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„Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” – wielki
koncert z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego – Poznań, 27 grudnia 2019
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TVP3 Poznań, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu zaprosili 27 grudnia 2019 roku na dziedziniec Urzędu Miasta w
Poznaniu, gdzie dla upamiętnienia wielkiego powstańczego zwycięstwa, a także
zintegrowania mieszkańców Poznania i Wielkopolski we wspólnym działaniu, odbył się
koncert plenerowy z elementami widowiska pt. „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej”, w
którym wystąpili znakomici artyści – gwiazdy polskiej sceny.

Program muzyczny widowiska nawiązywał do śpiewanek powstańczych związanych z
Powstaniem Wielkopolskim, choć wykroczył poza sam akt wspólnego śpiewania. Na scenie
pojawili się m.in.: Justyna Szafran, Natalia Świerczyńska, zespół Audiofeels, Halina
Frąckowiak, Mateusz Ziółko, Grzegorz Wilk, zespół Luxtorpeda, Rafał Brzozowski, zespół
Good Staff, Marek Piekarczyk, Nicola Fiedor i Jacek Kowalski.

Koncert-widowisko „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” był swoistą interakcją między
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sceną a widownią. Wyzwolił poczucie wspólnoty w świętowaniu i połączył walor
edukacyjny, tożsamościowy, wspólnotowy i artystyczny. Artyści wraz z publicznością, przy
akompaniamencie Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego,
wykonali pieśni powstańcze. Usłyszeliśmy m.in.: „Rotę”, „Marsyliankę Wielkopolską”, „Gdy
szedłem raz od warty”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O, mój rozmarynie”, „Wojenko,
wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż” i wiele innych pieśni patriotycznych.

W trakcie widowiska na telebimie odtwarzane były przekazy historycznych wydarzeń,
cytaty ze wspomnień powstańców, rekonstrukcje historyczne oraz wiele materiałów
archiwalnych, które przyczyniły się do aktywnego odkrywania i utrwalania historii
kluczowej dla naszej tożsamości. W narracji koncertu wspominane były losy powstańców
wielkopolskich prześladowanych i mordowanych przez najeźdźców niemieckich i sowieckich
podczas II wojny światowej. W scenerii architektonicznej dziedzińca Ratusza pojawili się
również harcerze i grupy rekonstrukcyjne.

Widowisko „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” wyprodukowała i zrealizowała TVP3
Poznań, która była jego inicjatorem. Koncert poprowadził dziennikarz TVP Tomasz Wolny,
wyreżyserował Grzegorz Sadurski, a o aranżację muzyczną zadbał Grzegorz Urban. Całość
rejestrowały kamery telewizyjne. Koncert emitowany był na żywo na antenie TVP3 Poznań,
a retransmisję koncertu ze stolicy Wielkopolski można było obejrzeć w całej Polsce na
antenie TVP1 tego samego dnia.

We współpracę przy widowisku zaangażowane było Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Partnerem widowiska była Enea.

Zdjęcia dzięki uprzejmości TVP 3 Poznań.


