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Koncert „Tryptyk Niepodległa” – niecodzienne
widowisko opowiadające historię Polski w
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie – 4 listopada 2018
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Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewódzki
Dom Kultury na tydzień przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości
zaprosili mieszkańców Podkarpacia na niezwykły koncert „Tryptyk Niepodległa”.

Widowisko muzyczne odbyło się 4 listopada 2018 r., o godz. 18.00, w Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Zaprezentowane zostały utwory, które weszły na stałe do kanonów polskiej klasyki, w
odświeżonych aranżacjach, przygotowanych przez producentów muzycznych
przedsięwzięcia pod kierownictwem Adama Lemańczyka. Widowisko było formą podróży
historycznej, w którą wprowadzał aktor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Waldemar Czyszak. 

Realizatorzy widowiska przeprowadzili widzów przez okres niewoli, czas walki o niepodległość,
aż do XX-lecia międzywojennego. Intencją Instytutu Pamięci Narodowej oraz
współorganizatorów było opowiedzenie historii poprzez muzykę i nietuzinkowe słowa. 

Podczas koncertu na scenie pojawili się wybitni wokaliści polskiej sceny muzycznej: Kacper
Andrzejewski, Anna Grzelak, Małgorzata Chruściel, Żaneta Łabudzka, Krzysztof
Iwaneczko, Sławek Uniatowski i Kayah. Solistom towarzyszyła orkiestra i sekcja
rytmiczna.

Na koncert przybyli zaproszeni goście, parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej,
przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji
kombatanckich,  duchowieństwa, dowódcy wojska i służb mundurowych, mieszkańcy
Podkarpacia. 

Koncert swoją obecnością uświetniły grupy rekonstrukcyjne ze Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Przemyśla
i Grupa ze Szczepu 51 Drużyn Harcerskich Żuawi im. Signi 1863 w mundurach z okresu walk o
odzyskanie niepodległości.

Widowisko dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata
2017–2022. 
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W tym dniu w foyer Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie została
zaprezentowana po raz pierwszy wystawa „Nie zawsze defilada. Jak świętowano
Odzyskanie Niepodległości”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie.

Relacje na stronie: 
https://rzeszow.tvp.pl/39804895/kayah-slawek-uniatowski-krzysztof-iwaneczko-t
ryptyk-niepodlegla

http://rzeszow.eska.pl/poznaj-miasto/znakomite-aranzacje-i-niesamowity-wystep-9-letniej-julki-w-

filharmonii-podkarpackiej-odbyl-sie-koncert-tryptyk-niepodlegla/745230

https://www.youtube.com/watch?v=MvZiJMHsW_w

Fot. Igor Witowicz (IPN)
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