
Pospieszalscy Wierszem (opis koncertu z repertuarem albumu „Wierszem”)

Swiat w ktorym jestesmy zanurzeni, przestrzen publiczna - kultura masowa, telewizja, 
internet, rozgoraczkowane media społecznosciowe, polityka, oraz (podlegajaca ciagłej 
dekonstrukcji - skrajnie zideologizowana) tzw kultura wysoka, cechuja znaczna dewaluacja
słowa. 

W rożnych narracjach, paplaninie, natłoku informacji zmieszanych z dezinformacja, 
perswazyjnych przekazach, wulgaryzacji i uproszczeniu komunikatow politycznych i 
komercyjnych, słowa znacza coraz mniej. 

Aby odnalezc i przywrocic wartosc i wage SŁOWA, by zwrocic uwage na piekno ojczystej 
mowy, siegamy do narodowej poezji. 

Z poezji Norwida, Baczynskiego, Lesmiana, Stachury, Szelburg-Zarebiny, 
Iłłakowiczowny, tworcow ludowych, Marka Grechuty, a także wspołczesnych autorow, 
wybralismy kilka utworow, ktore, zawieraja bardzo polska nute. 

Inspirowani poezja, siegamy do idiomu narodowej muzyki, romantycznej - (Chopin) 
zrodłowej (ludowe mazurki i kołysanka) i wspołczesnej, nadajac kompozycjom rożne 
formy- od klasycznych orkiestracji, do jazzowych i rockowych brzmien. Jest też miejsce na
improwizacje, ludowe mazurki, polki i transowe szalenstwo. 

Bogaty skład rodzinnej orkiestry - w tym kilku multiinstrumentalistow, umożliwia nam 
zarowno monumentalne tutti, jak i kameralne, skupione, bardzo osobiste wykonania. 

W polskiej tradycji okreslenie - "do tanca i do rożanca" jest szczegolnym komplementem. 
Jestesmy przekonani że to własnie w programie "Pospieszalscy Wierszem", słychac. 
Teraz chcemy żeby rownież było widac, dlatego planujemy cykl koncertow. 

Szczegolnym walorem tej orkiestry jest sposob bycia na scenie. Rodzinne, bliskie relacje, 
wiez i porozumienie artystow, przekłada sie na niezwykła atmosfere i energie koncertu, 
nieprzewidywalnosc i unikatowosc każdego wystepu. 

Program koncertu, choc nie odnosi sie wprost do tematyki walki o niepodległosc i nie 
zawiera (ostatnio nieco nadużywanych) piesni stricte patriotycznych, afirmujac narodowa 
poezje, podkreslajac watki odnoszace sie do Ojczyzny, jest naszym sposobem 
upamietnienia Narodowego Swieta.

Przez właczenie do programu dwoch kołysanek ("Idzie niebo ciemna noca" - Szelburg 
Zarembiny i ludowej kołysanki anonimowego autora "Oj lulaj lulaj") ukazujemy zrodła 
ojczystego jezyka i miejsce kształtowania sie narodowej tożsamosci. Własnie w spiewaniu 
matki i rodzinnym domu, nastepuje bowiem pierwsze spotkanie z jezykiem, muzyka i 
poezja. Zestawiajac obok siebie muzyke Chopina i muzyke ludowa wskazujemy zrodła 
inspiracji najwiekszego polskiego kompozytora. 

Koncert rodzinnego zespołu jest szczegolna okazja aby ukazac, że wielopokoleniowa, 
liczna rodzina, połaczona szacunkiem do narodowej kultury i wiara, jest najlepszym 
miejscem gdzie nastepuje przekaz gwarantujacy trwanie ojczystego dziedzictwa.

Program koncertu  - (utwory wyrożnione znalazły sie na płycie)

1. Moja piosnka słowa: Cyprian Kamil Norwid, muzyka: Czesław Niemen, 
opracowanie: Marcin Pospieszalski

2. Nie ma takich gorzkich łez słowa: Robert Cudzich, muzyka Lidia Pospieszalska, 
opracowanie Marcin Pospieszalski 

3. Ojczyzna: słowa i muzyka Marek Grechuta - opracowanie Marcin Pospieszalski 



4. Promienie słowa: Krzysztof Kamil Baczynski, muzyka: Mateusz Pospieszalski 

5. Mazurek utwor instrumentalny z repertuaru ludowego artysty Jana Gacy, z 
Przystałowic (radomskie), opracowanie: Marcin Pospieszalski 

6. Introit (Piesn na wejscie) słowa: Edward Jerzy Stachura, muzyka: Mateusz 
Pospieszalski 

7. Tango na nice słowa: Bartłomiej Kudasik, muzyka: Mateusz Pospieszalski 

8. Idzie niebo ciemna noca słowa: Ewa Szelburg-Zarembina, muzyka: Tadeusz 
Mayzner, aranżacja Lidia Pospieszalska 

9. Taka cisza w ogrodzie słowa: Bolesław Lesmian, muzyka: Łukasz Pospieszalski 

10.Oj lulaj, lulaj kołysanka z repertuaru artystki ludowej Marianny Gumieli ze wsi 
Szarowola (zamojskie), opracowanie Marcin Pospieszalski. Walc cis-moll op.64. nr 
2 Fryderyk Chopin (fragment) 

11.Kwaterunki (To jest Ojczyzna) słowa Kazimiera Iłłakowiczowna, muzyka Mateusz 
Pospieszalski

12.Tylko w grupie: słowa Wojciech Waglewski, muzyka Mateusz Pospieszalski


