
„DŹWIĘKI WOLNOŚCI” 

od Moniuszki do współczesności - koncert patriotyczny

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest szczególną okazją do pokazania
skomplikowanej historii narodu polskiego, która mimo trudności nigdy nie stracił ducha walki
o wolność oraz wiary  w jej  odzyskanie.  Wojny,  walki  niepodległościowe,  trudy powstań i
panująca wokół tego atmosfera od pokoleń były inspiracją dla artystów- muzyków, poetów czy
malarzy.

Upamiętniając tą szczególną rocznicę stworzyliśmy specjalny projekt muzyczno-literacki -
koncert  o charakterze patriotycznym, nawiązujący do obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz przypadającą na 2019 rok- 450 rocznicę podpisania Unii lubelskiej,
Roku Moniuszkowskiego, czy okrągłej rocznicy rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Nasz
występ, poprzez swoją tematykę, przyczyni się do rozwoju wiedzy historycznej i kompetencji
kulturowych  mieszkańców  naszego  kraju  oraz  do  zwiększenia  poczucia  przynależności
narodowej i dumy z bycia Polakiem. Jest to szczególnie ważne zarówno na gruncie lokalnym,
jak i ogólnopolskim.

Podczas koncertu zaprezentujemy najważniejsze pieśni patriotyczne w nowych, autorskich
aranżacjach Aleksandra Resiaka-  na kwartet smyczkowy, fortepian i 2 głosy wokalne (męski i
żeński).  Nasze  widowisko  ma   nie tylko wysoki walor  artystyczno-muzyczny,  ale również
historyczno-edukacyjny. Program ułożony jest chronologicznie od czasów zaborów i powstań
(czasy Moniuszki), poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 roku, pierwszą i druga wojnę
światową, zniewolenie sowieckie, okres stanu wojennego i czasy współczesne. Wśród utworów
nie  zabraknie  najważniejszych  pieśni  narodu  polskiego.  Usłyszymy  m  in.„Prząśniczkę”
Stanisława Moniuszki w nowym, jazzowym opracowaniu, Poloneza Ogińskiego – „Pożegnanie
ojczyzny”, „Preludium deszczowe” Fryderyka Chopina,  „Warszawiankę 1831 roku”, „Białe
Róże…”, „Czerwone maki”, pieśń powstania warszawskiego „Pałacyk Michla”, czy „Miejcie
nadzieję”  do  słów  Adama  Asnyka  i  inne….  Wszystkie  prezentowane  utwory  zabrzmią  w
nowych, autorskich aranżacjach przygotowanych specjalnie na ten koncert,  z zachowaniem ich
autentyczności,  powagi i szacunku dla tradycji.  Dodatkowym akcentem jest skomponowany
przez autora tego projektu utwór poświęcony Żołnierzom Wyklętym pt  „Już nie zatańczę z
Tobą walca…”. Cały nasz występ wypełni słowo znakomitego konferansjera.
Koncert, w którym udział bierze 7 muzyków oraz konferansjer, trwa ok. godziny. Wśród 
solistów: Mateusz Obroślak, Monika Szymczyk oraz znakomici zawodowi muzycy.
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