
Imprezy i przedsięwzięcia organizowane z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przez Samorząd Olsztyna

we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nazwa organizatora Nazwa i termin realizacji zadania
Stowarzyszenie 
Sztuka i Środowisko
ul. Partyzantów 85
10-527 Olsztyn

100 lat Niepodległości - instalacja artystyczna polegająca na ustawieniu w 
zwartym szyku co najmniej 20 Bab Pruskich z 4 metrowymi metalowymi pikami 
na szczycie których powiewać będzie biało-czerwona flaga, a na plecach każdej
baby będzie wizerunek orła legionowego i data 1918-2018

Termin i miejsce projektu:  Instalacja ustawiona na Starym Mieście  obok 
Starego Ratusza  - od  26.06.2018 r. do 20.11.2018 r.

* Pod tabelką opis szczegółowy zadania

Projekt jest  w trakcie realizacji

Warmińsko-Mazurski
Oddział Polskiego
Związku Chórów i 
Orkiestr
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

"Niepodległa Rzeczpospolita Polska w Życiu Muzycznym Olsztyna" - 
publikacja w wersji papierowej i elektronicznej - zbiór artykułów autorskich 
opisujących wydarzenia związane z obchodami 100-letniej rocznicy odzyskania 
Niepodległości RP

Wydanie czasopisma:  01.12.18 r. - 09.12.18 r.

Stowarzyszenie Klub Plastyka
Amatora "Sąsiedzi"                                    

10-030 Olsztyn
ul. Piastowska 13 lok 14

Obrazy Niepodległości - prace malarskie powstałe w plenerze nawiązujące do
historii Olsztyna w kontekście historii Polski                                  

Plener z udziałem artystów malarzy  z SKPA "Sąsiedzi" odbył  się w obrębie 
śródmieścia Olsztyna. Miejsce plenerowe to tereny zielone przy Szkole 
Policealnej im. prof. Religi przy ul. Mariańskiej 3 oraz teren Parku Centralnego 
w obrębie ulic Niepodległości, Kościuszki i 22 Stycznia. 

Termin projektu i miejsce:  wystawy malarskie: 02.07.18 r., wystawy 
poplenerowe w Galerii Szkolnej "Zakładka" ul. Mariańska 1:  03.09.18 r., 
wystawa poplenerowa, Galeria "Na strychu", ul. E.Kruka 3: 08.10.18 r. , 
wystawa poplenerowa Galeria "Sowa", ul. Zamkowa 2: 05.11.18 r.

Część zadania zrealizowano

Stowarzyszenie
Oświatowo-Edukacyjne
"Przyjaciele Nauki na Warmii"
LOG-WARM
ul. Jagiellońska 8
10-271 Olsztyn

 "Za wolność Naszą i Waszą" - wystawienie sztuki, warsztaty plastyczne, 
fotograficzne, gra  terenowa, festiwal piosenki patriotycznej i poezji, koncert   

Terminy projektu i miejsce: warsztaty plastyczne: w SP nr 11  - 26.06.18r. - 
27.09.18 r. , wystawa prac w bibliotece na starówce i w innych miejscach

Zrealizowano projekt

Stowarzyszenie Muzyki
Chóralnej "Bel Canto"
ul. Żołnierska 33/46
10-560 Olsztyn

Feliks Nowowiejski w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej-pieśni z 
opusu 38. "Zjednoczona Polska"  - przedstawienie wykładu-prelekcja na 
temat aktywności muzycznej i społecznej F. Nowowiejskiego na rzecz 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, koncert pieśni F. Nowowiejskiego 

Prelekcja i koncert w dniu 10.11.18 r. w ratuszu sala 219 

Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział w Olsztynie
ul. Obitza 1 p.340
10-725 Olsztyn

W kierunku wolności-audycje radiowe na pokładzie Olsztyńskiego 
Wehikułu Czasu - cykl 2 audycji radiowych będących jednocześnie 
spotkaniami dyskusyjnymi popularyzującymi trudną historię Olsztyna w roku 
niepodległości

Termin projektu i miejsce:  21.11. i 12.12. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie



Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
"Pojezierze"
ul. Okopowa 15
10-075 Olsztyn

Olsztyńskie Ślady Niepodległości (100-lecie odzyskania Niepodległości) - 
gra uliczna o charakterze kształcącym poprzez zabawę, mająca na celu 
zainspirowanie młodzieży do zainteresowania złożoną historią regionu

Podsumowanie gry ulicznej  oraz zakończenie gry w formie quizu odbyło się w 
ratuszu w dniu 12.09.2018 r.  

Zrealizowano projekt

Towarzystwo Przyjaciół                             
Wilna i Ziemi Wileńskiej
ul. M. Kopernika 45/16
10-503 Olsztyn

VI Zaduszki Wileńskie "Kresy dla Niepodległej" - koncert poświęcony będzie
100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

Koncert w dniu 17 listopada 2018 r. w zamku olsztyńskim

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski 
Północno-Wschodniej Idea
ul. Gdańska 6a/23
10-254 Olsztyn

100 portretów na 100-lecie Niepodległości

Sesja fotograficzna mieszkańców realizowana będzie od maja do sierpnia, 
wystawa zdjęć w przestrzeni miejskiej w dn. 11 listopada 2018 r. przy okazji 
imprezy Bieg Niepodległości

Stowarzyszenie                                     
Społeczno-Kulturalne                     
"Pojezierze"
ul. Okopowa 15
10-075 Olsztyn

Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych - 100 nut na 100 lat. Koncert 
muzyki polskiej

Koncert Chóru Collegium Baccalarum odbył się 27 października 2018 w sali 
Muzeum Nowoczesności. Podczas koncertu zaprezentowano utwory 
kompozytorów polskich, w tym pieśni niepodległościowe.

Zrealizowano projekt

Stowarzyszenie Artystyczne                 
"Cantores Varmienses"
ul. Bajkowa 51, 
10-969 Olsztyn

Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego - koncert i wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych

Koncert chóru w ratuszu 6 czerwca 2018 r.

Zrealizowano projekt

Proxima
al. J. Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn

Astronomia w niepodległej Polsce

Wernisaż wystawy 5 października 2018 w Olsztyńskim Planetarium, wystawa 
będzie czynna do końca roku.

Projekt w trakcie realizacji 

Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej             
"Bel Canto"
ul. Żołnierska 33/46
10-560 Olsztyn

III Muzyczne czwartki u Prezydenta. Cykl koncertów ratuszowych

Koncert „Pieśni o Niepodległej” 15 listopada 2018 r. w ratuszu, sala 219

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Olsztynie
ul. Mrongowiusza 8/10
10-523 Olsztyn

Dzień Flagi Rzeczypospolitej - Konstytucja 3 Maja - Jubileusz 100-lecia 
odzyskania Niepodległości - wystawa Herbów Polski

2 maja 2018 r. w holu ratusza

Zrealizowano projekt

Polski Związek Filatelistów
Al.Wilanowska 115/41
02-765 Warszawa

Krajowa wystawa Filatelistyczna II stopnia "665 lat Olsztyna i 100. rocznica
odzyskania niepodległości Polski"

09.04.-15.04.2018 r. siedziba Poczty Polskiej przy ul. Pieniężnego

Zrealizowano projekt

Fundacja "Radosne Dzieci"
ul. Piłsudskiego 54a
10-450 Olsztyn

Festiwal piosenki dziecięcej   "Kto Ty jesteś…?"

na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” w Olsztynie w dniu 10 
czerwca 2018r.

Zrealizowano projekt

Warmińsko-Mazurski
Oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

Skarbnica Kultury Narodowej w 100-letnią rocznicę Niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej - koncert pn. Muzyczny hołd dla Niepodległej"

Koncert w  Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie 18 listopada 2018 r.  
godz. 17,00



Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
ul.1 Maja 5
10-117 Olsztyn

Śpiewamy dla Niepodległej - koncert muzyki polskiej

Koncert w wykonaniu Olsztyńskiego Chóru Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
oraz Tria fortepianowego D'AMI pt ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ - koncert 
muzyki polskiej  przeplatany słownym rysem historycznym.

Koncert odbędzie się w ratuszu -  8 listopada  2018r. , godz. 18,00, sala 219

Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom 
ul. Obrońców Tobruku 3A
10-092 Olsztyn
tel. 89-522-23-64

Happening taneczny "Olsztyn Tańczy dla Niepodległej" pt. "Obchody 
Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości w tanecznej odsłonie"

W gali tanecznej może wziąć udział każdy mieszkaniec Olsztyna. Dominować 
będzie muzyka patriotyczna, polskie tańce narodowe. 

11 listopada 2018 r. Hala Urania, godz. 16,00

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

Teatr  przy stoliku – spektakl poświęcony drodze do wolności od czasów 
zaborów po wiek XX, który pomieści najważniejsze teksty poetyckie, 
prozatorskie, dramatyczne, eseistyczne, publicystyczne ułożone w formie 
dialogu-dyskursu, motywem przewodnim zaś, a zarazem spoiwem 
dramaturgicznym całości będą pieśni Jacka Kaczmarskiego. Autorką 
scenariusza jest Wiesława Szymańska

Spektakl w ratuszu, sala 219, w dniu 12 listopada 2018 r., godz. 17,00

Stowarzyszenie Artystyczne                 
"Cantores Varmienses"
ul. Bajkowa 51, 
10-969 Olsztyn

Chór Cantores Varmienses dla mieszkańców Olsztyna w koncercie - 
"Święta Miłości Kochanej Ojczyzny" - koncert z utworami patriotycznymi. 
Uzupełnieniem koncertu będą recytacje treści patriotycznych, będące wstępem 
do prezentowanych utworów. Dodatkowo będą wykonane pieśni okresów I i II 
wojny światowej oraz okresu miedzywojennego 

Koncert  w dniu 11 listopada 2018 r.  - Bazylika konkatedralna św. Jakuba w 
Olsztynie, godz. 20,00

* Instalacja „100 lat Niepodległości” w postaci Bab Pruskich to inicjatywa Stowarzyszenia „Sztuka i Środowisko”. Pomysł
powstania  instalacji  wziął  się z chęci świętowania  100-lecia odzyskania  niepodległości  przez Polskę radośnie i  z dumą,
podkreślając,  że  dzięki  determinacji  odważnych  patriotów z  biało-czerwonymi  flagami  wywalczyliśmy  sobie  wolność.
Instalacja artystyczna ustawiona na rynku Starego Miasta składa się z 20 bab ustawionych w zwartym szyku, z metalowymi
pikami, na szczycie których powiewa biało-czerwona flaga. Dlaczego Baba Pruska? W całym kraju pojawiać się będą różne
formy  nawiązujące  do  postaci  Piłsudskiego  czy  jego  legionów.  Olsztyn  dzięki  naszej  promowanej  od  2011 roku  akcji
pokazania Baby jako symbolu miasta  wykorzystuje  ten wizerunek do komentowania aktualnych  wydarzeń,  którymi  żyje
miasto a nawet cały kraj (np. Euro Baby na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej). W czasach Prusów prawdopodobnie takie
kamienne figury stawiano na cześć swoich bohaterów. Naszymi bohaterami utożsamianymi z odzyskaniem niepodległości są
Józef  Piłsudski i jego I Brygada.
Kompozycja ok. 20 Bab w wojskowym szyku trzymających wysokie piki z biało-czerwonymi flagami będzie podkreślać, że
w naszym mieście  dzieje się  coś ważnego,  podniosłego.  Wkraczanie   oddziału wojskowego  w paradnym szyku  zawsze
podnosi na duchu patriotycznie myślących obywateli. Dla naszych mieszkańców i odwiedzających nas turystów, instalacja
będzie  atrakcyjnym  i  oryginalnym  pomysłem  na  świętowanie  przez  olsztyniaków  w  2018  roku  100-lecia  odzyskania
niepodległości. Instalacja zostanie na Starym Mieście do 20 listopada 2018 r.
Celem tej formy artystycznej jest również: 
-  Uatrakcyjnienie,  ożywienie  starówki  oryginalną,  odświętną,  dużą  formą  przestrzenną,  z  którą  będzie  można  się
fotografować,
- Kreowanie poczucia dumy z tego że jesteśmy Polakami i Warmiakami żyjącymi na ziemiach  pradawnych Prusów,
- Utrwalenie wizerunku  Baby Pruskiej jako marki miasta.

Środowisko szkół artystycznych Olsztyna (Państwowe Liceum Plastyczne im. E.
Mendelsohna  i  Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  i  II  st.  im.  F.  Chopina)  i  Szkoła
Podstawowa nr 15, organizują 9 listopada 2018 roku o godzinie 12.00 radosny biało-
czerwony marsz w rytmie werbli ulicami Starego Miasta pod instalację artystyczną „100
lat  Niepodległości”. Tam  młodzież  powita  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego,  po  czym
rozpocznie się koncert chóralny pieśni patriotycznych, głoszących chwałę i szczęście Narodu
Polskiego z powodu odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów.
 Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości odwiedzających Olsztyn do  udziału w
tym radosnym wydarzeniu.



Ponadto  pod  patronatem  Prezydenta  Olsztyna  odbywać  się  będzie  wiele  innych
przedsięwzięć m.in.: 

1) koncert  „Dzieci  śpiewają  dla  Niepodległej”  połączonych  chórów  PSM  I  st.  w
Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim w Sali Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Fryderyka Chopina, który odbędzie się 13 listopada 2018 r. 

2) II  Bieg  Niepodległości  –  11.11.2018  r.  Centrum Rekreacyjno-Sportowe  UKIEL –
organizator:  Stowarzyszenie  Wzajemnego  Wsparcia  i  Szerzenia  Pozytywnych  Idei
"Horus" w Stawigudzie

3) VII Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską” – Szkoła 
Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego – 8.11.2018 r. 

4) VI Olsztyński Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla dzieci i młodzieży – 
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych - 16.11.2018 r. organizator: Fundacja 
„Otwarte Dłonie” w Olsztynie 

5) Wystawa „Wolność – Wolna Forma” wystawa przygotowana przez Warmińsko-
Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki” w Olsztynie – w Sali Biura Wystaw 
Artystycznych zaprezentuje swoje prace prawie 40 artystów zrzeszonych wokół 
stowarzyszenia – wernisaż 8 listopada 2018 r. godz.18.00

Imprezy organizowane przez Pałac Młodzieży w Olsztynie 
z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości

1. 22.09.2018- Rajd pieszy "Wolność dla wszystkich" Wipsowo ( konkurs piosenek 
patriotycznych, debata na temat niepodległości).

2. 28-30.09.2018- wycieczka rodzinna :Szlakiem Renesansu ( Kozłówka-Kazimierz 
Dolny-Nałęczów-Puławy- Lublin-Sandomierz-Czarnolas) akcenty związane z 100 
Niepodległości.

3. XLIII Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki "Od Naczelnika do Naczelnika" w Krakowie  
(konkurs piosenki polskiej, inscenizacja wymarszu I Kadrowej z ul. Oleandry, Test 
krajoznawczy na 100 - lecie.

4. 4.10.11.2018 - Biegi na orientację "Zorientowani na niepodległość" na terenie parku 
Kusocińskiego.

5. 11.11.2018- Wycieczka niepodległościowa do Warszawy (udział w obchodach przy 
Pomniku Nieznanego Żołnierza w Warszawie i zwiedzanie Cmentarza na Powązkach, 
zwiedzanie wystawy "W służbie niepodległości".

6. Wystawa prac rękodzielniczych i plastycznych „Radosna biało-czerwona” w Saloniku 
w dniu 05.11.2018.

7. 10 listopada na sali gimnastycznej w ZSEH  w biało- czerwonych strojach sportowych
zapraszamy rodziców i dziadków na wspólne ćwiczenia gimnastyczne i rozgrywki 
meczy pod hasłem  "Niepodległa łączy pokolenia".

8. 16 listopada godz. 16.00 (aula PM) - koncert z okazji 100 - lecia niepodległości. Tytuł 
koncertu: "Od niepodległości do socjalizmu". 

9. Udział w grze miejskiej "Ślady polskości na Warmii i Mazurach" 8.09.2018.
10. Rajd " Niepodległa dla wszystkich" w Wipsowie 22.09.2018.
11. Udział  2-ch drużyn (6 osób) w Turnieju Sportowo-Strzeleckim i Wiedzy o Historii II 

RP w dniu 09.11.2018.
12. I  Koncert  muzyki kameralnej „Muzyka Pana Chopina” w 100-lecie niepodległości.
13.  „Radosna Niepodległa” – powiatowy konkurs piosenki patriotycznej – 7.11.2018
14. Koncert laureatów konkursu piosenki patriotycznej w V Liceum Ogólnokształcącym 

w Olsztynie – 9.11.2018

Miejski Ośrodek Kultury przygotowuje m.in.:



1) Akcja społeczna „Stu olsztynian na stulecie” – wystawa fotografii mieszkańców 
Olsztyna połączona z koncertem „TAS patriotycznie” oraz wizualizacjami – 
10.11.2018 r. – wystawa pod Wysoką Bramą ,

2) Projekcja filmu „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim” Małgorzaty Bramy – 
7.11.2018 r. Muzeum Nowoczesności,

3)  Herbert Niepodległy – spotkanie autorskie z Andrzejem Franaszkiem wokół 
biografii Poety – 19.11.2018 – sala pod Amfiteatrem,

4) „Czytanie w ciemnościach – Powrót Pana Cogito” – przedstawienie intermedialne 
– 20.11.2018 r. – sala pod Amfiteatrem,

5) „Numizmatyka polska w 100-lecie odzyskania niepodległości” – wykłady:  
„Marszałek Józef Piłsudski na monetach i banknotach polskich” dr Zdzisław 
Czaplicki i „Denar – pierwsza polska moneta” dr n. med. Zygmunt Trusewicz  i 
wystawa  polskich numizmatów, zarówno przed i powojennych - 22.11.2018 r. – 
Muzeum Nowoczesności, współorganizator Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
oddział w Olsztynie, 

6) „Hej, hej ułani” – patriotyczny koncert grupy wokalnej Moderato – 25.11.2018 r. –
Kamienica Naujacka.

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowuje cykl różnych zajęć w swoich filiach na 
terenie Olsztyna – szczegóły na stronie internetowej biblioteki: mbp.olsztyn.pl.


