13 maja 2022

Dowództwo Garnizonu Warszawa zaprasza na Noc Muzeów w stołecznym garnizonie.

To już tradycja, że DGW bierze udział w akcji razem z innymi placówkami, które w tą wyjątkową noc
otwierają się dla zwiedzających. W najbliższą sobotę, 14 maja br., o godz. 18.10 rozpoczniemy koncertem i
pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
W ramach wydarzenia planujemy również:

• Lekcje historii przy Grobie Nieznanego Żołnierza (o każdej pełnej godzinie, zaraz po zmianie posterunku
honorowego);
• Koncerty i pokazy musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, które
odbywać się będą na pl. marsz. J. Piłsudskiego (godz. 18.10, 19.15 i 20.15);
• Musztra paradna żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, której prezentacja nastąpi na pl.
marsz. J. Piłsudskiego (godz. 18.35, 19.40, 20.40).
• Stoisko informacyjno-promocyjne Centralnej Biblioteki Wojskowej, na którym prezentowane będą
najnowsze publikacje opracowane i wydane przez Bibliotekę, a także wystawa planszowa pt. Z nieludzkiej
ziemi do wolności Europy. 2 Korpus Polski w Bitwie o Monte Cassino, wzbogaconą wyświetlanym filmem
dokumentalnym, pt. Generał polskich nadziei – Władysław Anders 1892-1970. Wystawie będzie
towarzyszyć ekspozycja statyczna brytyjskiego gąsienicowego lekkiego transportera opancerzonego z
okresu II wojny światowej typu „Universal Carrier”, używanego w 2 Korpusie Polskim dowodzonym przez
gen. dyw. Władysława Andersa;
• Stoiska z indywidualnym wyposażeniem żołnierza Pułk Ochrony oraz Pułku Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego;
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• Wyjątkowa, edukacyjna atrakcja dla dzieci i młodzieży – jak udzielać pierwszej pomocy nauczą ratownicy
medyczni z Oddziału Zabezpieczenia DGW;
• Pojazdy współczesne będące na wyposażeniu 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego oraz Pułku
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego;
• Wystawę o historii Batalionu Stołecznego, przedwojennej jednostki reprezentacyjnej WP. Prezentowany
będzie m.in. odtworzony historyczny sztandar, umundurowanie i uzbrojenie Baonu Stołecznego. Będzie
również możliwość zapoznania się z historią walk toczonych przez Baon podczas obrony Warszawy w 1939
r. Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Cytadela.

Zapraszamy. Tej nocy bądź z nami. Jeżeli będziesz zamieszczać posty na FB i IG, dodaj je z hasztagiem #NocMuzeówDGW

Zapraszamy także media do udziału w przedsięwzięciu.
***
Uprzejmie informujemy, że podczas Nocy Muzeów w DGW 2022 będą wykonywane fotorelacje lub zapisy
filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych,
mediów społecznościowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z
rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.
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