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Koncert „Na pierwszy znak” – przedwojenne
przeboje muzyki popularnej z cyklu „Artyści
Andersa”
17 lutego 2023 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbył się
koncert zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapis
wydarzenia na kanale IPNtv.

Koncert „Na pierwszy znak” to projekt
muzyczny trębacza Pawła Hulisza, będący
swego rodzaju hołdem złożonym najbardziej
szanowanym przedwojennym i powojennym
artystom, takim jak: Henryk Wars, Jerzy
Petersburski czy Mieczysław Fogg.

Tytuł wydarzenia nawiązuje do słów z utworu napisanego przez Juliana Tuwima:

„I tylko oczy zamglone pokaż.
Wtedy na pewno już wiem, że kochasz.
Na pierwszy znak, gdy serce drgnie
Ledwo drgnie, a już sie ̨wie,
Ze to właśnie ten, tylko ten”.

Na potrzeby wspólnego koncertowania stworzone zostały niecodzienne aranżacje, których
opracowaniem zajęli się Artur Jurek, Marek Jurski i Henryk Wieczyński – osoby dobrze znane
w trójmiejskim świecie muzyki jazzowej i kompozycji. Nietypowe interpretacje utworów na
kwintet jazzowy i orkiestrę sprawiają, że niektóre trochę już zapomniane melodie nabierają
nowego blasku i dostarczą powodów do wzruszeń.

W trakcie koncertu usłyszymy utwory na trąbkę, wokal, sekcję rytmiczną oraz orkiestrę.

Lista utworów:

Bo to się zwykle tak zaczyna – muzyka: J. Front, St. Ferszko, słowa: J. Ryba, E.1.
Schlechter

Już taki jestem zimny drań – muzyka: H. Wars, słowa: J. Nel, L. Starski2.

Ta ostatnia niedziela – muzyka: J. Petersburski, słowa: Z. Friedwald3.

Na pierwszy znak – muzyka: H. Wars, słowa: J. Tuwim4.

Miłość Ci wszystko wybaczy – muzyka: H. Wars, słowa: J. Tuwim5.
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Powróćmy jak za dawnych lat – muzyka: H. Wars, słowa J. Jurandot6.

Szkoda Twoich łez – muzyka: A. Gold, słowa: A. Włast7.

Ach śpij, Kochanie… – muzyka: H. Wars, słowa: L. Starski8.

Uliczka w Barcelonie – muzyka: A. Laporte i O. Gasparini, słowa: M. Tyszkiewicz9.

Odrobinę szczęścia w miłości – muzyka: J. Petersburski, słowa: E. Schlechter10.

Nic o Tobie nie wiem – muzyka: H. Wars, słowa: E. Schlechter11.

Już nie zapomnisz mnie – muzyka: H. Wars, słowa: L. Starski12.

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem – muzyka i słowa Z. Karasiński13.

W małym kinie – muzyka: W. Szpilman, słowa: L. Starski14.

Umówiłem się z nią na dziewiątą – muzyka: H. Wars, słowa: E. Schlechter15.

Występują:

Zespół Sanacja

Paweł Hulisz – trąbka

Jacek Siciarek – śpiew

Artur Jurek – fortepian

Jarek Stokowski – kontrabas

Adam Zagrodzki – perkusja

Orkiestra:

Monika Skruszewicz – I skrzypce

Magdalena Król – II skrzypce

Tomasz Mrowiński – altówka

Mariusz Mruczek – wiolonczela

Damian Wdziękoński – kontrabas

Agata Głodek – flet

Mateusz Kubański – obój

Mateusz Marek Szwankowski – klarnet

Tomasz Kubica – waltornia

Beniamin Lewi – fagot

Patroni medialni: Polskie Radio, Polskie Radio 1, TVP Bydgoszcz, Gazeta Pomorska,
naszemiasto.inowrocław
Partner wydarzenia: Kujawskie Centrum Kultury.



Obejrzyj koncert na kanale IPNtv

 

 

* * *

Wydarzenie jest częścią projektu edukacyjno-memoratywnego „Szlaki Nadziei. Odyseja
Wolności” realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w związku z 80. rocznicą
rozpoczęcia wędrówki armii gen. Andersa ewakuowanej z ZSRS. Jego celem jest
upamiętnienie wysiłku zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz
losów ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Projekt zakłada
m.in. wydanie publikacji, materiałów edukacyjnych w różnych wersjach językowych,
zebranie pamiątek, dokumentów, fotografii, relacji oraz odnalezienie zapomnianych miejsc
pochówku, a także odnawianie tych już znanych, rozsianych po całym świecie.

►Przeczytaj więcej o projekcie IPN na portalu szlakinadziei.ipn.gov.pl

►Karol Nawrocki: Szlaki polskich nadziei

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/161818,Karol-Nawrocki-Szlaki-polskich-nadziei.html
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/161818,Karol-Nawrocki-Szlaki-polskich-nadziei.html

