
TRASA CZERWONA FESTIWALU NIEPODLEGŁA NA 
KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU 

Na trasie Czerwonej przygotowano specjalne prezentacje dokonań sześciu ojców 
niepodległości z 1918 roku. Paderewski, Piłsudski, Dmowski, Witos, Daszyński i 
Korfanty będą mieli własne przystanki na Krakowskim Przedmieściu. Każda z takich 
lokalizacji nawiązywała będzie pośrednio do postaci, której będzie poświęcona. 

Ciekawostką może być przystanek przy hotelu Bristol, w którym bywał 
Paderewski. Dziś w jego apartamencie – jedynym pokoju w Polsce objętym stałym 
nadzorem konserwatorów sztuki – wśród oryginalnych mebli kompozytora 
rozbrzmiewać będzie koncert wybitnych polskich pianistów, którzy zinterpretują utwory 
Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert jest transmitowany na telebimie przed 
hotelem: 

13:00 – 14:00– Grzegorz Skrobiński 

14:10 – 15:10– Wojciech Majewski 

15:20 – 16:20– Piotr Banasik 

16:20 – 16:50– przerwa / pokaz materiałów filmowych o Paderewskim 

16:50 – 17:50– Grzegorz Skrobiński 

18:00 – 19:00– Wojciech Majewski 

19:10 – 20:10– Piotr Banasik 

Przed Pałacem Prezydenckim od 13:00 do 21:00 zaplanowaliśmy przybijanie stempla 
z afiszem proklamującym powstanie Rządu Ludowego. Przy Domu Bez Kantów 
rozdawane będą gazety zaprojektowanej i stylizowanej na wzór gazet z okresu 
międzywojennego. Drukowana specjalnie na tę okazję. W okolicach kościoła św. 
Krzyża odbędzie się prezentacja nagrodzonego wieńca dożynkowego z 
Wierzchosławic – miejsca organizowanych przez W. Witosa dożynek 
Reymontowskich. Przed Centralną Biblioteką Rolniczą rozdawane będą 
okolicznościowe kartki z Traktatem Wersalskim, który podpisali ze strony polskiej 
Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. 

Lokalizacja przystanków trasy czerwonej: 

• Wincenty Witos – w pobliżu kościoła św. Krzyża, Krakowskie Przedmieście 24 
• Ignacy Jan Paderewski – przed hotelem Bristol, Krakowskie Przedmieście 

42/44 
• Ignacy Daszyński – przed Pałacem Prezydenckim, Krakowskie Przedmieście 

48/50 
• Józef Piłsudski – Galeria Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15 
• Wojciech Korfanty – Dom Bez Kantów, Krakowskie Przedmieście 11 



• Roman Dmowski – przed Centralną Biblioteką Rolniczą, Krakowskie 
Przedmieście 66 

W Galerii Kordegarda Narodowe Centrum Kultury prezentuje wystawę „Ivan 
Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika”. Ekspozycja poświęcona jest 
historii pomnika konnego Marszałka na tle łuku triumfalnego, którego realizację 
uniemożliwiła wojna i który nigdy w Warszawie nie stanął. Zachowane rysunki, projekty 
i archiwalne fotografie opowiadają historię powstawania pomnika, wciąż można też 
podziwiać gipsowy model, który w lipcu 1939 roku Ivan Meštrović przysłał z Zagrzebia 
do Warszawy. Artysta był chorwackim rzeźbiarzem, uczniem samego Auguste’a 
Rodina, autorem wielu monumentalnych realizacji w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 11 listopada 2018 roku 
odbędzie się o godz. 13:30. 

Zapraszamy również na niedaleki spacer do Teatru Wielkiego (pl. Teatralny 1), gdzie 
w Galerii Opera na wystawie „Ignacy Jan Paderewski. Anatomia Geniuszu” pokazano, 
jak kształtował się wizerunek tego niezwykłego człowieka, który genialnie potrafił 
wykorzystać swój talent, inteligencję i szyk. Można tu oglądać oryginalne zdjęcia i 
dokumenty, przedmioty osobiste Paderewskiego, a nawet jego kufer podróżny, 
stworzony specjalnie dla niego przez firmę Louis Vuitton! Galeria Opera czynna jest 
od czwartku do soboty w godzinach 10.00-17.00. 

 


