HEJNAŁ WARSZAWSKI

Hejnał Warszawski zagrał nam Grzegorz Malinowski z Towarzystwa
Przyjaciół Zamku Królewskiego

Tematem spotkania Komisji
Historycznej TPW 15 kwietnia 2016
był HEJNAŁ WARSZAWSKI.

Niestety, zapowiedziany hejnalista
PIOTR PABICH (z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego) nie mógł przybyć; wynagrodził jednak z wdziękiem jego
nieobecność Grzegorz Malinowski, który
udał się po trąbkę hejnałową i trzykrotnie
pięknie nam zagrał Hejnał Warszawski
(trzykrotne wykonanie ma przypominać
dewizę Wojska Polskiego Bóg – Honor –
Ojczyzna, symbolizującą ideały wierności
Polsce).

Naszymi Gośćmi byli: – pułkownik WIESŁAW NEWECKI (ze zgrupowania AK Chrobry II, inicjator Hejnału
Warszawskiego)
oraz
GRZEGORZ
MALINOWSKI (przewodniczący Sekcji
,,Klub Hejnał” przy Towarzystwie

Przyjaciół Zamku Królewskiego).
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Ideę tę poparł dyrektor Zamku
Królewskiego
prof.
Andrzej
Rottermund. Ogłoszony został przez
Akademię Muzyczną im. Fryderyka
Chopina konkurs na Hejnał Warszawski,
a zwyciężył w nim prof. Zbigniew
Bagiński. Melodia Hejnału oparta została na motywach ,,Warszawianki” Karola
Kurpińskiego.
Nasz Kolega Tadeusz Burchacki śledził sprawę tego konkursu
i zdobył od profesora Bagińskiego jego
autograf wraz z fragmentem własnoręcznie wpisanej partytury!

Pułkownik Wiesław Newecki
Dzięki opowieści pułkownika
Wiesława Neweckiego dowiedzieliśmy
się o genezie Hymnu Warszawskiego
i osobach ze Zgrupowania AK Chrobry II najbardziej zasłużonych dla realizacji tej inicjatywy; a obok naszego Gościa – inicjatora Hejnału byli to Jego koledzy: Henryk Łagodzki oraz Kazimierz Przedpełski. Pragnęli, by Hejnał
Warszawski – wykonywany z Wieży
Zegarowej Zamku Królewskiego o godz.
11:15 (czyli o tej godzinie, gdy 17 września 1939 roku zatrzymał się zegar na
płonącej Zamkowej Wieży po niemieckim bombardowaniu Warszawy) był
świadectwem pamięci o wszystkich Polakach poległych w Stolicy za wolność
i niepodległość Ojczyzny.

Tadeusz Burchacki prezentuje autograf
Kompozytora Hejnału Warszawskiego
wraz z partyturą

Po raz pierwszy Hejnał Warszawski zabrzmiał z Wieży Zegarowej
Zamku - w obecności Prezydenta RP
na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego - w dniu 3 maja 1995 roku
o godzinie 11:15 Obecnie Hejnał Warszawski rozlega się z Wieży Zamku
Królewskiego każdego dnia o tej właśnie godzinie!
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Hejnał, niestety, nie jest wystarczająco spopularyzowany wśród
warszawiaków i turystów. Toteż tą
sprawą zajęły się dwie Panie Prezes:
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
i Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego – pisząc pismo do władz
Miasta Stołecznego Warszawy (bo
w ich gestii jest obecnie Hejnał). Zasługą tych władz jest opublikowanie folderów poświęconych Hejnałowi z dołączoną płytą CD.

naszego Towarzystwa w popularyzację
tego Hejnału. Z przyjemnością możemy
zawiadomić, że zapowiedź ta już została zrealizowana – prosimy sprawdzić!
***
Podczas spotkania odbyła się
też nasza wewnętrzna uroczystość,
uświetniona – dzięki p. Grzegorzowi
Malinowskiemu – znakomitym podkładem muzycznym.
Oto zaplanowaliśmy, by pogratulować Pani Prezes wspaniałej
obrony doktoratu na Uniwersytecie
Humanistycznym
im.
Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku. Wręczyliśmy
Jej książkę – tematycznie powiązaną
z Jej doktoratem (bo o Warszawie czasów Bohaterki jej pracy doktorskiej)
wraz z niezapominajkami.
Wręczeniu prezentu i odczytaniu gratulacji towarzyszyły fanfary.
Pani Prezes – także wykorzystała uroczysty podkład muzyczny – by wręczyć
Przewodniczącej Komisji Medal Stefana Starzyńskiego, a Tadeuszowi
Burchackiemu dyplom Honorowego
Członka TPW.
Na zakończenie podziękowaliśmy naszym Gościom za udział w spotkaniu, a Oni wyrazili nadzieję, że to
spotkanie oraz inne działania TPW
przyczynią się do popularyzacji Hejnału Warszawskiego.

Pani Prezes TPW dr Beata
Michalec - obecna na spotkaniu - zapowiedziała, że wkrótce Hejnał Warszawski będą mogli usłyszeć odwiedzający stronę www. Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i to będzie także wkład

Tekst: Barbara Petrozolin-Skowrońska;
zdjęcia i opracowanie komputerowe:
Halina Niemiec
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Fotoreportaż ze spotkania 15 kwietnia 2016 roku

Gdy usłyszeliśmy Hejnał Warszawski grany na trąbce przez naszego Gościa Pana Grzegorza
Malinowskiego – wstaliśmy z miejsc

Pułkownik Wiesław Newecki opowiadał też o Zgrupowaniu AK ,,Chrobry” i przeżyciach
czasu Powstania Warszawskiego
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Prezes TPW dr Beata Michalec i Radna Warszawy Aleksandra Sheybal-Rostek

A to już wkrótce po fanfarach towarzyszących naszym gratulacjom i wręczeniu Pani Prezes
upominku z okazji wspaniale obronionego doktoratu. Na zdjęciu Beata Michalec i przewodnicząca Komisji Historycznej Barbara Petrozolin-Skowrońska. Upominek to książka ,,Przed
nocą styczniową” pióra przewodniczącej
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I znów były fanfary…Oto dr Beata Michalec wręczała Tadeuszowi Burchackiemu
dyplom z okazji przyznania mu godności Honorowego Członka TPW

Barbara Petrozolin-Skowrońska nie mogła być na Zjeździe, na którym wręczano działaczom odznaczenia TPW , więc spotkała ja niespodzianka – udekorowana została
cennym Medalem Prezydenta Stefana Starzyńskiego przy dźwiękach trąbki!
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