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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy
program obchodów.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Piotra Florka.
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projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
Z utratą niepodległości po koniec XVIII w. Polacy nie pogodzili się nigdy. Do jej
odzyskania dążyli rozmaitymi środkami. We wszystkich trzech zaborach wybuchały
insurekcje. We wszystkich trzech pracowano nad cywilizacyjnym i oświatowym
podniesieniem kraju.
Zabór pruski należał do najcięższych. Przez ponad sto lat walczono tu z różnymi
formami germanizacji i ucisku narodowego. Tę walkę Wielkopolan nazwano najdłuższą
wojną nowożytnej Europy. Prowadzono ją, budując wśród rodaków poczucie solidarności,
zakładając spółki i towarzystwa, dbając o rozwój oświaty i unowocześnienie gospodarki.
Jednocześnie wielu Wielkopolan brało udział w obu wielkich powstaniach narodowych XIX
wieku – listopadowym i styczniowym. Wielu ten udział przypłaciło życiem.
Gdy jesienią 1918 r. dobiegła końca I wojna światowa i rozpoczęła się odbudowa
Państwa Polskiego, Wielkopolska wciąż pozostawała pod pruskim zaborem. Jej los nie był
przesądzony. Niemcy nie zamierzali oddawać ziem, które uważali za swój spichlerz. Na
konferencji, która miała zadecydować o nowym kształcie Europy, sprawa granic pozostawała
otwarta.
Nie czekając na te rozstrzygnięcia, Wielkopolanie postanowili wziąć sprawy w swoje
ręce. 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie. Przyspieszył je przyjazd do Poznania Ignacego
Paderewskiego. W powstaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich warstw i środowisk
społecznych. Konspiratorzy i organicznicy. Pierwszym dowódcą został generał Stanisław
Taczak. Szybko wytyczono linie frontów, zadbano o umundurowanie i uzbrojenie, a odziały
powstańcze przekształcono w regularną armię. Powstanie wyróżniała doskonała organizacja
i heroiczna, solidarnościowa postawa rzesz ludności.
Sukces powstania sprawił, że Wielkopolska, najstarsza część dawnej Polski, weszła
w skład odradzającej się Rzeczypospolitej. Powstaniu zawdzięczaliśmy kształt naszej granicy
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zachodniej, a armii wielkopolskiej, która stała się integralną częścią Wojska Polskiego,
niejeden sukces w wojnie z bolszewikami i w walkach o kształt naszej granicy wschodniej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

Planowany ramowy program obchodów ustanowienia roku 2018
Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Harmonogram wydarzeń
Styczeń 2018

–

start konkursu na 100-sekundowy film poświęcony Powstaniu i wartościom
związanym ze zwycięskim Powstaniem

Luty 2018

–

nowa strona internetowa

–

Targi Gardenia – prezentacja nowych odmian tulipanów, zapowiedź
majowego dywanu kwiatowego

–

dywan kwiatowy przed operą, chrzest dwóch odmian kwiatów – Stanisław
Taczak oraz Józef Dowbor-Muśnicki, kwitnienie nasadzeń nowych odmian
wokół Pomnika Powstańców

–

aerofestiwal – pokazy lotnicze dedykowane Powstaniu Wielkopolskiemu,
połączone z prezentacją modelu repliki samolotu niemieckiego zdobytego
przez powstańców

–

Targi Poznańskie – kampania informacyjna przeprowadzona za pomocą
narzędzi komunikacyjnych Targów Poznańskich

–

premiera dziecięcego
Wielkopolskiego

–

edycja gry planszowej/gry miejskiej

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wrzesień 2018

spektaklu

związanego

z

tematyką

–

Piknik Powstańczy pod hasłem „100 dni do Powstania”

–

akcja ogólnoregionalna: „Stu trębaczy na sto lat Powstania”

Powstania

Październik 2018 – 30-minutowy mapping na budynku opery – otwarty spektakl laserowy
– premiera projektu muzycznego – wydanie płyty opartej na lokalnych
historiach powstańczych
– warszawska premiera opery I.J. Paderewskiego „Manru” – koprodukcja Opera
Narodowa oraz Teatr Wielki w Poznaniu
Listopad 2018

–

emisja
znaczka
Poczty
I.J. Paderewskiego „Manru”

Polskiej,

poznańska

Grudzień 2018

–

kulminacja obchodów: uroczystości państwowe

–

widowisko/koncert jubileuszowy

premiera

opery

Warszawa - grudzień 2018
–
–

złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem Grób Nieznanego Żołnierza
Stowarzyszenie EKA
oraz wystawa muzealna

–

albumy

o

Powstaniu

Wielkopolskim

Akcje towarzyszące:
-

pociąg
powstańczy,
i rekonstruktorami

tydzień

kursów

z

wyposażeniem

historycznym

-

Plac Wolności

-

wydanie „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego” pod redakcją prof. Janusza Karwata
oraz Marka Rezlera
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