
Czy znasz tę osobę? 

Witam!  

 

Tym razem ponownie temat "Znani Polacy". Dzisiejsza „Część 2” będzie dotyczyć 

muzyków. W zestawieniu znajdzie się zarówno wielki wirtuoz muzyki klasycznej, jak i 

zespół black metalowy, więc powinno być ciekawie. Jestem pewna, że i tym razem na 

liście znajdzie się osoba rozpoznawalna w Japonii. Zestawienie nie jest rankingiem.  

 

1. Fryderyk Szopen (1810-1849). 

Fryderyka Szopena nie trzeba specjalnie przedstawiać w Japonii – jest to bezsprzecznie 

najbardziej znany Polak w Kraju Kwitnącej Wiśni. Genialny kompozytor i pianista, 

urodzony w Polsce w trudnym dla kraju XIX-tym wieku, zmuszony był wyemigrować do 

Francji. Uważa się, że tęsknotę za ojczyzną można poczuć w jego utworach, które zdaje 

się przepełniać patriotyzm. Liryczna, ale też bardzo ekspresyjna muzyka Szopena sprawia, 

że nazywany jest "Poetą Fortepianu". Japończycy są także wielkimi fanami 

odbywającego się od 1927 roku co pięć lat słynnego Międzynarodowego Konkursu im. 

Fryderyka Chopina.  

 

2. Ignacy Paderewski (1860 – 1941). 

Paderewski był wybitnym pianistą, kompozytorem i mężem stanu. Jako wirtuoz pianina 

zyskał ogromną popularność, podróżując w ramach tourneé po całym świecie, 

koncertował m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przed I wojną 

światową działał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy w 1919 roku to 

nastąpiło Paderewski pełnił funkcję premiera, a następnie także Ministra Spraw 

Zagranicznych.  

 

3. Krzysztof Penderecki (1933-). 

Penderecki to znany na świecie współczesny kompozytor i dyrygent. Stał się doceniany 

na świecie m.in. dzięki wykonanemu po raz pierwszy w 1960 roku utworze "Ofiarom 

Hiroszimy – Tren". Penderecki jest bardzo wszechstronnym kompozytorem, który ma na 

swoim koncie zarówno opery i symfonie, koncerty instrumentalne, jak i utwory chóralne. 



Ponadto, jego kompozycje stały się oprawą muzyczną wielu filmów. W 2012 roku wraz 

z orkiestrą wystąpił z koncertem na znanym festiwalu rockowym Open`er.  

 

4. Radzimir Dębski (1987-)  

Dębski to kompozytor muzyki filmowej i rozrywkowej, dyrygent i producent muzyczny, 

znany także pod pseudonimem JIMEK. Szerzej zaistniał w 2012 roku jako laureat 

konkursu na remiks piosenki amerykańskiej gwiazdy Beyoncé. Za granicą doceniono też 

jego klasyczną wersje znanych przebojów hip hopowych, wykonanych przy 

akompaniamencie orkiestry. Niezwykle utalentowany, znany ze swojego dobrego stylu, 

młody i przystojny muzyk jest bardzo popularny wśród kobiet. 

 

5. Behemot (zespół). 

To może być dużym zaskoczeniem, ale muzyka black metalowego zespołu Behemoth jest 

niewiele mniej znana w Japonii niż dzieła Fryderyka Szopena. Istniejący od 1991 roku 

zespół, na czele z charyzmatycznym liderem Adamem "Nergalem" Darskim, od wielu lat 

cieszy się dużą popularnością na całym świecie. W ramach tourneé Behemoth 

kilkakrotnie odwiedzał Japonię, za każdym razem grając w wypełnionych po brzegi 

halach koncertowych.  

 

To krótkie zestawienie zdecydowanie nie wyczerpuje tematu znanych w świecie muzyki 

Polaków. Jest sporo utalentowanych i uznanych w świecie polskich artystów, zaliczają 

się do nich np. muzycy jazzowi i kompozytorzy muzyki filmowej. O nich napiszę innym 

razem. Tymczasem mam nadzieję, że ten artykuł zachęci Was do posłuchania twórczości 

jednego z artystów z dzisiejszej listy!  

 

Do następnego razu! 

Hanna 


