodu�„OBROŻA”�Okręgu�Warszawskiego�Armii�Krajowej�z�udziałem�
kombatantów,�mieszkańców�Białołęki,�przedstawicieli�Rady�i�Zarządu�
Dzielnicy�Białołęka,�uczniów�oraz�asysty�honorowej�z�Batalionu�
Reprezentacyjnego�Wojska�Polskiego
Cmentarz�Parafialny�na�Tarchominie

22 września 2021 r. środa

12.00 Koncert�dla�uczniów�„Elegia�o�chłopcu�polskim”�z�tekstami�
K.K.�Baczyńskiego�w�wykonaniu�Grzegorza�Wilka�z�zespołem
Białołęcki�Ośrodek�Kultury,�ul.�V.�van�Gogha�1.�
Koncert�ma�przybliżyć�postać�K.K.�Baczyńskiego,�nie�tylko�jako�
żołnierza,�powstańca,�ale�przede�wszystkim�jako�młodego�chłopaka,�
który�niczym�się�nie�różnił�od�uczniów�szkół�–�słuchaczy�koncertu.�

Bielany

1 sierpnia 2021 r. niedziela

12.00 Msza�święta�za�poległych�w�walce�o�Lotnisko�Bielańskie
kościół�pw.�Matki�Bożej�Królowej�Pokoju�na�Młocinach
ul.�Dzierżoniowska�7

13.00 Uroczystość�patriotyczna�upamiętniająca�walkę�o�Lotnisko�Bielańskie,�
przy�pomniku�ku�czci�poległych�Żołnierzy�AK�„Grupy�Kampinos”
ul.�Michaliny�10�oraz�przy�mogile�w�Lesie�Młocińskim

2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

11.00 Uroczyste�złożenie�kwiatów�oraz�zapalenie�zniczy�przy�bielańskich�
miejscach�pamięci�narodowej�–�spotkanie�pod�tablicą�na�ścianie�
budynku�Domu�Dziecka�im.�Maryny�Falskiej,�upamiętniającą�szpital�
powstańczy
Al.�Zjednoczenia�34

6 sierpnia 2021 r. piątek

17.00 Powstańcze�śpiewanie�przy�muralu�na�Piechotkowie.
�„Okrąglak”�przy�ul.�Skalbmierskiej�7,�na�podwórku�pomiędzy�blokami.
W�repertuarze�usłyszymy�i�zaśpiewamy�piosenki�takie�jak:�„Pałacyk�
Michla”,�„Warszawskie�dzieci”�czy�„Deszcz,�jesienny�deszcz”.�Piosenki�
zaśpiewa�zespół�„Sonanto”.
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2 sierpnia – 28 września 2021 r.

Wystawa�„Dzieci�w�Powstaniu�Warszawskim”.
Biblioteka�Publiczna�im.�Stanisława�Staszica�na�Bielanach,�ul.�Romaszewskiego�19.
W�galerii�Biblioteki�będzie�prezentowana�wystawa�przedstawiająca�zdjęcia�dzieci�
podczas�Powstania�Warszawskiego.�Wystawa�jest�przygotowywana�we�współpracy�
z�Muzeum�Powstania�Warszawskiego.

mokotów

1 sierpnia 2021 r. niedziela

9.00 Składanie�wiązanek�pod�obeliskiem�upamiętniającym�miejsce�
pierwszego�boju�Batalionu�„Karpaty”�Pułku�AK�Baszta,�gdzie�w�dniu�
1�sierpnia�1944�roku�Godziny�„W”�zginęło�68�powstańców,�żołnierzy�
Kompanii�K-1,�K-2,�K-3.
Aleja�Wyścigowa�przy�ul.�Puławskiej�266
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

10.00 Uroczystości�związane�z�77.�rocznicą�wybuchu�Powstania�
Warszawskiego�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”�
upamiętniającym�Powstańców�Mokotowa,�żołnierzy�AK�„Baszta”�
i�innych�oddziałów�V�obwodu�10�Dywizji�im.�Macieja�Rataja,�walczących�
od�1�sierpnia�do�27�września�1944�r.
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera
W�trakcie�uroczystości�nastąpi�podniesienie�flagi�państwowej,�
zapalenie�„ognia�pamięci”�przyniesionego�przez�„Sztafetę�pokoleń”�
z�Grobu�Nieznanego�Żołnierza,�włączenie�iluminacji�pomnika.�
Uroczystości�będą�miały�charakter�ogólnomiejski.�Z�powodu�prac�
rewitalizacyjnych�Kopca�Powstania�Warszawskiego�przy�ul.�Bartyckiej,�
obchody�w�parku�G.�Orlicz-Dreszera�będą�główną�uroczystością�
w�dzielnicy.�

11.30 Składanie�wiązanek�pod�obeliskiem�upamiętniającym�119�żołnierzy�
Armii�Krajowej,�Powstańców�Mokotowa,�pomordowanych�przez�
Niemców�już�po�kapitulacji,�po�27�września�1944�r.
ul.�Dworkowa�2
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

17.30 Składanie�wiązanek�pod�kwaterą�pułku�„Baszta”�na�Cmentarzu�
Wojskowym.
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach,�kwatera�nr�A20
ul.�Powązkowska�43/45
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

21.00 Uroczystości�z�Kopca�Powstania�Warszawskiego�zostały�przeniesione�
do�parku�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera�na�godz.�10.00.
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2 sierpnia 2021 r. poniedziałek

16.30 – 
17.00

Składanie�wiązanek�pod�tablicą�pamiątkową�i�w�„Krypcie�
Męczenników”�w�Kolegium�Księży�Jezuitów�oraz�o�godz.�17.00�msza�
święta�w�intencji�ofiar�zamordowanych�w�Powstaniu�Warszawskim
Sanktuarium�św.�Andrzeja�Boboli�przy�ul.�Rakowieckiej�61,�róg�
ul.�Wołoskiej.�
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

4 sierpnia 2021 r. środa

12.00 Składanie�wiązanek�pod�tablicą�upamiętniającą�Krzysztofa�Kamila�
Baczyńskiego�w�77.�rocznicę�śmierci
ul.�Tadeusza�Hołówki�3
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

Sejm�ustanowił�2021�Rokiem�Krzysztofa�Kamila�Baczyńskiego.

od 8 sierpnia do 26 września 2021 (w kaŻdą niedzielę)

od
17.00

Posterunki�honorowe�w�parku�gen.�G.�Orlicz-Dreszera�przy�pomniku�
„Mokotów�Walczący�1944”.�Symbolicznie,�przez�63�minuty,�Straż�
Miejska,�żołnierze�Pułku�Ochrony�im.�gen.�dyw.�Bolesława�Wieniawy-
Długoszowskiego�(Jednostka�Wojskowa�2414),�policjanci�z�Garnizonu�
Stołecznego�wystawią�posterunki�honorowe�przy�pomniku�„Mokotów�
Walczący�1944”
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera

27 września 2021 r. poniedziałek

9.00 Msza�święta�w�intencji�ofiar�Powstania�Warszawskiego�i�składanie�
kwiatów�pod�tablicą�pamięci�w�kościele�św.�Michała�Archanioła 
przy�ul.�Puławskiej�95.
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

10.15 Składanie�wiązanek�pod�tablicą�„Mieszkańcom�Mokotowa”�postawioną�
w�hołdzie�dla�osób�cywilnych�poległych�w�obronie�ojczyzny
ul.�Puławska�w�parku�Morskie�Oko,�przy�przystanku�autobusowym 
„Dworkowa�02”
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym



42

UROCZYSTOŚCI DZIELNICOWE

11.00 Uroczystości�związane�z�77.�rocznicą�zakończenia�walk�powstańczych�
na�Mokotowie�pod�obeliskiem�upamiętniającym�119�żołnierzy�Armii�
Krajowej,�Powstańców�Mokotowa,�pomordowanych�przez�Niemców�
już�po�kapitulacji,�po�27�września�1944�r.�Podczas�uroczystości�nastąpi�
wręczenie�odznaczeń�pamiątkowych�„Baszta�Wiernym�Przyjaciołom”�
(Amicitiae�Fidelium)�przyznawaną�przez�Kapitułę�Odznaki�Pamiątkowej�
Pułku�Armii�Krajowej�„Baszta”.
ul.�Dworkowa�2
• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym

20.00 Koncert�w�wykonaniu�Reprezentacyjnego�Zespołu�Artystycznego�
Wojska�Polskiego�w�77.�rocznicę�Powstania�Warszawskiego�oraz�
zakończenia�walk�na�Mokotowie
kościół�pw.�św.�Andrzeja�Boboli�w�Warszawie,�ul.�Rakowiecka�61
• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym

2 października 2021 r. soBota

18.00 Uroczystości�związane�z�77.�rocznicą�zakończenia�Powstania�
Warszawskiego�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”,�
upamiętniającym�Powstańców�Mokotowa,�żołnierzy�AK�„Baszta”�
i�innych�oddziałów�V�obwodu�10�Dywizji�im.�Macieja�Rataja,�walczących�
od�1�sierpnia�do�27�września�1944�r.
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera
W�trakcie�uroczystości�nastąpi�opuszczenie�flagi�państwowej,�
odprowadzenie�„ognia�pamięci”�przez�„Sztafetę�pokoleń”�do�Grobu�
Nieznanego�Żołnierza,�wyłączenie�iluminacji�pomnika.�Uroczystości�
będą�miały�charakter�ogólnomiejski.�Z�powodu�prac�rewitalizacyjnych�
Kopca�Powstania�Warszawskiego�przy�ul.�Bartyckiej,�obchody�w�parku�
gen.�G.�Orlicz-Dreszera�będą�główną�uroczystością�zakończenia�
Powstania�Warszawskiego�w�dzielnicy.�

3, 10, 17, 24 sierpnia oraz 7, 14, 21 września 2021 r.

18.00 Śpiewanki�przy�pomniku�„Mokotów�Walczący�1944”
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera,�wejście�od�ul.�Puławskiej
Wspólne�śpiewanie�piosenek�powstańczych�zostało�przeniesione 
pod�pomnik�„Mokotów�Walczący�1944”�w�parku�gen.�Gustawa�Orlicz- 
-Dreszera,�w�związku�z�rewitalizacją�Kopca�Powstania�Warszawskiego�
przy�ul.�Bartyckiej
• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym

od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.

Wystawa�plenerowa�poświęcona�Powstańcom�Warszawskim�z�pułku�AK�„Baszta”
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera,�od�strony�ul.�Puławskiej
• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym
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od 4 sierpnia do 2 października 2021 r.

Wystawa�plenerowa�poświęcona�K.K.�Baczyńskiemu�pt.�„Znów�wędrujemy�
ciepłym�krajem�–�Krzysztof�Kamil�Baczyński,�twórca�wielowymiarowy”
park�gen.�Gustawa�Orlicz-Dreszera,�wejście�od�ul.�Kazimierzowskiej
• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym

ocHota

1 sierpnia 2021 r. niedziela

9.00 Uroczystość�złożenia�kwiatów�pod�tablicą�upamiętniającą�podpisanie�
przez�płk.�dypl.�Antoniego�Chruściela�„Montera”,�dowódcę�Okręgu�
Warszawskiego�Armii�Krajowej,�rozkazu�rozpoczęcia�Powstania�
Warszawskiego
ul.�Filtrowa�68

W�imieniu�Rady�i�Zarządu�Dzielnicy�Ochota�m.st.�Warszawy�zostaną�
złożone�wiązanki�kwiatów,�a�także�zapalone�znicze�w�miejscach�
pamięci�narodowej�na�terenie�Dzielnicy�Ochota�związanych�
z�Powstaniem�Warszawskim�1944�r.

19.00 Kameralny�koncert�muzyki�klasycznej�„W�hołdzie�Powstańcom”.�
Wystąpi�kwartet�smyczkowy.
park�Szczęśliwicki�(dojście�do�placu�parkowego,�na�którym�odbędzie�
się�koncert,�od�strony�pętli�autobusowej�przy�ul.�K.�Dickensa)

11 sierpnia 2021 r. środa

17.00 77.�rocznica�zakończenia�walk�powstańczych�na�Ochocie
godz.�17.00�–�uroczysta�msza�święta�za�dusze�poległych�
i�pomordowanych�żołnierzy�IV�Obwodu�Armii�Krajowej�Warszawa�
Ochota
ok.�godz.�18.00�–�bezpośrednio�po�mszy�świętej�odbędzie�się�uroczysty�
przemarsz�do�miejsc�pamięci�narodowej�upamiętniających�wydarzenia�
z�1944�r.,�złożenie�kwiatów�oraz�zapalenie�zniczy.
kościół�św.�Jakuba,�ul.�Grójecka�38

praga-połUdnie

30 lipca 2021 r. piątek

Objazd�miejsc�pamięci�związanych�z�Powstaniem�Warszawskim�na�terenie�
dzielnicy�Praga-Południe:

11.00 Tablica�poświęcona�pamięci�Antoniego�Żurowskiego
ul.�Grochowska�274
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11.00 Tablica�poświęcona�pamięci�Bronisława�Chajęckiego
ul.�Grochowska�274

11.40 Tablice�pamięci�żołnierzy�AK�6�Obwodu
kościół�pw.�św.�Wincentego�Pallottiego,�ul.�Skaryszewska�12

11.50 Tablica�w�hołdzie�Żołnierzom�229.�Plutonu�9.�Kompani�Dywersyjnej�
„Żniwiarz”�(Oddziału�Dywersji�Bojowej�„DB�17”)�Kedywu�Obwodu�II�
Żoliborz�„Żywiciel”�Obwodu�Warszawa�Armii�Krajowej
ul.�Skaryszewska�2

12.20 Tablica�upamiętniająca�uczestników�przepraw�przez�Wisłę
kościół�pw.�Apostołów�Jana�i�Pawła
ul.�Kapelanów�AK

12.50 Pomnik�upamiętniający�Jana�Szypowskiego�„Leśnika”
park�im.�Jana�Szypowskiego�„Leśnika”,�ul.�Kwatery�Głównej

13.15 Tablica�poświęcona�pamięci�płk.�Tadeusza�Schollenbergera
kościół�pw.�Najczystszego�Serca�Maryi,�plac�gen.�Piotra�Szembeka

13.40 Pomnik�Józefa�Polińskiego
park�J.�Polińskiego,�w�rejonie�ulic:�Garwolińskiej,�Szaserów,�Kobielskiej

14.00 Tablica�pamiątkowa�w�hołdzie�żołnierzom�i�harcerzom�6-XXVI�
Obwodu�Pragi�Armii�Krajowej�w�parku�OPAK
park�OPAK�przy�ul.�Grochowskiej

14.20 Pomnik�poświęcony�żołnierzom�21.�Warszawskiego�Pułku�Piechoty�
Dzieci�Warszawy
al.�Waszyngtona�przy�ul.�Grenadierów

29 sierpnia 2021 r. niedziela

19.00 PIOSENKI�NA�BARYKADZIE�1944
plac�gen.�Piotra�Szembeka

18 września 2021 r. soBota

11.00 Piknik�historyczny�„Praga-Południe�pamięta.�77.�rocznica�wybuchu�
Powstania�Warszawskiego”
park�Obwodu�Armii�Krajowej�Praga

15.00 Inscenizacja�„Praga-Południe�pamięta.�77.�rocznica�wybuchu�Powstania�
Warszawskiego”�
ul.�Bliska/Kamionkowska
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20-22 września 2021 r.

10.00 Żywe�Lekcje�Historii�„Praga-Południe�pamięta.�77.�rocznica�wybuchu�
Powstania�Warszawskiego”
park�Obwodu�Armii�Krajowej�Praga

praga-północ

29 lipca 2021 r. czwartek

10.00 Uroczystość�złożenia�wieńców.
Co�roku�składane�są�kwiaty�przy�Małej�Paście.�Tablica�na�budynku�
upamiętnia�zdobycie�1�sierpnia�1944�roku�przez�Powstańców�z�6-XXVI
Obwodu�AK�Praga�budynków�centrali�telefonicznej�–�Filia�PAST-y.�
Budynek�centrali�telefonicznej�był�otoczony�2-metrowym�murem,�
prowadziła�do�niego�żelazna�brama,�ubezpieczona�od�wewnątrz�
bunkrem.�Obsadziła�ją�załoga�niemiecka,�wzmocniona�przed�godziną�
„W”�dodatkowymi�siłami.�Sieć�telefoniczna�automatyczna�przestała�
działać�na�Pradze�2�sierpnia�w�godzinach�rannych,�po�wycofaniu�się�
oddziałów�powstańczych�z�Centrali.
Mała�PASTA,�ul.�Brzeska

1 sierpnia 2021 r. niedziela

ok.
17.20

Uroczystość�złożenia�wieńców�na�skwerze�płk.�Antoniego�Żurowskiego.
W�czasie�Powstania�Warszawskiego�był�dowódcą�walk�na�Pradze.�Po�
krótkich,�lecz�krwawych�i�niezwykle�intensywnych�walkach�zarządził�
6�sierpnia,�w�porozumieniu�z�KG�AK,�ponowne�przejście�swoich�
oddziałów�do�działań�konspiracyjnych.
skwer�płk.�A.�Żurowskiego

remBertów

1 sierpnia 2021 r. niedziela

16.00 Złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy�przez�przedstawicieli�Rady�
i�Zarządu�Dzielnicy�Rembertów�m.st.�Warszawy�na�grobie�gen.�
Antoniego�Chruściela�„Montera”,�dowódcy�Powstania�Warszawskiego,�
mieszkańca�Rembertowa
Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach
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17.00 Oddanie�hołdu�Powstańcom�Warszawskim�przez�mieszkańców�
Dzielnicy�Rembertów:�
–� minuta�ciszy�w�hołdzie�Powstańcom�Warszawskim�–�Godzina�„W”
–� odegranie�Hymnu�Rzeczypospolitej�Polskiej
–� modlitwa�w�intencji�Powstańców�Warszawskich
–� ceremonia�złożenia�kwiatów�i�zapalenia�zniczy
–� koncert�pieśni�powstańczych
pomnik�Obrońców�Radiostacji�Komendy�Głównej�Armii�Krajowej,�
u�zbiegu�ulic�Gawędziarzy�i�Haubicy

śródmieście

13 sierpnia 2021 r. piątek

Uroczystości�„Dnia�Pamięci�Starówki”

16.00 Składanie�kwiatów�i�zapalanie�zniczy�w�miejscach�pamięci�narodowej�
na�terenie�Starego�i�Nowego�Miasta�(tj.�pl.�Zamkowy�15/19,�ul.�
Rycerska�12/róg�Wąskiego�Dunaju,�Międzymurze/okolice�Wąskiego�
Dunaju,�ul.�Podwale�25,�ul.�Kilińskiego�2,�ul.�Długa�13/15,�ul.�Długa�7,�
ul.�Świętojerska�4,�ul.�Przyrynek�2/róg�Kościelnej,�ul.�Sanuguszki�1)

17.30 Uroczystości�przy�głazie�upamiętniającym�wybuch�„czołgu-pułapki”�
przy�ul.�Kilińskiego�3

19.00 Msza�święta�w�Archikatedrze�św.�Jana�Chrzciciela

UrsUs

1 sierpnia 2021 r. niedziela

17.00 Uroczystość�główna�–�złożenie�kwiatów
pomnik�przy�ul.�Cierlicka

16.30 Złożenie�kwiatów�na�mogiłach�powstańczych
Cmentarz�przy�ul.�Rakuszanki

18.00 Uroczysta�msza�święta
kościół�św.�Józefa�Oblubieńca�NMP
ul.�gen.�K.�Sosnkowskiego�34

19.30 Koncert�okolicznościowy�–�pt.�„Warszawo�ma�–�Ursus�śpiewa�(nie)�
zakazane�piosenki”�w�wykonaniu�dziecięco-młodzieżowego�zespołu�
Young�Ursus�Voices.�Koncert�przepleciony�będzie�wspomnieniami,�
wierszami.�Wspólne�śpiewanie�z�mieszkańcami�powstańczych�
piosenek.
park�Czechowicki,�ul.�Spisaka
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targówek

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Złożenie�kwiatów�przy�pomniku�„Reduta�Bródnowska”
skrzyżowanie�ulic�Wysockiego�i�Bartniczej

17.00 „Śpiewanki�Powstańcze”�–�koncert�z�okazji�77.�rocznicy�wybuchu�
Powstania�Warszawskiego�zacznie�się�w�parku�Bródnowskim�o�g.�17.00�
minutą�ciszy�i�zadumy.
Wystąpią�soliści:�Marta�Schnura�–�alt,�Mateusz�Michałowski�–�bas�oraz�
zespól�Passacaglia�d’amore�w�składzie:�Stanisław�Tomanek�–�skrzypce,�
Maciej�Skowroński�–�wiolonczela,�Zbigniew�Górski�–�kontrabas,�Joanna�
Przewoźniczuk�–�flet,�Zenon�Kaszewski�–�klarnet,�Marcin�Ostałowski�–�
fagot,�Dagmara�Dudzińska�–�fortepian.
Na�program�złożą�się�piosenki�powstańcze:�„Warszawskie�dzieci”,�
„Marsz�Śródmieścia”,�„Pałacyk�Michla”,�„Marsz�Żoliborza”,�„Chłopcy�
silni�jak�stal”,�„Marsz�robotników�Elektrowni”,�„Kompania�1114”,�„Dziś�
idę�walczyć�Mamo”,�„Marsz�Mokotowa”,�„Marsz�kompanii�K3”,�„Na�
wojenkę�poszli�chłopcy”,�„Zośka”,�„Sanitariuszka�Małgorzata”,�„Mała�
dziewczyna�z�AK”.�Usłyszymy�również�poezję�walczącej�Warszawy�
autorów:�Krzysztofa�Kamila�Baczyńskiego,�Tadeusza�Gajcego,�Józefa�
Szczepańskiego�„Ziutka”.
Koncert�finansowany�przez�m.st.�Warszawa,�realizowany�przez�Fundację�
Artystyczną�Concentus�Pro�Arte.
park�Bródnowski

Ursynów

1 sierpnia 2021 r. niedziela

9.00 Składanie�kwiatów�przez�przedstawicieli�Środowiska�Pułku�AK�
„Baszta”,�ursynowskiego�koła�ZKRPiBWP�oraz�władze�Dzielnic�
Ursynowa�i�Mokotowa�pod�głazem�upamiętniającym�walki�Batalionu�
„Karpaty”�Pułku�AK�„Baszta”,�w�natarciu�na�koszary�niemieckiego�pułku�
kawalerii�SS�oraz�pod�tablicą�memoratywną�poświęconą�pamięci�
pomordowanych�więźniów�politycznych�i�żołnierzy�AK�przez�UB�
w�latach�1945–1956.
Tor�Wyścigów�Konnych�–�brama�wjazdowa,�ul.�Puławska�266/ 
al.�Wyścigowa

17.00 Uroczyste�wciągnięcie�na�maszt�flag�Powstania�Warszawskiego�oraz�
koncert�pt.�„Śpiewajmy�razem�piosenki�powstańcze”
Urząd�Dzielnicy�Ursynów,�al.�Komisji�Edukacji�Narodowej�61
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wawer

31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Gra�terenowa,�w�której�mogą�uczestniczyć�mieszkańcy�w�każdym�wieku.�Na�
pierwszych�30�osób,�które�przejdą�sprawnie�trasę,�będą�czekały�nagrody�w�postaci�
proporczyka�/�breloczka�ze�znakiem�Polski�Walczącej.
WCK�Filia�Aleksandrów�/�teren�wokół�Morskiego�Oka

31 lipca 2021 r. soBota

17.00 Koncert�plenerowy�„Warszawo�ma”�–�wstęp�wolny
Koncert�piosenek�powstańczych�i�okupacyjnych�połączony�
z�deklamacją�poezji�Krzysztofa�Kamila�Baczyńskiego�w�wykonaniu�
zespołu�TheTonacja
WCK�Filia�Anin,�ul.�V�Poprzeczna�13

1 sierpnia 2021 r. niedziela

11.00 Wystawa�prac�plastycznych�mieszkańców�Wawra�„Pamiętamy”,�
dotycząca�wydarzeń�z�1944�roku�(malarstwo,�rzeźba,�grafika,�rękodzieło)�
–�wstęp�wolny
WCK�Filia�Radość,�ul.�Powojowa�2

12.00 Otwarte spotkanie z piosenką powstańczą� � � �
Śpiewanie piosenek powstańczych z chórem „Mokka” – dyrygent Ewa� � � � � � � � �
Jurkiewicz
Czytanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego� � � �
skwer przy fontannie osiedlowej / Marysin Wawerski, ul. Korkowa 13� � � � � � � � �

17.00 Koncert�„Adam�Anusiewicz�–�Bard�Warszawy�w�piosence�powstańczej,�
warszawskiej�i�popularnej”
WCK�Filia�Zastów,�ul.�Lucerny�13
• koncert – za okazaniem wejściówki

17.00 Koncert�Damiana�Ukeje�–�wstęp�wolny�
Koncert�z�okazji�rocznicy�wybuchu�Powstania�Warszawskiego�oraz�
Roku�K.K.�Baczyńskiego
Plener�–�Międzylesie,�parking�przed�Urzędem�Dzielnicy�Wawer
ul.�Żegańska�1a

19.00 Wernisaż�wystawy�fotograficznej�z�Muzeum�Powstania�Warszawskiego�
–�wstęp�wolny
WCK�Filia�Falenica�–�Budynek�Kulturoteki�–�ul.�Walcownicza�2
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14 sierpnia 2021 r. soBota

17.30 Złożenie�kwiatów�pod�pomnikiem�Lotników�Alianckich
Góra�Lotnika

od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.

Wystawa�okolicznościowa�„Barykada�44”�–�symboliczna�barykada�powstańcza�
wybudowana�przed�budynkiem�Urzędu�Dzielnicy�Wawer�przez�Bibliotekę�
Publiczną�w�Dzielnicy�Wawer�m.st.�Warszawy
ściana�budynku�Urzędu�Dzielnicy�Wawer�przy�ul.�Żegańskiej�1

wesoła

30 lipca 2021 r. soBota

21.00 Seans�filmowy�–�film�„Baczyński”�reż.�Kordian�Piwowarski,�Polska�2013�r.,�
70�min.
Ośrodek�Kultury�w�Dzielnicy�Wesoła�m.st.�Warszawy�ul.�Starzyńskiego�21
•  Bezpłatna projekcja filmowa w plenerze, oBowiązuje wcześniejsza 

rejestracja, wstęp za okazaniem Biletu

1 sierpnia 2021 r. niedziela

16.50 – 
17.30

Uroczyste�złożenie�kwiatów�i�zapalenie�zniczy�pod�pomnikiem�
Żołnierzy�Armii�Krajowej
pomnik�Żołnierzy�Armii�Krajowej�III�Plutonu�V�Kompanii�„Dęby”�
i�Harcerzy�Szarych�Szeregów�Rój�„Wierna�Rzeka”�z�terenu�Starej�Miłosnej,�
teren�parafii�Najświętszego�Serca�Pana�Jezusa�przy�ul.�Borkowskiej�1
•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. 

mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie 
oBowiązujących wytycznych sanitarnych.

18.00 – 
19.00

Uroczysta�msza�święta
kościół�pw.�św.�Antoniego�Padewskiego,�parafia�Najświętszego�Serca�
Pana�Jezusa�przy�ul.�Borkowskiej�1
•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. 

mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie 
oBowiązujących wytycznych sanitarnych.

19.00 – 
20.00

Koncert�okolicznościowy�z�okazji�77.�rocznicy�wybuchu�Powstania�
Warszawskiego
Kościół�pw.�św.�Antoniego�Padewskiego,�parafia�Najświętszego�Serca�
Pana�Jezusa�przy�ul.�Borkowskiej�1
•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. 

mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie 
oBowiązujących wytycznych sanitarnych.
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wilanów

1 sierpnia 2021 r. niedziela

16.00 Msza�św.�na�cmentarzu�przy�ul.�Wiertniczej

17.00 Złożenie�wieńców�na�grobach�powstańczych�przy�ul.�Wiertniczej,�
minuta�ciszy,�salwa�honorowa

17.00 Msza�św.�na�Cmentarzu�Powstańczym�przy�ul.�Przyczółkowej
Apel�Poległych
Złożenie�wieńców

18.00 Koncert�„WOLNE�ŚPIEWANIE”�przy�oranżerii�w�ogrodach�Muzeum�
Pałacu�Króla�Jana�III�w�Wilanowie
•  uroczystość za okazaniem zaproszenia – Bilety wstępu zgodnie z cennikiem 

pałacu

włocHy

1 sierpnia 2021 r. niedziela

11.00 – 
12.00

Uroczystości�przy�pomniku�–�kapliczce�Bazy�Lotniczej�„Łużyce”�i��głazie�
7�pp�AK�„Garłuch”,�przemówienia�okolicznościowe,�modlitwa,�złożenie�
kwiatów.
róg�ul.�Żwirki�i�Wigury�i�ul.�Komitetu�Obrony�Robotników

16 września 2021 r. czwartek

16.00 – 
19.00

Uroczystości�upamiętniające�deportację�mężczyzn�z�Włoch�do�
niemieckich�obozów�koncentracyjnych�
róg�ul.�Świerszcza�i�ul.�Cienistej

16.00 Pomnik�w�parku�Kombatantów�we�Włochach�–�przemówienia�
okolicznościowe,�modlitwa,�złożenie�kwiatów,�koncert

18.00 Msza�św.�w�intencji�poległych,�pomordowanych�i�zmarłych�ofiar�
deportacji�i�Powstania�Warszawskiego
parafia�pw.�św.�Teresy�od�Dzieciątka�Jezus�i�Męczenników�Rzymskich,�
ul.�Rybnicka�27

wola

31 lipca 2021 r. soBota

13.00 Miejsce�pamięci�Zgrupowania�„Waligóra”�–�uroczyste�złożenie�kwiatów,�
warta�honorowa
ul.�Wolska,�róg�ul.�Młynarskiej
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14.00 Miejsce�pamięci�Zgrupowania�„Radosław”�–�uroczyste�złożenie�
kwiatów,�warta�honorowa
ul.�Okopowa,�róg�ul.�Mireckiego

17.00 Koncert�pt.�„Piosenka�w�Powstaniu�Warszawskim”�w�ramach�obchodów�
77.�rocznicy�wybuchu�Powstania�Warszawskiego
park�E.�Szymańskiego

31 lipca, 1 sierpnia – cały dzieŃ 2021 r.

Inscenizacja�barykady�powstańczej
skwer�Lacherta

1 sierpnia 2021 r. niedziela

18.30 – 
20.00

Centralne�uroczystości�rocznicowe�–�kurhania�przy�pomniku�Polegli�
Niepokonani�upamiętniająca�obrońców�i�mieszkańców�Woli,�którzy�
stracili�życie�w�sierpniu�1944�r.�Uroczyste�złożenie�kwiatów,�warta�
honorowa
ul.�Wolska�174/176

3 sierpnia 2021 r. wtorek

13.00 Miejsce�pamięci�Zgrupowania�„Chrobry�II”,�uroczyste�złożenie�kwiatów,�
warta�honorowa.
skwer�Zgrupowania�Armii�Krajowej�„Chrobry�II”�ul.�Chmielna�132/134

14.00 Miejsce�pamięci�Zgrupowania�„Chrobry�I”,�uroczyste�złożenie�kwiatów,�
warta�honorowa.
ul.�Chłodna�róg�ul.�Żelaznej�

4 sierpnia 2021 r. środa

18.00 Uroczyste�odsłonięcie�tablicy�z�nazwą�skweru,�koncert
skwer�„Sierpnia�1944”,�zbieg�ulic�Wolskiej�i�Płockiej

5 sierpnia 2021 r. czwartek

10.00 Uroczyste�złożenie�kwiatów�przy�tablicy�pamięci�harcerek�Drużyny�
nr�100�im.�E.�Plater�Harcerskiego�Patrolu�Sanitarnego�Obwodu�AK�WOLA
ul.�Karolkowa�53

11.45 Uroczyste�złożenie�wiązanki,�warta�honorowa
ul.�Wolska�43�(Fabryka�Franaszka)

12.00 Miejsce�pamięci�batalionu�„Parasol”�Zgrupowania�„Radosław”�–�
uroczyste�złożenie�kwiatów,�warta�honorowa
Pałacyk�Michla,�ul.�Wolska�40
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14.00 Centralne�uroczystości�–�„Gęsiówka”�–�miejsce�pamięci�batalionu�
„Zośka”�Zgrupowania�„Radosław”�–�uroczyste�złożenie�kwiatów,�warta�
honorowa
skwer�między�ul.�M.�Anielewicza�a�ul.�Okopową

16.00 Miejsce�największej�egzekucji�na�Woli�–�uroczyste�złożenie�kwiatów,�
warta�honorowa
ul.�Górczewska�32

18.00 Centralne�uroczystości�rocznicowe�w�hołdzie�ludności�cywilnej�
Woli�z�okazji�ogólnowarszawskiego�Dnia�Pamięci�Mieszkańców�Woli�
wymordowanych�przez�Niemców�podczas�Powstania�Warszawskiego,�
Pomnik�poświęcony�50�tysiącom�mieszkańców�Woli�zamordowanym�
przez�Niemców�podczas�Powstania�Warszawskiego�w�1944�r.
skwer�Pamięci�u�zbiegu�ul.�Leszno�i�al.�„Solidarności”

6 sierpnia 2021 r. piątek

18.30 Miejsce�poświęcone�pamięci�rozstrzelonych�przez�Niemców�6�sierpnia�
1944�roku�redemptorystów�oraz�harcerzy�„Szarych�Szeregów”�hufców-
rojów�„Giewont”�i��„Giermkowie�Wolności�”�pełniących�ofiarnie�służbę�
w�okresie�okupacji�i�Powstania�Warszawskiego.
msza�św.�i�uroczyste�złożenie�kwiatów
ul.�Karolkowa�49�

7 sierpnia 2021 r. soBota

od 
10.00

Bieg�Pamięci�w�parku�im.�E.�Szymańskiego

21 sierpnia 2021 r. soBota

17.00 Miejsce�poświęcone�pamięci�Wojtusia�Zalewskiego.�Uroczyste�złożenie�
kwiatów
ul.�Pereca�9
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ŻoliBorz

30 lipca 2021 r. piątek

Sprzątanie�grobów�powstańczych�–�Cmentarz�Wojskowy�na�Powązkach,�kwatera�
„Żywiciela”

31 lipca 2021 r. soBota

10.00 – 
11.00
W

Pomnik�AK�„Żywiciel”�na�skwerze�„Żywiciela”�(park�im.�Żołnierzy�
„Żywiciela”�przy�ul.�ks.�J.�Popiełuszki)
•  uroczystości z asystą wojskową i oprawą muzyczną, złożenie wieńców 

i kwiatów

ok 
11.15

Złożenie�wieńców�i�kwiatów�pod�płytą�upamiętniającą�poległych�
żołnierzy�IV�Batalionu�OW�PPS�im.�Jarosława�Dąbrowskiego
ul.�A.�Próchnika

1 sierpnia 2021 r. niedziela

10.00 Symboliczne�upamiętnienie�pierwszych�strzałów�powstańczych.
ul.�Z.�Krasińskiego�pomiędzy�ul.�J.�Kochowskiego�a�ul.�P.�Suzina�(pas�
zieleni)

15 sierpnia 2021 r. niedziela

14.30 Uroczystość�przed�pomnikiem�poległych�w�walkach�o�Dworzec�
Gdański�(u�zbiegu�ul.�A.�Mickiewicza�i�gen.�J.�Zajączka)
Część�oficjalna�poprzedzona�jest�mszą�w�parafii�św.�Stanisława�Kostki�
o�godz.�13.00
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komUnikacJa mieJska

trasy dodatkowych linii autoBusowych w dniu 1 sierpnia 2021 r.:

912 Linia jednokierunkowa:�POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY�–�Powązkowska�
–�Okopowa�–�Towarowa�–�Prosta�–�Kasprzaka�–�Wolska�–�Fort�Wola�–�
CM.�WOLSKI.

922 W obu kierunkach:�POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY�–�Powązkowska�–�
Krasińskiego�–�pl.�Wilsona�–�Słowackiego�–�METRO�MARYMONT.

944 W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: DW.�CENTRALNY�
–�Emilii�Plater�–�Świętokrzyska–�Marszałkowska�–�pl.�Bankowy�
–�al.�Solidarności�–�Okopowa�–�Powązkowska�–�POWĄZKI-CM.�
WOJSKOWY.
W kierunku krańca Dw. Centralny: POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY�
–�Powązkowska�–�Okopowa�–�al.�Solidarności�–�pl.�Bankowy�–�
Marszałkowska�–�Świętokrzyska�–�Rondo�ONZ�–�al.�Jana�Pawła�II�–�
tunel�–�DW.�CENTRALNY.

970 W obu kierunkach: DW.�WSCHODNI�(KIJOWSKA)�–�Kijowska�–�
Targowa�–�al.�Solidarności�–�most�Śląsko-Dąbrowski�–�al.�Solidarności�
–�Okopowa�–�Powązkowska�–�POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY.

980 W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: CHEŁMSKA�–�
Czerniakowska�–�Gagarina�–�Belwederska�–�Al.�Ujazdowskie�–�pl.�
Trzech�Krzyży�–�Nowy�Świat�–�Al.�Jerozolimskie�–�Marszałkowska�
–�Królewska�–�pl.�Piłsudskiego�–�Focha�–�Moliera�–�Senatorska�–�pl.�
Bankowy�–�Andersa�–�Nowolipki�–�Zamenhofa�–�Anielewicza�–�
Okopowa�–�Powązkowska�–�POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY.�
W kierunku krańca Chełmska: POWĄZKI-CM.�WOJSKOWY�
–�Powązkowska�–�Okopowa�–�Anielewicza�–�Andersa�–�pl.�
Bankowy-�Senatorska�–�Wierzbowa�–�pl.�Piłsudskiego�–�Królewska�–�
Marszałkowska�–�Al.�Jerozolimskie�–�Bracka�–�pl.�Trzech�Krzyży�–�Al.�
Ujazdowskie�–�Belwederska�–�Gagarina�–�Czerniakowska�–�Chełmska�
–�CHEŁMSKA.

linia tramwajowa w oBsługiwana taBorem zaBytkowym

14.00 –
19.00

W obu kierunkach: PL.�NARUTOWICZA�–�Grójecka�–�pl.�Zawiszy�–�
Towarowa�–�MUZEUM�POWSTANIA�WARSZAWSKIEGO�–�Towarowa�
–�Okopowa�–�al.�Solidarności�–�Wolska�–�CM.�WOLSKI.

ramowe godziny kursowania:

linia�912:�godz.�17:30�–�20:00,
linia�922:�godz.�14:30�–�21:00,
linia�944:�godz.�14:00�–�21:00,
linia�970:�godz.�14:00�–�21:00,
linia�980:�godz.�14:00�–�21:00.
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	zachęcam do uczestniczenia w nich wraz z nami.

	Cześć i chwała Bohaterom Warszawy!
	Cześć i chwała Bohaterom Warszawy!

	Rafał Trzaskowski 
	Rafał Trzaskowski 

	prezydent m.st. Warszawy
	prezydent m.st. Warszawy


	Figure
	Figure
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE


	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI

	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY
	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH


	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE


	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek


	10.30
	10.30
	10.30

	.Uroczystość.wmurowania.kamienia.węgielnego.pod.budowę.Izby.
	.Uroczystość.wmurowania.kamienia.węgielnego.pod.budowę.Izby.
	.Uroczystość.wmurowania.kamienia.węgielnego.pod.budowę.Izby.
	Pamięci.przy.Cmentarzu.Powstańców.Warszawy.na.Woli

	park.Powstańców.Warszawy
	park.Powstańców.Warszawy

	•
	•
	 wstęp z zaproszeniem

	• transmisja on-line: http://www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie


	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek


	11.00
	11.00
	11.00

	Spotkanie.Powstańców.Warszawskich.z.Prezydentem.Rzeczypospolitej.Polskiej.Andrzejem.Dudą.i.Prezydentem.m.st..Warszawy.Rafałem.Trzaskowskim
	Spotkanie.Powstańców.Warszawskich.z.Prezydentem.Rzeczypospolitej.Polskiej.Andrzejem.Dudą.i.Prezydentem.m.st..Warszawy.Rafałem.Trzaskowskim
	Uroczystość.nadania.orderów.i.odznaczeń.państwowych.przez.Prezydenta.Rzeczypospolitej.Polskiej
	park.Wolności.przy.Muzeum.Powstania.Warszawskiego
	•
	•
	 wstęp z zaproszeniem

	• transmisja on-line: http://www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystość.przy.kamieniu.„Żołnierzom.Żywiciela”
	Uroczystość.przy.kamieniu.„Żołnierzom.Żywiciela”
	park.im..Żołnierzy.„Żywiciela”.przy.ul..ks..J..Popiełuszki


	14.00
	14.00
	14.00

	Uroczysta.Sesja.Rady.m.st..Warszawy.
	Uroczysta.Sesja.Rady.m.st..Warszawy.
	Pałac.Kultury.i.Nauki,.Sala.Ratuszowa,.pl..Defilad.1


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczysta.msza.św..polowa
	Uroczysta.msza.św..polowa
	pl..Krasińskich.przy.pomniku.Powstania.Warszawskiego
	•
	•
	 wstęp z zaproszeniem



	19.00
	19.00
	19.00

	Apel.Pamięci..Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Powstania.Warszawskiego
	Apel.Pamięci..Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Powstania.Warszawskiego
	pl..Krasińskich.przy.pomniku.Powstania.Warszawskiego
	•
	•
	 wstęp z zaproszeniem

	• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	9.00
	9.00
	9.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.podpisanie.przez.płk..dypl..Antoniego.Chruściela.„Montera”.rozkazu.rozpoczęcia.Powstania.Warszawskiego
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.podpisanie.przez.płk..dypl..Antoniego.Chruściela.„Montera”.rozkazu.rozpoczęcia.Powstania.Warszawskiego
	ul..Filtrowa.68


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystość.pod.pomnikiem.„Mokotów.Walczący.1944”.–.podniesienie.flagi.państwowej.na.maszt,.zapalenie.„ognia.pamięci”,.włączenie.iluminacji.pomnika.na.63.dni
	Uroczystość.pod.pomnikiem.„Mokotów.Walczący.1944”.–.podniesienie.flagi.państwowej.na.maszt,.zapalenie.„ognia.pamięci”,.włączenie.iluminacji.pomnika.na.63.dni
	park.im..gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera
	Uroczystość przeniesiona z Kopca Powstania Warszawskiego z godz. 21.00 do parku im. gen. G. Orlicz-Dreszera z powodu rewitalizacji terenu przy Kopcu PW


	11.30
	11.30
	11.30

	Składanie.kwiatów.pod.obeliskiem.Pamięci.Żołnierzy.AK.Powstańców.Mokotowa
	Składanie.kwiatów.pod.obeliskiem.Pamięci.Żołnierzy.AK.Powstańców.Mokotowa
	ul..Dworkowa


	9.30 – 11.30
	9.30 – 11.30
	9.30 – 11.30

	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Stanisława.Jankowskiego.„Agatona”
	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Stanisława.Jankowskiego.„Agatona”
	zbieg.ulic.Karowej.i.Browarnej


	11.30 – 13.30
	11.30 – 13.30
	11.30 – 13.30

	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.gen..Zbigniewa.Ścibor-Rylskiego.„Motyla”
	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.gen..Zbigniewa.Ścibor-Rylskiego.„Motyla”
	park.im..marsz..Edwarda.Rydza-Śmigłego


	13.15
	13.15
	13.15

	Uroczystość.składania.kwiatów.pod.pomnikiem.gen..Stefana.Roweckiego.„Grota”
	Uroczystość.składania.kwiatów.pod.pomnikiem.gen..Stefana.Roweckiego.„Grota”
	róg.ul..F..Chopina.i.Al..Ujazdowskich


	14.00
	14.00
	14.00

	Uroczystość.przy.pomniku.Polskiego.Państwa.Podziemnego.i.Armii.Krajowej.
	Uroczystość.przy.pomniku.Polskiego.Państwa.Podziemnego.i.Armii.Krajowej.
	róg.ulic.Wiejskiej.i.J..Matejki


	16.00 – 17.15
	16.00 – 17.15
	16.00 – 17.15

	Składanie.kwiatów.na.grobie.gen..Antoniego.Chruściela.„Montera”
	Składanie.kwiatów.na.grobie.gen..Antoniego.Chruściela.„Montera”
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach.(kw..D.18,.rz..L.01,.gr..1)


	16.30 – 18.30
	16.30 – 18.30
	16.30 – 18.30

	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Matki
	Składanie.kwiatów.pod.pomnikiem.Matki
	Składanie.kwiatów.przy.tablicy.upamiętniającej.Szare.Szeregi
	Składanie.kwiatów.przy.kamieniu.upamiętniającym.Mieszkańców.Warszawy.Cywilów.i.Powstańców,.którzy.podczas.Powstania.Warszawskiego.1944.r..zostali.wywiezieni.i.zamordowani.w.obozach.koncentracyjnych
	park.Powstańców.Warszawy


	17.00
	17.00
	17.00

	Godzina.„W”.–.oddanie.hołdu.Powstańcom
	Godzina.„W”.–.oddanie.hołdu.Powstańcom
	Pomnik.Gloria.Victis,.Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach
	• wstęp z zaproszeniem
	• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie


	18.30 
	18.30 
	18.30 

	Uroczystość.składania.kwiatów.na.kurhanie.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani,.w.którym.znajdują.się.prochy.ponad.50..tysięcy.mieszkańców.stolicy.poległych.w.Powstaniu.Warszawskim
	Uroczystość.składania.kwiatów.na.kurhanie.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani,.w.którym.znajdują.się.prochy.ponad.50..tysięcy.mieszkańców.stolicy.poległych.w.Powstaniu.Warszawskim
	Cmentarz.Powstańców.Warszawy.na.Woli
	•
	•
	 wstęp z zaproszeniem

	• transmisja on-line: www.um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie


	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek


	14.00
	14.00
	14.00

	Uroczystość.upamiętniająca.zdobycie.przez.Batalion.„Zośka”.Obozu.„Gęsiówka”
	Uroczystość.upamiętniająca.zdobycie.przez.Batalion.„Zośka”.Obozu.„Gęsiówka”
	skwer.między.ul..M..Anielewicza.i.ul..Okopową


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystość.w.hołdzie.ludności.cywilnej.Woli.pod.pomnikiem.Pamięci.50.Tysięcy.Mieszkańców.Woli.Zamordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.1944.r.
	Uroczystość.w.hołdzie.ludności.cywilnej.Woli.pod.pomnikiem.Pamięci.50.Tysięcy.Mieszkańców.Woli.Zamordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.1944.r.
	skwer.Pamięci.w.rozwidleniu.ul..Leszno.i.al..„Solidarności”.


	19.00
	19.00
	19.00

	Marsz.Pamięci.–.uroczyste.przejście.w.kierunku.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.
	Marsz.Pamięci.–.uroczyste.przejście.w.kierunku.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.


	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota


	12.00 
	12.00 
	12.00 

	Odsłonięcie.pomnika.,,Kobietom.Powstania.Warszawskiego”
	Odsłonięcie.pomnika.,,Kobietom.Powstania.Warszawskiego”
	pl..Krasińskich


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystość.zakończenia.obchodów.77..rocznicy.Powstania.Warszawskiego.–.opuszczenie.flagi.państwowej,.przeniesienie.ognia.do..Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.wyłączenie.iluminacji.pomnika.
	Uroczystość.zakończenia.obchodów.77..rocznicy.Powstania.Warszawskiego.–.opuszczenie.flagi.państwowej,.przeniesienie.ognia.do..Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.wyłączenie.iluminacji.pomnika.
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera.
	Uroczystość przeniesiona z Kopca Powstania Warszawskiego do parku G. Orlicz-Dreszera z powodu rewitalizacji terenu przy Kopcu PW


	KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ze względu na zaplanowane prace rewitalizacyjne uroczystości na Kopcu przy ul. Bartyckiej nie odbędą się w 2021 r.
	KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ze względu na zaplanowane prace rewitalizacyjne uroczystości na Kopcu przy ul. Bartyckiej nie odbędą się w 2021 r.
	KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – ze względu na zaplanowane prace rewitalizacyjne uroczystości na Kopcu przy ul. Bartyckiej nie odbędą się w 2021 r.






	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE


	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE
	UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE


	Figure
	Figure
	UROCZYSTOŚCI 
	UROCZYSTOŚCI 
	UROCZYSTOŚCI 
	ORGANIZOWANE PRZEZ 
	MUZEUM POWSTANIA 
	WARSZAWSKIEGO


	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI

	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY
	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH


	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota
	24 lipca 2021 r. soBota


	21.00
	21.00
	21.00

	KONCERT.TOMASZA.ORGANKA.i.jego.gości:.Magdy.Umer,.Ralpha.Kaminskiego,.Klaudii.Szafrańskiej.oraz.premiera.płyty.„Ocali.nas.miłość”
	KONCERT.TOMASZA.ORGANKA.i.jego.gości:.Magdy.Umer,.Ralpha.Kaminskiego,.Klaudii.Szafrańskiej.oraz.premiera.płyty.„Ocali.nas.miłość”
	Park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego
	Ograniczona.liczba.uczestników..Bilety.do.nabycia.w.kasie.MPW.oraz.na:.bilety.1944.pl..Wydarzenie.transmitowane.w.TVN24.


	24 lipca – 6 sierpnia 2021 r. soBota-piątek
	24 lipca – 6 sierpnia 2021 r. soBota-piątek
	24 lipca – 6 sierpnia 2021 r. soBota-piątek


	„PAMIĘĆ.»W«.KADRZE”..3..edycja.konkursu.fotograficznego.na.najlepsze.zdjęcie.wykonane.podczas.obchodów.rocznicy.Powstania.Warszawskiego..Regulamin.konkursu.na:.www.1944.pl..Fotografie.należy.wysłać.na:.foto@1944.pl
	„PAMIĘĆ.»W«.KADRZE”..3..edycja.konkursu.fotograficznego.na.najlepsze.zdjęcie.wykonane.podczas.obchodów.rocznicy.Powstania.Warszawskiego..Regulamin.konkursu.na:.www.1944.pl..Fotografie.należy.wysłać.na:.foto@1944.pl
	„PAMIĘĆ.»W«.KADRZE”..3..edycja.konkursu.fotograficznego.na.najlepsze.zdjęcie.wykonane.podczas.obchodów.rocznicy.Powstania.Warszawskiego..Regulamin.konkursu.na:.www.1944.pl..Fotografie.należy.wysłać.na:.foto@1944.pl


	25 lipca 2021 r. niedziela
	25 lipca 2021 r. niedziela
	25 lipca 2021 r. niedziela


	15.00
	15.00
	15.00

	„TWOJA.KLISZA.Z.POWSTANIA:.ARTYŚCI.W.POWSTANIU”15..edycja.fotograficznej.gry.miejskiej.na.terenie.Śródmieścia.i.Powiśla..Ograniczona.liczba.uczestników..Udział.po.rejestracji:rejestracja.1944.pl
	„TWOJA.KLISZA.Z.POWSTANIA:.ARTYŚCI.W.POWSTANIU”15..edycja.fotograficznej.gry.miejskiej.na.terenie.Śródmieścia.i.Powiśla..Ograniczona.liczba.uczestników..Udział.po.rejestracji:rejestracja.1944.pl
	 
	 



	18.00
	18.00
	18.00

	MSZA.ŚWIĘTA.Z.UDZIAŁEM.POWSTAŃCÓW,.HARCERZY.I.WARSZAWIAKÓW
	MSZA.ŚWIĘTA.Z.UDZIAŁEM.POWSTAŃCÓW,.HARCERZY.I.WARSZAWIAKÓW
	Park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego
	Ograniczona.liczba.uczestników..Wydarzenie.transmitowane.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.


	26 lipca 2021 r. poniedziałek
	26 lipca 2021 r. poniedziałek
	26 lipca 2021 r. poniedziałek


	17.00
	17.00
	17.00

	AKCJA.MUZYCZNA.„JEDNYM.GŁOSEM”..Premiera.teledysku.do.utworu.„Warszawskie.dzieci”.wykonanego.przez.wirtualny.chór.
	AKCJA.MUZYCZNA.„JEDNYM.GŁOSEM”..Premiera.teledysku.do.utworu.„Warszawskie.dzieci”.wykonanego.przez.wirtualny.chór.


	18.00
	18.00
	18.00

	PREMIERA.KSIĄŻKI.SEBASTIANA.PAWLINY.„MOTYL..ŚCIBOR-RYLSKI..101.LAT.POLSKI,.CZYLI.OPOWIEŚĆ.O.GENERALE”
	PREMIERA.KSIĄŻKI.SEBASTIANA.PAWLINY.„MOTYL..ŚCIBOR-RYLSKI..101.LAT.POLSKI,.CZYLI.OPOWIEŚĆ.O.GENERALE”
	Sala.pod.Liberatorem,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego..Ograniczona.liczba.uczestników.


	27 lipca 2021 r. wtorek
	27 lipca 2021 r. wtorek
	27 lipca 2021 r. wtorek


	18.00
	18.00
	18.00

	WERNISAŻ.WYSTAWY.„HELLO.HELKA..NOWELKA.NA.PAPIER.I.WOJNĘ”
	WERNISAŻ.WYSTAWY.„HELLO.HELKA..NOWELKA.NA.PAPIER.I.WOJNĘ”
	Sala.pod.Liberatorem,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.Wstęp.z.zaproszeniem.
	 



	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek


	18.00
	18.00
	18.00

	POCZĄTEK.ZLOTU.HARCERSKIEGO.„NASZE.POJUTRZE…”
	POCZĄTEK.ZLOTU.HARCERSKIEGO.„NASZE.POJUTRZE…”
	Udział.po.wcześniejszej.rejestracji.


	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek


	11.00
	11.00
	11.00

	SPOTKANIE.POWSTAŃCÓW.WARSZAWSKICH.Z.PREZYDENTEM.RZECZYPOSPOLITEJ.POLSKIEJ.ANDRZEJEM.DUDĄ.I.PREZYDENTEM.M.ST..WARSZAWY.RAFAŁEM.TRZASKOWSKIM
	SPOTKANIE.POWSTAŃCÓW.WARSZAWSKICH.Z.PREZYDENTEM.RZECZYPOSPOLITEJ.POLSKIEJ.ANDRZEJEM.DUDĄ.I.PREZYDENTEM.M.ST..WARSZAWY.RAFAŁEM.TRZASKOWSKIM
	Uroczystość.nadania.odznaczeń.państwowych.przez.Prezydenta.Rzeczypospolitej.Polskiej.
	park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.Wstęp.z.zaproszeniem.dla.Powstańców.i.ich.rodzin..Wydarzenie.transmitowane.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.
	 



	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	11.00
	11.00
	11.00

	RODZINNA.GRA.EDUKACYJNA.„CZYM.SKORUPKA.ZA.MŁODU,.CZYLI.PARAGRAFÓWKA.Z.BOHATERAMI”
	RODZINNA.GRA.EDUKACYJNA.„CZYM.SKORUPKA.ZA.MŁODU,.CZYLI.PARAGRAFÓWKA.Z.BOHATERAMI”
	Gra.ukazująca.ciekawe.fakty.z.dzieciństwa.bohaterów.„Kamieni.na.szaniec”,.w.dwóch.wersjach:.mobilnej.i.stacjonarnej.
	park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego..Ograniczona.liczba.uczestników..Udział.po.rejestracji:.rejestracja.1944.pl


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	„WOLNOŚĆ.ŁĄCZY”..Akcja.społeczna.w.miejscach.pamięci.Powstania.Warszawskiego.na.terenie.całej.Warszawy.
	„WOLNOŚĆ.ŁĄCZY”..Akcja.społeczna.w.miejscach.pamięci.Powstania.Warszawskiego.na.terenie.całej.Warszawy.


	18.00
	18.00
	18.00

	ZAKOŃCZENIE.ZLOTU.HARCERSKIEGO.„NASZE.POJUTRZE…”
	ZAKOŃCZENIE.ZLOTU.HARCERSKIEGO.„NASZE.POJUTRZE…”
	Muzeum.Powstania.Warszawskiego


	20.30
	20.30
	20.30

	„WARSZAWIACY.ŚPIEWAJĄ.(NIE)ZAKAZANE.PIOSENKI”
	„WARSZAWIACY.ŚPIEWAJĄ.(NIE)ZAKAZANE.PIOSENKI”
	Wspólne.śpiewanie.piosenek.powstańczych.z.udziałem.orkiestry.i.chóru.pod.kierownictwem.Jana.Stokłosy.
	park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.
	Ograniczona.liczba.uczestników..Udział.po.rejestracji:rejestracja.1944.pl..Śpiewniki.do.pobrania.na:.www.1944.pl..Wydarzenie.transmitowane.w.TVP1.oraz.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.
	 



	24.00
	24.00
	24.00

	UROCZYSTA.PRAPREMIERA.SPEKTAKLU.TEATRALNEGO.„NAZYWAM.SIĘ.TAMARA.BIAKOW.I.JESTEM.LEGENDĄ”.w.reżyserii.i.wykonaniu.Ewy.Błaszczyk.
	UROCZYSTA.PRAPREMIERA.SPEKTAKLU.TEATRALNEGO.„NAZYWAM.SIĘ.TAMARA.BIAKOW.I.JESTEM.LEGENDĄ”.w.reżyserii.i.wykonaniu.Ewy.Błaszczyk.
	Przedstawienie.jest.koprodukcją.Teatru.Studio.oraz.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.
	Sala.pod.Liberatorem,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.Wstęp.z.zaproszeniem.
	 



	2–5 sierpnia 2021 r. poniedziałek-czwartek
	2–5 sierpnia 2021 r. poniedziałek-czwartek
	2–5 sierpnia 2021 r. poniedziałek-czwartek


	20.00
	20.00
	20.00

	SPEKTAKL.TEATRALNY.„NAZYWAM.SIĘ.TAMARA.BIAKOW.I.JESTEM.LEGENDĄ”.w.reżyserii.i.wykonaniu.Ewy.Błaszczyk.
	SPEKTAKL.TEATRALNY.„NAZYWAM.SIĘ.TAMARA.BIAKOW.I.JESTEM.LEGENDĄ”.w.reżyserii.i.wykonaniu.Ewy.Błaszczyk.
	Przedstawienie.jest.koprodukcją.Teatru.Studio.oraz.Muzeum.Powstania.Warszawskiego
	Sala.pod.Liberatorem,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego..Ograniczona.liczba.uczestników.
	Bilety.do.nabycia.w.kasie.MPW.oraz.na:.bilety.1944.pl


	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek


	18.00
	18.00
	18.00

	PREMIERA.PUBLIKACJI.„ROZKAZY.DOWÓDZTWA.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO”
	PREMIERA.PUBLIKACJI.„ROZKAZY.DOWÓDZTWA.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO”
	Inauguracja.serii.„Źródła.polskie.do.Powstania.Warszawskiego”.
	Audytorium.im..Jana.Nowaka-Jeziorańskiego,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.
	Ograniczona.liczba.uczestników.


	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek


	18.00
	18.00
	18.00

	UROCZYSTOŚĆ.W.HOŁDZIE.LUDNOŚCI.CYWILNEJ.WOLI.przy.pomniku.Pamięci.50.Tysięcy.Mieszkańców.Woli.Zamordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.1944.
	UROCZYSTOŚĆ.W.HOŁDZIE.LUDNOŚCI.CYWILNEJ.WOLI.przy.pomniku.Pamięci.50.Tysięcy.Mieszkańców.Woli.Zamordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.1944.
	Skwer.Pamięci.w.rozwidleniu.ul..Leszno.i.al..„Solidarności”.


	19.00
	19.00
	19.00

	Uroczyste.przejście.w.kierunku.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.upamiętniające.mieszkańców.stolicy,.którzy.zginęli.podczas.Powstania.Warszawskiego.–.podczas.marszu.będą.wyczytywane.ich.nazwiska.
	Uroczyste.przejście.w.kierunku.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.upamiętniające.mieszkańców.stolicy,.którzy.zginęli.podczas.Powstania.Warszawskiego.–.podczas.marszu.będą.wyczytywane.ich.nazwiska.
	Start:.Skwer.Pamięci.w.rozwidleniu.ul..Leszno.i.al..„Solidarności”.
	Ograniczona.liczba.uczestników..Wydarzenie.transmitowane.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.


	20.30
	20.30
	20.30

	Zapalenie.zniczy.na.kurhanie.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani.i.na.wystawie.„Zachowajmy.ich.w.pamięci”.poświęconej.ofiarom.cywilnym.Powstania.Warszawskiego.
	Zapalenie.zniczy.na.kurhanie.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani.i.na.wystawie.„Zachowajmy.ich.w.pamięci”.poświęconej.ofiarom.cywilnym.Powstania.Warszawskiego.
	Park.Powstańców.Warszawy..Ograniczona.liczba.uczestników..Wydarzenie.transmitowane.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.


	7 sierpnia 2021 r. soBota
	7 sierpnia 2021 r. soBota
	7 sierpnia 2021 r. soBota


	17.00
	17.00
	17.00

	MASA.POWSTAŃCZA.2021..Przejazd.rowerami.szlakiem.powstańczych.szpitali.
	MASA.POWSTAŃCZA.2021..Przejazd.rowerami.szlakiem.powstańczych.szpitali.
	Start:.park.Wolności,.Muzeum.Powstania.Warszawskiego..Ograniczona.liczba.uczestników..Udział.po.rejestracji:.rejestracja.1944.pl..Wydarzenie.transmitowane.na.profilu.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.na.Facebooku.


	24 lipca – 2 sierpnia 2021 r. 
	24 lipca – 2 sierpnia 2021 r. 
	24 lipca – 2 sierpnia 2021 r. 


	10.00 –
	10.00 –
	10.00 –
	18.00

	CENTRUM.INFORMACYJNE.OBCHODÓW.77..ROCZNICY.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO
	CENTRUM.INFORMACYJNE.OBCHODÓW.77..ROCZNICY.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO
	Muzeum.Powstania.Warszawskiego,.ul..Grzybowska.79tel.:.22.376.68.36;.22.376.68.37;.22.539.79.36
	 







	Figure
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI

	TOWARZYSZĄCE
	TOWARZYSZĄCE


	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI

	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY
	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH


	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek


	17.00
	17.00
	17.00

	Muzeum.Więzienia.Pawiak.–.oddział.Muzeum.Niepodległości.w.Warszawie
	Muzeum.Więzienia.Pawiak.–.oddział.Muzeum.Niepodległości.w.Warszawie
	Uroczystość.upamiętniająca.kolejną.rocznicę.likwidacji.przez.Niemców.więzienia.na.Pawiaku..W.programie.m.in..apel.pamięci,.modlitwa.w.intencji.Ofiar,.złożenie.kwiatów.pod.Pomnikiem.Drzewa.Pawiackiego.i.oprawa.artystyczna.pt..„Pawiak.’44.–.Pamiętamy!”.
	ul..Dzielna.24/26


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	„Energetycy.w.Powstaniu”..Wydarzenie.organizowane.przez.PGE.Polską.Grupę.Energetyczną.
	„Energetycy.w.Powstaniu”..Wydarzenie.organizowane.przez.PGE.Polską.Grupę.Energetyczną.
	skwer.Kahla,.przy.tablicy.poświęconej.Dowódcom.Obrony.Elektrowni.Warszawskiej


	13.00
	13.00
	13.00

	„BACZYŃSKI.100”..Premierowy.koncert.Włodka.Pawlika.z.zespołem.przedstawiający.dwa.etapy.życia.Baczyńskiego:.młodość.i.okres.okupacji..Utwory.artysty.zaprezentują..m.in.:.Karolina.Gorczyca,.Antoni.Pawlicki,.Katarzyna.Herman,.Piotr.Grabowski,.Grażyna.Barszczewska.oraz.Jerzy.Schejbal..Amfiteatr.Wolskiego.Centrum.Kultury,.ul..Elekcyjna.17.
	„BACZYŃSKI.100”..Premierowy.koncert.Włodka.Pawlika.z.zespołem.przedstawiający.dwa.etapy.życia.Baczyńskiego:.młodość.i.okres.okupacji..Utwory.artysty.zaprezentują..m.in.:.Karolina.Gorczyca,.Antoni.Pawlicki,.Katarzyna.Herman,.Piotr.Grabowski,.Grażyna.Barszczewska.oraz.Jerzy.Schejbal..Amfiteatr.Wolskiego.Centrum.Kultury,.ul..Elekcyjna.17.
	 



	16.30
	16.30
	16.30

	V.Marsz.Milczenia.'44.
	V.Marsz.Milczenia.'44.
	Marsz.w.ciszy.i.skupieniu.dla.uczczenia.pamięci.cywili.i.Powstańców..Wydarzeniu.towarzyszy.wystawa.Muzeum.Dulag.121.z.Pruszkowa..
	Start:.pomnik.ul..Kilińskiego.1
	Trasa.marszu.przez.pl..Krasińskich,.koło.Arsenału.ma.swój.koniec.przy.kamienicy.getta.przy.ul..Waliców.14..
	Po.zakończeniu.MM'44.(ok..godz..19.00).dla.chętnych.odbędzie.się.bezpłatna.wycieczka.autokarowa.do.Muzeum.Dulag.121.(powrót.ok..20.30–21.00).


	ok. 20.15
	ok. 20.15
	ok. 20.15

	Msza.św..na.terenie.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.organizowana.przez.Społeczny.Komitet.ds..Cmentarza.Powstańców.Warszawy.
	Msza.św..na.terenie.Cmentarza.Powstańców.Warszawy.na.Woli.organizowana.przez.Społeczny.Komitet.ds..Cmentarza.Powstańców.Warszawy.


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	17.00
	17.00
	17.00

	Msza.św..w.intencji.kilkuset.Polaków.zamordowanych.na.terenie.mokotowskiego.więzienia.przez.żołnierzy.SS,.podczas.pierwszych.dni.Powstania.Warszawskiego..Eucharystii.będzie.przewodził.ks..Tomasz.Trzaska,.kapelan.Muzeum.Żołnierzy.Wyklętych.i.Więźniów.Politycznych.PRL.
	Msza.św..w.intencji.kilkuset.Polaków.zamordowanych.na.terenie.mokotowskiego.więzienia.przez.żołnierzy.SS,.podczas.pierwszych.dni.Powstania.Warszawskiego..Eucharystii.będzie.przewodził.ks..Tomasz.Trzaska,.kapelan.Muzeum.Żołnierzy.Wyklętych.i.Więźniów.Politycznych.PRL.
	Muzeum.Żołnierzy.Wyklętych.i.Więźniów.Politycznych.PRL,.ul..Rakowiecka.37


	7 i 8 sierpnia 2021 r. wtorek, środa
	7 i 8 sierpnia 2021 r. wtorek, środa
	7 i 8 sierpnia 2021 r. wtorek, środa


	10.00 – 17.00
	10.00 – 17.00
	10.00 – 17.00

	Ekspozycja.unikatowych.pamiątek.powstańczych:.fotografii,.dokumentów,.umundurowania.i.wyposażenia..Wstęp.wolny
	Ekspozycja.unikatowych.pamiątek.powstańczych:.fotografii,.dokumentów,.umundurowania.i.wyposażenia..Wstęp.wolny
	Muzeum.Pamięci.Powstania.Warszawskiego,.ul..Daniłowiczowska.18B


	14 września 2021 r. wtorek
	14 września 2021 r. wtorek
	14 września 2021 r. wtorek


	14.00
	14.00
	14.00

	Uroczyste.odsłonięcie.pomnika.„Marymonckiego.Nieśmiertelnika”.–.poświęconego.pamięci.trzynaściorga.żołnierzy.z.drużyny.rozpoznawczej.Zgrupowania.„Żmija”,.poległych.i.pomordowanych.77.lat.temu.w.walce,.w.rejonie.ówczesnych.ulic.Rudzkiej,.Rajszewskiej.i.Marii.Kazimiery.
	Uroczyste.odsłonięcie.pomnika.„Marymonckiego.Nieśmiertelnika”.–.poświęconego.pamięci.trzynaściorga.żołnierzy.z.drużyny.rozpoznawczej.Zgrupowania.„Żmija”,.poległych.i.pomordowanych.77.lat.temu.w.walce,.w.rejonie.ówczesnych.ulic.Rudzkiej,.Rajszewskiej.i.Marii.Kazimiery.
	Skwer.w.pobliżu.budynku.przy.ul..Klaudyny.26C.(teren.Zarządu.Spółdzielni.BM.„RUDA”)






	Figure
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI

	ŚRODOWISKOWE
	ŚRODOWISKOWE


	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI

	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY
	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH


	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”
	Batalion Harcerski „wigry”


	31 lipca 2021 r. piątek
	31 lipca 2021 r. piątek
	31 lipca 2021 r. piątek


	16.00
	16.00
	16.00

	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przy.głazie.–.pomniku.Batalionu.„Wigry”..na.skwerze.im..Bat..„Wigry”,.ul..Andersa.5.
	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przy.głazie.–.pomniku.Batalionu.„Wigry”..na.skwerze.im..Bat..„Wigry”,.ul..Andersa.5.


	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek


	17.00 –17.30
	17.00 –17.30
	17.00 –17.30
	 


	Udział.w.uroczystościach.upamiętniających.wybuch.„czołgu-pułapki”
	Udział.w.uroczystościach.upamiętniających.wybuch.„czołgu-pułapki”
	ul..Kilińskiego.3


	Batalion „kiliŃski”
	Batalion „kiliŃski”
	Batalion „kiliŃski”


	31 lipca 2021 r. piątek
	31 lipca 2021 r. piątek
	31 lipca 2021 r. piątek


	17.00
	17.00
	17.00
	 
	W
	W
	W




	Złożenie.kwiatów.na.płycie.pomnikowej.poświęconej.pamięci.Baonu.„Kiliński”.pl..Powstańców.Warszawy
	Złożenie.kwiatów.na.płycie.pomnikowej.poświęconej.pamięci.Baonu.„Kiliński”.pl..Powstańców.Warszawy
	• z udziałem asysty wojskowej


	20 sierpnia 2021 r. piątek
	20 sierpnia 2021 r. piątek
	20 sierpnia 2021 r. piątek


	12.00
	12.00
	12.00

	Msza.święta.w.intencji.poległych.Żołnierzy.Armii.Krajowej.
	Msza.święta.w.intencji.poległych.Żołnierzy.Armii.Krajowej.
	kościół.Wszystkich.Świętych.(pl..Grzybowski.3/5)


	13.10
	13.10
	13.10

	Uroczystość.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.delegacji.urzędów,.organizacji.i.samorządu.przed.tablicą.upamiętniającą.Dowódcę.i.Powstańców.Batalionu.„Kiliński”.oraz.wszystkich.oddziałów.powstańczych,.które.zdobywały.PAST-ę.
	Uroczystość.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.delegacji.urzędów,.organizacji.i.samorządu.przed.tablicą.upamiętniającą.Dowódcę.i.Powstańców.Batalionu.„Kiliński”.oraz.wszystkich.oddziałów.powstańczych,.które.zdobywały.PAST-ę.
	Gmach.PAST-y


	16.00
	16.00
	16.00

	Msza.święta.w.kościele.na.pl..Grzybowskim
	Msza.święta.w.kościele.na.pl..Grzybowskim


	17.00
	17.00
	17.00
	 
	W
	W
	W




	Uroczystość.upamiętniająca.77..rocznicę.zdobycia.gmachu.PAST-y.przed.tablicą.pamiątkową.batalionu.„Kiliński”.umieszczoną.na.fasadzie.budynku,.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.kombatantów.oraz.oficjalnych.gości,.ul..Zielna.39
	Uroczystość.upamiętniająca.77..rocznicę.zdobycia.gmachu.PAST-y.przed.tablicą.pamiątkową.batalionu.„Kiliński”.umieszczoną.na.fasadzie.budynku,.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.kombatantów.oraz.oficjalnych.gości,.ul..Zielna.39
	• z udziałem asysty wojskowej


	Batalion „iwo i ostoJa”
	Batalion „iwo i ostoJa”
	Batalion „iwo i ostoJa”


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	12.00
	12.00
	12.00

	Składanie.kwiatów.przy.tablicy.pamiątkowej.
	Składanie.kwiatów.przy.tablicy.pamiątkowej.
	ul..Marszałkowska.74


	Batalion „odwet” i 1 szwadron strzelców motorowycH ak
	Batalion „odwet” i 1 szwadron strzelców motorowycH ak
	Batalion „odwet” i 1 szwadron strzelców motorowycH ak


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..za.poległych,.zmarłych.i.żyjących.Żołnierzy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.i.1..Szwadronu.Strzelców.Motorowych
	Msza.św..za.poległych,.zmarłych.i.żyjących.Żołnierzy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.i.1..Szwadronu.Strzelców.Motorowych
	kościół.pw..Dzieciątka.Jezus.przy.ul..Lindleya.12


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	16.30
	16.30
	16.30

	Apel.Poległych.przy.grobie.dowódcy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.Juliusza.Sobolewskiego.ps..„Roman”
	Apel.Poległych.przy.grobie.dowódcy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.Juliusza.Sobolewskiego.ps..„Roman”
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach


	środowisko Batalionów ak „gUstaw” i „Harnaś”
	środowisko Batalionów ak „gUstaw” i „Harnaś”
	środowisko Batalionów ak „gUstaw” i „Harnaś”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.30
	10.30
	10.30
	 
	W
	W
	W




	Msza.św..w.kościele.św..Krzyża.w.intencji.poległych.żołnierzy.i.zmarłych.w.ostatnim.roku.członków.Środowiska.Batalionów.AK."Gustaw".i."Harnaś",.z.pocztami.sztandarowymi.Batalionów.„Gustawa”.i.„Harnasia”.oraz.Szkoły.nr.279,.im..naszych.Batalionów..Wszyscy.kombatanci.i.członkowie.środowiska.przychodzą.w.opaskach.batalionowych.na.rękawie..
	Msza.św..w.kościele.św..Krzyża.w.intencji.poległych.żołnierzy.i.zmarłych.w.ostatnim.roku.członków.Środowiska.Batalionów.AK."Gustaw".i."Harnaś",.z.pocztami.sztandarowymi.Batalionów.„Gustawa”.i.„Harnasia”.oraz.Szkoły.nr.279,.im..naszych.Batalionów..Wszyscy.kombatanci.i.członkowie.środowiska.przychodzą.w.opaskach.batalionowych.na.rękawie..
	Po.mszy.św..złożenie.wiązanek.w.asyście.żołnierzy.z.Kompanii.Honorowej.pod.tablicą.Batalionu.„Harnasia”.na.ul..Krakowskie.Przedmieście.(dom.obok.kościoła.św..Krzyża),.przy.ul..Kopernika.w.miejscu.szpitala.Batalionu.„Gustaw”.
	• z udziałem asysty wojskowej


	15.45
	15.45
	15.45

	Spotkanie.na.Cmentarzu.Wojskowym.–.Kwatera.24B.i.złożenie.wiązanek.na.grobach.żołnierzy.„Gustawa”.i.„Harnasia”.z.udziałem.pocztów.sztandarowych.Środowiska.
	Spotkanie.na.Cmentarzu.Wojskowym.–.Kwatera.24B.i.złożenie.wiązanek.na.grobach.żołnierzy.„Gustawa”.i.„Harnasia”.z.udziałem.pocztów.sztandarowych.Środowiska.


	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek


	16.00
	16.00
	16.00

	Spotkanie.przy.Kolumnie.Zygmunta.i.złożenie.wiązanek.na.Starym.Mieście.–.pod.tablicami.w.miejscach.pamięci.walk.Batalionu.„Gustaw”
	Spotkanie.przy.Kolumnie.Zygmunta.i.złożenie.wiązanek.na.Starym.Mieście.–.pod.tablicami.w.miejscach.pamięci.walk.Batalionu.„Gustaw”


	17.00
	17.00
	17.00

	Msza.św..w.Archikatedrze.św..Jana.Chrzciciela
	Msza.św..w.Archikatedrze.św..Jana.Chrzciciela


	18.00
	18.00
	18.00
	 
	W
	W
	W




	Udział.w.oficjalnej.uroczystości.z.Kompanią.Honorową.WP,.organizowanej.przez.Dzielnicę.Śródmieście.w.miejscu.wybuchu.„czołgu-pułapki”.i.złożenie.wieńca.m.in..przez.Poczet.Sztandarowy.Środowiska.
	Udział.w.oficjalnej.uroczystości.z.Kompanią.Honorową.WP,.organizowanej.przez.Dzielnicę.Śródmieście.w.miejscu.wybuchu.„czołgu-pułapki”.i.złożenie.wieńca.m.in..przez.Poczet.Sztandarowy.Środowiska.
	ul..Kilińskiego.3.(kwatery.Batalionu.„Gustawa”)
	• z udziałem asysty wojskowej


	Batalion „miotła”
	Batalion „miotła”
	Batalion „miotła”


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	11.00
	11.00
	11.00

	Złożenie.kwiatów.pod.Tablicą.Pamięci
	Złożenie.kwiatów.pod.Tablicą.Pamięci
	ul..Dzielna.60


	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa


	17.00
	17.00
	17.00

	Rondo.Zgrupowania.AK.”Radosław”..Uroczystość.przy.kamieniu.mjr..Władysława.Franciszka.Mazurkiewicza.ps..„Niebory”
	Rondo.Zgrupowania.AK.”Radosław”..Uroczystość.przy.kamieniu.mjr..Władysława.Franciszka.Mazurkiewicza.ps..„Niebory”
	ul..Stawki.róg.ul..Dzikiej


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..w.intencji.poległych.Żołnierzy.Batalionów.„Miotła”,.„Czata”,.Pięść”.w.kościele.św..Jana.Bożego.w.Warszawie
	Msza.św..w.intencji.poległych.Żołnierzy.Batalionów.„Miotła”,.„Czata”,.Pięść”.w.kościele.św..Jana.Bożego.w.Warszawie
	ul..Bonifraterska.12


	Batalion „odwet” i 1. szwadron strzelców motorowycH ak
	Batalion „odwet” i 1. szwadron strzelców motorowycH ak
	Batalion „odwet” i 1. szwadron strzelców motorowycH ak


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..za.poległych,.zmarłych.i.żyjących.Żołnierzy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.i.1..Szwadronu.Strzelców.Motorowych.w.kościele.pw..Dzieciątka.Jezus.przy.ul..Lindleya.12
	Msza.św..za.poległych,.zmarłych.i.żyjących.Żołnierzy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.i.1..Szwadronu.Strzelców.Motorowych.w.kościele.pw..Dzieciątka.Jezus.przy.ul..Lindleya.12


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	TR
	Apel.Poległych.przy.grobie.dowódcy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.Juliusza.Sobolewskiego.ps..„Roman”
	Apel.Poległych.przy.grobie.dowódcy.II.Batalionu.Szturmowego.„Odwet”.Juliusza.Sobolewskiego.ps..„Roman”
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach


	Batalion „parasol”
	Batalion „parasol”
	Batalion „parasol”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	16.00
	16.00
	16.00

	Uroczystości.przy.kwaterze.Batalionu.„Parasol”
	Uroczystości.przy.kwaterze.Batalionu.„Parasol”
	Cmentarz.Powązki.Wojskowe.


	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystości.przy.tablicy.poświęconej.obronie.Pałacyku.Michla
	Uroczystości.przy.tablicy.poświęconej.obronie.Pałacyku.Michla
	ul..Wolska.40


	27 sierpnia 2021 r. piątek
	27 sierpnia 2021 r. piątek
	27 sierpnia 2021 r. piątek


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..w.intencji.Adama.Borysa.„Pługa”.oraz.poległych.i.zmarłych.żołnierzy.Batalionu.„Parasol”
	Msza.św..w.intencji.Adama.Borysa.„Pługa”.oraz.poległych.i.zmarłych.żołnierzy.Batalionu.„Parasol”
	ul..Długa


	Batalion „rUczaJ”
	Batalion „rUczaJ”
	Batalion „rUczaJ”


	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.i.zapalenia.zniczy.przy.budynku,.w.którym.aresztowany.został.gen..Stefan.Rowecki.„Grot”.
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.i.zapalenia.zniczy.przy.budynku,.w.którym.aresztowany.został.gen..Stefan.Rowecki.„Grot”.
	ul..Spiska.14


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.przy.pamiątkowej.tablicy.135.plutonu
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.przy.pamiątkowej.tablicy.135.plutonu
	ul..Marszałkowska,.wiadukt.nad.Trasą.Łazienkowską


	10.30
	10.30
	10.30

	Uroczystość.przy.tablicy.poległych.żołnierzy.Batalionu.„Ruczaj”.w.kościele.Najświętszego.Zbawiciela
	Uroczystość.przy.tablicy.poległych.żołnierzy.Batalionu.„Ruczaj”.w.kościele.Najświętszego.Zbawiciela


	11.00
	11.00
	11.00

	Uroczystość.przy.pamiątkowej.tablicy.na.budynku.„Małej.Pasty”.ul..Piękna.19
	Uroczystość.przy.pamiątkowej.tablicy.na.budynku.„Małej.Pasty”.ul..Piękna.19


	11.30
	11.30
	11.30

	Apel.Poległych.przy.pomniku.poległych.żołnierzy.VII.Zgrupowania.„Ruczaj”.i.Batalionu.„Ruczaj”.na.skwerze.noszącym.nazwę.naszego.oddziału,.przy.zbiegu.ulic.Mokotowskiej.i.Pięknej.
	Apel.Poległych.przy.pomniku.poległych.żołnierzy.VII.Zgrupowania.„Ruczaj”.i.Batalionu.„Ruczaj”.na.skwerze.noszącym.nazwę.naszego.oddziału,.przy.zbiegu.ulic.Mokotowskiej.i.Pięknej.


	17.40
	17.40
	17.40

	Uroczystość.przy.zbiorowym.grobie.30..Koleżanek.i.Kolegów.135.plutonu.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach,.11..rząd,.kwatera.A.27
	Uroczystość.przy.zbiorowym.grobie.30..Koleżanek.i.Kolegów.135.plutonu.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach,.11..rząd,.kwatera.A.27
	 



	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystość.przy.grobie.płk..dr..med..Szczepana.Malczewskiego.„Habdanka”.–.dowódcy.2..Kompanii.Batalionu.„Ruczaj”,.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach
	Uroczystość.przy.grobie.płk..dr..med..Szczepana.Malczewskiego.„Habdanka”.–.dowódcy.2..Kompanii.Batalionu.„Ruczaj”,.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach


	5 października 2021 r. wtorek
	5 października 2021 r. wtorek
	5 października 2021 r. wtorek


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.święta.w.kościele.Najświętszego.Zbawiciela.w.intencji.poległych.i.zmarłych.żołnierzy.VII.Zgrupowania.–.Batalionu.„Ruczaj”.oraz.poległych.mieszkańców.południowej.części.Śródmieścia.Warszawy
	Msza.święta.w.kościele.Najświętszego.Zbawiciela.w.intencji.poległych.i.zmarłych.żołnierzy.VII.Zgrupowania.–.Batalionu.„Ruczaj”.oraz.poległych.mieszkańców.południowej.części.Śródmieścia.Warszawy


	Batalion „zaremBa-piorUn”
	Batalion „zaremBa-piorUn”
	Batalion „zaremBa-piorUn”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przed.pomnikiem.na.skwerze.batalionu.na.rogu.ul..Poznańskiej.i.Wspólnej..
	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przed.pomnikiem.na.skwerze.batalionu.na.rogu.ul..Poznańskiej.i.Wspólnej..
	Dla.Koleżanek.i.Kolegów,.którzy.jeszcze.czują.się.na.siłach,.
	złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy:
	–.przed.Tablicą.Pamięci.przy.ul..Poznańskiej.12
	–.przed.Tablicami.Pamięci:
	.ul..Hoża.51
	.ul..Hoża.53.(dziedziniec.klasztoru.sióstr.Rodziny.Marii)
	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach,.przy.grobach:
	–..pierwszego.dowódcy.batalionu.–.rotmistrza.Romualda.Radziwiłłowicza.ps..„Zaremba”
	–..na.grobie.urnowym.środowiska.Żołnierzy.Bat..AK.„Zaremba-Piorun”


	Batalion „zośka”
	Batalion „zośka”
	Batalion „zośka”


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.święta,.kościół.Świętego.Antoniego.Padewskiego.ul..Senatorska
	Msza.święta,.kościół.Świętego.Antoniego.Padewskiego.ul..Senatorska


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystości.na.Cmentarzu.Powązki.WojskoweKwatera.A-20.Batalionu.„Zośka”
	Uroczystości.na.Cmentarzu.Powązki.WojskoweKwatera.A-20.Batalionu.„Zośka”
	 



	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek


	14.00
	14.00
	14.00

	Uroczystość.przy.tablicach.upamiętniających.wyzwolenie.obozu.„Gęsiówka”
	Uroczystość.przy.tablicach.upamiętniających.wyzwolenie.obozu.„Gęsiówka”
	skwer.między.ul..M..Anielewicza.i.ul..Okopową


	8 sierpnia 2021 r. niedziela
	8 sierpnia 2021 r. niedziela
	8 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystości.przy.Tablicy.Pamięci.poświęconej.Żołnierzom.Kompanii.„Maciek”.poległym.podczas.wypadu.na.pociąg.pancerny
	Uroczystości.przy.Tablicy.Pamięci.poświęconej.Żołnierzom.Kompanii.„Maciek”.poległym.podczas.wypadu.na.pociąg.pancerny
	ul..Ostroroga./.róg.ul..Tatarskiej.


	17.30
	17.30
	17.30

	Uroczystości.przy.Tablicy.na.murze.Cmentarza.Ewangelicko--Augsburskiego
	Uroczystości.przy.Tablicy.na.murze.Cmentarza.Ewangelicko--Augsburskiego
	 

	ul..Młynarska.54


	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa


	16.30
	16.30
	16.30

	Uroczystości.przy.Tablicy.por..phm..Konrada.Okolskiego.ps..„Kuba”,
	Uroczystości.przy.Tablicy.por..phm..Konrada.Okolskiego.ps..„Kuba”,
	budynek.Zespołu.Szkół.Fototechnicznych.przy.ul..Spokojnej


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystości.przy.Tablicy.na.budynku.Zespołu.Szkół.im..M..Konarskiego,
	Uroczystości.przy.Tablicy.na.budynku.Zespołu.Szkół.im..M..Konarskiego,
	tzw..„Twierdzy”
	ul..Okopowa.55a


	22 sierpnia 2021 r. niedziela
	22 sierpnia 2021 r. niedziela
	22 sierpnia 2021 r. niedziela


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystości.rocznicowe.upamiętniające.natarcie.na.Dworzec.Gdański,.Stadion.KS.„Polonia”,.ul..Konwiktorska.6
	Uroczystości.rocznicowe.upamiętniające.natarcie.na.Dworzec.Gdański,.Stadion.KS.„Polonia”,.ul..Konwiktorska.6


	18.00
	18.00
	18.00

	.Msza.święta.w.kościele.pw..Świętej.Trójcy,.ul..Solec.61,.następnie.uroczystości.pod.kamieniem.upamiętniającym.Andrzeja.Romockiego.ps..„Morro”.przy.ul..Solec.oraz.pod.kamieniem.upamiętniającym.Jerzego.Gawina.ps..„Słoń”.przy.ul..Czerniakowskiej
	.Msza.święta.w.kościele.pw..Świętej.Trójcy,.ul..Solec.61,.następnie.uroczystości.pod.kamieniem.upamiętniającym.Andrzeja.Romockiego.ps..„Morro”.przy.ul..Solec.oraz.pod.kamieniem.upamiętniającym.Jerzego.Gawina.ps..„Słoń”.przy.ul..Czerniakowskiej


	30 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	30 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	30 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	Uroczystości.rocznicowe.upamiętniające.przebicie.do.Śródmieścia:
	Uroczystości.rocznicowe.upamiętniające.przebicie.do.Śródmieścia:
	Uroczystości.rocznicowe.upamiętniające.przebicie.do.Śródmieścia:


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystości.przy.tablicy.pamiątkowej.kompanii.„Giewont”ul..Zakroczymska.7
	Uroczystości.przy.tablicy.pamiątkowej.kompanii.„Giewont”ul..Zakroczymska.7
	 



	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.święta.w.kościele.pw..św..Antoniego.Padewskiego,
	Msza.święta.w.kościele.pw..św..Antoniego.Padewskiego,
	ul..Senatorska.31


	19.00
	19.00
	19.00

	Inscenizacja.walk.powstańczych.z.udziałem.Grupy.Historycznej.„Zgrupowanie.Radosław”,.skrzyżowanie.ulic.Bielańskiej.i.Daniłowiczowskiej,.następnie.przemarsz.przez.Ogród.Saski.do.ul..Zielnej
	Inscenizacja.walk.powstańczych.z.udziałem.Grupy.Historycznej.„Zgrupowanie.Radosław”,.skrzyżowanie.ulic.Bielańskiej.i.Daniłowiczowskiej,.następnie.przemarsz.przez.Ogród.Saski.do.ul..Zielnej


	Batalion „Żywiciel”
	Batalion „Żywiciel”
	Batalion „Żywiciel”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Spotkanie.powstańców.oraz.ich.rodzin.i.sympatyków,
	Spotkanie.powstańców.oraz.ich.rodzin.i.sympatyków,
	przy.kwaterze.„Żywiciela”.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach.


	zgrUpowanie „cHroBry i”
	zgrUpowanie „cHroBry i”
	zgrUpowanie „cHroBry i”


	31 sierpnia 2021 r. wtorek
	31 sierpnia 2021 r. wtorek
	31 sierpnia 2021 r. wtorek


	11.30
	11.30
	11.30

	Uroczystości.przy.pomniku.Batalionu.„Chrobry.I”.przy.Pasażu.Simonsa
	Uroczystości.przy.pomniku.Batalionu.„Chrobry.I”.przy.Pasażu.Simonsa
	(obecnie.część.Ogrodu.Krasińskich):.msza.polowa,.odczytanie.fragmentów.relacji.żołnierzy.batalionu.z.okresu.walk.o.Pasaż,.Apel.Poległych.


	zgrUpowanie „cHroBry ii”
	zgrUpowanie „cHroBry ii”
	zgrUpowanie „cHroBry ii”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	15.00
	15.00
	15.00

	Zbiórka.przy.bramie.Cmentarza.Wojskowego.na.Powązkach,.odwiedzane.mogiły:
	Zbiórka.przy.bramie.Cmentarza.Wojskowego.na.Powązkach,.odwiedzane.mogiły:
	–.śp..Zygmunta.Brejnaka
	–.śp..Witolda.Pileckiego
	–.śp..Mirosława.Biernackiego.–.Drużynowego.Szarych.Szeregów
	oraz.Tablica.Pamięci.Zgrupowania.AK.„Chrobry.II”


	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek


	12.00
	12.00
	12.00

	Złożenie.wiązanek.i.zapalenie.zniczy
	Złożenie.wiązanek.i.zapalenie.zniczy
	ul..Żelazna,.róg.Alei.Jerozolimskich


	13.00
	13.00
	13.00

	Hołd.poległym.Powstańcom.–.przy.Obelisku.z.Tablicą.Pamięci.na.skwerze.Zgrupowania.AK.„Chrobry.II”
	Hołd.poległym.Powstańcom.–.przy.Obelisku.z.Tablicą.Pamięci.na.skwerze.Zgrupowania.AK.„Chrobry.II”
	ul..Chmielna./.Miedziana


	zgrUpowanie „kryBar”
	zgrUpowanie „kryBar”
	zgrUpowanie „kryBar”


	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.
	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.
	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.


	Indywidualne.składanie.kwiatów.w.miejscach.pamięci.na.Powiślu.oraz.na.cmentarzach.warszawskich,.w.tym.przy.pomniku.Grupy.Bojowej.„Krybar”.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach.
	Indywidualne.składanie.kwiatów.w.miejscach.pamięci.na.Powiślu.oraz.na.cmentarzach.warszawskich,.w.tym.przy.pomniku.Grupy.Bojowej.„Krybar”.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach.
	Indywidualne.składanie.kwiatów.w.miejscach.pamięci.na.Powiślu.oraz.na.cmentarzach.warszawskich,.w.tym.przy.pomniku.Grupy.Bojowej.„Krybar”.na.Cmentarzu.Wojskowym.na.Powązkach.


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Msza.św..w.kościele.pw..św..Teresy.w.intencji.Powstańców.Grupy.Bojowej.„Krybar”.oraz.mieszkańców.Powiśla.–.ul..Tamka.4a,
	Msza.św..w.kościele.pw..św..Teresy.w.intencji.Powstańców.Grupy.Bojowej.„Krybar”.oraz.mieszkańców.Powiśla.–.ul..Tamka.4a,
	bezpośrednio.po.mszy.–.złożenie.kwiatów.pod.tablicą.
	ul..Tamka.3


	11.30
	11.30
	11.30

	Złożenie.kwiatów.pod.pomnikiem.Grupy.Bojowej.„Krybar”
	Złożenie.kwiatów.pod.pomnikiem.Grupy.Bojowej.„Krybar”
	ul..Tamka.vis-à-vis.Pałacu.Ostrogskich.


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.żołnierzy.Grupy.Bojowej."Krybar".poległych.w.walkach.o.Uniwersytet.Warszawski
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.żołnierzy.Grupy.Bojowej."Krybar".poległych.w.walkach.o.Uniwersytet.Warszawski
	ul..Krakowskie.Przedmieście.26/28,.Dziedziniec.Główny.


	23 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	23 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	23 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..w.intencji.Powstańców.Grupy.Bojowej.„Krybar”.kompanii.„Lewar”,.w.rocznicę.zdobycia.kościoła.św..Krzyża.oraz.II.szturmu.na.Uniwersytet.Warszawsk
	Msza.św..w.intencji.Powstańców.Grupy.Bojowej.„Krybar”.kompanii.„Lewar”,.w.rocznicę.zdobycia.kościoła.św..Krzyża.oraz.II.szturmu.na.Uniwersytet.Warszawsk
	kościół.pw..Świętego.Krzyża,.ul..Krakowskie.Przedmieście.3.


	zgrUpowanie „kryska”
	zgrUpowanie „kryska”
	zgrUpowanie „kryska”


	28 lipca 2021 r. środa
	28 lipca 2021 r. środa
	28 lipca 2021 r. środa


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczysta.msza.święta.poprzedzająca.rocznicę.rozpoczęcia.walk.powstańczych.na.Czerniakowie
	Uroczysta.msza.święta.poprzedzająca.rocznicę.rozpoczęcia.walk.powstańczych.na.Czerniakowie
	kościół.Matki.Bożej.Częstochowskiej,.ul..Zagórna.5


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Spotkanie.–.Kwatera.„Kryski”
	Spotkanie.–.Kwatera.„Kryski”
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach


	26 września 2021 r. niedziela
	26 września 2021 r. niedziela
	26 września 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczysta.msza.święta.poświęcona.uczczeniu.rocznicy.zakończenia.walk.powstańczych.na.Czerniakowie
	Uroczysta.msza.święta.poświęcona.uczczeniu.rocznicy.zakończenia.walk.powstańczych.na.Czerniakowie
	kościół.Przemienienia.Pańskiego.przy.ul..Solec


	zgrUpowanie „iwo – ostoJa”
	zgrUpowanie „iwo – ostoJa”
	zgrUpowanie „iwo – ostoJa”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.i.zapalenia.zniczy.przy.tablicy.pamiątkowej.
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.i.zapalenia.zniczy.przy.tablicy.pamiątkowej.
	ul..Marszałkowska.74


	światowy związek Żołnierzy armii kraJoweJ
	światowy związek Żołnierzy armii kraJoweJ
	światowy związek Żołnierzy armii kraJoweJ


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	W
	W
	W
	W
	W
	W




	Uroczyste.złożenie.kwiatów.przed.Obeliskiem.„Ludziom.i.Ojczyźnie.1809–2009”
	Uroczyste.złożenie.kwiatów.przed.Obeliskiem.„Ludziom.i.Ojczyźnie.1809–2009”
	gmach.Rektoratu.Warszawskiego.Uniwersytetu.Medycznego
	ul..Żwirki.Wigury,.róg.Trojdena
	• z udziałem asysty wojskowej


	i reJon „marianowo-Brzozów” Vii oBwodU „oBroŻa”
	i reJon „marianowo-Brzozów” Vii oBwodU „oBroŻa”
	i reJon „marianowo-Brzozów” Vii oBwodU „oBroŻa”


	LEGIONOWO
	LEGIONOWO
	LEGIONOWO


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	8.45
	8.45
	8.45

	Złożenie.kwiatów.w.kwaterze.wojennej.cmentarza.legionowskiego
	Złożenie.kwiatów.w.kwaterze.wojennej.cmentarza.legionowskiego


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystości.międzygminne.na.granicy.Legionowa.i.Chotomowa,.przy.obelisku.upamiętniającym.żołnierzy.AK.poległych.w.walce.o.zablokowanie.linii.kolejowej.Modlin–Warszawa
	Uroczystości.międzygminne.na.granicy.Legionowa.i.Chotomowa,.przy.obelisku.upamiętniającym.żołnierzy.AK.poległych.w.walce.o.zablokowanie.linii.kolejowej.Modlin–Warszawa


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystości.przy.pomniku.poległych.harcerzy.Szarych.Szeregów.na.Osiedlu.Batorego
	Uroczystości.przy.pomniku.poległych.harcerzy.Szarych.Szeregów.na.Osiedlu.Batorego
	„Powstańcza”.gra.miejska.dla.młodzieży.zorganizowana.przez.Hufiec.ZHP.i.Muzeum.Historyczne.w.Legionowie


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystość.centralna.przy.pomniku.Polski.Walczącej.na.Rondzie.AK..Godzina.„W”
	Uroczystość.centralna.przy.pomniku.Polski.Walczącej.na.Rondzie.AK..Godzina.„W”


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..w.kościele.pw..św..Józefa.Oblubieńca.NMP.przy.ul..marsz..J..Piłsudskiego.5
	Msza.św..w.kościele.pw..św..Józefa.Oblubieńca.NMP.przy.ul..marsz..J..Piłsudskiego.5


	JABŁONNA
	JABŁONNA
	JABŁONNA


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystości.międzygminne.na.granicy.Legionowa.i.Chotomowa
	Uroczystości.międzygminne.na.granicy.Legionowa.i.Chotomowa


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystość.gminna.na.skwerze.„Alfy”.i.„Skiby”
	Uroczystość.gminna.na.skwerze.„Alfy”.i.„Skiby”


	NIEPORĘT
	NIEPORĘT
	NIEPORĘT


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystość.gminna.na.placu.Wolności:.Godzina.„W”.–.syrena.alarmowa,.przemówienia..
	Uroczystość.gminna.na.placu.Wolności:.Godzina.„W”.–.syrena.alarmowa,.przemówienia..
	Złożenie.kwiatów:.przy.pomniku.AK.na.placu.Wolności.w.Nieporęcie,.na.cmentarzu.przy.grobie.żołnierzy.AK.oraz.Bronisława.Tokaja,.na.miejscu.rozstrzelania.żołnierzy.w.lesie.nieporęckim,.przy.pomniku.Szarych.Szeregów.w.Zegrzu.Południowym


	SEROCK
	SEROCK
	SEROCK


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Apel.pamięci.z.udziałem.wojskowej.asysty.honorowej,.uroczystość.pod.tablicą.pamięci.na.serockim.rynku
	Apel.pamięci.z.udziałem.wojskowej.asysty.honorowej,.uroczystość.pod.tablicą.pamięci.na.serockim.rynku
	„Sierpniowa.Ballada”.–.spektakl.muzyczny.na.serockim.rynku


	WIELISZEW
	WIELISZEW
	WIELISZEW


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	6.00 – 16.00
	6.00 – 16.00
	6.00 – 16.00

	Ultramaraton.Powstańca.na.trasie.o.długości.63.km.indywidualnie.lub.w.sztafetach..Trasa.powiązana.jest.z.historycznym.szlakiem.Polski.Walczącej.
	Ultramaraton.Powstańca.na.trasie.o.długości.63.km.indywidualnie.lub.w.sztafetach..Trasa.powiązana.jest.z.historycznym.szlakiem.Polski.Walczącej.


	16.00
	16.00
	16.00

	Msza.św..w.intencji.żołnierzy.Armii.Krajowej.I.Rejonu.VII.Obwodu.„Obroża”.i.złożenie.wiązanek.pod.tablicą.poświęconą.żołnierzom.Armii.Krajowej.–.kościół.parafialny.pw..Przemienienia.Pańskiego.w.Wieliszewie
	Msza.św..w.intencji.żołnierzy.Armii.Krajowej.I.Rejonu.VII.Obwodu.„Obroża”.i.złożenie.wiązanek.pod.tablicą.poświęconą.żołnierzom.Armii.Krajowej.–.kościół.parafialny.pw..Przemienienia.Pańskiego.w.Wieliszewie


	17.00
	17.00
	17.00

	Minuta.ciszy.w.Godzinę.„W”.na.cmentarzu.parafialnym.w.Wieliszewie,.następnie.złożenie.wiązanek.na.mogile.żołnierza.Armii.Krajowej.Jana.Lący
	Minuta.ciszy.w.Godzinę.„W”.na.cmentarzu.parafialnym.w.Wieliszewie,.następnie.złożenie.wiązanek.na.mogile.żołnierza.Armii.Krajowej.Jana.Lący


	około 17.30
	około 17.30
	około 17.30

	Złożenie.wiązanek.pod.pomnikiem.w.miejscu.straceń.na.Nowopolu.w.Michałowie-Reginowie
	Złożenie.wiązanek.pod.pomnikiem.w.miejscu.straceń.na.Nowopolu.w.Michałowie-Reginowie


	pUłk „Baszta” i inne mokotowskie oddziały powstaŃcze
	pUłk „Baszta” i inne mokotowskie oddziały powstaŃcze
	pUłk „Baszta” i inne mokotowskie oddziały powstaŃcze
	(organizator dzielnica mokotów m.st. warszawy)


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	9.00
	9.00
	9.00

	Składanie.wiązanek.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.miejsce.pierwszego.boju.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.Baszta
	Składanie.wiązanek.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.miejsce.pierwszego.boju.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.Baszta
	Aleja.Wyścigowa.przy.ul..Puławskiej.266


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystości.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja..W.trakcie.uroczystości.nastąpi.podniesienie.flagi.państwowej,.zapalenie.„ognia.pamięci”.przyniesionego.przez.„Sztafetę.pokoleń”.z.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.włączenie.iluminacji.pomnika..Uroczystości.będą.miały.charakter.ogólnomiejski..Z.powodu.prac.rewitalizacyjnych.Kopca.Powstania.Warszawskiego.przy.ul..Bartyckiej.obchody.w.parku.Dreszera.
	Uroczystości.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja..W.trakcie.uroczystości.nastąpi.podniesienie.flagi.państwowej,.zapalenie.„ognia.pamięci”.przyniesionego.przez.„Sztafetę.pokoleń”.z.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.włączenie.iluminacji.pomnika..Uroczystości.będą.miały.charakter.ogólnomiejski..Z.powodu.prac.rewitalizacyjnych.Kopca.Powstania.Warszawskiego.przy.ul..Bartyckiej.obchody.w.parku.Dreszera.
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera


	11.30
	11.30
	11.30

	Składanie.wiązanek.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r.
	Składanie.wiązanek.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r.
	ul..Dworkowa.2


	17.30
	17.30
	17.30

	Składanie.wiązanek.pod.kwaterą.pułku.„Baszta”.na.Cmentarzu.Wojskowym
	Składanie.wiązanek.pod.kwaterą.pułku.„Baszta”.na.Cmentarzu.Wojskowym
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach,.kwatera.nr.A20,.
	ul..Powązkowska.43/45


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	16.30 – 17.00
	16.30 – 17.00
	16.30 – 17.00

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.pamiątkową.oraz.w.„Krypcie.Męczenników”.w.Kolegium.Księży.Jezuitów,.ul..Rakowiecka.61
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.pamiątkową.oraz.w.„Krypcie.Męczenników”.w.Kolegium.Księży.Jezuitów,.ul..Rakowiecka.61


	17.00
	17.00
	17.00

	Msza.święta.w.intencji.ofiar.zamordowanych.w.Powstaniu.Warszawskim.
	Msza.święta.w.intencji.ofiar.zamordowanych.w.Powstaniu.Warszawskim.
	Sanktuarium.św..Andrzeja.Boboli.przy.ul..Rakowieckiej.61,.róg.ul..Wołoskiej


	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa


	12.00
	12.00
	12.00

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.upamiętniającą.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.upamiętniającą.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego
	ul..Tadeusza.Hołówki.3


	27 września 2021 r. poniedziałek
	27 września 2021 r. poniedziałek
	27 września 2021 r. poniedziałek


	9.00
	9.00
	9.00

	Msza.święta.w.intencji.ofiar.Powstania.Warszawskiego.i.składanie.kwiatów.pod.tablicą.pamięci.w.kościele.św..Michała.Archanioła,.przy.ul..Puławskiej.95
	Msza.święta.w.intencji.ofiar.Powstania.Warszawskiego.i.składanie.kwiatów.pod.tablicą.pamięci.w.kościele.św..Michała.Archanioła,.przy.ul..Puławskiej.95


	10.15
	10.15
	10.15

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.„Mieszkańcom.Mokotowa”.postawioną.w.hołdzie.dla.osób.cywilnych.poległych.w.obronie.ojczyzny.
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.„Mieszkańcom.Mokotowa”.postawioną.w.hołdzie.dla.osób.cywilnych.poległych.w.obronie.ojczyzny.
	ul..Puławska.w.parku.Morskie.Oko,.przy.przystanku.autobusowym.„Dworkowa.02”


	11.00
	11.00
	11.00

	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.walk.powstańczych.na.Mokotowie.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r..Podczas.uroczystości.nastąpi.wręczenie.odznaczeń.pamiątkowych.„Baszta.Wiernym.Przyjaciołom”.(Amicitiae.Fidelium).przyznawaną.przez.Kapitułę.Odznaki.Pamiątkowej.Pułku.Armii.Krajowej.„Baszta”.
	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.walk.powstańczych.na.Mokotowie.pod.Obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r..Podczas.uroczystości.nastąpi.wręczenie.odznaczeń.pamiątkowych.„Baszta.Wiernym.Przyjaciołom”.(Amicitiae.Fidelium).przyznawaną.przez.Kapitułę.Odznaki.Pamiątkowej.Pułku.Armii.Krajowej.„Baszta”.
	ul..Dworkowa.2


	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”..W.trakcie.uroczystości.nastąpi.opuszczenie.flagi.państwowej,.odprowadzenie.„ognia.pamięci”.przez.„Sztafetę.pokoleń”.do.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.wyłączenie.iluminacji.pomnika.
	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”..W.trakcie.uroczystości.nastąpi.opuszczenie.flagi.państwowej,.odprowadzenie.„ognia.pamięci”.przez.„Sztafetę.pokoleń”.do.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.wyłączenie.iluminacji.pomnika.
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera


	3, 10, 17, 24 sierpnia 2021 r. oraz 7, 14, 21 września 2021 r.
	3, 10, 17, 24 sierpnia 2021 r. oraz 7, 14, 21 września 2021 r.
	3, 10, 17, 24 sierpnia 2021 r. oraz 7, 14, 21 września 2021 r.


	18.00
	18.00
	18.00

	Śpiewanki.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	Śpiewanki.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera,.wejście.od.ul..Puławskiej


	FUndacJa polskiego paŃstwa podziemnego
	FUndacJa polskiego paŃstwa podziemnego
	FUndacJa polskiego paŃstwa podziemnego


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	12.00
	12.00
	12.00

	Złożenie.kwiatów.na.płycie.pomnikowej.poświęconej.pamięci.żołnierzy.Batalionu.„Kiliński”.
	Złożenie.kwiatów.na.płycie.pomnikowej.poświęconej.pamięci.żołnierzy.Batalionu.„Kiliński”.
	pl..Powstańców.Warszawy


	20 sierpnia 2021 r. piątek
	20 sierpnia 2021 r. piątek
	20 sierpnia 2021 r. piątek


	12.00
	12.00
	12.00

	Msza.św..w.kościele.pw..Wszystkich.Świętych
	Msza.św..w.kościele.pw..Wszystkich.Świętych


	13.30
	13.30
	13.30

	Uroczystość.upamiętniająca.77..rocznicę.zdobycia.gmachu.PAST-y.przed.tablicą.pamiątkową.Batalionu.„Kiliński”,.umieszczoną.na.fasadzie.budynku,.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.kombatantów.oraz.oficjalnych.gości
	Uroczystość.upamiętniająca.77..rocznicę.zdobycia.gmachu.PAST-y.przed.tablicą.pamiątkową.Batalionu.„Kiliński”,.umieszczoną.na.fasadzie.budynku,.z.udziałem.pocztów.sztandarowych,.kombatantów.oraz.oficjalnych.gości
	ul..Zielna.39


	środowisko 7pp ak „garłUcH” i Bazy lotniczeJ „łUŻyce”
	środowisko 7pp ak „garłUcH” i Bazy lotniczeJ „łUŻyce”
	środowisko 7pp ak „garłUcH” i Bazy lotniczeJ „łUŻyce”


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	11.00 – 12.00
	11.00 – 12.00
	11.00 – 12.00

	Uroczystości.przy.pomniku.–.kapliczce.Bazy.Lotniczej.„Łużyce”.i..głazie.7.pp.AK.„Garłuch”,.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów.
	Uroczystości.przy.pomniku.–.kapliczce.Bazy.Lotniczej.„Łużyce”.i..głazie.7.pp.AK.„Garłuch”,.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów.
	róg.ul..Żwirki.i.Wigury.i.ul..Komitetu.Obrony.Robotników






	”
	”

	Figure
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI
	UROCZYSTOŚCI

	DZIELNICOWE
	DZIELNICOWE


	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI
	PREZYDENT M.ST. WARSZAWY RAFAŁ TRZASKOWSKI

	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY
	ORAZ POWSTAŃCY WARSZAWSCY

	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH
	MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH


	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo
	Bemowo



	25 lipca 2021 r. niedziela
	25 lipca 2021 r. niedziela
	25 lipca 2021 r. niedziela


	17.00 – 18.00
	17.00 – 18.00
	17.00 – 18.00

	Uroczystość.patriotyczna.przed.tablicą.poświęconą.Powstańcom.AK.Obwodu.„Żywiciel”.poległym.2.sierpnia.1944.r..na.przedpolach.Boernerowa..Wystawienie.posterunku.honorowego,.modlitwa.w.intencji.Powstańców,.odczytanie.Apelu.Poległych.oraz.uroczyste.złożenie.kwiatów.z.udziałem.wojskowej.asysty.honorowej
	Uroczystość.patriotyczna.przed.tablicą.poświęconą.Powstańcom.AK.Obwodu.„Żywiciel”.poległym.2.sierpnia.1944.r..na.przedpolach.Boernerowa..Wystawienie.posterunku.honorowego,.modlitwa.w.intencji.Powstańców,.odczytanie.Apelu.Poległych.oraz.uroczyste.złożenie.kwiatów.z.udziałem.wojskowej.asysty.honorowej
	ul..Westerplatte/róg.Grotowskiej.


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Godzina.„W”.w.hołdzie.Powstańcom.Warszawskim
	Godzina.„W”.w.hołdzie.Powstańcom.Warszawskim
	Teren.przed.Urzędem.Dzielnicy.Bemowo,.ul..Powstańców.Śląskich.70.(róg.ul..Górczewskiej)


	18.30
	18.30
	18.30

	„Warszawa.1944.–.Pamiętamy”.–.koncert.pieśni.patriotycznych.i.powstańczych.w.wykonaniu.zespołu.„Ferajna.z.Hoovera”.oraz.chóru.„Bemcanto”
	„Warszawa.1944.–.Pamiętamy”.–.koncert.pieśni.patriotycznych.i.powstańczych.w.wykonaniu.zespołu.„Ferajna.z.Hoovera”.oraz.chóru.„Bemcanto”
	Amfiteatr.Bemowo,.ul..Raginisa.1.–.park.Górczewska
	Koncert.upamiętni.77..rocznicę.wybuchu.Powstania.Warszawskiego..W..programie.usłyszymy.wiele.pieśni.powstańczych,.okupacyjnych.i.patriotycznych,.które.w.niezwykle.poruszający.sposób.przywrócą.pamięć.o.uczestnikach.walk.o.stolicę..„Sanitariuszka.Małgorzatka”.czy.„Warszawskie.dzieci”.to.jedynie.niektóre.utwory,.jakie.mieszkańcy.dzielnicy.Bemowo.i.warszawiacy.będą.mogli.zaśpiewać.wspólnie.z.artystami.podczas.koncertu.


	BIAŁOŁĘKA
	BIAŁOŁĘKA
	BIAŁOŁĘKA


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	12.00
	12.00
	12.00

	Złożenie.wieńca.przy.Kwaterze.Wojennej,.w.której.pochowani.są.żołnierze.5.i.6.Kompanii.2.Batalionu.1.Rejonu.krypt..„Brzozów”.VII.Obwodu.„OBROŻA”.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej
	Złożenie.wieńca.przy.Kwaterze.Wojennej,.w.której.pochowani.są.żołnierze.5.i.6.Kompanii.2.Batalionu.1.Rejonu.krypt..„Brzozów”.VII.Obwodu.„OBROŻA”.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej
	Cmentarz.Parafialny.na.Tarchominie


	12.30
	12.30
	12.30

	Złożenie.wiązanki.przy.Pomniku.Małych.Powstańców.
	Złożenie.wiązanki.przy.Pomniku.Małych.Powstańców.
	Szkoła.Podstawowa.nr.344.im..Powstańców.Warszawskich
	ul..Erazma.z.Zakroczymia.15


	17.05
	17.05
	17.05

	Koncert.i.wspólne.śpiewanie.z.mieszkańcami.pieśni.i.piosenek.powstańczych.oraz.z.okresu.okupacji
	Koncert.i.wspólne.śpiewanie.z.mieszkańcami.pieśni.i.piosenek.powstańczych.oraz.z.okresu.okupacji
	parking.przed.Urzędem.Dzielnicy.Białołęka.m.st..Warszawy
	ul..Modlińska.197


	21 września 2021 r. wtorek
	21 września 2021 r. wtorek
	21 września 2021 r. wtorek


	12.00
	12.00
	12.00

	Uroczystość.patriotyczna.przy.Kwaterze.Wojennej,.w.rocznicę.śmierci.żołnierzy.5.i.6.Kompanii.2.Batalionu.1.Rejonu.krypt..„Brzozów”.VII.Obwodu.„OBROŻA”.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej.z.udziałem.kombatantów,.mieszkańców.Białołęki,.przedstawicieli.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Białołęka,.uczniów.oraz.asysty.honorowej.z.Batalionu.Reprezentacyjnego.Wojska.Polskiego
	Uroczystość.patriotyczna.przy.Kwaterze.Wojennej,.w.rocznicę.śmierci.żołnierzy.5.i.6.Kompanii.2.Batalionu.1.Rejonu.krypt..„Brzozów”.VII.Obwodu.„OBROŻA”.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej.z.udziałem.kombatantów,.mieszkańców.Białołęki,.przedstawicieli.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Białołęka,.uczniów.oraz.asysty.honorowej.z.Batalionu.Reprezentacyjnego.Wojska.Polskiego
	Cmentarz.Parafialny.na.Tarchominie


	22 września 2021 r. środa
	22 września 2021 r. środa
	22 września 2021 r. środa


	12.00
	12.00
	12.00

	Koncert.dla.uczniów.„Elegia.o.chłopcu.polskim”.z.tekstami.K.K..Baczyńskiego.w.wykonaniu.Grzegorza.Wilka.z.zespołem
	Koncert.dla.uczniów.„Elegia.o.chłopcu.polskim”.z.tekstami.K.K..Baczyńskiego.w.wykonaniu.Grzegorza.Wilka.z.zespołem
	Białołęcki.Ośrodek.Kultury,.ul..V..van.Gogha.1..
	Koncert.ma.przybliżyć.postać.K.K..Baczyńskiego,.nie.tylko.jako.żołnierza,.powstańca,.ale.przede.wszystkim.jako.młodego.chłopaka,.który.niczym.się.nie.różnił.od.uczniów.szkół.–.słuchaczy.koncertu..


	Bielany
	Bielany
	Bielany
	Bielany



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	12.00
	12.00
	12.00

	Msza.święta.za.poległych.w.walce.o.Lotnisko.Bielańskie
	Msza.święta.za.poległych.w.walce.o.Lotnisko.Bielańskie
	kościół.pw..Matki.Bożej.Królowej.Pokoju.na.Młocinach
	ul..Dzierżoniowska.7


	13.00
	13.00
	13.00

	Uroczystość.patriotyczna.upamiętniająca.walkę.o.Lotnisko.Bielańskie,.przy.pomniku.ku.czci.poległych.Żołnierzy.AK.„Grupy.Kampinos”
	Uroczystość.patriotyczna.upamiętniająca.walkę.o.Lotnisko.Bielańskie,.przy.pomniku.ku.czci.poległych.Żołnierzy.AK.„Grupy.Kampinos”
	ul..Michaliny.10.oraz.przy.mogile.w.Lesie.Młocińskim


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	11.00
	11.00
	11.00

	Uroczyste.złożenie.kwiatów.oraz.zapalenie.zniczy.przy.bielańskich.miejscach.pamięci.narodowej.–.spotkanie.pod.tablicą.na.ścianie.budynku.Domu.Dziecka.im..Maryny.Falskiej,.upamiętniającą.szpital.powstańczy
	Uroczyste.złożenie.kwiatów.oraz.zapalenie.zniczy.przy.bielańskich.miejscach.pamięci.narodowej.–.spotkanie.pod.tablicą.na.ścianie.budynku.Domu.Dziecka.im..Maryny.Falskiej,.upamiętniającą.szpital.powstańczy
	Al..Zjednoczenia.34


	6 sierpnia 2021 r. piątek
	6 sierpnia 2021 r. piątek
	6 sierpnia 2021 r. piątek


	17.00
	17.00
	17.00

	Powstańcze.śpiewanie.przy.muralu.na.Piechotkowie.
	Powstańcze.śpiewanie.przy.muralu.na.Piechotkowie.
	.„Okrąglak”.przy.ul..Skalbmierskiej.7,.na.podwórku.pomiędzy.blokami.
	W.repertuarze.usłyszymy.i.zaśpiewamy.piosenki.takie.jak:.„Pałacyk.Michla”,.„Warszawskie.dzieci”.czy.„Deszcz,.jesienny.deszcz”..Piosenki.zaśpiewa.zespół.„Sonanto”.


	2 sierpnia – 28 września 2021 r.
	2 sierpnia – 28 września 2021 r.
	2 sierpnia – 28 września 2021 r.


	Wystawa.„Dzieci.w.Powstaniu.Warszawskim”.
	Wystawa.„Dzieci.w.Powstaniu.Warszawskim”.
	Wystawa.„Dzieci.w.Powstaniu.Warszawskim”.
	Biblioteka.Publiczna.im..Stanisława.Staszica.na.Bielanach,.ul..Romaszewskiego.19.
	W.galerii.Biblioteki.będzie.prezentowana.wystawa.przedstawiająca.zdjęcia.dzieci.podczas.Powstania.Warszawskiego..Wystawa.jest.przygotowywana.we.współpracy.z.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.


	mokotów
	mokotów
	mokotów
	mokotów



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	9.00
	9.00
	9.00

	Składanie.wiązanek.pod.obeliskiem.upamiętniającym.miejsce.pierwszego.boju.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.Baszta,.gdzie.w.dniu.1.sierpnia.1944.roku.Godziny.„W”.zginęło.68.powstańców,.żołnierzy.Kompanii.K-1,.K-2,.K-3.
	Składanie.wiązanek.pod.obeliskiem.upamiętniającym.miejsce.pierwszego.boju.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.Baszta,.gdzie.w.dniu.1.sierpnia.1944.roku.Godziny.„W”.zginęło.68.powstańców,.żołnierzy.Kompanii.K-1,.K-2,.K-3.
	Aleja.Wyścigowa.przy.ul..Puławskiej.266
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.wybuchu.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja,.walczących.od.1.sierpnia.do.27.września.1944.r.
	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.wybuchu.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja,.walczących.od.1.sierpnia.do.27.września.1944.r.
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera
	W.trakcie.uroczystości.nastąpi.podniesienie.flagi.państwowej,.zapalenie.„ognia.pamięci”.przyniesionego.przez.„Sztafetę.pokoleń”.z.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.włączenie.iluminacji.pomnika..Uroczystości.będą.miały.charakter.ogólnomiejski..Z.powodu.prac.rewitalizacyjnych.Kopca.Powstania.Warszawskiego.przy.ul..Bartyckiej,.obchody.w.parku.G..Orlicz-Dreszera.będą.główną.uroczystością.w.dzielnicy..


	11.30
	11.30
	11.30

	Składanie.wiązanek.pod.obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r.
	Składanie.wiązanek.pod.obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r.
	ul..Dworkowa.2
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	17.30
	17.30
	17.30

	Składanie.wiązanek.pod.kwaterą.pułku.„Baszta”.na.Cmentarzu.Wojskowym.
	Składanie.wiązanek.pod.kwaterą.pułku.„Baszta”.na.Cmentarzu.Wojskowym.
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach,.kwatera.nr.A20
	ul..Powązkowska.43/45
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	21.00
	21.00
	21.00

	Uroczystości.z.Kopca.Powstania.Warszawskiego.zostały.przeniesione.do.parku.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera.na.godz..10.00.
	Uroczystości.z.Kopca.Powstania.Warszawskiego.zostały.przeniesione.do.parku.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera.na.godz..10.00.


	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek
	2 sierpnia 2021 r. poniedziałek


	16.30 – 17.00
	16.30 – 17.00
	16.30 – 17.00

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.pamiątkową.i.w.„Krypcie.Męczenników”.w.Kolegium.Księży.Jezuitów.oraz.o.godz..17.00.msza.święta.w.intencji.ofiar.zamordowanych.w.Powstaniu.Warszawskim
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.pamiątkową.i.w.„Krypcie.Męczenników”.w.Kolegium.Księży.Jezuitów.oraz.o.godz..17.00.msza.święta.w.intencji.ofiar.zamordowanych.w.Powstaniu.Warszawskim
	Sanktuarium.św..Andrzeja.Boboli.przy.ul..Rakowieckiej.61,.róg.ul..Wołoskiej..
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa


	12.00
	12.00
	12.00

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.upamiętniającą.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego.w.77..rocznicę.śmierci
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.upamiętniającą.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego.w.77..rocznicę.śmierci
	ul..Tadeusza.Hołówki.3
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym
	Sejm.ustanowił.2021.Rokiem.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego.


	od 8 sierpnia do 26 września 2021 (w kaŻdą niedzielę)
	od 8 sierpnia do 26 września 2021 (w kaŻdą niedzielę)
	od 8 sierpnia do 26 września 2021 (w kaŻdą niedzielę)


	od
	od
	od
	17.00

	Posterunki.honorowe.w.parku.gen..G..Orlicz-Dreszera.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”..Symbolicznie,.przez.63.minuty,.Straż.Miejska,.żołnierze.Pułku.Ochrony.im..gen..dyw..Bolesława.Wieniawy-Długoszowskiego.(Jednostka.Wojskowa.2414),.policjanci.z.Garnizonu.Stołecznego.wystawią.posterunki.honorowe.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	Posterunki.honorowe.w.parku.gen..G..Orlicz-Dreszera.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”..Symbolicznie,.przez.63.minuty,.Straż.Miejska,.żołnierze.Pułku.Ochrony.im..gen..dyw..Bolesława.Wieniawy-Długoszowskiego.(Jednostka.Wojskowa.2414),.policjanci.z.Garnizonu.Stołecznego.wystawią.posterunki.honorowe.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera


	27 września 2021 r. poniedziałek
	27 września 2021 r. poniedziałek
	27 września 2021 r. poniedziałek


	9.00
	9.00
	9.00

	Msza.święta.w.intencji.ofiar.Powstania.Warszawskiego.i.składanie.kwiatów.pod.tablicą.pamięci.w.kościele.św..Michała.Archaniołaprzy.ul..Puławskiej.95.
	Msza.święta.w.intencji.ofiar.Powstania.Warszawskiego.i.składanie.kwiatów.pod.tablicą.pamięci.w.kościele.św..Michała.Archaniołaprzy.ul..Puławskiej.95.
	 

	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	10.15
	10.15
	10.15

	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.„Mieszkańcom.Mokotowa”.postawioną.w.hołdzie.dla.osób.cywilnych.poległych.w.obronie.ojczyzny
	Składanie.wiązanek.pod.tablicą.„Mieszkańcom.Mokotowa”.postawioną.w.hołdzie.dla.osób.cywilnych.poległych.w.obronie.ojczyzny
	ul..Puławska.w.parku.Morskie.Oko,.przy.przystanku.autobusowym„Dworkowa.02”
	 

	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	11.00
	11.00
	11.00

	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.walk.powstańczych.na.Mokotowie.pod.obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r..Podczas.uroczystości.nastąpi.wręczenie.odznaczeń.pamiątkowych.„Baszta.Wiernym.Przyjaciołom”.(Amicitiae.Fidelium).przyznawaną.przez.Kapitułę.Odznaki.Pamiątkowej.Pułku.Armii.Krajowej.„Baszta”.
	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.walk.powstańczych.na.Mokotowie.pod.obeliskiem.upamiętniającym.119.żołnierzy.Armii.Krajowej,.Powstańców.Mokotowa,.pomordowanych.przez.Niemców.już.po.kapitulacji,.po.27.września.1944.r..Podczas.uroczystości.nastąpi.wręczenie.odznaczeń.pamiątkowych.„Baszta.Wiernym.Przyjaciołom”.(Amicitiae.Fidelium).przyznawaną.przez.Kapitułę.Odznaki.Pamiątkowej.Pułku.Armii.Krajowej.„Baszta”.
	ul..Dworkowa.2
	• uroczystości lokalne o charakterze ogólnodostępnym


	20.00
	20.00
	20.00

	Koncert.w.wykonaniu.Reprezentacyjnego.Zespołu.Artystycznego.Wojska.Polskiego.w.77..rocznicę.Powstania.Warszawskiego.oraz.zakończenia.walk.na.Mokotowie
	Koncert.w.wykonaniu.Reprezentacyjnego.Zespołu.Artystycznego.Wojska.Polskiego.w.77..rocznicę.Powstania.Warszawskiego.oraz.zakończenia.walk.na.Mokotowie
	kościół.pw..św..Andrzeja.Boboli.w.Warszawie,.ul..Rakowiecka.61
	• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym


	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota
	2 października 2021 r. soBota


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”,.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja,.walczących.od.1.sierpnia.do.27.września.1944.r.
	Uroczystości.związane.z.77..rocznicą.zakończenia.Powstania.Warszawskiego.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”,.upamiętniającym.Powstańców.Mokotowa,.żołnierzy.AK.„Baszta”.i.innych.oddziałów.V.obwodu.10.Dywizji.im..Macieja.Rataja,.walczących.od.1.sierpnia.do.27.września.1944.r.
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera
	W.trakcie.uroczystości.nastąpi.opuszczenie.flagi.państwowej,.odprowadzenie.„ognia.pamięci”.przez.„Sztafetę.pokoleń”.do.Grobu.Nieznanego.Żołnierza,.wyłączenie.iluminacji.pomnika..Uroczystości.będą.miały.charakter.ogólnomiejski..Z.powodu.prac.rewitalizacyjnych.Kopca.Powstania.Warszawskiego.przy.ul..Bartyckiej,.obchody.w.parku.gen..G..Orlicz-Dreszera.będą.główną.uroczystością.zakończenia.Powstania.Warszawskiego.w.dzielnicy..


	3, 10, 17, 24 sierpnia oraz 7, 14, 21 września 2021 r.
	3, 10, 17, 24 sierpnia oraz 7, 14, 21 września 2021 r.
	3, 10, 17, 24 sierpnia oraz 7, 14, 21 września 2021 r.


	18.00
	18.00
	18.00

	Śpiewanki.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	Śpiewanki.przy.pomniku.„Mokotów.Walczący.1944”
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera,.wejście.od.ul..Puławskiej
	Wspólne.śpiewanie.piosenek.powstańczych.zostało.przeniesionepod.pomnik.„Mokotów.Walczący.1944”.w.parku.gen..Gustawa.Orlicz--Dreszera,.w.związku.z.rewitalizacją.Kopca.Powstania.Warszawskiego.przy.ul..Bartyckiej
	 
	 

	• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym


	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.


	Wystawa.plenerowa.poświęcona.Powstańcom.Warszawskim.z.pułku.AK.„Baszta”
	Wystawa.plenerowa.poświęcona.Powstańcom.Warszawskim.z.pułku.AK.„Baszta”
	Wystawa.plenerowa.poświęcona.Powstańcom.Warszawskim.z.pułku.AK.„Baszta”
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera,.od.strony.ul..Puławskiej
	• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym


	od 4 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 4 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 4 sierpnia do 2 października 2021 r.


	Wystawa.plenerowa.poświęcona.K.K..Baczyńskiemu.pt..„Znów.wędrujemy.ciepłym.krajem.–.Krzysztof.Kamil.Baczyński,.twórca.wielowymiarowy”
	Wystawa.plenerowa.poświęcona.K.K..Baczyńskiemu.pt..„Znów.wędrujemy.ciepłym.krajem.–.Krzysztof.Kamil.Baczyński,.twórca.wielowymiarowy”
	Wystawa.plenerowa.poświęcona.K.K..Baczyńskiemu.pt..„Znów.wędrujemy.ciepłym.krajem.–.Krzysztof.Kamil.Baczyński,.twórca.wielowymiarowy”
	park.gen..Gustawa.Orlicz-Dreszera,.wejście.od.ul..Kazimierzowskiej
	• wydarzenie o charakterze lokalnym i ogólnodostępnym


	ocHota
	ocHota
	ocHota
	ocHota



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	9.00
	9.00
	9.00

	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.podpisanie.przez.płk..dypl..Antoniego.Chruściela.„Montera”,.dowódcę.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej,.rozkazu.rozpoczęcia.Powstania.Warszawskiego
	Uroczystość.złożenia.kwiatów.pod.tablicą.upamiętniającą.podpisanie.przez.płk..dypl..Antoniego.Chruściela.„Montera”,.dowódcę.Okręgu.Warszawskiego.Armii.Krajowej,.rozkazu.rozpoczęcia.Powstania.Warszawskiego
	ul..Filtrowa.68


	TR
	W.imieniu.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Ochota.m.st..Warszawy.zostaną.złożone.wiązanki.kwiatów,.a.także.zapalone.znicze.w.miejscach.pamięci.narodowej.na.terenie.Dzielnicy.Ochota.związanych.z.Powstaniem.Warszawskim.1944.r.
	W.imieniu.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Ochota.m.st..Warszawy.zostaną.złożone.wiązanki.kwiatów,.a.także.zapalone.znicze.w.miejscach.pamięci.narodowej.na.terenie.Dzielnicy.Ochota.związanych.z.Powstaniem.Warszawskim.1944.r.


	19.00
	19.00
	19.00

	Kameralny.koncert.muzyki.klasycznej.„W.hołdzie.Powstańcom”..Wystąpi.kwartet.smyczkowy.
	Kameralny.koncert.muzyki.klasycznej.„W.hołdzie.Powstańcom”..Wystąpi.kwartet.smyczkowy.
	park.Szczęśliwicki.(dojście.do.placu.parkowego,.na.którym.odbędzie.się.koncert,.od.strony.pętli.autobusowej.przy.ul..K..Dickensa)


	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa
	11 sierpnia 2021 r. środa


	17.00
	17.00
	17.00

	77..rocznica.zakończenia.walk.powstańczych.na.Ochocie
	77..rocznica.zakończenia.walk.powstańczych.na.Ochocie
	godz..17.00.–.uroczysta.msza.święta.za.dusze.poległych.i.pomordowanych.żołnierzy.IV.Obwodu.Armii.Krajowej.Warszawa.Ochota
	ok..godz..18.00.–.bezpośrednio.po.mszy.świętej.odbędzie.się.uroczysty.przemarsz.do.miejsc.pamięci.narodowej.upamiętniających.wydarzenia.z.1944.r.,.złożenie.kwiatów.oraz.zapalenie.zniczy.
	kościół.św..Jakuba,.ul..Grójecka.38


	praga-połUdnie
	praga-połUdnie
	praga-połUdnie
	praga-połUdnie



	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek


	Objazd.miejsc.pamięci.związanych.z.Powstaniem.Warszawskim.na.terenie.dzielnicy.Praga-Południe:
	Objazd.miejsc.pamięci.związanych.z.Powstaniem.Warszawskim.na.terenie.dzielnicy.Praga-Południe:
	Objazd.miejsc.pamięci.związanych.z.Powstaniem.Warszawskim.na.terenie.dzielnicy.Praga-Południe:


	11.00
	11.00
	11.00

	Tablica.poświęcona.pamięci.Antoniego.Żurowskiego
	Tablica.poświęcona.pamięci.Antoniego.Żurowskiego
	ul..Grochowska.274


	11.00
	11.00
	11.00

	Tablica.poświęcona.pamięci.Bronisława.Chajęckiego
	Tablica.poświęcona.pamięci.Bronisława.Chajęckiego
	ul..Grochowska.274


	11.40
	11.40
	11.40

	Tablice.pamięci.żołnierzy.AK.6.Obwodu
	Tablice.pamięci.żołnierzy.AK.6.Obwodu
	kościół.pw..św..Wincentego.Pallottiego,.ul..Skaryszewska.12


	11.50
	11.50
	11.50

	Tablica.w.hołdzie.Żołnierzom.229..Plutonu.9..Kompani.Dywersyjnej.„Żniwiarz”.(Oddziału.Dywersji.Bojowej.„DB.17”).Kedywu.Obwodu.II.Żoliborz.„Żywiciel”.Obwodu.Warszawa.Armii.Krajowej
	Tablica.w.hołdzie.Żołnierzom.229..Plutonu.9..Kompani.Dywersyjnej.„Żniwiarz”.(Oddziału.Dywersji.Bojowej.„DB.17”).Kedywu.Obwodu.II.Żoliborz.„Żywiciel”.Obwodu.Warszawa.Armii.Krajowej
	ul..Skaryszewska.2


	12.20
	12.20
	12.20

	Tablica.upamiętniająca.uczestników.przepraw.przez.Wisłę
	Tablica.upamiętniająca.uczestników.przepraw.przez.Wisłę
	kościół.pw..Apostołów.Jana.i.Pawła
	ul..Kapelanów.AK


	12.50
	12.50
	12.50

	Pomnik.upamiętniający.Jana.Szypowskiego.„Leśnika”
	Pomnik.upamiętniający.Jana.Szypowskiego.„Leśnika”
	park.im..Jana.Szypowskiego.„Leśnika”,.ul..Kwatery.Głównej


	13.15
	13.15
	13.15

	Tablica.poświęcona.pamięci.płk..Tadeusza.Schollenbergera
	Tablica.poświęcona.pamięci.płk..Tadeusza.Schollenbergera
	kościół.pw..Najczystszego.Serca.Maryi,.plac.gen..Piotra.Szembeka


	13.40
	13.40
	13.40

	Pomnik.Józefa.Polińskiego
	Pomnik.Józefa.Polińskiego
	park.J..Polińskiego,.w.rejonie.ulic:.Garwolińskiej,.Szaserów,.Kobielskiej


	14.00
	14.00
	14.00

	Tablica.pamiątkowa.w.hołdzie.żołnierzom.i.harcerzom.6-XXVI.Obwodu.Pragi.Armii.Krajowej.w.parku.OPAK
	Tablica.pamiątkowa.w.hołdzie.żołnierzom.i.harcerzom.6-XXVI.Obwodu.Pragi.Armii.Krajowej.w.parku.OPAK
	park.OPAK.przy.ul..Grochowskiej


	14.20
	14.20
	14.20

	Pomnik.poświęcony.żołnierzom.21..Warszawskiego.Pułku.Piechoty.Dzieci.Warszawy
	Pomnik.poświęcony.żołnierzom.21..Warszawskiego.Pułku.Piechoty.Dzieci.Warszawy
	al..Waszyngtona.przy.ul..Grenadierów


	29 sierpnia 2021 r. niedziela
	29 sierpnia 2021 r. niedziela
	29 sierpnia 2021 r. niedziela


	19.00
	19.00
	19.00

	PIOSENKI.NA.BARYKADZIE.1944
	PIOSENKI.NA.BARYKADZIE.1944
	plac.gen..Piotra.Szembeka


	18 września 2021 r. soBota
	18 września 2021 r. soBota
	18 września 2021 r. soBota


	11.00
	11.00
	11.00

	Piknik.historyczny.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”
	Piknik.historyczny.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”
	park.Obwodu.Armii.Krajowej.Praga


	15.00
	15.00
	15.00

	Inscenizacja.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”.
	Inscenizacja.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”.
	ul..Bliska/Kamionkowska


	20-22 września 2021 r.
	20-22 września 2021 r.
	20-22 września 2021 r.


	10.00
	10.00
	10.00

	Żywe.Lekcje.Historii.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”
	Żywe.Lekcje.Historii.„Praga-Południe.pamięta..77..rocznica.wybuchu.Powstania.Warszawskiego”
	park.Obwodu.Armii.Krajowej.Praga


	praga-północ
	praga-północ
	praga-północ
	praga-północ



	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek
	29 lipca 2021 r. czwartek


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczystość.złożenia.wieńców.
	Uroczystość.złożenia.wieńców.
	Co.roku.składane.są.kwiaty.przy.Małej.Paście..Tablica.na.budynku.upamiętnia.zdobycie.1.sierpnia.1944.roku.przez.Powstańców.z.6-XXVI
	Obwodu.AK.Praga.budynków.centrali.telefonicznej.–.Filia.PAST-y..Budynek.centrali.telefonicznej.był.otoczony.2-metrowym.murem,.prowadziła.do.niego.żelazna.brama,.ubezpieczona.od.wewnątrz.bunkrem..Obsadziła.ją.załoga.niemiecka,.wzmocniona.przed.godziną.„W”.dodatkowymi.siłami..Sieć.telefoniczna.automatyczna.przestała.działać.na.Pradze.2.sierpnia.w.godzinach.rannych,.po.wycofaniu.się.oddziałów.powstańczych.z.Centrali.
	Mała.PASTA,.ul..Brzeska


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	ok.
	ok.
	ok.
	17.20

	Uroczystość.złożenia.wieńców.na.skwerze.płk..Antoniego.Żurowskiego.
	Uroczystość.złożenia.wieńców.na.skwerze.płk..Antoniego.Żurowskiego.
	W.czasie.Powstania.Warszawskiego.był.dowódcą.walk.na.Pradze..Po.krótkich,.lecz.krwawych.i.niezwykle.intensywnych.walkach.zarządził.6.sierpnia,.w.porozumieniu.z.KG.AK,.ponowne.przejście.swoich.oddziałów.do.działań.konspiracyjnych.
	skwer.płk..A..Żurowskiego


	remBertów
	remBertów
	remBertów
	remBertów



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	16.00
	16.00
	16.00

	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przez.przedstawicieli.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Rembertów.m.st..Warszawy.na.grobie.gen..Antoniego.Chruściela.„Montera”,.dowódcy.Powstania.Warszawskiego,.mieszkańca.Rembertowa
	Złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.przez.przedstawicieli.Rady.i.Zarządu.Dzielnicy.Rembertów.m.st..Warszawy.na.grobie.gen..Antoniego.Chruściela.„Montera”,.dowódcy.Powstania.Warszawskiego,.mieszkańca.Rembertowa
	Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach


	17.00
	17.00
	17.00

	Oddanie.hołdu.Powstańcom.Warszawskim.przez.mieszkańców.Dzielnicy.Rembertów:.
	Oddanie.hołdu.Powstańcom.Warszawskim.przez.mieszkańców.Dzielnicy.Rembertów:.
	–.minuta.ciszy.w.hołdzie.Powstańcom.Warszawskim.–.Godzina.„W”
	–.odegranie.Hymnu.Rzeczypospolitej.Polskiej
	–.modlitwa.w.intencji.Powstańców.Warszawskich
	–.ceremonia.złożenia.kwiatów.i.zapalenia.zniczy
	–.koncert.pieśni.powstańczych
	pomnik.Obrońców.Radiostacji.Komendy.Głównej.Armii.Krajowej,.u.zbiegu.ulic.Gawędziarzy.i.Haubicy


	śródmieście
	śródmieście
	śródmieście
	śródmieście



	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek
	13 sierpnia 2021 r. piątek


	Uroczystości.„Dnia.Pamięci.Starówki”
	Uroczystości.„Dnia.Pamięci.Starówki”
	Uroczystości.„Dnia.Pamięci.Starówki”


	16.00
	16.00
	16.00

	Składanie.kwiatów.i.zapalanie.zniczy.w.miejscach.pamięci.narodowej.na.terenie.Starego.i.Nowego.Miasta.(tj..pl..Zamkowy.15/19,.ul..Rycerska.12/róg.Wąskiego.Dunaju,.Międzymurze/okolice.Wąskiego.Dunaju,.ul..Podwale.25,.ul..Kilińskiego.2,.ul..Długa.13/15,.ul..Długa.7,.ul..Świętojerska.4,.ul..Przyrynek.2/róg.Kościelnej,.ul..Sanuguszki.1)
	Składanie.kwiatów.i.zapalanie.zniczy.w.miejscach.pamięci.narodowej.na.terenie.Starego.i.Nowego.Miasta.(tj..pl..Zamkowy.15/19,.ul..Rycerska.12/róg.Wąskiego.Dunaju,.Międzymurze/okolice.Wąskiego.Dunaju,.ul..Podwale.25,.ul..Kilińskiego.2,.ul..Długa.13/15,.ul..Długa.7,.ul..Świętojerska.4,.ul..Przyrynek.2/róg.Kościelnej,.ul..Sanuguszki.1)


	17.30
	17.30
	17.30

	Uroczystości.przy.głazie.upamiętniającym.wybuch.„czołgu-pułapki”.przy.ul..Kilińskiego.3
	Uroczystości.przy.głazie.upamiętniającym.wybuch.„czołgu-pułapki”.przy.ul..Kilińskiego.3


	19.00
	19.00
	19.00

	Msza.święta.w.Archikatedrze.św..Jana.Chrzciciela
	Msza.święta.w.Archikatedrze.św..Jana.Chrzciciela


	UrsUs
	UrsUs
	UrsUs
	UrsUs



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczystość.główna.–.złożenie.kwiatów
	Uroczystość.główna.–.złożenie.kwiatów
	pomnik.przy.ul..Cierlicka


	16.30
	16.30
	16.30

	Złożenie.kwiatów.na.mogiłach.powstańczych
	Złożenie.kwiatów.na.mogiłach.powstańczych
	Cmentarz.przy.ul..Rakuszanki


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczysta.msza.święta
	Uroczysta.msza.święta
	kościół.św..Józefa.Oblubieńca.NMP
	ul..gen..K..Sosnkowskiego.34


	19.30
	19.30
	19.30

	Koncert.okolicznościowy.–.pt..„Warszawo.ma.–.Ursus.śpiewa.(nie).zakazane.piosenki”.w.wykonaniu.dziecięco-młodzieżowego.zespołu.Young.Ursus.Voices..Koncert.przepleciony.będzie.wspomnieniami,.wierszami..Wspólne.śpiewanie.z.mieszkańcami.powstańczych.piosenek.
	Koncert.okolicznościowy.–.pt..„Warszawo.ma.–.Ursus.śpiewa.(nie).zakazane.piosenki”.w.wykonaniu.dziecięco-młodzieżowego.zespołu.Young.Ursus.Voices..Koncert.przepleciony.będzie.wspomnieniami,.wierszami..Wspólne.śpiewanie.z.mieszkańcami.powstańczych.piosenek.
	park.Czechowicki,.ul..Spisaka


	targówek
	targówek
	targówek
	targówek



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Złożenie.kwiatów.przy.pomniku.„Reduta.Bródnowska”
	Złożenie.kwiatów.przy.pomniku.„Reduta.Bródnowska”
	skrzyżowanie.ulic.Wysockiego.i.Bartniczej


	17.00
	17.00
	17.00

	„Śpiewanki.Powstańcze”.–.koncert.z.okazji.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego.zacznie.się.w.parku.Bródnowskim.o.g..17.00.minutą.ciszy.i.zadumy.
	„Śpiewanki.Powstańcze”.–.koncert.z.okazji.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego.zacznie.się.w.parku.Bródnowskim.o.g..17.00.minutą.ciszy.i.zadumy.
	Wystąpią.soliści:.Marta.Schnura.–.alt,.Mateusz.Michałowski.–.bas.oraz.zespól.Passacaglia.d’amore.w.składzie:.Stanisław.Tomanek.–.skrzypce,.Maciej.Skowroński.–.wiolonczela,.Zbigniew.Górski.–.kontrabas,.Joanna.Przewoźniczuk.–.flet,.Zenon.Kaszewski.–.klarnet,.Marcin.Ostałowski.–.fagot,.Dagmara.Dudzińska.–.fortepian.
	Na.program.złożą.się.piosenki.powstańcze:.„Warszawskie.dzieci”,.„Marsz.Śródmieścia”,.„Pałacyk.Michla”,.„Marsz.Żoliborza”,.„Chłopcy.silni.jak.stal”,.„Marsz.robotników.Elektrowni”,.„Kompania.1114”,.„Dziś.idę.walczyć.Mamo”,.„Marsz.Mokotowa”,.„Marsz.kompanii.K3”,.„Na.wojenkę.poszli.chłopcy”,.„Zośka”,.„Sanitariuszka.Małgorzata”,.„Mała.dziewczyna.z.AK”..Usłyszymy.również.poezję.walczącej.Warszawy.autorów:.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego,.Tadeusza.Gajcego,.Józefa.Szczepańskiego.„Ziutka”.
	Koncert.finansowany.przez.m.st..Warszawa,.realizowany.przez.Fundację.Artystyczną.Concentus.Pro.Arte.
	park.Bródnowski


	Ursynów
	Ursynów
	Ursynów
	Ursynów



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	9.00
	9.00
	9.00

	Składanie.kwiatów.przez.przedstawicieli.Środowiska.Pułku.AK.„Baszta”,.ursynowskiego.koła.ZKRPiBWP.oraz.władze.Dzielnic.Ursynowa.i.Mokotowa.pod.głazem.upamiętniającym.walki.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.„Baszta”,.w.natarciu.na.koszary.niemieckiego.pułku.kawalerii.SS.oraz.pod.tablicą.memoratywną.poświęconą.pamięci.pomordowanych.więźniów.politycznych.i.żołnierzy.AK.przez.UB.w.latach.1945–1956.
	Składanie.kwiatów.przez.przedstawicieli.Środowiska.Pułku.AK.„Baszta”,.ursynowskiego.koła.ZKRPiBWP.oraz.władze.Dzielnic.Ursynowa.i.Mokotowa.pod.głazem.upamiętniającym.walki.Batalionu.„Karpaty”.Pułku.AK.„Baszta”,.w.natarciu.na.koszary.niemieckiego.pułku.kawalerii.SS.oraz.pod.tablicą.memoratywną.poświęconą.pamięci.pomordowanych.więźniów.politycznych.i.żołnierzy.AK.przez.UB.w.latach.1945–1956.
	Tor.Wyścigów.Konnych.–.brama.wjazdowa,.ul..Puławska.266/al..Wyścigowa
	 



	17.00
	17.00
	17.00

	Uroczyste.wciągnięcie.na.maszt.flag.Powstania.Warszawskiego.oraz.koncert.pt..„Śpiewajmy.razem.piosenki.powstańcze”
	Uroczyste.wciągnięcie.na.maszt.flag.Powstania.Warszawskiego.oraz.koncert.pt..„Śpiewajmy.razem.piosenki.powstańcze”
	Urząd.Dzielnicy.Ursynów,.al..Komisji.Edukacji.Narodowej.61


	wawer
	wawer
	wawer
	wawer



	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.
	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.
	31 lipca – 1 sierpnia 2021 r.


	Gra.terenowa,.w.której.mogą.uczestniczyć.mieszkańcy.w.każdym.wieku..Na.pierwszych.30.osób,.które.przejdą.sprawnie.trasę,.będą.czekały.nagrody.w.postaci.proporczyka./.breloczka.ze.znakiem.Polski.Walczącej.
	Gra.terenowa,.w.której.mogą.uczestniczyć.mieszkańcy.w.każdym.wieku..Na.pierwszych.30.osób,.które.przejdą.sprawnie.trasę,.będą.czekały.nagrody.w.postaci.proporczyka./.breloczka.ze.znakiem.Polski.Walczącej.
	Gra.terenowa,.w.której.mogą.uczestniczyć.mieszkańcy.w.każdym.wieku..Na.pierwszych.30.osób,.które.przejdą.sprawnie.trasę,.będą.czekały.nagrody.w.postaci.proporczyka./.breloczka.ze.znakiem.Polski.Walczącej.
	WCK.Filia.Aleksandrów./.teren.wokół.Morskiego.Oka


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	17.00
	17.00
	17.00

	Koncert.plenerowy.„Warszawo.ma”.–.wstęp.wolny
	Koncert.plenerowy.„Warszawo.ma”.–.wstęp.wolny
	Koncert.piosenek.powstańczych.i.okupacyjnych.połączony.z.deklamacją.poezji.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego.w.wykonaniu.zespołu.TheTonacja
	WCK.Filia.Anin,.ul..V.Poprzeczna.13


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	11.00
	11.00
	11.00
	11.00
	11.00
	11.00
	11.00
	11.00

	Wystawa.prac.plastycznych.mieszkańców.Wawra.„Pamiętamy”,.dotycząca.wydarzeń.z.1944.roku.(malarstwo,.rzeźba,.grafika,.rękodzieło).–.wstęp.wolny
	Wystawa.prac.plastycznych.mieszkańców.Wawra.„Pamiętamy”,.dotycząca.wydarzeń.z.1944.roku.(malarstwo,.rzeźba,.grafika,.rękodzieło).–.wstęp.wolny
	WCK.Filia.Radość,.ul..Powojowa.2







	12.00
	12.00
	12.00
	12.00
	12.00
	12.00
	12.00
	12.00

	Otwarte.spotkanie.z.piosenką.powstańczą
	Otwarte.spotkanie.z.piosenką.powstańczą
	Śpiewanie.piosenek.powstańczych.z.chórem.„Mokka”.–.dyrygent.Ewa.Jurkiewicz
	Czytanie.poezji.Krzysztofa.Kamila.Baczyńskiego
	skwer.przy.fontannie.osiedlowej./.Marysin.Wawerski,.ul..Korkowa.13







	17.00
	17.00
	17.00
	17.00
	17.00
	17.00
	17.00
	17.00

	Koncert.„Adam.Anusiewicz.–.Bard.Warszawy.w.piosence.powstańczej,.warszawskiej.i.popularnej”
	Koncert.„Adam.Anusiewicz.–.Bard.Warszawy.w.piosence.powstańczej,.warszawskiej.i.popularnej”
	WCK.Filia.Zastów,.ul..Lucerny.13
	• koncert – za okazaniem wejściówki







	17.00
	17.00
	17.00

	Koncert.Damiana.Ukeje.–.wstęp.wolny.
	Koncert.Damiana.Ukeje.–.wstęp.wolny.
	Koncert.z.okazji.rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego.oraz.Roku.K.K..Baczyńskiego
	Plener.–.Międzylesie,.parking.przed.Urzędem.Dzielnicy.Wawer
	ul..Żegańska.1a


	19.00
	19.00
	19.00

	Wernisaż.wystawy.fotograficznej.z.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.–.wstęp.wolny
	Wernisaż.wystawy.fotograficznej.z.Muzeum.Powstania.Warszawskiego.–.wstęp.wolny
	WCK.Filia.Falenica.–.Budynek.Kulturoteki.–.ul..Walcownicza.2


	14 sierpnia 2021 r. soBota
	14 sierpnia 2021 r. soBota
	14 sierpnia 2021 r. soBota


	17.30
	17.30
	17.30

	Złożenie.kwiatów.pod.pomnikiem.Lotników.Alianckich
	Złożenie.kwiatów.pod.pomnikiem.Lotników.Alianckich
	Góra.Lotnika


	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.
	od 1 sierpnia do 2 października 2021 r.


	Wystawa.okolicznościowa.„Barykada.44”.–.symboliczna.barykada.powstańcza.wybudowana.przed.budynkiem.Urzędu.Dzielnicy.Wawer.przez.Bibliotekę.Publiczną.w.Dzielnicy.Wawer.m.st..Warszawy
	Wystawa.okolicznościowa.„Barykada.44”.–.symboliczna.barykada.powstańcza.wybudowana.przed.budynkiem.Urzędu.Dzielnicy.Wawer.przez.Bibliotekę.Publiczną.w.Dzielnicy.Wawer.m.st..Warszawy
	Wystawa.okolicznościowa.„Barykada.44”.–.symboliczna.barykada.powstańcza.wybudowana.przed.budynkiem.Urzędu.Dzielnicy.Wawer.przez.Bibliotekę.Publiczną.w.Dzielnicy.Wawer.m.st..Warszawy
	ściana.budynku.Urzędu.Dzielnicy.Wawer.przy.ul..Żegańskiej.1


	wesoła
	wesoła
	wesoła
	wesoła



	30 lipca 2021 r. soBota
	30 lipca 2021 r. soBota
	30 lipca 2021 r. soBota


	21.00
	21.00
	21.00

	Seans.filmowy.–.film.„Baczyński”.reż..Kordian.Piwowarski,.Polska.2013.r.,.70.min.
	Seans.filmowy.–.film.„Baczyński”.reż..Kordian.Piwowarski,.Polska.2013.r.,.70.min.
	Ośrodek.Kultury.w.Dzielnicy.Wesoła.m.st..Warszawy.ul..Starzyńskiego.21
	•  Bezpłatna projekcja filmowa w plenerze, oBowiązuje wcześniejsza rejestracja, wstęp za okazaniem Biletu


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	16.50 – 17.30
	16.50 – 17.30
	16.50 – 17.30

	Uroczyste.złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.pod.pomnikiem.Żołnierzy.Armii.Krajowej
	Uroczyste.złożenie.kwiatów.i.zapalenie.zniczy.pod.pomnikiem.Żołnierzy.Armii.Krajowej
	pomnik.Żołnierzy.Armii.Krajowej.III.Plutonu.V.Kompanii.„Dęby”.i.Harcerzy.Szarych.Szeregów.Rój.„Wierna.Rzeka”.z.terenu.Starej.Miłosnej,.teren.parafii.Najświętszego.Serca.Pana.Jezusa.przy.ul..Borkowskiej.1
	•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie oBowiązujących wytycznych sanitarnych.


	18.00 – 19.00
	18.00 – 19.00
	18.00 – 19.00

	Uroczysta.msza.święta
	Uroczysta.msza.święta
	kościół.pw..św..Antoniego.Padewskiego,.parafia.Najświętszego.Serca.Pana.Jezusa.przy.ul..Borkowskiej.1
	•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie oBowiązujących wytycznych sanitarnych.


	19.00 – 20.00
	19.00 – 20.00
	19.00 – 20.00

	Koncert.okolicznościowy.z.okazji.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego
	Koncert.okolicznościowy.z.okazji.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego
	Kościół.pw..św..Antoniego.Padewskiego,.parafia.Najświętszego.Serca.Pana.Jezusa.przy.ul..Borkowskiej.1
	•  uroczystość o charakterze ogólnodostępnym z udziałem władz dzielnicy. mogą oBowiązywać limity i ograniczenia w zależności od aktualnie oBowiązujących wytycznych sanitarnych.


	wilanów
	wilanów
	wilanów
	wilanów



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	16.00
	16.00
	16.00

	Msza.św..na.cmentarzu.przy.ul..Wiertniczej
	Msza.św..na.cmentarzu.przy.ul..Wiertniczej


	17.00
	17.00
	17.00

	Złożenie.wieńców.na.grobach.powstańczych.przy.ul..Wiertniczej,.minuta.ciszy,.salwa.honorowa
	Złożenie.wieńców.na.grobach.powstańczych.przy.ul..Wiertniczej,.minuta.ciszy,.salwa.honorowa


	17.00
	17.00
	17.00

	Msza.św..na.Cmentarzu.Powstańczym.przy.ul..Przyczółkowej
	Msza.św..na.Cmentarzu.Powstańczym.przy.ul..Przyczółkowej
	Apel.Poległych
	Złożenie.wieńców


	18.00
	18.00
	18.00

	Koncert.„WOLNE.ŚPIEWANIE”.przy.oranżerii.w.ogrodach.Muzeum.Pałacu.Króla.Jana.III.w.Wilanowie
	Koncert.„WOLNE.ŚPIEWANIE”.przy.oranżerii.w.ogrodach.Muzeum.Pałacu.Króla.Jana.III.w.Wilanowie
	•  uroczystość za okazaniem zaproszenia – Bilety wstępu zgodnie z cennikiem pałacu


	włocHy
	włocHy
	włocHy
	włocHy



	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	11.00 – 12.00
	11.00 – 12.00
	11.00 – 12.00

	Uroczystości.przy.pomniku.–.kapliczce.Bazy.Lotniczej.„Łużyce”.i..głazie.7.pp.AK.„Garłuch”,.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów.
	Uroczystości.przy.pomniku.–.kapliczce.Bazy.Lotniczej.„Łużyce”.i..głazie.7.pp.AK.„Garłuch”,.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów.
	róg.ul..Żwirki.i.Wigury.i.ul..Komitetu.Obrony.Robotników


	16 września 2021 r. czwartek
	16 września 2021 r. czwartek
	16 września 2021 r. czwartek


	16.00 – 19.00
	16.00 – 19.00
	16.00 – 19.00

	Uroczystości.upamiętniające.deportację.mężczyzn.z.Włoch.do.niemieckich.obozów.koncentracyjnych.
	Uroczystości.upamiętniające.deportację.mężczyzn.z.Włoch.do.niemieckich.obozów.koncentracyjnych.
	róg.ul..Świerszcza.i.ul..Cienistej


	16.00
	16.00
	16.00

	Pomnik.w.parku.Kombatantów.we.Włochach.–.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów,.koncert
	Pomnik.w.parku.Kombatantów.we.Włochach.–.przemówienia.okolicznościowe,.modlitwa,.złożenie.kwiatów,.koncert


	18.00
	18.00
	18.00

	Msza.św..w.intencji.poległych,.pomordowanych.i.zmarłych.ofiar.deportacji.i.Powstania.Warszawskiego
	Msza.św..w.intencji.poległych,.pomordowanych.i.zmarłych.ofiar.deportacji.i.Powstania.Warszawskiego
	parafia.pw..św..Teresy.od.Dzieciątka.Jezus.i.Męczenników.Rzymskich,.ul..Rybnicka.27


	wola
	wola
	wola
	wola



	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	13.00
	13.00
	13.00

	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Waligóra”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Waligóra”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	ul..Wolska,.róg.ul..Młynarskiej


	14.00
	14.00
	14.00

	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	ul..Okopowa,.róg.ul..Mireckiego


	17.00
	17.00
	17.00

	Koncert.pt..„Piosenka.w.Powstaniu.Warszawskim”.w.ramach.obchodów.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego
	Koncert.pt..„Piosenka.w.Powstaniu.Warszawskim”.w.ramach.obchodów.77..rocznicy.wybuchu.Powstania.Warszawskiego
	park.E..Szymańskiego


	31 lipca, 1 sierpnia – cały dzieŃ 2021 r.
	31 lipca, 1 sierpnia – cały dzieŃ 2021 r.
	31 lipca, 1 sierpnia – cały dzieŃ 2021 r.


	Inscenizacja.barykady.powstańczej
	Inscenizacja.barykady.powstańczej
	Inscenizacja.barykady.powstańczej
	skwer.Lacherta


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	18.30 – 20.00
	18.30 – 20.00
	18.30 – 20.00

	Centralne.uroczystości.rocznicowe.–.kurhania.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani.upamiętniająca.obrońców.i.mieszkańców.Woli,.którzy.stracili.życie.w.sierpniu.1944.r..Uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Centralne.uroczystości.rocznicowe.–.kurhania.przy.pomniku.Polegli.Niepokonani.upamiętniająca.obrońców.i.mieszkańców.Woli,.którzy.stracili.życie.w.sierpniu.1944.r..Uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	ul..Wolska.174/176


	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek
	3 sierpnia 2021 r. wtorek


	13.00
	13.00
	13.00

	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Chrobry.II”,.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa.
	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Chrobry.II”,.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa.
	skwer.Zgrupowania.Armii.Krajowej.„Chrobry.II”.ul..Chmielna.132/134


	14.00
	14.00
	14.00

	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Chrobry.I”,.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa.
	Miejsce.pamięci.Zgrupowania.„Chrobry.I”,.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa.
	ul..Chłodna.róg.ul..Żelaznej.


	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa
	4 sierpnia 2021 r. środa


	18.00
	18.00
	18.00

	Uroczyste.odsłonięcie.tablicy.z.nazwą.skweru,.koncert
	Uroczyste.odsłonięcie.tablicy.z.nazwą.skweru,.koncert
	skwer.„Sierpnia.1944”,.zbieg.ulic.Wolskiej.i.Płockiej


	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek
	5 sierpnia 2021 r. czwartek


	10.00
	10.00
	10.00

	Uroczyste.złożenie.kwiatów.przy.tablicy.pamięci.harcerek.Drużyny.nr.100.im..E..Plater.Harcerskiego.Patrolu.Sanitarnego.Obwodu.AK.WOLA
	Uroczyste.złożenie.kwiatów.przy.tablicy.pamięci.harcerek.Drużyny.nr.100.im..E..Plater.Harcerskiego.Patrolu.Sanitarnego.Obwodu.AK.WOLA
	ul..Karolkowa.53


	11.45
	11.45
	11.45

	Uroczyste.złożenie.wiązanki,.warta.honorowa
	Uroczyste.złożenie.wiązanki,.warta.honorowa
	ul..Wolska.43.(Fabryka.Franaszka)


	12.00
	12.00
	12.00

	Miejsce.pamięci.batalionu.„Parasol”.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Miejsce.pamięci.batalionu.„Parasol”.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Pałacyk.Michla,.ul..Wolska.40


	14.00
	14.00
	14.00

	Centralne.uroczystości.–.„Gęsiówka”.–.miejsce.pamięci.batalionu.„Zośka”.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Centralne.uroczystości.–.„Gęsiówka”.–.miejsce.pamięci.batalionu.„Zośka”.Zgrupowania.„Radosław”.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	skwer.między.ul..M..Anielewicza.a.ul..Okopową


	16.00
	16.00
	16.00

	Miejsce.największej.egzekucji.na.Woli.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	Miejsce.największej.egzekucji.na.Woli.–.uroczyste.złożenie.kwiatów,.warta.honorowa
	ul..Górczewska.32


	18.00
	18.00
	18.00

	Centralne.uroczystości.rocznicowe.w.hołdzie.ludności.cywilnej.Woli.z.okazji.ogólnowarszawskiego.Dnia.Pamięci.Mieszkańców.Woli.wymordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego,.Pomnik.poświęcony.50.tysiącom.mieszkańców.Woli.zamordowanym.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.w.1944.r.
	Centralne.uroczystości.rocznicowe.w.hołdzie.ludności.cywilnej.Woli.z.okazji.ogólnowarszawskiego.Dnia.Pamięci.Mieszkańców.Woli.wymordowanych.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego,.Pomnik.poświęcony.50.tysiącom.mieszkańców.Woli.zamordowanym.przez.Niemców.podczas.Powstania.Warszawskiego.w.1944.r.
	skwer.Pamięci.u.zbiegu.ul..Leszno.i.al..„Solidarności”


	6 sierpnia 2021 r. piątek
	6 sierpnia 2021 r. piątek
	6 sierpnia 2021 r. piątek


	18.30
	18.30
	18.30

	Miejsce.poświęcone.pamięci.rozstrzelonych.przez.Niemców.6.sierpnia.1944.roku.redemptorystów.oraz.harcerzy.„Szarych.Szeregów”.hufców-rojów.„Giewont”.i..„Giermkowie.Wolności.”.pełniących.ofiarnie.służbę.w.okresie.okupacji.i.Powstania.Warszawskiego.
	Miejsce.poświęcone.pamięci.rozstrzelonych.przez.Niemców.6.sierpnia.1944.roku.redemptorystów.oraz.harcerzy.„Szarych.Szeregów”.hufców-rojów.„Giewont”.i..„Giermkowie.Wolności.”.pełniących.ofiarnie.służbę.w.okresie.okupacji.i.Powstania.Warszawskiego.
	msza.św..i.uroczyste.złożenie.kwiatów
	ul..Karolkowa.49.


	7 sierpnia 2021 r. soBota
	7 sierpnia 2021 r. soBota
	7 sierpnia 2021 r. soBota


	od 10.00
	od 10.00
	od 10.00

	Bieg.Pamięci.w.parku.im..E..Szymańskiego
	Bieg.Pamięci.w.parku.im..E..Szymańskiego


	21 sierpnia 2021 r. soBota
	21 sierpnia 2021 r. soBota
	21 sierpnia 2021 r. soBota


	17.00
	17.00
	17.00

	Miejsce.poświęcone.pamięci.Wojtusia.Zalewskiego..Uroczyste.złożenie.kwiatów
	Miejsce.poświęcone.pamięci.Wojtusia.Zalewskiego..Uroczyste.złożenie.kwiatów
	ul..Pereca.9


	ŻoliBorz
	ŻoliBorz
	ŻoliBorz
	ŻoliBorz



	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek
	30 lipca 2021 r. piątek


	Sprzątanie.grobów.powstańczych.–.Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach,.kwatera.„Żywiciela”
	Sprzątanie.grobów.powstańczych.–.Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach,.kwatera.„Żywiciela”
	Sprzątanie.grobów.powstańczych.–.Cmentarz.Wojskowy.na.Powązkach,.kwatera.„Żywiciela”


	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota
	31 lipca 2021 r. soBota


	10.00 – 11.00
	10.00 – 11.00
	10.00 – 11.00
	W
	W
	W
	W




	Pomnik.AK.„Żywiciel”.na.skwerze.„Żywiciela”.(park.im..Żołnierzy.„Żywiciela”.przy.ul..ks..J..Popiełuszki)
	Pomnik.AK.„Żywiciel”.na.skwerze.„Żywiciela”.(park.im..Żołnierzy.„Żywiciela”.przy.ul..ks..J..Popiełuszki)
	•  uroczystości z asystą wojskową i oprawą muzyczną, złożenie wieńców i kwiatów


	ok11.15
	ok11.15
	ok11.15
	 


	Złożenie.wieńców.i.kwiatów.pod.płytą.upamiętniającą.poległych.żołnierzy.IV.Batalionu.OW.PPS.im..Jarosława.Dąbrowskiego
	Złożenie.wieńców.i.kwiatów.pod.płytą.upamiętniającą.poległych.żołnierzy.IV.Batalionu.OW.PPS.im..Jarosława.Dąbrowskiego
	ul..A..Próchnika


	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela
	1 sierpnia 2021 r. niedziela


	10.00
	10.00
	10.00

	Symboliczne.upamiętnienie.pierwszych.strzałów.powstańczych.
	Symboliczne.upamiętnienie.pierwszych.strzałów.powstańczych.
	ul..Z..Krasińskiego.pomiędzy.ul..J..Kochowskiego.a.ul..P..Suzina.(pas.zieleni)


	15 sierpnia 2021 r. niedziela
	15 sierpnia 2021 r. niedziela
	15 sierpnia 2021 r. niedziela


	14.30
	14.30
	14.30

	Uroczystość.przed.pomnikiem.poległych.w.walkach.o.Dworzec.Gdański.(u.zbiegu.ul..A..Mickiewicza.i.gen..J..Zajączka)
	Uroczystość.przed.pomnikiem.poległych.w.walkach.o.Dworzec.Gdański.(u.zbiegu.ul..A..Mickiewicza.i.gen..J..Zajączka)
	Część.oficjalna.poprzedzona.jest.mszą.w.parafii.św..Stanisława.Kostki.o.godz..13.00






	Figure
	KOMUNIKACJA MIEJSKA
	KOMUNIKACJA MIEJSKA
	KOMUNIKACJA MIEJSKA


	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska
	komUnikacJa mieJska



	trasy dodatkowych linii autoBusowych w dniu 1 sierpnia 2021 r.:
	trasy dodatkowych linii autoBusowych w dniu 1 sierpnia 2021 r.:
	trasy dodatkowych linii autoBusowych w dniu 1 sierpnia 2021 r.:


	912
	912
	912
	912


	Linia jednokierunkowa:.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Okopowa.–.Towarowa.–.Prosta.–.Kasprzaka.–.Wolska.–.Fort.Wola.–.CM..WOLSKI.
	Linia jednokierunkowa:.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Okopowa.–.Towarowa.–.Prosta.–.Kasprzaka.–.Wolska.–.Fort.Wola.–.CM..WOLSKI.


	922
	922
	922
	922


	W obu kierunkach:.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Krasińskiego.–.pl..Wilsona.–.Słowackiego.–.METRO.MARYMONT.
	W obu kierunkach:.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Krasińskiego.–.pl..Wilsona.–.Słowackiego.–.METRO.MARYMONT.


	944
	944
	944
	944


	W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: DW..CENTRALNY.–.Emilii.Plater.–.Świętokrzyska–.Marszałkowska.–.pl..Bankowy.–.al..Solidarności.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.
	W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: DW..CENTRALNY.–.Emilii.Plater.–.Świętokrzyska–.Marszałkowska.–.pl..Bankowy.–.al..Solidarności.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.
	W kierunku krańca Dw. Centralny: POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Okopowa.–.al..Solidarności.–.pl..Bankowy.–.Marszałkowska.–.Świętokrzyska.–.Rondo.ONZ.–.al..Jana.Pawła.II.–.tunel.–.DW..CENTRALNY.


	970
	970
	970
	970


	W obu kierunkach: DW..WSCHODNI.(KIJOWSKA).–.Kijowska.–.Targowa.–.al..Solidarności.–.most.Śląsko-Dąbrowski.–.al..Solidarności.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.
	W obu kierunkach: DW..WSCHODNI.(KIJOWSKA).–.Kijowska.–.Targowa.–.al..Solidarności.–.most.Śląsko-Dąbrowski.–.al..Solidarności.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.


	980
	980
	980
	980


	W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: CHEŁMSKA.–.Czerniakowska.–.Gagarina.–.Belwederska.–.Al..Ujazdowskie.–.pl..Trzech.Krzyży.–.Nowy.Świat.–.Al..Jerozolimskie.–.Marszałkowska.–.Królewska.–.pl..Piłsudskiego.–.Focha.–.Moliera.–.Senatorska.–.pl..Bankowy.–.Andersa.–.Nowolipki.–.Zamenhofa.–.Anielewicza.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY..
	W kierunku krańca Powązki-Cm.Wojskowy: CHEŁMSKA.–.Czerniakowska.–.Gagarina.–.Belwederska.–.Al..Ujazdowskie.–.pl..Trzech.Krzyży.–.Nowy.Świat.–.Al..Jerozolimskie.–.Marszałkowska.–.Królewska.–.pl..Piłsudskiego.–.Focha.–.Moliera.–.Senatorska.–.pl..Bankowy.–.Andersa.–.Nowolipki.–.Zamenhofa.–.Anielewicza.–.Okopowa.–.Powązkowska.–.POWĄZKI-CM..WOJSKOWY..
	W kierunku krańca Chełmska: POWĄZKI-CM..WOJSKOWY.–.Powązkowska.–.Okopowa.–.Anielewicza.–.Andersa.–.pl..Bankowy-.Senatorska.–.Wierzbowa.–.pl..Piłsudskiego.–.Królewska.–.Marszałkowska.–.Al..Jerozolimskie.–.Bracka.–.pl..Trzech.Krzyży.–.Al..Ujazdowskie.–.Belwederska.–.Gagarina.–.Czerniakowska.–.Chełmska.–.CHEŁMSKA.


	linia tramwajowa w oBsługiwana taBorem zaBytkowym
	linia tramwajowa w oBsługiwana taBorem zaBytkowym
	linia tramwajowa w oBsługiwana taBorem zaBytkowym


	14.00 –
	14.00 –
	14.00 –
	19.00

	W obu kierunkach: PL..NARUTOWICZA.–.Grójecka.–.pl..Zawiszy.–.Towarowa.–.MUZEUM.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO.–.Towarowa.–.Okopowa.–.al..Solidarności.–.Wolska.–.CM..WOLSKI.
	W obu kierunkach: PL..NARUTOWICZA.–.Grójecka.–.pl..Zawiszy.–.Towarowa.–.MUZEUM.POWSTANIA.WARSZAWSKIEGO.–.Towarowa.–.Okopowa.–.al..Solidarności.–.Wolska.–.CM..WOLSKI.


	ramowe godziny kursowania:
	ramowe godziny kursowania:
	ramowe godziny kursowania:


	TR
	linia.912:.godz..17:30.–.20:00,
	linia.912:.godz..17:30.–.20:00,
	linia.912:.godz..17:30.–.20:00,

	linia.922:.godz..14:30.–.21:00,
	linia.922:.godz..14:30.–.21:00,

	linia.944:.godz..14:00.–.21:00,
	linia.944:.godz..14:00.–.21:00,

	linia.970:.godz..14:00.–.21:00,
	linia.970:.godz..14:00.–.21:00,

	linia.980:.godz..14:00.–.21:00.
	linia.980:.godz..14:00.–.21:00.
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