Lokalni herosi
Ignacy Jan Paderewski urodził się
18.11.1860 roku w Kuryłówce na
Podolu. Paderewski już jako
dziecko przejawiał uzdolnienia
muzyczne, a gry na fortepianie
nauczył się na starym rodzinnym
instrumencie.
W latach 1872-1878 kształcił się w
Warszawskim Instytucie
Muzycznym, gdzie po ukończeniu
kursu podjął pracę jako nauczyciel
kursu średniego fortepianu.
Zarabiał grając na przyjęciach,
komponując i wykonując własne
utwory oraz ucząc gry na
instrumencie. W 1880 ożenił się z
Antoniną Korsakówną, która
zmarła w 1881, tuż po narodzinach
syna Alfreda. Dziecko chorowało na Heine-Medina i zmarło w 1901.
Paderewski udał się do Berlina, aby doskonalić swój warsztat.
Podczas podróży muzyk poznał Helenę Modrzejewską, która podarowała
mu pieniądze, pozwalające mu kształcić się dalej w Wiedniu. Pierwszy sukces
odniósł podczas debiutu w 1887, a w 1888 dał pierwszy koncert w Paryżu.
Koncertował też przed brytyjską królową Wiktorią. W latach 1891-1892
odbywał tournée po Stanach Zjednoczonych, po którym na stałe zamieszkał w
USA.
W 1899 roku ożenił się z Heleną Marią Górską i zamieszkał z nią w Szwajcarii
niedaleko Lozanny. Skomponował wtedy operę Manru, która jest jedyną polską
operą wystawianą w Metropolitan Opera.
W 1915 roku wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, a 1917 został przedstawicielem na
USA Komitetu Narodowego Polski. Gdy do Polski wrócił Józef Piłsudski, na
przyjazd do ojczyzny zdecydował się też

Ignacy Paderewski. W grudniu 1918 roku swoim przyjazdem do Poznania
rozbudził nastoje niepodległościowe w sercu Wielkopolski. W kraju podjął się
roli mediatora pomiędzy Piłsudskim a Dmowskim, a w 1919 został premierem
oraz ministrem spraw zagranicznych. Jeszcze w tym samym roku podał się do
dymisji i wrócił do Szwajcarii. Nie pozostał tam długo – w 1920 przyjechał do
Polski z powodu wojny z bolszewikami. Został wybrany na wysłannika rządu
polskiego do Ligi Narodów, jednak zrezygnował z funkcji w 1921. Po śmierci
Piłsudskiego w 1935 współtworzył tzw. Front Morges.
Paderewski w 1922 ponownie wyjechał do USA, gdzie wrócił do
koncertowania. Zarobił wtedy 500 tysięcy dolarów, co było jak na tamte czasy
kwotą astronomiczną. W 1939 przeszedł zawał serca i nigdy nie wrócił już do
pełni zdrowia. Zmarł na zapalenie płuc w 1941 w Nowym Jorku. Pochowano go
na Narodowym Cmentarzu w Arlington w pobliżu Waszyngtonu. W 1992 roku
jego prochy sprowadzono do Polski i odznaczono go pośmiertnie orderem
Virtuti Militari. Uhonorowany był także Orderem Orła Białego, francuskim
Krzyżem Wielkim Legii Honorowej oraz tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża
Orderu Imperium Brytyjskiego.
Ignacy Paderewski jako słynny kompozytor wsławił nasz kraj. W tym
zadaniu dajemy Wam możliwość zabawy dźwiękiem. Przedstawiamy Wam
piosenkę, którą skomponowała instruktorka harcerska, aby uczcić pamięć
Powstańców. Poniżej zamieszczamy tekst, a w dodatkowych załącznikach
możecie znaleźć przykładowe wykonanie tego utworu.
Zadanie dla Was polega na stworzeniu własnej aranżacji tej piosenki.
Podzielcie się efektami Waszych prac, przesyłając nagrane wykonanie na
naszego maila, lub wrzucając filmik na Facebooku!
Poznań’18
Słowa i muz. Pwd. Weronika Witkowska
1.
Dziś w hotelu Bazar wielkie przyjęcie
przybył Paderewski ze swoją świtą,
i rzekł: “Poznaniu! To jest twój czas,
wyjdź na ulicę i pokaż swą twarz”
ref: Wiwat powstanie
Wiwat Paderewski
Wiwat Ratajczak
Wiwat wszyscy my
Niech szumią flagi
i świszczą pociski

GDaC

CDGe

Ku wolności powstanie!
Poznań ‘18
2. Więc chwycilim flagi
wszystkich przyjaciół
wtedy zza rogu
wyszedł nasz wróg
kto w sobie strachu miał mało
ruszył w nich pierwszy
Za nim biegliśmy
z łopotem serc
ref. : Wiwat powstanie
3.Przyszłaś wolności, GDaC
ma ukochana
Widziałaś tą krew,
na naszych ulicach
Obmyj me ręce,
działałem dla ciebie
Dla wolności walczyliśmy
w noce i w dnie.
ref. : Wiwat powstanie

Zrealizowane zadania wysyłamy na adres mailowy:
projektstulecie@zhp.wlkp.pl lub na adres: Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Św.
Marcin 80/82 61-809 Poznań.

