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PROGRAM 

Ignacy Jan Paderewski – Legenda As- dur op. 16 nr 1 

            Polonez H – dur op. 9 nr 6 

Andrzej Tatarski – fortepian 

 

Pieśni kompozytorów polskich 

O łaskawa Panno Maryjo, z cyklu Modlitwy Papieskie 

S. Czarnecki 

Wierzę, J. Świder 

Piosenka Dudarza, I.J. Paderewski 

Sicut lilium inter spinas, M.Raczyński 

Mazur, M. Maszyński 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, F.Tymolski, opr. J. Świder 

Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pod dyrekcją Justyny Chełmińskiej 

 

Michał Kleofas Ogiński – Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” 

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka” pod dyrekcją Dobrochny Martenki 

Henryk Mikołaj Górecki – Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową op. 40 

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  

Andrzej Tatarski - fortepian 

 

Przerwa 

 

Wojciech Kilar – Polonez z filmu Pan Tadeusz  

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  

 

Mieczysław Karłowicz – Walc z Serenady na orkiestrę smyczkową op. 2 

 

Mieczysław Karłowicz – Pieśni 

Po szerokim morzu, sł. Kazimierz Przerwa – Tetmajer  

Nie płacz nade mną, sł. Jan Iwański 

Skąd pierwsze gwiazdy, sł. Juliusz Słowacki 

Pamiętam ciche jasne złote dnie, sł. Kazimierz Przerwa – Tetmajer 

Michał Marzec - tenor 

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  



 

Pieśni patriotyczne: 

Rozkwitały pąki białych róż (sł. Kazimierz Wroczyński, muz. Mieczysław Kozar – Słobódzki) 

Natalia Silva-Czechowska – śpiew 

Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  

Publiczność 

Gdy szedłem raz od Warty  

Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka” 

Publiczność 

My pierwsza Brygada ( sł. Andrzej Hałaciński, muz. Andrzej Brzuchal – Sikorski) 

Stanisław Kaczmarek – trąbka 

Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  

Publiczność 

 

Stanisław Moniuszko – Mazur z opery Straszny Dwór 

Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

Orkiestra Kameralna „Operacja Muzyka”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bazarowe Przemówienie I.J. Paderewskiego do Wielkopolan 

Wielce Szanowni przedstawiciele Wielkopolski! 

Szanowne Rodaczki i Rodacy. 

Siostry i Bracia! 

Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z Was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżyłem, słowo na 

ustach zamiera. Żyjemy w czasach, gdy każdy winien panować nad uczuciami. I ja opanować muszę wzruszenie, 

a że mówić winienem, więc mówię. Za to przyjęcie Wam tu i tym tłumom tam na ulicy serdecznie dziękuję. To, 

coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Polski 

Komitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, żem znalazł dla niego takie uznanie. 

Jako członek, czuję się szczęśliwym, że dożyć mogę tej chwili, że mogę być symbolem. A dla człowieka to zaszczyt 

wielki, tym większy, że spotkał mnie tu na tej wielkopomnej, odwiecznie wielkopolskiej ziemi. O Was, coście nie 

dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy 

organizacyjnej i gospodarczej Polsce całej byli przykładem. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od 

jednej klasy, ale od całego wielkopolskiego ludu. Jestem dumny z tego, że jako członek Polskiego Komitetu 

Narodowego nie należałem do żadnego stronnictwa. Tym śmielej i szczerzej dziś powiedzieć mogę, że dziś nie 

pora na stanowe i dziedziczne przywileje. Wszyscyśmy dzieci jednej Matki i o ile każdy z nas swój święty spełni 

obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opieki. Po długich latach niewoli Ojczyzna się odradza. 

Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne, 

najmędrzej zorganizowane stronnictwo Ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody 

wszystkich, miłości i siły, wiary  i zaparcia się samego siebie, do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich 

serc zespołu. Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niego powstały i my wszyscy,                    

o ile pójdziemy z ludem. W tej nadziei dziękuję Wam, wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim                       

i drogim. Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona naszym polskim wybrzeżem 

żyć będzie po wsze czasy.  

 

 

 


