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Koncert pieśni patriotycznej „Wyśpiewać
Wolność” – Jankowice, 11 listopada 2018
Koncert pod honorowym patronatem IPN Odział w Poznaniu
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Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu objął honorowym patronatem koncert pt.
„Wyśpiewać Wolność” oraz przekazał przypinki patriotyczne uczestnikom. Wydarzenie
odbyło się 11 listopada 2018 roku w odrestaurowanym Pałacu w Jankowicach. Koncert
został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka z okazji 100.
odzyskania przez Polskę niepodległości. Partnerami w tym patriotycznym projekcie byli:
Gmina Tarnowo Podgórne, Pałac Jankowice, Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w
Tarnowie Podgórnym oraz chór CANTICUM ORATIO z parafii św. Rity w Lusówku.

Dla ponad stuletniego pałacu w Jankowicach ten dzień był szczególny. Dokładnie o godzinie
17:00 na plac przed fasadą zabytkowego budynku zajechał samochód marki Overland
Willys model 64. Ku ogólnej radości zebranych tłumów na uroczysty koncert przybyli
bohaterowie tamtych dni: Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i
gen. Józef Dowbor-Muśnicki.

Wstępem do uroczystości była krótka rekonstrukcja przyjazdu postaci historycznych,
bohaterów tamtych wydarzeń. Zajęli oni honorowe miejsca na widowni. Wraz z nimi
prześledziliśmy muzycznie całą drogę naszego narodu do momentu odzyskania
niepodległości w 1918 r. To była krótka lekcja historii, która wzruszyła niejednego
słuchacza, pozwoliła poczuć dumę ze sławy polskiego oręża, ale także zrozumieć strach,
smutek i cierpienie.

Podczas koncertu zaśpiewano ponad dwadzieścia patriotycznych pieśni i piosenek. Większa
część nich była wykonywana wspólnie. Pozostałe wykonali chórzyści i soliści. Goście mogli
też usłyszeć muzykę Fryderyka Chopina, utwory z serialu „Polskie Drogi” i „Noce i Dnie”,
wspaniale zagrane przez nauczyciela Samorządowej Szkoły Muzycznej. W artystyczną
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część spotkania zaangażowani byli mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne. Harcerze
pomagali przy rozdawaniu pamiątkowych przypinek, które organizatorom projektu
przekazał IPN, a także przy poczęstunku i obsłudze technicznej wydarzenia.

Po części artystycznej był czas na świętowanie setnej rocznicy przy torcie
niepodległościowym. Były rozmowy, wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.

Tekst: Paulina Koszuta

 


