
 

 

ATRAKCJE PIKNIKU 

 

I. MIASTECZKO 1918 - dioramy z czasów powstania, dostępne dla publiczności, każda 
z nich będzie prezentowana na scenie  

 

1. Belle Epoque „śniadanie na trawie” – meble ogrodowe, zastawa pod płóciennym dachem, 

prezentacja strojów cywilnych z pocz. XX w., gry i zabawy z epoki; 

2. szpital polowy 1918, z wyposażeniem,  

rekonstruktorzy w mundurach sanitariuszy i pielęgniarek prezentują i opowiadają o działaniu 

służb medycznych; 

3. punkt sanitarny ze szpitalem polowym -  prezentacja działania służby zdrowia w  Poznaniu na 

pocz. XX; 

4. biwak powstańczy – namiot polowy żołnierski, kociołek na ognisku (tylko ułożone drewno bez 

ognia, żołnierze podczas odpoczynku w przerwie między walkami;  

5. czujka powstańcza, opowieść o zdobyciu wozu pancernego; 

6. sztab polowy – rekonstruktorzy w mundurach oficerskich Wojsk Wielkopolskich, prezentacja 

umundurowania oficerskiego i zasad organizacji Wojsk Wielkopolskich;  

7. oddział powstańczy z ciężkim karabinem maszynowym, przygotowanie do ataku na pozycje 

niemieckie pod Bydgoszczą, umundurowanie powstańców wielkopolskich;  

8. retromania - salonik mody z manekinami i strojami oryginalnymi z pocz. XX w i modą lat 20. 

i 30., opowieść o historii mody tego okresu;  

9. członkowie Kompanii Wielkopolskiej (w umundurowaniu powstańczym); 

10. stanowisko rymarskie z pamiątkami po rzemieślniku z czasów powstania.  

 

II. ESCAPE ROOM – popularna gra interaktywna ze scenariuszem przenoszącym 
uczestników w czasy Powstania Wielkopolskiego. Gra będzie dostępna na czterech 
stanowiskach. Zadanie polega na zdobyciu broni dla Powstańców. 
 



 

 

III. RETRO-FOTO – stylizowane studio fotograficzne – z użyciem atrap aparatów i fotografów 
z epoki, kadry z 1918 roku. Po zrobieniu zdjęcia uczestnik będzie mógł od razu odebrać 
wydruk w formie pamiątkowej pocztówki.  

 
IV. STREFA WIEDZY – namiot z bezprzewodowym systemem słuchawkowym, gdzie będzie 

można posłuchać ciekawych historii o powstaniu 
 

V. NAMIOT LEGO – wystawa trzech makiet z klocków w ramach projektu „Herosi 
Wolności”: Zdobycie Ławicy, Przyjazd Mistrza oraz „Pociąg Danuta” plus warsztaty 
plastyczne dla najmłodszych  

 
VI. STREFA ŚWIADOMOŚCI I RUCHU – przy udziale i pomocy profesjonalnych trenerów 

będzie można wziąć udział w animacjach sportowych, nawiązujących do aktywności 
sprzed 100 lat oraz współczesnych  

 
VII. STREFA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI 

NIESŁYSZĄCYCH, w ramach której będą dostępne:  
 

1) namiot plastyczny, w którym dzieci będą tworzyły z papieru orzełki na patyku, furażerki, czapki   

rogatywki ułańskie; 

2) „czyścik”, czyli stoisko, na którym będzie glancowanie butów i czyszczenie popiołem garnków 

z epoki; 

3) komisja poborowa – wydawanie książeczek „Zdolny do służby wojskowej”. 

VIII. STREFA SKAUTA - animacje dla dzieci, warsztaty tworzenia wiatraczków i trefli 
powstańczych pod opieką harcerzy.  
 

IX. Pokaz i nauka tańców z epoki w wykonaniu instruktorów tańca towarzyskiego. 
 

X. Występy artystyczne związane z czasami Powstania Wielkopolskiego: 
 
1) recital Bartosza Kuczyka, uznanego tenora z „melodiami z tamtych lat” 

2) występ wielkopolskiego chóru „Arion” 



 

 

 

XI. SPRZĘT MILITARNY – w tym m.in.: replika samochodu pancernego Ehrhardt M 1917. 
 

XII. STANOWISKO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W POZNANIU oraz MUZEUM 

POŻARNICTWA W RAKONIEWICACH, na którym będą prezentowane historyczne 

eksponaty strażackiez czasów zaborów i Powstania Wielkopolskiego, rozwój polskiego 

pożarnictwa, zdjęcia z epoki, materiały edukacyjne. 

XIII. STREFA ZABAWY i gigantyczny dmuchany tor przeszkód, mający w sumie 50 metrów 
długości oraz dmuchaniec dla dzieci. 
 

XIV. TURNIEJ WIEDZY W POWSTANIU  
 

XV. Stanowisko MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO z warsztatami 
plastycznymi i prezentacją muzealną,  obok stoisko WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI 
TURYSTYCZNEJ. 

 
XVI. Strefa Ułanów Wielkopolskich, na której będzie można się przejechać konno w asyście 

Ułana oraz obejrzeć pokaz władania lancą i szablą. 
 

XVII. POCZTA POWSTAŃCZA – z oryginalną skrzynką pocztową sprzed 100 lat. Na stoisku 
dostępne będą pocztówki z możliwością wysłania kartki z okolicznościowym stemplem.  
Na stoisku co godzinę dla uczestników pikniku 100 flag sto flag powstańczych. 

XVIII. Strefa gastronomii – gdzie będzie można zjeść i wypić dania charakterystyczne dla 
Wielkopolski sprzed 100 lat oraz kuchni współczesnej. 

 


