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„SOLIDARNO ŚĆ”

„I ta obecność wasza ma nową moc świadectwa, tego 
świadectwa, które zdumiało świat cały, kiedy robotnik polski 
upomniał się o siebie z Ewangelią w ręku i z modlitwą na 
ustach.

Obrazy, jakie w 1980 roku obiegały świat, chwytały za serce 
i dotykały sumienia.”

Jan Paweł II Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.
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1)     Partytura in C

2)    Agogika i dynamika ad libitum (przebieg ich jest uzależniony od 
miejsca wykonania utworu i inwencji prowadzącego)

2)    Wykonawcy znajdują się w przestrzeni scenicznej, która nawiązuje i 
przypomina historyczne obrazy jakie działy się podczas sierpniowych 
strajków robotniczych w komunistycznej Polsce w 1980 roku. W centrum 
tego obrazu scenicznego są: pośrodku widoczny, polowy ołtarz na którym 
ułożona jest Ewangelia, obok stojący duży krzyż, zawieszony obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej i fotografia Jana Pawła II, papieża Polaka. Chór 
mieszany stojący za ołtarzem polowym, występuje w strojach 
stoczniowców, hutników, górników lub innych grup robotniczych a także 
w strojach regionalnych. 

    Ten układ sierpniowego obrazu strajkujących robotników, był kopią 
widoków jakie miały miejsce na szlaku pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II po ziemi polskiej w czerwcu 1979 roku. Wtedy za ustawionym ołtarzem 
polowym stał papież a obok w dali gromadziły się setki tysięcy, miliony 
wierzących Polaków.
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WYKONAWCY

głosy wokalne:

    - lektorzy (teksty czytane)
    - soliści: sopran, alt, tenor, bas
    - chór mieszany: soprany, alty, tenory, basy 

głosy instrumentalne:

    - drzewo: flet, obój, fagot I, fagot II
    - blacha: trąbka I in C, trąbka II in B, waltornia in F (wąski ustnik), puzon
    - perkusja: talerz wiszący, tam-tam, bęben mały, bęben duży
    - kwintet smyczkowy: skrzypce I, skrzypce II, altówki, wiolonczele, kontrabasy 
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