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       WIEŚCI ZNAD ORLI 
                 - wydanie specjalne

Ignacy Paderewski - pianista, kompozytor, działacz 
niepodległościowy, mąż stanu i polityk.
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„… Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki 
wieków w potędze i chwale.Dla was, dla nas i dla całej ludzkości...“

"Przepis na artystę: jeden 
procent talentu, dziewięć 
procent szczęścia i  
dziewięćdziesiąt procent 
pracy."

''Najważniejszą rzeczą w życiu jest 
świadomość spełnienia obowiązku. "

Mini dodatek:
Izydor Kaminiarz (1889 - 1942),
powstaniec wielkopolski, burmistrz Jutrosina, więzień 
obozu koncentracyjnego w Dachau oraz Sachsenhausen

   Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 
listopada 1860 roku w Kuryłówce. Od 
wczesnych lat dziecięcych wykazywał talent 
muzyczny. Od 1872 roku studiował grę na 
fortepianie, w Instytucie Muzycznym 
Warszawskim, później kontynuował studia w 
Berlinie i Wiedniu. W 1883 roku 
zaprezentował się na własnym koncercie 
kompozytorskim, a zwrotem w karierze był 
debiut paryski w 1888, po którym to 
Paderewskiego zaczęto nazywać „lwem 
Paryża”,” drugim Chopinem”. W twórczości 
kompozytorskiej utrzymanej w stylistyce 
neoromantycznej, hołdował klasycznym 
formom, nawiązywał do muzyki ludowej. 
Mówiono o nim, że był podwójnym 
bohaterem: sztuki i ojczyzny. Jako artysta 
potrafił swoją sztuką i siłą talentu zachwycać 
i porywać największe audytotria. Działalność 
polityczną rozpoczął przed I wojną światową, 
podejmując - przede wszystkim w Stanach

zebrały się tłumy, świętujące obronioną pod pruskim zaborem polskość. To wywołalo 
niemiecką reakcję -  z tłumu padły strzały. Poznaniacy chwycili za broń, wybuchło 
powstanie wielkopolskie. 
W 1919 został premierem i ministrem spraw zagranicznych, jako przedstawiciel Polski 
podpisał wersalski traktat pokojowy.Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej zostaje 
delegatem Polski przy Radzie Ambasadorów i w Lidze Narodów w Genewie. Pod koniec 
1921 roku wycofuje się z życia politycznego. 
Zmarł w 1941 roku w Nowym Jorku na zapalenie płuc. Jego prochy sprowadzono w 
1992 roku do Polski i złożono w krypcie katedry Św. Jana w Warszawie.

        
                  Dzieła Ignacego Jana  Paderewskiego: 
                  -Symfonia h-moll zw. Polonia, 
                 -Koncert fortepianowy a-moll, 
                 -Fantazja polska,
                 -Humoreski koncertowe np. Krakowiak fantastyczny,
                 -Sonaty es-moll,
                 -Wariacje i fugi es-moll,
                 -opera Manru

Zjednoczonych akcje na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Tam też spotkał się z prezydentem Wilsonem. Przedmiotem 
omówienia była sprawa Polski. Zwykło się uważać, że 14 punktów Wilsona w sprawie Polski było inspirowane również memoriałem 
Paderewskiego. 26.12.1918 roku wrócił do kraju- do Poznania. Sabotujący przyjazd Prusacy jeszcze na poznańskim dworcu 
usiłowali  nakłonić go, by kontynuował podróż  do Warszawy. Gdy odmówił wyłączyli prąd , co tylko dodało dodatkowej aury. W 
rękach tysięcy poznaniaków  zapłonęły pochodnie. Nazajutrz, na jego cześć,  przed oknami hotelu Bazar, gdzie przebywał


	Piotr May, Patrycja Kuczyńska, Karolina Piotrowiak, Kacper, Eryk — kopia
	Segregator1
	Patrycja



