
 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   

pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury 

 

ŚWIĘTUJEMY NASZĄ NIEPODLEGŁOŚĆ 
 
Wykonawcy: 
Joanna Korpiela Jatkowska – śpiew 
Urszula Mizia - wiolonczela, prowadzenie autorskie 
Janusz Kohut - fortepian  
Waldemar Szczypior - puzon 

 

W  programie koncertu znajdują się takie utwory jak: 
 
-  Jak długo w  w sercach naszych - słowa Konstanty Krumłowski, muzuka ks. Władysław Piątkiewicz.  

-  Rota  - słowa Maria Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski. 

 - Już zachodzi czerwone słoneczko - autor muzyki nieznany, słowa Adam Kowalski (1919). 

-  Morze, nasze morze - polska pieśń hymniczna.  Słowa i melodię napisał oficer WP – kpt Adam Kowalski . 

-  Płynie Wisła płynie - pieśń ukazująca piękno kraju, przez który płynie Wisła. 

-  Hymn do Bałtyku powstał w 1919 roku, do słów Stanisława Rybki, muzyka Feliks Nowowiejski.  

-  Hymn Kaszubski - słowa Hieronim Derdowski, muzyka Feliks Nowowiejski.  

-  Ojcowski dom - słowa Jan Kubisz, obecnie jest hymnem towarzystw powiatu cieszyńskiego i bielskiego. 

-  Do kraju tego - słowa Cyprian Kamil Norwid, muzyka Janusz Kohut, z kantaty Niepodległość 2018r. 

-  Gdzie mój syn - słowa i muzyka Janusz Kohut, z kantaty Niepodległość 2018r.  

-  Parafrazy utworów śląskich i karpackich - opr. Janusz Kohut 

-  Pochylmy się, ucałujmy tę ziemię, słowa Mirosław Bochenek, muzyka Janusz Kohut, z kantaty   

Niepodległość 2018r. 

-  Mazurek Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich z 1797 roku, słowa napisał poeta Józef Wybicki. 



 

 
Fot. Paweł Leszczyński  

 

Urszula Mizia  
wiolonczelistka, doktor habilitowany na Wydziale Artystycznym, 
Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w  Republice 
Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, 
Słowacji. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych 
w wydawnictwach polskich, łotewskich, czeskich i ukraińskich, 
transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii „Nurt mimetyczny 
w literaturze wiolonczelowej". Ma w swoim dorobku cztery 
wydawnictwa nutowe, dokonała nagrań 12 płyt CD 

 

Joanna Korpiela Jatkowska 
sopran, urodzona w 10 lutego 1971 roku w Bielsku-Białej. Absolwentka 
PSM w Bielsku-Białej, Akademii Muzycznej, Wydziału Wokalno- 
Aktorskiego w Łodzi. Występowała w teatrach muzycznych w Gdańsku i 
w Gdyni, gdzie była zatrudniona jako solistka. Brała udział w festiwalach 
w kraju i za granicą. Koncertowała w Niemczech, Holandii. W latach 1997-
2003 na stałe przebywała za granicą koncertując w krajach Europy i Azji. 
Po powrocie do kraju koncertuje i prowadzi działalność pedagogiczną, 
zajmuje się produkcją spektakli słowno-muzycznych 
z udziałem młodzieży, jest animatorem kultury. 
 

 

Janusz Kohut  
Kompozytor i pianista, prezentował swoje utwory na wielu koncertach i 
festiwalach w Polsce i za granicą. Koncertował kilkakrotnie w Stanach 
Zjednoczonych, w krajach Europy Zachodniej, na placu Św. Piotra w 
Rzymie. Jest autorem trzech form oratoryjnych: „Droga Nadziei”, „Gość 
Oczekiwany”, "Święty Piotr", musicalu „Szczęśliwi ludzie” i "Kantaty 
Niepodległość". W 1998 roku otrzymał nagrodę IKAR, przyznawaną przez 
kapitułę pod przewodnictwem prezydenta miasta Bielsko-Biała. 
Komponuje muzykę teatralną i filmową. W ostatnim czasie koncertował 
ponad 150 razy w Wielkiej Brytanii. Nagrał 19 płyt autorskich.  W 2018 
roku otrzymał medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadany przez 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.  
 

 

Waldemar Szczypior  
Animator kultury i instrumentalista. W 1994 roku założył parafialną 
Orkiestrę Dętą w Górze, ucząc od podstaw dzieci i młodzież gry na 
instrumentach. W 2001 roku rozpoczyna pracę w Gminie, gdzie założył 
kolejna orkiestrę – Orkiestrę Gminną; Obydwie orkiestry działają do 
dziś, jednocześnie  prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach 
dętych. Z wymienionymi orkiestrami Waldemar Szczypior koncertował 
w kraju i za granicą: Francja, Rosja, Białoruś, Ukraina, Włochy i USA. 
W Gminie Gniewino powołuje do życia KGW, Zespół folklorystyczny 
Nadolanie, Chór Appassionato, obecnie  prowadzi i gra w kapeli 
kaszubskiej. Jest dyrektorem Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Biblioteki w Gniewinie oraz Prezesem Towarzystwa Oświatowego w 
Gniewinie 


