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Poznań, Warszawa – wspólna sprawa!
Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim
Wielkopolska Barykada 1944!

Już w najbliższą sobotę na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
stanie Wielkopolska Barykada 1944. Będzie to hołd dla wielkopolskich bohaterów
Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 2020 roku specjalnym pociągiem do stolicy przybędą
uczniowie, harcerze oraz rekonstruktorzy historyczni z Wielkopolski.  Wielkopolanie uczczą
76. rocznicę Powstania Warszawskiego poprzez zorganizowanie wydarzenia o nazwie
Wielkopolska Barykada 1944! Partnerem projektu jest poznański oddział Instytutu Pamięci
Narodowej.

W ramach żywych lekcji historii będą odbywały się liczne pokazy, animacje oraz
inscenizacje, ukazujące życie codzienne powstańców. Rekonstruktorzy rozlokowani w
kolejnych stanowiskach opowiedzą o idei jaka powiodła młodych ludzi do walki,
zaprezentują uzbrojenie, mundury i ubrania cywilne, jakimi dysponowali powstańcy. Będzie
można także zobaczyć, jak wyglądał powstańczy lazaret i kuchnia polowa. Wszyscy
zwiedzający otrzymają specjalnie wydaną na tę okazję „Powstańczą jednodniówkę” ,
„Śpiewnik Pieśni Powstańczych” oraz broszury edukacyjne, w których będzie można
poczytać o bohaterach patronujących pierwszej edycji wydarzenia: Adamie Borysie ps.
Pług, Zofii Grodeckiej ps. Biała Ewa, Henryku Czapczyku ps. Mirski oraz dr Józefie
Granatowiczu. Po południu powstańcze patrole złożone z młodzieży szkolnej, opiekunów
oraz rekonstruktorów wyruszą na ulice Warszawy, żeby odnaleźć miejsca związane z
powstańczymi walkami oraz bohaterami akcji.  O godz. 17:00 wezmą udział w uroczystym
przemarszu przez stolicę. W ramach przedsięwzięcia z Poznania do Warszawy zostanie
przewieziona także poczta specjalna, zorganizowana we współpracy z Pocztą Polską S.A.
(regulamin poczty dostępny na stronie www.wspolnasprawa1944.pl). Fundacja Kochania
Poznania wydała na tę okazję kartki pocztowe oraz serię znaczków z wizerunkami
wielkopolskich bohaterów powstania.

Wielkopolska Barykada 1944! została objęte patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej i
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Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Kochania Poznania w ramach projektu „Poznań,
Warszawa - wspólna sprawa! Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim”, finansowanego
przez Narodowy Instytut Wolności (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020).
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