
	
	
	

	

	
	

 

 

„1920. Wdzięczni bohaterom”: historia na żywo na PGE Narodowym 

informacja prasowa 

 

 

 

Czas	na	kolejną	metamorfozę	PGE	Narodowego.	Na	płycie	areny	wyrosną	polskie	i	bolszewickie	okopy,	
pomiędzy	nimi	stanie	imponująca	scena,	na	której	wystąpią	m.in.	Stanisława	Celińska,	Stanisław	Sojka,	
Piotr	Cugowski	czy	Kasia	Cerekwicka.	Do	tego	dziesiątki	koni	i	kilkuset	statystów	-	wszystko	po	to,	aby	
na	nowo	ożyły	wspomnienia	Bitwy	Warszawskiej	podczas	spektakularnego	widowiska	historycznego,	
jakiego	dotąd	jeszcze	nie	było.	

"Prawda	historyczna	ma	wyjątkowo	ważne	znaczenie	dla	młodego	pokolenia,	bo	historia	jest	dla	nich	
kartką	z	podręcznika,	więc	jak	zostanie	im	ona	przekazana	i	utrwalona,	to	tak	będzie	wpływała	na	ich	
świadomość	i	postawy	patriotyczne.	W	tej	sytuacji	wychowanie	w	duchu	patriotyzmu	i	uczenie	historii	
swojego	 kraju,	 to	 jedno	 z	 najważniejszych	 zadań	 współczesnej	 szkoły.	 Ministerstwo	 Aktywów	
Państwowych	 od	 początku	wspiera	 działania	 spółek	 Skarbu	 Państwa	w	 kształtowaniu	 i	 budowaniu	
polityki	historycznej.	Doceniamy	wkład	dla	organizacji	obchodów	upamiętniających	ważne	wydarzenia	
z	naszej	historii.	Pamiętamy	o	bohaterach,	walk,	powstań,	zrywów	narodowych,	konspiracji"	–	mówi	
Jacek	Sasin	Wicepremier	Rady	Ministrów,	Minister	Aktywów	Państwowych.	

Zarówno	 15	 sierpnia	 2020	 roku	 podczas	 premiery	 widowiska,	 jak	 i	 w	 dniach	 kolejnych	 pokazów,		
tj.	 20-23	 sierpnia	 2020	 roku	 czeka	 nas	 prawdziwy	 powrót	 do	 przeszłości,	 widzowie	 odkryją	 realia	
wojennej	 Warszawy	 sprzed	 100	 lat	 oraz	 historie	 ówczesnych	 bohaterów,	 będą	 świadkami	 walki,		
a	potem	triumfu	w	najważniejszej	bitwie	wojny	polsko-bolszewickiej.	„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.	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”.	



	
	
	

	

	
	

	„W	 symboliczną	 rocznicę	 Bitwy	 Warszawskiej,	 15	 sierpnia,	 warszawski	 PGE	 Narodowy	 ponownie	
stanie	się	areną,	na	której	świętować	będziemy	wspólnie	kolejną	rocznicę	ważną	dla	polskiej	historii	
i	 kultury.	 Podobnie	 jak	w	 roku	 2018,	 kiedy	 na	 największym	polskim	 stadionie	 odbył	 się	wyjątkowy	
Koncert	dla	Niepodległej”	–	mówi	prof.	 	Piotr	Gliński,	Wiceprezes	Rady	Ministrów,	Minister	Kultury		
i	Dziedzictwa	Narodowego.	

Scena	i	cała	aranżacja	widowiska	zajmą	ponad	7		tys.	mkw.,	w	wydarzeniu	weźmie	udział	kilkudziesięciu	
artystów.	 W	 rolę	 marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego	 wcieli	 się	 Jarosław	 Gajewski,	 a	 oficera	 Michaiła	
Tuchaczewskiego	odegra	Wojciech	Brzeziński.	Nie	zabraknie	też	setki	rekonstruktorów,	koni	i	pojazdów	
historycznych.	 Będzie	 również	 las,	 gra	 świateł	 i	 dźwięków	w	wykonaniu	 Orkiestry	 Polskiego	 Radia.	
Dzięki	 wykorzystaniu	 ikonografii,	 wizualizacji,	 animacji	 komputerowych,	 technik	 projekcyjnych,	
fotograficznych	 i	 filmowych	 materiałów	 archiwalnych,	 komentarzy	 narratora	 oraz	 scen	 aktorskich	
i	 grup	 rekonstrukcyjnych	widzowie	poznają	bohaterów,	przebieg	bitwy	 i	 sytuację	międzynarodową.	
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	w	wykonaniu	m.in.	Olgi	Szomańskiej,	Macieja	Balcara,	Mateusza	Ziółko,	czy	Michała	
Kowalonka.	 Widzowie	 usłyszą	 również	 wiązankę	 tradycyjnych	 pieśni	 żołnierskich	 i	 patriotycznych	
w	wykonaniu	chóru	Sound'nGrace.	

„Będzie	to	pierwsze	tak	duże	wydarzenie	w	tym	roku	na	PGE	Narodowym.	Dołożyliśmy	największych	
starań,	 aby	 było	 efektowne	 i	 przede	 wszystkim	 bezpieczne.	 Dostosowaliśmy	 obiekt,	 działania	
i	procedury	do	obowiązujących	przepisów.	Ograniczeniu	uległa	liczba	gości,	udostępniliśmy	tylko	część	
miejsc	 w	 sektorach	 dostępnych	 dla	 publiczności.	 Aby	 zachować	 bezpieczną	 odległość	 pomiędzy	
uczestnikami	w	trakcie	wydarzenia,	sprzedawane	będą	bilety	numerowane	tak,	aby	między	osobami	
pozostawały	wolne	fotele.	Mimo	ograniczeń	w	liczbie	goście	uruchomimy	wszystkie	bramy	wejściowe	
na	 stadion,	 aby	 goście	 mieli	 komfort	 i	 czuli	 się	 bezpiecznie”	 –	 zapewnia	 Marzena	 Małek,	 Członek	
Zarządu	operatora	PGE	Narodowego.	

Widzowie	obecni	na	wydarzeniu	muszą	zaakceptować	regulamin	imprezy,	w	którym	zobowiązani	są	do	
obowiązkowej	dezynfekcji	rąk	oraz	do	zakrywania	ust	i	nosa	do	czasu	zajęcia	miejsca	na	trybunie	oraz	
w	 trakcie	 poruszania	 się	 po	 obiekcie.	 Realizacja	 tych	wymagań	 będzie	 starannie	 sprawdzana	 przez	
służby	porządkowe.	

Premiera	wydarzenia	 odbędzie	 się	 15	 sierpnia	 2020	 roku	 o	 godzinie	 20.30	 i	 będzie	 transmitowana	
w	TVP.	Aby	jak	największa	liczba	fanów	historii	mogła	uczestniczyć	w	tym	wyjątkowym	widowisku	na	
żywo,	 jego	 specjalnie	 przygotowana,	 skrócona	wersja	 będzie	 powtarzana	 przez	 4	 dni	 od	 20	 do	 23	



	
	
	

	

	
	

sierpnia	 na	 PGE	 Narodowym.	Wydarzenie	 będzie	 biletowane,	 ceny	 biletów	 zaczynają	 się	 od	 10	 zł	
i	są	dostępne	na	stronie:	www.1920.pgenarodowy.pl.	

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+. 

 

 

 

Materiały do pobrania: www.1920.pgenarodowy.pl/media 

 

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


