
 

                                

 

Patronat rodzin powstańczych 

W tym roku obchodzimy nie tylko stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 
setną rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Był to wyjątkowy wkład 
Wielkopolan w odzyskanie wolnej Polski. 27 grudnia 1918 roku Wielkopolanie chwycili za broń 
i po trwających 52 dni walkach doprowadzili do przyłączenia ziem wielkopolskich do 
terytorium Rzeczypospolitej. Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka obchody odbywają się pod patronatem honorowym Rodzin Powstańczych.   

Główne uroczystości  

27 grudnia 2018 r. – Poznań 

To najważniejszy dzień obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Miejscem głównych uroczystości będzie plac przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, 
zlokalizowany u zbiegu ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi. Spod pomnika uczestnicy przejdą 
do Fary, na mszę świętą w intencji powstańców. 

Na placu Wolności, w miejscu, gdzie powstańcy składali przysięgę wojskową, zgodnie z 
tradycją po południu zapraszamy do obozu powstańczego, gdzie spotkają Państwo postacie 
sprzed stu lat. Plac Wolności stanie się także miejscem, gdzie na telebimie mieszkańcy będą 
mogli zobaczyć transmisję z uroczystości oficjalnych oraz z wieczornego koncertu, będącego 
artystycznym hołdem dla powstańców.  

Wiara, Nadzieja, Wolność 

Zwieńczenie obchodów to wydarzenie artystyczne, produkowane i transmitowane na żywo 
przez telewizję TVN. Uroczysty koncert z udziałem ogólnopolskich gwiazd odbędzie się na Inea 
Stadionie w Poznaniu. Scenariusz wydarzenia składa się z trzech części: Wiara, Nadzieja, 
Wolność.  Historia zostanie opowiedziana poprzez archiwalne materiały filmowe, zdjęciowe, 
graficzne oraz inscenizacje.  Piosenki zaprezentowane w koncercie w większości będą 
współczesne. Pośród utworów bardzo znanych pojawią się również utwory premierowe – 
specjalnie skomponowane na tę okazję. Uroczysty charakter wydarzenia podkreślą orkiestra i 
chór, które będą towarzyszyły wielu artystom na scenie.   

W materiałach archiwalnych przypomnimy wydarzenia najważniejsze dla Powstania 
Wielkopolskiego: między innymi postać Ignacego Jana Paderewskiego – jego przyjazd do 



 

                                

Poznania i przemówienie z okien hotelu Bazar, przybycie generała Dowbor – Muśnickiego 
czy zdobycie lotniska Ławica. Bohaterami materiałów filmowych będą również potomkowie 
powstańców, którzy opowiedzą o roli Powstania Wielkopolskiego w życiu ich rodzin, 
środowiska i regionu, w którym żyją. Szczególnie zaakcentowana zostanie duma Wielkopolan 
z faktu, że Powstanie Wielkopolskie było największym wygranym przez Polaków postaniem 
niepodległościowym.   

 

28 grudnia 2018 r. – Warszawa 

Dzień po głównych obchodach w Poznaniu, odprawiona zostanie msza w intencji powstańców 
w Katedrze. Po niej odbędzie się uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz na 
Cmentarzu Powązkowskim. 

 

Kampania promocyjna 

„Wolność liczy się w każdym wieku” – tak brzmi hasło, towarzyszące głównym obchodom 100. 
rocznicy wybuchu Powstania. Jego celem jest budowanie pomostu między pokoleniami i 
podkreślenie wolności jako wartości uniwersalnej.  

Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotowuje przetarg na kampanię 
promocyjną z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na którą przeznaczy 
ponad 2 miliony złotych. Celem przetargu będzie przygotowanie koncepcji kreatywnej 
kampanii 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z użyciem m.in. takich narzędzi, 
jak: outdoor, reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, w mediach społecznościowych. 
Zakładamy zasięg ogólnopolski. Kampania ma opierać się na atrakcyjnych w formie i wymowie 
działaniach, które mają inspirować do odkrywania wiedzy o Powstaniu i edukować tych, którzy 
chcą dowiedzieć się więcej na temat przebiegu i znaczenia Powstania Wielkopolskiego. 
Planujemy cykl artykułów historycznych, spot wizerunkowy, spot o charakterze edukacyjnym, 
działania skierowane do młodzieży oraz wydarzenia, które będą odbywały się na terenie 
Wielkopolski. Tu pole do popisu będą mieli potencjalni wykonawcy. Kampania będzie trwać 
od przełomu lipca i sierpnia br. do 31 grudnia 2018 roku. 

 



 

                                

 

Dotacje dla NGO 

W ramach współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Organizacjami Pożytku 
Publicznego zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub 
dofinansowanie zadania publicznego na upamiętnianie i popularyzowanie idei, ludzi lub miejsc 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Konkurs będzie obejmował inicjatywy realizowane 
między listopadem 2018 a majem 2019 roku. Odbędzie się w kwietniu. Pula środków, o które 
mogą ubiegać się organizacje, wyniesie 1, 5 mln zł.  

 

Mistrz w Operze 

Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu w koprodukcji z Teatrem Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie wystawi operę „Manru” I. J. Paderewskiego. To jedyna opera stworzona przez 
kompozytora, którego uroczysty przyjazd do Poznania w grudniu 1918 roku stał się 
przyczynkiem do manifestacji uczuć patriotycznych Wielkopolan. Dzień później rozpoczęło się 
zwycięskie Powstanie. 

To wyjątkowe przedsięwzięcie będzie miało dwie premiery: 12 października w Warszawie oraz 
9 grudnia w Poznaniu.  

Piknik „100 dni do Powstania” 

Prezentacje rekonstruktorów w pieczołowicie odtworzonym umundurowaniu z replikami 
broni palnej, ułani na koniach, a także artylerzyści ze swoimi armatami – to niektóre atrakcje, 
które przygotowujemy na wrzesień. Zaprezentujemy też replikę zdobytego przez powstańców 
pojazdu pancernego Ehrhardt M17, szpital, kuchnię polową i tabory, pocztę polową, punkt 
werbunkowy czy stację łączności. 

Oprócz działań na frontach, odtworzymy codzienne życie z początku wieku. Na pikniku 
spotkają więc Państwo ludzi w ubiorach z tego okresu, zobaczycie dawne przedmioty 
użytkowe, a może i zaśpiewacie piosenkę powstańczą lub późniejsze, np. „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”. W planach jest też pokaz mody kobiecej, który zaprezentują rekonstruktorki 
zajmujące się okresem dwudziestolecia międzywojennego. 



 

                                

Wieczorem zapraszamy na koncert pod hasłem „100 dni do Powstania”. Gwiazdą wieczoru 
będzie Kayah. Piknik powstańczy odbędzie się 15 września 2018 r. 

Powstańcze tulipany 

Układanie kwiatowego dywanu odbywa się w Poznaniu co roku, ale tym razem utworzy on 
wzór biało-czerwonej kokardy narodowej. Złożony z setek tysięcy główek tulipanów zajmie 
powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. Będziemy mogli go podziwiać w parku im. 
A. Mickiewicza od 9 do 13 maja.  

10 maja odbędzie się natomiast uroczystość chrztu tulipanów (Collegium Minus UAM). 
Kwiatom, wyhodowanym w Holandii specjalnie na naszą rocznicę, nadamy imiona dwóch 
dowódców Powstania Wielkopolskiego. Naturalną scenografię do tego wyjątkowego 
wydarzenia stworzy wystawa tulipanów. W ten sposób chcemy raz jeszcze oddać hołd 
dowódcom Powstania Wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 
100. rocznicy współorganizuje VI edycję „Poznańskich Dywanów Kwiatowych” wraz ze 
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.  

 

Powstańcze samoloty 

Stulecie Powstania zbiega się ze stuleciem polskiego lotnictwa wojskowego. Dlatego też 
Politechnika Poznańska, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, realizuje projekt „Wielkopolska Eskadra Niepodległości”. W grudniu 2018 r. 
trzy latające repliki samolotów Fokker D.VII, mają wzbić się w niebo. Rok 2017 zwieńczony 
został osiągnięciem stanu surowego. W chwili obecnej repliki są konstrukcyjnie 
gotowe,  zamontowane są również układy sterowania. Następnym etapem będzie montaż 
awioniki, zespołu napędowego oraz opłótnianie aluminiowej konstrukcji.  

W oczekiwaniu na finał projektu, zapraszamy na Poznań Air Show, organizowany przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Każdego dnia o Powstaniu przypomną trzygodzinne 
pokazy akrobatyczne. Oprócz widowiskowych lotów, usłyszymy sporo o historii i polskim 
lotnictwie, którego początki sięgają właśnie Powstania Wielkopolskiego. Warto wiedzieć, że 
powstańcy zdobyli około 300 samolotów różnych typów i był to największy łup wojenny 
Wojska Polskiego. Na Poznań Air Show zapraszamy w dniach 19-20 maja na lotnisko Ławica. 

 



 

                                

Powstanie w Encyklopedii 

Powstająca „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego”, pod redakcją prof. Janusza Karwata i 
dr. Marka Rezlera, opowie o Powstaniu w ok. 2500 tysiącu haseł i artykułów problemowych. 
Będą odnosić się one do ludzi, miejsc oraz przedmiotów, będących znakami tamtych czasów. 
Encyklopedia ukaże się nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury na zlecenie UMWW. Premiera wydawnictwa planowana jest na wrzesień 2018. 

27grudnia.pl  

Już w kwietniu udostępnimy w nowej odsłonie stronę internetową, poświęconą Powstaniu 
Wielkopolskiemu. Stanowić ona będzie nowoczesne, przyjazne kompendium wiedzy, z 
wieloma materiałami graficznymi i nowymi funkcjonalnościami. Wycieczki śladami powstania 
będą wzbogacone o widoki Street View i komentarz przewodnika – wirtualnego powstańca. 
Na stronie użytkownicy znajdą także Questy, odnoszące się do różnych miejscowości, w 
których Powstanie przebiegało, a nauczyciele kilka gotowych scenariuszy lekcji. 

Strona zadziała na różnych urządzeniach. Będzie przyjazna zarówno dla użytkowników 
tradycyjnych komputerów, jak i tabletów czy smartfonów. 

Niezmiennie na stronie znajdą Państwo aktualne informacje na temat wydarzeń związanych z 
100. rocznicą. Zachęcamy do ich nadsyłania zewsząd, gdzie upamiętniane będzie Powstanie 
Wielkopolskie.  

 

Akcja „Powstanie” 

To zbiórka pamiątek powstańczych, organizowana w Poznaniu i Wielkopolsce. Ma na celu 
gromadzenie, digitalizację, archiwizację i udostępnienie obiektów związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim na stronie www.cyryl.poznan.pl oraz na stronie 27grudnia.pl. Liczymy na to, że 
100. Rocznica będzie znakomitą okazją do wydobycia z archiwów rodzinnych i 
instytucjonalnych pamiątek dotyczących Powstania Wielkopolskiego, jego genezy, przebiegu, 
uczestników i następstw. Najciekawsze zbiory lub obiekty zostaną nagrodzone nagrodami 
ufundowanymi przez Miasto Poznań oraz Nagrodą Specjalną Marszałka w wysokości 4 tys. 
złotych. 

Nie ma ograniczeń w rodzaju gromadzonych obiektów, mogą to być: zdjęcia, negatywy; 
dokumenty rękopiśmienne i drukowane, legitymacje, szkice, rysunki, plany, mapy, przedmioty 



 

                                

codziennego użytku, elementy wyposażenia wojskowego itp. Właściciele pamiątek mogą je 
udostępniać do skanowania w siedzibie Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz w 
wyznaczonych miejscach na terenie Wielkopolski, gdzie akcja potrwa w kwietniu i maju. 
Zbiórkę planujemy m.in. w Lesznie, Zbąszyniu, Wągrowcu, Kościanie, Nowym Tomyślu. 
Pomysłodawcą akcji jest Wydawnictwo Miejskie Posnania. Partnerami głównymi Miasto 
Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

„Nie zmarnujmy szansy, tej”  

Trwa konkurs filmowy na łamach „Głosu Wielkopolskiego” pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Czekamy na filmy, które trwają 100 sekund i odnoszą się do 
wartości Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy mają czas na nadsyłanie materiałów do 30 
września. Potem do pracy ruszą jurorzy. Zwycięskie filmy zobaczymy na finałowej gali 15 
grudnia. Główna nagroda w konkursie wynosi 20 000 zł. 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: 

Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, piętro VI, część B, pokój 668 

al. Niepodległości 34 

61-714 Poznań 

tel.: 61 626 77 40 


