W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 13 stycznia pod hasłem „Pomaganie jest
dziecinnie proste”. Celem finału będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności,
czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej
chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali.
W programie 27. Finału WOŚP w Zamku, organizowanego wspólnie ze sztabem przy Politechnice
Poznańskiej, znalazły się m.in. koncerty, licytacje, stoiska służb mundurowych, punkt krwiodawstwa,
atrakcje dla dzieci i całych rodzin oraz tradycyjne Światełko do nieba.
Sztab przy Politechnice Poznańskiej zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy już po raz 15. W tym
roku kwestować będzie dla sztabu 850 wolontariuszy, a w całym Poznaniu około 3000 wolontariuszy.
Ze sztabu przy Politechnice Poznańskiej jak co roku będzie prowadzona całodniowa transmisja na żywo.
W poznański Finał WOŚP kolejny raz zaangażują się cenieni szefowie kuchni poznańskich restauracji.
Na Placu Adama Mickiewicza w g. 10-20 będzie można skosztować dań przygotowanych przez grupę
PKR – Poznańskich Kucharzy Razem! W menu bajgle, szarpana wieprzowina, grochówka, pajda
ekochleba ze smalcem oraz poznański gzik. A gotować będą m.in.: Patryk Dziamski, Dawid Łagowski,
Tomasz Purol, Sergiusz Hieronimczak, Roman Kosmalski, Artur Skotarczyk, Ernest Jagodziński, Jakub
Ignyś, Michał Kuter, Dawid Klimaniec, Tomasz Zdrenka oraz cukiernik Paweł Mieszała.

________________________________
Sztab przy Politechnice Poznańskiej:
Maria Zienkiewicz – szefowa Sztabu | e-mail: maria.zienkiewicz@wosp.poznan.pl; tel. 798 497 388
Olga Gonsch – Biuro Prasowe Sztabu | e-mail: olga.gonsch@wosp.poznan.pl,
media@wosp.poznan.pl; tel. 784 518 633
Marta Kiełpikowska – koordynatorka ds. aukcji | e-mail: marta.kielpikowska@wosp.poznan.pl;
tel. 695 427 509
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu:
Dział Promocji | e-mail: promocja@ckzamek.pl; tel. 61 64 65 271, 273
Biuro Prasowe | e-mail: pressroom@ckzamek.pl; tel. 61 64 65 270

.PROGRAM.

PLAC ADAMA MICKIEWICZA
g. 10-16
LICYTACJE
STOISKA SŁUŻB MUNDUROWYCH I INSTYTUCJI: Straż Miejska Miasta Poznania, MOPR Poznań, WOPR
Wielkopolska
ATRAKCJE DLA DZIECI: dmuchane tory przeszkód organizowane przez Giganci WipeOut Planet
g. 10-20
POZNAŃSCY KUCHARZE RAZEM DLA WOŚP
Mobilna kuchnia cenionych poznańskich kucharzy, którzy przyrządzą najlepsze dania, a dochód trafi
do WOŚP-owej puszki.
KONCERTY
g. 10 Mały Fragment Rzeczywistości
g. 11 NailiaH
g. 12 Eleanor Gray
g. 13 SGM
g. 14 Negativ
g. 15 Arktyka
________
wydarzenia towarzyszące:
_ B4 WOŚP w Kultowej – karaoke | 9.01. od g. 19
_ Morsowanie w jeziorze Rusałka | 13.01. od g. 11
_ Przejazd samochodów Nocna Jazda przez miasto | 13.01. g. 12.30
_ MotoOrkiestra na parkingu Galerii Malta | 13.01. od g. 16

PRZED ZAMKIEM
g. 10-21
FOOD TRUCKI (parking)
g. 12
START BIEGU „Policz się z cukrzycą” (północna nitka ul. Św. Marcin)
Już po raz dziesiąty chcemy zwrócić uwagę na poważną chorobę, jaką jest cukrzyca. Bieg nie ma
formy rywalizacji lecz wspólnego zebrania i pokonania w dowolny sposób trasy o długości 2,6 km.
Można biec albo iść – więc nieważne, ile masz lat i jaką masz kondycję. Tu wszyscy są zwycięzcami!
g. 13
POKAZY KLASYCZNYCH SAMOCHODÓW (północna nitka ul. Św. Marcin)
klasyki oraz Klub Fiatów 126p

KONCERTY (parking)
g. 16.15 ROCK IMAGINATION
Zespół powstał ponad 2 lata temu w Poznaniu, z pasji kilku ludzi do grania szeroko pojętego
rocka. Skupia ludzi z doświadczeniem muzycznym, którzy już występowali i mają zamiar dalej
koncertować na wielu krajowych scenach. W swoim portfolio koncertowym mają regularne
występy w wielu klubach oraz na festiwalach typu open-air.
g. 17.15 GRA SÓW
Muzyka poznańskiej grupy Gra Sów to pozorna prostota skrywająca w sobie sporą warstwę
energii oraz chwytliwości. To piosenki poruszające tematy ucieczki od przeszłości,
poszukiwania przyszłości, skłaniające do refleksji. Podróż do świata zbudowanego z pragnień
i chęci działania, radości i smutku, poczucia młodości i starości. Melodyjna muzyka zespołu
utrzymana jest w stylu nazwijmy to „brytyjskim”, wprowadza w raczej refleksyjny nastrój
i skłania do słodko-gorzkich przemyśleń. Towarzyszą jej wpadające w ucho teksty w języku
polskim.
g. 18.15 KRAMBABULA
Folk-rockowy zespół z Poznania. „Gramy energetyczną mieszankę słowiańskiej muzyki ludowej
z domieszką rocka. Teksty wykonywanych utworów są w języku polskim, łemkowskim oraz
ukraińskim. Wiele z nich to utwory pochodzące z muzyki tradycyjnej, śpiewane są tzw. białym
głosem i przefiltrowane przez różnorodne pasje muzyczne członków grupy.”
g. 19.15 ŁONA I WEBBER
Szczeciński duet, w skład którego wchodzą raper Adam „Łona” Zieliński i producent Andrzej
„Webber” Mikosz. Warto zwrócić uwagę na niebanalny styl Łony, pełny inteligentnego
humoru, słownych gier i zręcznych puent oraz na produkcje Webbera ze smakiem nawiązujące
do klasycznej nowojorskiej stylistyki, łączące to ze światem analogowej syntezy. Łona, który
w 2017 roku otrzymał od Rady Języka Polskiego PAN tytuł Młodego Ambasadora Polszczyzny,
przyzwyczaja słuchacza do nietypowego charakteru swojej twórczości – interpretacja utworu
„Rozmowa z Bogiem” była jednym z tematów na maturze z języka polskiego.
około g. 20
ŚWIATEŁKO DO NIEBA
Zapraszamy na symboliczne Światełko do nieba. Aby umożliwić wszystkim włączenie się w tę
wyjątkową akcję, przygotowaliśmy dla Was zimne ognie, które będą rozdawane przed Zamkiem.

W ZAMKU
g. 9-21
STUDIO RADIA AFERA (Atrium, I piętro)
g. 10-20
PUNKT KRWIODAWSTWA (Sala Wielka, I piętro)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu czeka na Wasze zgłoszenia.
W zeszłym roku aż 268 osób zdecydowało się przystąpić do akcji, co dało ponad 120 litrów krwi.
KĄCIK PROMOCJI ZDROWIA (Atrium, I piętro)
Towarzystwo Masażystów Polskich oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA: Szpital Pluszowego Misia, inicjatywy: Serce Masz Tylko Jedno, Movember, Pink Lips Project.

WYSTAWA „Małe historie” (Hol Wielki, parter)
Proste, (nie)zwykłe życie toczy się zazwyczaj w cieniu wielkiej historii. Poprosiliśmy dziesięciu
starszych mieszkańców Poznania, by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Okazało się, że
najczęściej pamięta się te najzwyklejsze rzeczy: pierwszą pracę, pierwszą miłość albo… pierwszy lot
samolotem. Udało nam się zarejestrować kilka opowieści, a tym samym uchronić przed
zapomnieniem cenne osobiste narracje o życiu codziennym, dojrzewaniu i młodości. Nagrania
i fotografie powstały w ramach projektu „Zamek Otwarty. Kultura dla seniorów zależnych”, który
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Partnerzy merytoryczni: Dom Pomocy Społecznej Ugory, Stowarzyszenie „mali
bracia ubogich” oraz Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej – Pałac Jankowice.
g. 16-20
LICYTACJE (Sala Wystaw, I piętro)
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie może się odbyć bez licytacji! Listę wybranych
przedmiotów, które będą licytowane w Zamku, umieszczamy poniżej.
Jak co roku kulminacyjnym punktem będzie licytacja Serduszek przekazanych przez Policję.
W zeszłym roku Serduszko zostało sprzedane za 14 500 złotych, a Serduszko z 2016 za 17 100 złotych
i ponownie zostało przeznaczone na aukcję WOŚP 2019. W sumie z zamkowych aukcji uzyskaliśmy
prawie 70 000 złotych.

.WYBRANE LICYTACJE.
_ lekcja boksu z Prezydentem Miasta Poznania
od Prezydenta Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak przeprowadzi trening bokserski ze zwycięzcą aukcji, niezależnie od tego czy
będzie to osoba mająca doświadczenie w sportach walki czy też ktoś początkujący. Trening
odbędzie się w Mchitar Bagdasarian Boxing Club w Poznaniu.
_ pierwszy i jedyny w historii, pokryty 24-karatowym złotem, MEDAL STULECIA
od Prezydenta Miasta Poznania
_ poznańska edycja gry Monopoly Poznań z autografem Prezydenta Jacka Jaśkowiaka
od Prezydenta Miasta Poznania
Gra Monopoly Poznań jest wyjątkowa, bo inna niż wcześniejsze miejskie edycje, np.
z Wrocławiem czy Krakowem. Na planszy pojawią się lokalne poznańskie budynki i instytucje,
ale także – po raz pierwszy – karty szansy i kasy społecznej zastąpiono odpowiednikami
wziętymi z… poznańskiej gwary.
_ koszulki „Wolne Miasto Poznań” (damska i męska)
od Prezydenta Miasta Poznania
Na koszulce znajduje się logotyp – nawiązujący do znaku Coexist zaprojektowanego przez
polskiego grafika Piotra Młodożeńca.
_ kalendarz trzech religii „W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, Żydzi, Muzułmanie razem” z autografem
Prezydenta Jacka Jaśkowiaka
od Prezydenta Miasta Poznania

Kalendarz zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni ich modlitwy
(niedziela, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej
chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych,
protestantów czy starokatolików. Poznański kalendarz jest efektem spotkań imama Youssefa
Chadida, podrabina Szymona Zadumińskiego i księdza misjonarza oblata Marcina Wrzosa.
_ poznańska PEKA – edycja limitowana z okazji 27. Finału WOŚP z podpisem Prezydenta Jacka
Jaśkowiaka (5 sztuk)
od Prezydenta Miasta Poznania
_ książka „Dżej Dżej. Rozmowy z Jackiem Jaśkowiakiem, Prezydentem Poznania” z dedykacją Pana
Prezydenta
od Prezydenta Miasta Poznania
Książka o Prezydencie Poznania to wywiad rzeka autorstwa Violetty Szostak i Włodzimierza
Nowaka.
_ wazon fajansowy, Koło, wysokość 60 cm, ręcznie malowany, sygn. na spodzie „H. MAJEWSKA” oraz
wycisk w masie
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
_ obraz Andrzeja Kurzawskiego (1928–2012) „Pejzaż”, olej na płótnie, 50 x 65 cm / 60 x 77 cm
(w oprawie), sygn. w prawym dolnym rogu i opisany na odwrociu
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Andrzej Kurzawski studia artystyczne odbył w PWSSP w Poznaniu (1945–1951). Dyplom
z malarstwa i technik ściennych uzyskał w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego.
Od czasu ukończenia studiów czynnie uczestniczył w życiu artystycznym Poznania – działał
w ZPAP, wiele wystawiał. Od 1966 roku prowadził pracownię rysunku i malarstwa w Katedrze
Kształcenia Ogólnoplastycznego, w latach 1981–1984 kierował Katedrą Malarstwa PWSSP
w Poznaniu, w roku 1985 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1989 roku
w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbyła się indywidualna wystawa prac artysty. Laureat
Nagrody Kolekcjonerów im. doktora Lecha Siudy za 2000 rok.
_ obraz Barbary Houwalt (1911–2005) „Pejzaż z Malty”, 1953 r., olej na płótnie, 60 x 67 cm / 72 x 85
cm (w oprawie), sygn. w lewym dolnym rogu i opisany na odwrociu
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Barbara Houwalt – malarka, kontynuatorka założeń koloryzmu. Studiowała na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w pracowni malarstwa pejzażowego
Ferdynanda Ruszczyca i Aleksandra Szturmana. W 1938 roku została członkiem „Grupy
Wileńskiej”. W 1945 roku w ramach akcji repatriacyjnej przeniosła się wraz z mężem
Ildefonsem Houwaltem do Poznania. W latach 90. dokumentowała w pracach rysunkowych
i olejnych zabytki miasta Śrem.
_ obraz Rajmunda Dybczyńskiego (1928–2014) „Miasteczko w zimie”, 1962 r., olej na płótnie,
60 x 70 cm / 78 x 92 (w oprawie), sygn. w prawym dolnym rogu i opisany na odwrociu
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Rajmund Dybczyński studiował malarstwo w latach 1946–1951 w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu u Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego.
Istotną rolę w jego obrazach odgrywa kolor i materia malarska. Najczęściej malował pejzaże
i martwe natury. Jego stylistyka jest połączeniem ekspresji z walorami dekoratywnymi.

Zajmował się też nauczaniem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i PWSSP
w Poznaniu.
_ plakat koncertowy w ramie – Marcin Wasilewski Trio z autografami
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
_ plakat w ramie – Recital Kabaretowy z autografem Artura Andrusa
od Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
_ tablica z nazwą ulicy Chwiałkowskiego, która musiała zmienić nazwę ze względu na jego
komunistyczną przeszłość
od Rady Osiedla Wilda
_ ręcznie robiony, oryginalny Herb Lecha Poznań
od firmy Pracownia Sztukatorska Usługi Remontowo-Budowlane Przemysław Ulanowski
Unikalny i bardzo pracochłonny przedmiot, jeden z 20 takich herbów, które są w obiegu.
Herb posiada hologram potwierdzający jego autentyczność.
_ bluza Magdy Linette, aktualnie najlepszej polskiej tenisistki
od Magdy Linette
Bluza z reprezentacji Polski, z wyszytym nazwiskiem oraz autografem.
_ bluzka Magdy Linette z autografem tenisistki oraz kadry Polski
od Magdy Linette
_ krzesła AleKiniaków (2 sztuki)
od Centrum Sztuki Dziecka
_ torba „Lalka może więcej” z płytą ze spektaklu „Miłość nie boli, kolano boli” oraz zaproszeniem
ważnym dla 2 osób na dowolnie wybrany spektakl do 31.05.2019
od Teatru Animacji
_ torba „Lalka może więcej” z albumem „70 lat Teatru Animacji”
od Teatru Animacji

Organizatorzy:

Sponsorzy:

