
	
	
	

	

	
	

 

 

Tajemnice scenografii jednego z największych  
widowisk historycznych w Polsce 

informacja prasowa 

 

 

"1920. Wdzięczni Bohaterom" to multimedialny spektakl organizowany przez PGE Narodowy  
w Warszawie dokładnie w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dzięki wydarzeniu historia 
zostanie przedstawiona w sposób zajmujący i nowoczesny. Scena i cała aranżacja widowiska zajmują 
ponad 7 tys. mkw. Pomiędzy polskimi i bolszewickimi okopami, które oddają realia zdarzeń sprzed stu 
lat, zbudowano ogromną scenę z kilkumetrową rzeźbą księdza Ignacego Skorupki. Bilety są jeszcze 
dostępne na stronie www.1920.pgenarodowy.pl. 

Zobacz krok po kroku, jak powstała scena i tło dla najbardziej spektakularnego widowiska 
historycznego w Polsce. Pobierz: film z budowy scenografii (źródło: PGE Narodowy), zdjęcia 
scenografii (źródło: Mateusz Włodarczyk/PGE Narodowy) 

Płyta PGE Narodowego, największej areny wielofunkcyjnej w Polsce, zamieniła się w rozległe pole 
walki, stworzono okopy dwóch ścierających się ze sobą sił, pojawiły się również na niej majestatyczne 
symbole największej bitwy wojny polsko-bolszewickiej. Budowa tej gigantycznej scenografii, na tle 
której 15 sierpnia odbędzie się premiera widowiska "1920. Wdzięczni Bohaterom", zajęła 
organizatorom ponad 2 tygodnie, zużyto setki ton piachu, drewna i innych materiałów, a każdego 
dnia przy jej budowie pracowało blisko 200 osób. 

Dzięki możliwościom, które daje niecodzienna scenografia, wykorzystaniu ikonografii, wizualizacji, 
animacji komputerowych, technik projekcyjnych, fotograficznych i filmowych materiałów 
archiwalnych, komentarzy narratora oraz scen aktorskich oraz grup rekonstrukcyjnych widzowie 
poznają bohaterów, przebieg bitwy i sytuację międzynarodową. 

— W wydarzeniu weźmie udział kilkudziesięciu artystów, wystąpią takie gwiazdy jak Stanisława 
Celińska, Stanisław Soyka, Sławek Uniatowski czy Kasia Cerekwicka. Dzięki grze świateł  
i nowoczesnym technikom projekcyjnym cała scenografia ożyje. A to wszystko oczywiście przy 
dźwiękach Orkiestry Polskiego Radia. Widowisku towarzyszyć będzie muzyka z tekstami 



	
	
	

	

	
	

najwybitniejszych polskich poetów i twórców piosenek m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka 
Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Romana Kołakowskiego — mówi Marzena Małek, 
Członek Zarządu operatora PGE Narodowego. 

Zarówno 15 sierpnia 2020 roku podczas premiery widowiska, jak i w dniach kolejnych pokazów,  
tj. 20-23 sierpnia 2020 roku widzów czeka prawdziwy powrót do przeszłości, odkryją historie 
ówczesnych bohaterów, będą świadkami walki, poczują emocje, które towarzyszyły żołnierzom na 
polu bitwy, usłyszą strzały i wybuchy, a na końcu zobaczą triumf Polaków w najważniejszej bitwie 
wojny polsko-bolszewickiej.  

PGE Narodowy jest przygotowany do przyjęcia gości z zachowaniem najwyższych standardów reżimu 
sanitarnego. Każda osoba wchodząca na stadion będzie miała sprawdzaną temperaturę, dodatkowo 
wszystkie osoby poruszające się po obiekcie będą musiały zakrywać usta i nos. Aby zagwarantować 
dystans społeczny, na PGE Narodowym będzie tylko 10 tys. gości, mimo to osobom wchodzącym 
udostępniamy wszystkie bramy wejściowe, aby wyeliminować możliwość tłoczenia się w jednym 
punkcie. Dodatkowo przygotowaliśmy kilkaset bezdotykowych stacji do dezynfekcji dłoni. 

Widowisko organizowane pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości ma na celu uczczenie pamięci bohaterów  
i podkreślenie roli zwycięstwa Państwa Polskiego. O wartość merytoryczną i artystyczną 
tegorocznego widowiska "1920. Wdzięczni Bohaterom" zadba Biuro Programu "Niepodległa". 

Organizacja widowiska historycznego na tak wielką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie 
partnerów. Mecenasem głównym jest PGNiG S.A., mecenasami: PKN Orlen S.A., PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A, PKO Bank Polski S.A., W roli partnerów wydarzenie wspierają: Totalizator 
Sportowy, PZU S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A., Enea S.A., 
Grupa Azoty S.A., Giełda Papierów Wartościowych, Alior Bank S.A. Partnerami instytucjonalnymi są 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Sportu. Patroni medialni to TVP oraz Polskie Radio. Partnerem artystycznym 
przedsięwzięcia jest Niepodległa, a organizatorem całego wydarzenia operator PGE Narodowego, 
spółka PL.2012+. 

 

Kontakt dla mediów: Monika Borzdyńska 
Dyrektor ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu, Rzecznik Prasowy 
+48 785 557 045, monika.borzdynska@pgenarodowy.pl 


