Widowisko muzyczne Wolność we krwi – Narodowy Bank Polski
upamiętnia 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

15 sierpnia 2018 r. o godz. 20.30 na placu
Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się
niezwykłe widowisko muzyczne Wolność we krwi.
Tego dnia w 16 miastach Polski odbędą się pikniki
rodzinne, gdzie będzie można obejrzeć transmisję
tego widowiska. Wstęp wolny.
Akcja widowiska Wolność we krwi skupia się wokół
losów zwykłej polskiej rodziny ukazanych
w kontekście wybranych wydarzeń historycznych
i ekonomicznych z lat 1918-2018. Pragnienie
wolności, walka, marzenia o niepodległej Polsce,
praca, zmysł przedsiębiorczy Polaków to tylko
niektóre elementy scenariusza. W tle miłość, rodzina, tragedie nieodłącznie związane
z pragnieniem normalnego życia w wolnej Polsce. To wszystko przeżywają bohaterowie
widowiska.
W scenach fabularyzowanych wystąpią aktorzy i piosenkarze: Radosław Pazura, Katarzyna
Dereń, Dominika Ostałowska, Mateusz Banasiuk, Kazimiera Utrata, Wiktoria Gąsiewska,
Jerzy Grzechnik, Dariusz Jakubowski, Bogdan Kalus, Marek Molak, Natan Paszek, Mateusz
Jakubiec, Przemysław Cypryański, Maria Tyszkiewicz, Joanna Moro, Franek Kalinowski,
Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Wojciech Banasik, Jacek Lenartowicz, Antek Scardinia,
Marcin Rogacewicz, Robert Koszucki, Darek Kordek, Sebastian Cybulski, Jarosław
Jakimowicz i inni.
Dzięki nowoczesnej scenografii zatrze się granica pomiędzy aktorem i widzem.
Dynamiczna akcja wielokrotnie przeniesie się w przestrzeń pozasceniczną. Wrażenia
spotęgują efekty dźwiękowe, gra światłem i projekcje wizualne. Całość wzbogacona zostanie
znanymi utworami muzycznymi w nowych aranżacjach.
Widowisko Wolność we krwi to niezapomniane wydarzenie muzyczne z udziałem orkiestry
pod dyrekcją Tomasza Szymusia. Usłyszymy znane, współczesne utwory w nowych
aranżacjach. Zostaną one zaprezentowane w kontekstach historycznych, np. Nic do stracenia
Łukasza Mroza z 2014 r. (z chórem Sound'n'Grace) zaśpiewają odtwórcy ról poznańskich
robotników z 1956 r. (Artur Chamski wraz z chórem). Dzięki temu piosenka zyska zupełnie
nowe znaczenie.

Przebój Czas nas uczy pogody, po raz pierwszy zaśpiewany przez Grażynę Łobaszewską
w 1984 r., podczas widowiska usłyszymy w wykonaniu aż kilku artystów: Antka Scardiny
(Gazeciarz), Jerzego Grzechnika (Piotr), Marka Molaka (Chudy) oraz Joanny Moro (Aniela).
Kolejny przebój Z tobą chcę oglądać świat w niezapomnianym wykonaniu jednego
z najciekawszych duetów – Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej (premiera w 1986
r.) zaśpiewają Mateusz Banasiuk (Wojciech) i Maria Tyszkiewicz (Hela).
W interpretacji Jerzego Grzechnika (Piotr) usłyszymy utwór zespołu Myslovitz – Długość
dźwięku samotności z 1999 r. oraz Mój jest ten kawałek podłogi Mr. Zooba z 1996 r. Ten
ostatni utwór usłyszymy także w wykonaniu Marka Kaliszuka (Stach). Jerzy Grzechnik –
wraz Katarzyną Dereń (Wicia) i Darkiem Kordkiem (Oficer niemiecki) – zaśpiewa
także Moje miasto nocą z 1990 r. zespołu De Mono.
W interpretacji Katarzyny Dereń usłyszymy z kolei: W stronę słońca – Eweliny Lisowskiej
(w 2013 r. piosenka uzyskała tytuł Hitu Roku na gali Eska Music Awards 2013), 24.11.94 –
singel grupy Golden Life wydany w 1995 r. w hołdzie ofiarom pożaru w hali Stoczni
Gdańskiej, który wybuchł 24 listopada 1994 r., oraz Ogrzej mnie, do której słowa napisał
Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Włodzimierz Korcz.
Zaskoczeniem dla widzów będzie piosenka finałowa, którą wykonają wszyscy artyści
biorący udział w widowisku. Jej tytuł niech jednak pozostanie tajemnicą do ostatniej chwili.
Strefa atrakcji
Już o godz. 17.00 nastąpi otwarcie bramek. O godz. 18.00 zostanie otwarta strefa My Polacy,
w której będzie można m.in.:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

poznać historię i działalność Narodowego Banku Polskiego oraz Centrum Pieniądza
NBP im. Sławomira Skrzypka,
kupić okolicznościową monetę „My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018”, której emisja
przypada na dzień 14 sierpnia,
wymienić „zwykłą” pięciozłotówkę obiegową na okolicznościową monetę
o nominale 5 zł z napisem „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”,
zobaczyć wystawę monet kolekcjonerskich o tematyce niepodległościowej,
poznać proces powstawania monet i banknotów,
uzyskać spersonalizowaną kartę okolicznościową – pamiątkę z udziału w
wydarzeniu, jak również poznać tajniki produkcji papieru zabezpieczonego oraz
porozmawiać z projektantką banknotów,
zobaczyć bus Caritas – mobilną ambasadę Niepodległej,
obejrzeć prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego i policyjnego,
zrobić sobie zdjęcie w niepodległościowej fotobudce

i wziąć udział w wielu innych atrakcjach.
Dodatkowo w 16 miastach Polski odbędą się pikniki rodzinne, gdzie na telebimach będzie
można obejrzeć transmisję z widowiska (szczegóły w tabeli poniżej).

Miasto

Miejsce

Godzina

Białystok

plac przy siedzibie Oddziału Okręgowego NBP
w Białymstoku, ul. Piękna 1 od strony ul. Marjańskiego

18.00

Bydgoszcz

ul. Gen. Józefa Dwernickiego 1

15.00

Gdańsk

Muzeum II Wojny Światowej, plac Wł. Bartoszewskiego 1

18.00

Katowice

Rynek

18.00

Kielce

Kieleckie Centrum Kultury, plac Moniuszki 2 b

18.00

Kraków

plac Szczepański

17.00

Lublin

błonia pod Zamkiem w Lublinie
dziedziniec Zamku w Lublinie

Łódź

Park Miejski „ Źródliska I” w obrębie ulic Przędzalnianej,
Fabrycznej, Targowej i J. Piłsudskiego

16.00

Olsztyn

piknik – ul. Stare Miasto 3
transmisja – ul. Zamkowa 1

18.00

Opole

plac Wolności

13.00

Poznań

plac Wolności

17.00

Rzeszów

plac i parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim
od strony ogrodów bernardyńskich

16.00

Szczecin

plac Solidarności 1

18.00

Płock

plac Stary Rynek

17.00

Wrocław

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

18.00

Zielona Góra

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s
w Drzonowie, Drzonów 54

12.00

11.00-14.00
18.00-23.00

Kadry z widowiska Wolność we krwi
Autorem zdjęć jest Michał Gmitruk.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
nbp.pl/MyPolacy
#MyPolacy
Multimedia (zdjęcia, materiały filmowe) można pobrać stąd: https://we.tl/25E2uCTTug
Oficjalny spot reklamowy widowiska Wolność we krwi:
https://www.youtube.com/watch?v=IcfZ0zQ8xHc&feature=youtu.be
Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości NBP przygotował także
aplikację „My Polacy 1918–2018”. Oprócz informacji o widowisku i monetach NBP zawiera ona także
strefę zdjęciową, pozwalającą na indywidualne upamiętnienie jubileuszu.

Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski
emituje także niezwykłe, kolekcjonerskie monety i banknot. Już 22 maja zostały wprowadzone do
obiegu monety 5 zł z okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Nakład monety jest symboliczny – do 38 424 000 sztuk, tak aby mogła trafić do każdego obywatela.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: nbp.pl/MyPolacy

Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe NBP, e-mail press@nbp.pl, tel. 22 185 20 12;
Maciej Antes, tel. 669 550 128.
Dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniem prosimy o akredytacje do 15 sierpnia godz. 12.00
w Biurze Prasowym NBP (e-mail press@nbp.pl, tel. 22 185 20 12) lub SMS-em pod nr 669 550 128.

Widowisko Wolność we krwi organizuje

Partner projektu

Partnerzy instytucjonalni
Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Patroni medialni

