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MaisonMuziek – A Quiet Revolution
What a night it was! I will always remember that late 

evening of 27 May 2018 as one of the most gratifying 
in my life of a composer and musician. Why? Precisely 
because it was a telling example of grass¬roots activity 
proving incontestably that where there are intentions, 
convictions, determination and will, success will follow. 
Mind you, it was a very small victory over “the system”, 
but how important, how unforgettable! Simply – I 
caught the virus of enthusiasm and generosity that 
was spread quite re-morselessly by several people, two 
of them very young but already worthy of praise and 
respect, who, with no budget at all, are able to enrich 
the culture scene in Edmonton by offering a smartly 
con¬ceived and nicely managed concert series.

Each concert may be perceived per analogiam as 
a theatre performance where there are three groups of 
people involved, working on any given play in order to 
make everything work: the director, the venue support 
management staff making sure that everything runs 
smoothly, and the actors themselves.  In this particular 
case, these rôles could not be clearer: there were two 
people who ran the event, two people who made sure 
the venue was ready for us and that all was set up 
properly, and two people for whose sake we went there: 
the artists.

The Directors: Izzy Bergquist and Maarten 
Schillemans

  Izzy Bergquist and Maarten Schillemans, the 

latter originally from Belgium, had an idea, which 
initially seemed crazy: to produce a series of concerts 
held in friendly private residences; an idea which recalls 
the best traditions of the legendary European salons in 
Paris, Berlin, Vienna, Warsaw, St. Peters¬burg, where 
the likes of Chopin and Liszt, Mickiewicz and Pushkin 
presented their new compositions and writings, and 
where music and the arts – and politics and sex too 
– were discussed freely by those who often dictated 
the trends, the fashions, the “who’s in and who’s not” 
attitudes. Truly, this is how what we call chamber music 
functioned for centuries – not in concert halls, but in 
chambers, large rooms, with small, select groups of 
participants attending. Today’s obsession with audience 
numbers is mildly idiotic, something which cultural 
bureaucrats do not seem to understand.

The name of the series, MaisonMuziek, came about 
in a true Belgian way – let us remember that Belgium is 
Europe’s Canada with two ethnic groups, the Flemings 
and the Walloons, speaking Flemish and French, 
respectively. Often at odds, if not at each other’s throats, 
they nonetheless have together managed to create a 
country whose society is among the most progressive 
in the world. Whenever I am in Belgium, where I have 
a number of friends and colleagues, I inhale the air 
of toler¬ance and appreciation for other cultures and 
points of view. I love that country. So, MaisonMuziek: 
‘maison’ in French means ‘house’, and, quite obviously, 
in Flemish ‘muziek’ stands for our ‘music’. In other 

words, HouseMusic, but I prefer the French/Flemish 
title – there is a pleasant sound, a pleasant melody to it.

Yes, Izzy and Maarten fully deserve kudos for their 
efforts. They should, and will, get more recognition. 
They are idealistic - the privilege of youth - yet that 
idealism is reassuring in itself. Our society needs more 
such idealistic, unselfish people. Otherwise we shall 
end up in the Orwellian universe of authoritarian 
control, indifference, passivity. Big words, but more 
and more fully justified by the cur-rent developments 
within modern, brutal Capitalist society. Ever since the 
fall of the Iron Curtain, Western governments have 
lost interest in the lot of their nations. Where there is 
no longer competition of ideologies and economies, 
there is no need for social care: consequently, we are 
back to the days of rampant, primitive 19th-Century 
Capitalism when people did not count at all, only 
profit.  The gradual pauperisation and demise of the 
middle class in North America and Europe signals 
clearly a grim future direction. But there is nothing 
we can do about it unless we start another revolution, 
which these days probably does not interest anyone 
in the least – as long as stomachs are full. Or does it? 
To me, Izzy and Maarten are revolutionaries. Starting 
from the bottom, with no funds, only their will and 
persever¬ance, they have managed to give the finger 
to the establishment’s chasing after grants, positions, 
fame. They are two beacons of hope shining against the 
grey background of mediocrity.

My one piece of advice to them is this: Make it 
„mandatory” to reduce the amount of music played in 
favour of discussion (either during the performance or 
after, or both). These small, intimate private venues are 
perfect for doing something that happens less and less, 
that is for talking sensibly about sensible issues, while 
having the pleasure of being among the likeminded. If 
you do that, you will reap rich rewards, I guarantee it. 
Your idea is great, make it perfect! And thank you both 
for the opportunity to spend the evening with a group 
of lovely and warm people, including our hosts...

The Venue Management: Lucille and Jason 
Meikle

The hosts, Lucille and Jason Meikle, are examples 
of open-minded, friendly and warm supporters of the 
arts. If one sought only a single proof of that, the small 
concert piano (baby grand) in the living room attests 
well to the hosts’ values and their manner of thinking. 
Also, sheet music all over the place, good stereo system 
but, first and foremost, two charming people in the 
midst of it all, who did not hesitate to make their 
spacious home available to a “horde” of guests they 
would never have met otherwise. In the process, Lucille 
and Jason provided an environment as intimate as it 
was conducive to feeling uninhibited and free to talk.

During my brief chat with Lucille and Jason, the 
former told me how “European” she felt on that day, 
“European” being, naturally, the synonym of cultural 
sophistication. Well, the truth is both Lucille and Jason 

Victoria and Bill
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showed on that night how to be... Canadian. During 
all those years in Canada, my new mother country that 
adopted me so warmly, I have sadly met many people, 
new Canadians such as myself, very eager to stress how 
superior culturally they were to those “dumb simpletons 
of Canadians” (this is the exact quote). To them I will 
say: you came here for a reason; now you complain 
about the supposed inferiority of the people who built 
the best country in the world. If you feel you are so 
superior, in my book it means your country of origin is 
also superior for it cannot be otherwise. Then, please go 
back to where you came from or stop behaving in the 
most pretentious way imaginable.  Personally, I have 
never heard about your making your homes available 
to artists and writers.

Lucille and Jason are Canadians pure and simple: 
eager to embrace anything that is good – and to give 
back in return. Thank you for your cordial gesture and 
for a worthy lesson, yet another valuable lesson I have 
learnt in Canada, which made me love our country 
more yet.

The Artists: William H Street and Viktoria 
Reiswich-Dapp

It so happened that in addition to having a new 
work premiered on that night, I also recorded the 
performance. Recording a recital like this one is a 
strange experience. Whenever I record live, I feel I get 
an extra insight into a performer’s psyche. I know it 
sounds weird but this is how I feel. The microphone 
- in this case a matched pair of the excellent Cascade 
Microphones’ Fat Head II ribbon mics - serves as a 
conveyor belt between the artists’ minds and mine. 
This strange feeling is enhanced by the solitude and 
a sort of alienation the recordist experiences with the 
headphones on – it is a different sensory and cognitive 
experience, a different, magical world of absolute 
separation from... the world outside. The recordist, 
with a headset on, at least I experience this, flows in 
the inner space of sound, encountering the spirits of 
the artists, composers (sometimes already gone for 
yonks) – the metaphysical pleasure of confronting the 
inexpressible through the physical. This is precisely 
why I was so thrilled to record the amazing saxophone 
virtuoso William H Street, the current Chair of the 
UofA Department of Music, and pianist Viktoria 
Reiswich-Dapp. It was a “killer” recital with several 
powerful works that moved me very deeply, especially 
Edmonton’s own Andrew Talpash’s super difficult 
Pavilion of the Limpid Solitude, music with both brain 
and muscle, as well as Shane Krepakevich’s delicate and 
refined, almost subdued, Greatest Hits. 

When I say that music has “both brain and 
muscle” I mean the work is both sublime in terms 
of its intellectual aspect and convincing in terms of 
compositional technique and the resultant style. And 
such is Talpash’s composition: based on the famous 
short story by Jorge Luis Borges, The Garden of Forking 
Paths, the music captures the narrative’s complexity. In 

my opinion no music can mirror a literary programme, 
or painting, but the composer may try to approach the 
given text’s rhetorics of expression. This is what Talpash 
did – and succeeded impressively. The Pavilion... is the 
best piece of his known to me: full of force even in 
quieter sections, rich in textures – its fourth and last 
movement particularly convincing in its quasi jazz-
rock drive -, dynamic in its extensive (sixteen minutes!) 
narrative development. In short, a piece which I would 
recommend to any composition student as an example 
of a solid yet challenging and very well written modern 
composition.

The Krepakevich, Greatest Hits, the author tells us, 
“is based on a previous work for the same instrumental 
combination [...] The musical material is arranged 
within a structure of greater clarity and is presented and 
developed with a greater directness. The title of the new 
work reflects the extraction of the best qualities from 
the older work and the increased simplicity and clarity 
of Greatest Hits.  The title is also an absurd reference 
to the composer’s young age [at the work’s writing] 
and the obvious impossibility of this music becoming 
a ‘hit’”. The piece strikes by unobtrusive yet intense 
lyricism in its (post-) modern incarnation. Extensive 
use is made of saxophone’s key clicks and soundless 
breathing through the instruments – often overused 
and distasteful in many other compositions, here these 
effects are justified and contribute to the expressive 
mysticism of this delicately woven dialogue between 
the two instruments.

Tour de France, like the previous two works scored for 
alto saxophone and piano, written by Alfred Joel Fisher 

(1942-2016) is in a league of its own – a beautiful piece 
glowing with a very peculiar, nostalgic and bittersweet 
expression, characteristic of and unique to the music 
composed by the very best among Jewish composers, no 
matter from what country they hail. There is something 
fleetingly painful and, simultaneously, hopeful in that 
“unreal” expressive aura emanating from the music. 
What I now am as a composer, I owe largely to Alfred, 
first my teacher, then the revered friend. And I have to 
say that his oeuvre in its entirety belongs to the most 
moving I have encountered. His day will come.

Rarely have I heard William H Street—one of 
the best living saxophonists, and one of the greatest in 
saxophone’s entire history - play with more enthusiasm, 
conviction and energy. He is a master, a world class 
artist who adds that special extra to each and every 
piece he interprets. And Viktoria Reiswich-Dapp...  
She is certainly that special ‘something else’. She never 
‘accompanies’, she creates music, enriches the perceptual 
experience with her deep æsthetic spirituality. Her 
technique is flawless and her interpretive skills, out of 
this world. I can tell because she played my piece, The 
Hands of Sulawesi II, as if she had written it, as if she 
were inside my head when I was composing it. This 
level of understanding of the composer’s intentions is 
very, very rare – and in the end incredibly rewarding.

Indeed, this was one unforgettable night!

Piotr Grella-Możejko

Izzy and Maarten
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“Żądamy chleba” – 
Poznański Czerwiec 1956

Z naszej perspektywy, trudno sobie wyobrazić 
to, co działo się w Poznaniu w czerwcu 1956 
roku. Tamto lato wydaje się równie odległe 
jak opowieści o wojnie, która z kolei dla 
ówczesnych poznaniaków nie była wcale tak 
odległa. Po 9 latach od jej zakończenia ludzie 
nadal pamiętali o jej okropieństwach, ale coś w 
nich pękło i zdecydowali się wyjść na ulice. Nie 
pod sztandarami obalenia komunizmu, choć i te 
hasła się pojawiły, ale chleba. Tak chleba. Kolejna 
niewyobrażalna dla nas rzecz. Ludzi chcieli jeść. 
Nie chcieli pięknych domów, super samochodów 
i nowych komórek. Chcieli jeść. Chcieli pracować 
i móc za to przeżyć. Sytuacja była tak napięta, że w 
końcu coś w narodzie poznańskim pękło i wyległ 
na ulice tysiącami. Mój św.p. dziadek, Marian 
Klapczyński, był wtedy w Poznaniu. Przypadkiem. 
Jechał do szpitala, do umierającego ojca. Wybrał 
się w podróż z małej wsi położonej o kilkadziesiąt 
kilometrów od Poznania. Jechał pociągiem, nie 
samochodem jak dziś. Na ten pociąg ze swoje 
wioski też musiał jakoś dotrzeć, zapewne rowerem. 

W domu zostawił żonę z małymi dziećmi. Sam 
przeżył wojnę jako robotnik przymusowy w 
Niemczech. I teraz nagle po tych wszystkich 
okropieństwach, kiedy wydawało się, że jakoś to 
będzie (pamiętajmy, że na wsi zawsze jakoś to jest) 
trafia w wielki tłum, który go porywa. Na ulicach 
słychać wystrzały, wielkie, nieznane mu miasto. 
Co musiał wtedy czuć? Znowu strzelają. Będzie 
wojna? Rodzina daleko. Kto się nimi zaopiekuje 
w razie czego? Kto ich powiadomi? W szpitalu 
umiera jego własny ojciec. To musiały być dla 
niego trudne chwile. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze. Udało się wrócić. Ponad 50 
poznaniaków nie wróciło do swoich domów. Setki 
było rannych. Do tłumienia protestów wysłano 
czołgi. Ponad 360. To więcej niż ma obecnie 
Wielka Brytania. Na jedno miasto. Do tego 10 
tysięcy żołnierzy. Komuniści wiedzieli, że sprawa 
jest poważna i że jeśli nie opanują tego co dzieje się 
na ulicach Poznania protest może rozlać się na cały 
kraj. Gdy w „Ceglorzu”, jak mówi się w Poznaniu, 
zawyły syreny, na ulice wyszedł tłum robotników. 

Szli z pieśnią na ustach i wspomnianymi już 
transparentami. Nie tylko mężczyźni, ale i 
kobiety. Zmęczeni, zabiedzeni, zdesperowani. Szli 
pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Pod ten są budynek w którym piszący te słowa 
spędził 9 lat swojego życia, budynek, w którym do 
niedawna znajdował się Instytut Historii UAM… 
Tłum chciał jeść, a w mieście nie dość, że jedzenia 
nie było tyle ile potrzeba, to jeszcze było drogie. 
Było to pokłosiem planu komunistów mającego 
doprowadzić do upadku dużych gospodarstw 
rolnych w Wielkopolsce. Kolejny genialny plan 
zaserwowany nam wraz z ideologią zza wschodniej 
granicy mający naprawić nasz kraj. Ludzie na 
początku próbowali rozmawiać z władzą, ale 
gdy ta okazała się głucha i delegacja wysłana 
na rozmowy do stolicy 26 czerwca 1956 roku 
wróciła z niczym, dwa dni później, 28 czerwca w 
Poznaniu zawrzało. Do pracowników Cegielskiego 
(ówcześnie Zakłady im. Józefa Stalina Poznań) 
dołączyli robotnicy z Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, Poznańskich Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej, 
Zakładów Graficznych im. Marcina Kasprzaka, 
Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, 
Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych 
„Wiepofama” oraz innych zakładów pracy. 
Okupanci, bo tak należy nazwać znajdujących się 
u władzy komunistów, nie zamierzali negocjować. 
Dobitnie powiedział to 29 czerwca Prezes Rady 
Ministrów Józef Cyrankiewicz w swym słynnym 
przemówieniu radiowym do mieszkańców 
Poznania - „każdy prowokator czy szaleniec, który 
odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, 
niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa 
odrąbie (...)”. To i rąbali. 57, a według pionu 
śledczego IPN 58 razy. Najmłodsza z ofiar, 13 
letni Romek Strzałkowski, na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci, choćby dzięki nazwie ulicy 
nieopodal Rynku Jeżyckiego. Ilość rannych 
określa się na około 650. Gdy stłumiono protesty 
komuniści zdecydowali się dokręcić śrubę tak by 
wybić z głowy poznaniakom kolejne protesty. 
Naród w Wielkopolsce jest dość spokojny, 
pracowity, chciało by się rzecz niewyrywny, a jak 
już wychodzi na ulicę to znaczy, że sytuacjaajest 
poważna. Kilkadziesiąt lat wcześniej, w grudni, 
poznaniakom się udało, ale wtedy, w czerwcu, 
przegrali. Jarzmo komuny miało spoczywać na 
barkach Narodu przez wiele kolejnych lat. Każdy 
kto przyjedzie dziś do Poznania i uda się do 
centrum znajdzie wśród mieszanki nowoczesnej 
i zabytkowej zabudowy dwa majestatyczne, 
kroczące, krzyże. Symbol tamtych dni. Warto się 
przy nich zatrzymać i zastanowić nad tym, gdzie i 
po co My dziś kroczymy.

Krzysztof Kuska
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Kasia Rudolf
Realtor

Century 21 Urban Realty

Cell: 780-994-8730, 
Office: 780-732-0977
Fax: 780 -732-0968

11220 119 St. Edmonton, AB T5G 2X3

Kasia Rudolf – Koordynator Sprzedaży mieszkań 
“life-lease” w Polish Heritage Manor. Kasia ma 14 
lat doświadczenia zawodowego jako licencjonowany 
sprzedawca nieruchomości w Edmonton i okolicach i 
obecnie jest afiliowana z firmą Century 21 Urban Realty. 
Kasia biegle włada językiem polskim i angielskim
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Biblioteka Parafialna
im. świętego Jana Pawła II

mieści się w dolnej sali kościoła Różańca Św. 
(11485-106 Str. Edmonton)

Czynna w każdą środę od 18:00 do 20:00
oraz w każdą niedziele od 10:00 do 14:00

Posiadamu najnowsze wydania książkowe, 
CD, DVD, MP3 w następujących działach: 

religijnym, poświęcony JPII, dział dla dzieci, 
rozrywkowy oraz historyczny. Mamy też sekcje 

anglo- jezyczną.

Fot. Maria Stepczyńska

ŚWIĘTO  OJCA

MÓJ OJCIEC

Mój Ojciec 
to kawa
gazeta poranna
i zapach perfum w łazience
Serdeczny, otwarty uśmiech
I te spracowane ręce.

Mój Ojciec 
to biwak w niedzielny poranek
i namiot pachnący żywicą
rozmowy w długie wieczory
nad Polski piękną historią.

Mój Ojciec 
to człowiek wspaniały
to serce pełne miłości
które otwarte jest zawsze
dla takich jak ty synu – gości!

Józefa Kalińska

RENOWNED
RAJMUND PIERZCHAJLO

Mr. Rajmund Pierzchajlo, a teacher and social 
activist, died on May 14, 2018.

He was born on July 19, 1920 in Wilanów, Poland 
and grew up in Warsaw. Arrested in 1941 by the German 
Gestapo, he was thrown into the KL Auschwitz-Birkenau 
Concentration Camp situated within the borders of the 
Third German Reich, where he was imprisoned for four 
years.

Rajmund Pierzchajlo describes his experiences in a 
time when the criminal Third Reich was dying.

„The day of the end of the war will always remain in 
my memory. After a week’s march without food or drink, 
we were already close to the quarry, where our entire 
group of concentration camp prisoners were to be killed. 
Suddenly, we saw a plane, and a few minutes later, tanks 

with white stars. I shuddered, thinking that they were 
Soviets. To my joy, a flap rose and a black man, chewing 
gum, leaned out. SS men, our executioners, fled towards 
the forest and the prisoners kissed the American tanks. 
The joy of liberation cannot be described.” - (Panorama 
Polska, No 5 (91), May 2001).

After the liberation, Rajmund Pierzchajlo stayed in 
the camp for Polish refugees in Germany and there he 
met his future wife, Jadwiga.

The long waiting period for emigration to Canada 
came to an end only in the spring of 1949. They needed 
to work, and at the same time, they both studied 
to become certified teachers. Rajmund obtained a 
diploma in airplane mechanics, and both he and 
Jadwiga graduated from the Faculty of Education at the 
University of Alberta. He later taught mechanics at an 
Edmonton High School for 20 years. 

Rajmund and Jadwiga had three sons and one 
daughter, and when the children grew up, the couple 
became deeply engaged in community work through 
Polish organizations, including the Canadian Polish 
Congress, the Polish-Canadian Society and the Polish 
Women’s Federation in Canada. The Pierzchajło family 
in 1986 founded the „Przyjaźń” Seniors Club.

Rajmund Pierzchajło greatly contributed to 
the creation of the Council No. 11334 Knights of 
Columbus at the church of Our Lady Queen of Poland 
in Edmonton.

A humble, noble, very kind person, always ready to 
help people in need, has left us forever. RIP 

MS



June / Czerwiec 2018

w w w . p a n o r a m a p o l s k a . c a

7P a n o r a m a  P o l s k a

Legiony wiecznie 
żywe

Piłsudski ze swym sztabem w Kielcach

W tym roku minie sto lat od odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Taka okrągła rocznica 
niejako swoją wagą wymusza pewne refleksje na 
temat tego co było i jak było, tego co jest oraz tego 
co będzie. Wypadałoby bowiem nie zaprzepaścić 
wieku naszej nowoczesnej historii i tego wysiłku, jaki 
zapoczątkowany został grubo ponad sto lat temu, 
gdy Europejczycy po raz kolejny postanowili wziąć 
się za łby i przy pomocy wojny wytłumaczyć sobie 
zasadnicze różnice zdań, których w inny sposób 
nie dało się omówić. Polska, a raczej ludzie czujący 
się Polakami, bo kraju wtedy wszak nie mieliśmy, 
idealnie wstrzelili się w tą sytuację i postanowili 
własnymi rękoma dopomóc szczęściu i przywrócić 
Ojczyznę na mapę kontynentu.

Jednym z tych śmiałków i marzycieli był Józef 
Piłsudski, osławiony dowódca I Brygady Legionów 
Polskich, a później człowiek, który stanął na 
czele odrodzonej Polski. Postać kontrowersyjna i 
budząca po dziś dzień wielkie emocje. Ma swoich 
wyznawców, wielbicieli, ale również krytyków i 
wręcz przeciwników. Polacy chyba muszą dzielić 
się na obozy i wzajemni okładać się po głowach 
– inaczej chyba nie umiemy. Tak czy owak w 
Wielkopolsce specjalnie za nim nie przepadano, a 
co za tym idzie i piszącemu te słowa nie wpojono 
jakieś szczególnej miłości do Marszałka. Na szczęście 
nie wpojono również jakieś specjalnej antypatii. 
Później z wiekiem człowiek sam może dojść do 
pewnych wniosków i jednym z nich wydaje się 
taki, że niezależnie od tego co i jak zrobił Piłsudski 
przyczynił się walnie do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Koniec kropka. Tu dyskusji być 
nie może. Jedni powiedzą, że można było lepiej, a 
inni że inaczej, ale zrobił jak zrobił i koniec końców 
Polska wróciła do gry. Wielbiciele Legionów być 
może poczuli się oburzeni pierwszym zdaniem 
tego akapitu w którym określam Piłsudskiego jako 
śmiałka i marzyciela. Odziera to trochę tą postać z 
mitu który za nią stoi, ale spróbujmy spojrzeć na to 
bardziej przyziemnie, nie przez perspektywę ludzi 

o których dziś wiemy, że stali się wielcy. Przecież 
kiedyś tacy nie byli, byli zwyczajni, normalni, ale 
pewnego dnia postanowili działać. To są właśnie ci 
„śmiałkowie”, którzy wychodzą poza swoją strefę 
komfortu, zaczynają działać i ruszając w nieznane 
powodują, że świat się rozwija, a w tym konkretnym 
przypadku dzięki sprzyjającym okolicznościom 
mogła zacząć kiełkować odnowiona Polska. By 
zacząć działać trzeba mieć jakiś cel, wizję, czyli owo 
„marzenie”, a takim z pewnością była dla ówcześnie 
żyjących wolna i niepodległa Polska. I ludzie Ci 
ruszyli się z domu, zaczęli działać i walczyć o to by 
nie opowiadać przy kominku o swoich marzeniach, 
tylko je zrealizować i zacząć żyć tak jak sobie 
wymarzyli (i oczywiście jak sytuacja geopolityczna 
ówcześnie pozwalała).

I co by o Piłsudskim nie mówić był właśnie takim 
człowiekiem. Już w młodości zajął się działalnością 
konspiracyjną i trudno się temu dziwić. Wszak 
przykład jaki dał mu ojciec musiał odcisnąć swoje 
piętno. Podczas swej działalności poniósł wiele 
porażek, natrafił na sporo przeszkód i nie ma co 
się dziwić. Warunki w jakich on i jemu podobni 
musieli działać nie były łatwe. Był jednak na tyle 
sprawnym politykiem i żołnierzem, że udało mu 
się przeforsować swoją, lewicową, opcję dla kraju i 
później przejąć nad nim władzę z kontrolą nad tym 
co działo się w Polsce do ostatnich dni życia.

Może nie skupiajmy się na tym, czy Piłsudski 
miał takie, a nie inne poglądy polityczne, a 
skupmy się na tym, że dopomógł w odzyskaniu 
niepodległości. Krytycy niech dalej krytykują, 
wyznawcy niech wyznają, ale w setną rocznicę 
schowajmy choć na chwilę tradycyjne okładanie 
się po głowach, okopywanie na stanowiskach i tak 
po ludzku cieszmy się z tego, że Polska po prostu 
jest! A jak już skończymy świętować to może 
zastanówmy się nad tym co jako Naród możemy 
osiągnąć gdy ciągniemy w jedną stronę? Zazwyczaj 
udaje się nam w ten sposób działać jak mamy nóż 
na gardle. Później wracamy do wewnętrznych 
wojenek. Bardo łatwo jest podzielić Polaków i 
rozgrywać wykorzystując wewnętrzne animozje 
czego doskonałym przykładem jest obóz PiS i 
PO. Tak się niestety składa, że silna Polska nie jest 
nikomu na rękę, no może poza samymi Polakami. 
Życzmy sobie tego, że za kolejne 100 lat ktoś 
napisze, że Polacy wreszcie się zjednoczyli i również 
w czasie pokoju potrafili ciągnąć w jedną stronę. 
Według o wiele mądrzejszych niż piszący te słowa 
okno pokojowe się zamyka. Odpowiedzmy sobie 
zatem na pytanie czy dobrze je wykorzystaliśmy i co 
możemy jeszcze zrobić.

Krzysztof Kuska

415, 10115-100A Str.
Edmonton, AB T5J 2W2 

The Polish Panorama welcomes your letters. 
Please write and add your name, address, e-mail, and 
telephone number. All letters are subject to editing.

Opinions expressed in letters to the editor do not 
necessary represent the views of the Editorial Board.

E-mail: redakcja@panoramapolska.ca

Letters to the Editor

StitcheS tailor Shop
Tailoring & Alterations Leather & Suede

Jadwiga Lang

Tel: 780.428.4247
10561 Kingsway ave nw

www.stitchestailoredmonton.ca
Wykonujemy przeróbki i poprawki krawieckie

MÓwiMY PO POLSKU
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O Amiszach i wolnym partnerstwie
Prosto z buszu w Australii

Australijski odpowiednik Food and Drug 
Administration (FDA), która to instytucja, 
niemałym pewnie kosztem, skonfiskowała 68 
litrów surowego mleka w Sydney i okolicach, 
chroniąc mieszkańców przed groźnymi 
konsekwencjami, z zejściem na „amen” 
włącznie. Właściciele sklepów, sprzedający to 
podpadnięte mleko, otrzymali ostrzeżenie, że 
jeśli ich nieodpowiedzialne działanie powtórzy 
się, to wówczas będą miały miejsce większe 
konsekwencje, zgodnie z surową literą prawa.

Jakie mogłyby być te konsekwencje, można 

sobie wyobrazić na przykładzie Amiszów, 
potomków Szwajcarów, którzy 257 lat temu 
zapoczątkowali migrację do Ameryki. Amiszowie, 
obecnie osiedleni w Stanach Zjednoczonych i 
Kanadzie, kultywują prastare obyczaje, pięknie 
pokazane w filmie „Witness” z Harrisonem 
Fordem w roli głównej. Między innymi produkują 
własną żywność, której nadwyżkę sprzedają. 
Amisze, mimo faktu że piją surowe mleko i nie 
korzystają z lekarstw, przeciętnie żyją dłużej i 
mniej chorują niż Amerykanie.

I stało się tak, że Amish Samuel Grid 

wyspecjalizował się, między innymi, w 
przerabianiu „chickweed” na maść, w skład której 
wchodziły także rozmaryn, wosk pszczeli i olej 
z oliwek. Na opakowaniu zamieścił etykietkę. 
Na niej napisał „chickweed salve”, a poniżej 
„leczy raka”. Niektórzy twierdzili, że to była 
prawda, ale etykieta nie spodobała się instytucji 
odpowiedzialnej za zdrowie Amerykanów, czyli 
FDA, do której ktoś doniósł na Grida. Ten 
zmienił więc etykietę na „Healing Chickweeds” 
(leczący chwast kurczątka). Na to FDA uznała, 
iż nie może on twierdzić, że ta maść leczy. Grid 

Że niby co, że plotę duby smalone?
No to zapraszam do Opola, do Amfiteatru, a przede 

wszystkim do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
A gdzie to?
Ano „u podnóża” Amfiteatru.
Adres?
Opole, ulica Piastowska 14A, wejście od ulicy 

Barlickiego.
Proste.
Aha, i jest świetny parking. Duża sprawa!
Po co ja tam pojechałam w styczniowy, polski, czyli 

ciepławy dzionek?
W ten sposób zainaugurowałam piąty rok realizacji 

projektu własnego pomysłu – „Historia Śląska widziana 
inaczej”, projektu wymyślonego z potrzeby serca i 
świadomości, że ziemia, która przyjęła chrześcijaństwo 
co najmniej o 130 lat wcześniej, nim nastąpił chrzest 
Polski (też data symboliczna, jako że wykopaliska w 
Wielkopolsce zaświadczają, iż chrześcijaństwo było 
tam o co najmniej 100 lat wcześniej!), to, niestety, z 
niedouczenia dysponentów oświaty, Śląsk który dalej 
jawi się jako terra incognita. Uczymy się więc Śląska i 
moi słuchacze, i ja!

Jeździmy do śląskich miast – zwiedzamy muzea, 
kościoły, pocysterskie klasztory, zabytki, nie omijając 
czasów nowszych.

Zawiozłam autokar słuchaczy do Opola, jako że 
to Opole od prawieków jest stolicą Górnego Śląska, 
a Katowice… są miastem wojewódzkim, prawem… 
kaduka! Wiadomo było w czasie plebiscytu, że tylko 
część Górnego Śląska znajdzie się w granicach Polski, 
zatem przymierzano się do posadowienia władz nowego 
województwa w… Bytomiu, było nie było siedzibie 
polskiego komitetu plebiscytowego! A że historia bywa 
przewrotna, więc Bytom został po stronie niemieckiej, a 
Katowice, na które nikt nie liczył, po stronie polskiej. I 
tak zostały z tą wojewódzkością, choć Bogiem a prawdą 
nie istnieje żaden dokument, który by Katowice do 

takiej rangi urzędowo podnosił!
To tyle, żeby unaocznić Państwu, że Katowice – 

miasto na początku XX wieku bodaj najnowocześniejsze 
w Europie (wybudowane za bajońską kontrybucję jaką 
musiała zapłacić Francja Niemcom po przegranej wojnie 
francusko – pruskiej), to splendor, blask, elektryfikacja 
i kanalizacja, ale i tak stolicą Górnego Śląska było jest i 
będzie Opole. I basta.

Teraz rozumieją Państwo, że do Opola jeździ się 
jak do Mekki. Ale… żeby rzecz całą zagmatwać, „na 
widelec” wzięłam najpierw to, co nowszej proweniencji, 
czyli Muzeum Polskiej Piosenki. 

Jakie jest?
Nieprawdopodobnie zorganizowane, 

uporządkowane, bez prowizorki i improwizacji.
Na wejściu – czas wejścia ściśle określony!, szatnia, 

numerki, słuchawki, „ustrojstwo” dzięki któremu 
można regulować głośność i parę innych koniecznych 
parametrów.

No więc wchodzimy, mijając uroczą kawiarenkę, 
a tu… ani przewodnika, ani muzyczki. Cisza! Długa, 
długa ekspozycja ze zdjęciami naszych wybitnych, 
śpiewających tu od dziesiątków lat. Można podejść do 
kogo masz ochotę, włączyć ustrojstwo, i w słuchawkach 
odbierasz głos, a ekranik ożywa i emituje film z recitalu 
tejże lub tegoż piosenkarza. Jeśli jakiś głos przerywa 
ciszę „na zewnątrz”, to okrzyki zwiedzających; - O rany, 
ale fajnie!

Kto jest? Wszyscy – I Karin Stanek, i Ewa 
Demarczyk, i Teresa Tutinas, i Marek Grechuta, i 
Wojciech Młynarski, i… Można by wymieniać i 
wymieniać, no i słuchać, słuchać, słuchać… co chcesz 
i ile chcesz!

Na końcu parterowej części Muzeum sala kinowa z 
dokumentalnym filmem o Festiwalu i jego historii.

Odkrycie parteru?
Korytarzyk,  z arcyobiecującym drogowskazem; 

„Śpiewać każdy może…”. Oblężenie zrobiło się potężne, 

no bo być w Opolu i nie pośpiewać?!
„Śpiewaczy” dział to mini dźwiękoszczelne studia z 

podkładem muzycznym do wyboru, ekranem z tekstem, 
mikrofonem, aparaturą nagrywającą i… śpiewaj, 
ile dusza zapragnie! I to mało – możesz natychmiast, 
drogą mailową wysłać swoje autorskie nagranie do 
najbliższych, albo do całego świata. Chcesz – masz! 
Większość wychodziła upłakana ze śmiechu…!

Co na piętrze?
Ekspozycja kreacji piosenkarek – i te a’la Marilyn 

Monroe, i te mocno kuse, i te udziwnione. W 
przeszklonej galerii, za naciśnięciem guziczka, cała ta 
garderoba przesuwała się wolniutko… Ba, ale to nie 
wszystko. Bo wystarczyło ulokować się przed kamerką, 
wybrać suknię, i pstryk – masz fotkę w kiecce, jaką 
chcesz. Historyk Tomasz Wrona, z którym od 5 lat 
dzielnie walczę o Projekt, wybrał sobie suknię czerwoną, 
z dekoltem do pępka. Spojrzeć i pomdleć! A dalej to już 
potęga filmu – można się było sfilmować, i natychmiast 
filmik lądował na pamiątkowej galerii przy wejściu do 
Muzeum.

Ile trwała ta zabawa?
Kiedy wróciliśmy po prawie trzech godzinach 

na parter – uśmiani, rozśpiewani, z zamiarem – Teraz 
kawka, ciastko i ploteczki, to uświadomiono nam, że 
„pod nosem” jest winda do… Amfiteatru, gdzie można 
sobie stanąć na scenie i zaśpiewać. A co?! Śpiewać każdy 
może, a że w Opolu, naszej, śląskiej stolicy, a w dodatku 
stolicy polskiej piosenki?!

Nie wierzą Państwo?
Aaa, to zapraszam!
Opole nie tak daleko!
Serdeczności!

Stanisława Warmbrand

P.S. Obiecał mi nasz dyskretny cicerone w Muzeum, 
rodem z samudziuśkiego Poznania, za angażem od dwu 
lat pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, że 
napisze nam o Muzeum „od kuchni”!, zatem zapowiada 
się Opole II”.

Śpiewać w Opolu każdy może!
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posunął się daleko w kompromisie i zmienił napis 
na „Original Checkweed”. Na to FDA uznała, 
że Grid popełnił przestępstwo, bo nie czekał aż 
niektóre jego produkty zostaną zatwierdzone 
przez tę instytucję. „Zbrodniarza” zabrano 
w kajdankach. Grozi mu 68 lat więzienia. 
Sześćdziesiąt osiem lat!

Nie żartuję. W internecie można znaleźć 
ćwierć miliona publikacji poświęconych sprawie 
Grida. Tworzy się ruch społeczny na rzecz 
uwolnienia biedaka. Trzymają go w areszcie, a 
rozprawa już się odbyła i jury zdecydowało, że jest 
winny. Technicznie rzecz biorąc to prawda, bo 
rzeczywiście nie czekał aż jego wytwory zostaną 
przebadane i zatwierdzone. Z drugiej strony, 
gdyby od razu napisał na etykiecie Original 
Chickweed, to pies z kulawą nogą nie mógłby się 
przyczepić i oskarżyć go o przestępczą działalność. 
W czerwcu ma otrzymać wyrok.

h t t p : / / b e f o r e i t s n e w s . c o m / p o l i c e -
state/2017/02/amish-farmer-facing-68-years-
in-federal-prison-for-making-homemade-
products-4005.html

**
W Australii w numerze 5 Tygodnika 

Polskiego ukazały się dwie publikacje poświęcone 
ratyfikacji umowy o „wolnym” handlu między 
Kanadą i Unią Europejską. Angielska nazwa 
porozumienia: EU – Canada Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA), czyli 
Pełne (lub szeroko zakrojone - JR) Porozumienie 
dotyczące Gospodarki i Handlu pomiędzy Unią 
Europejską i Kanadą. W informacji zacytowanej za 
Naszym Dziennikiem podano, że „Debata przed 
głosowaniem stała się manifestacją przeciwko 
protekcjonizmowi i krytyką polityki handlowej 
prezydenta Donalda Trumpa.” (...) ”Wielu 
deputowanych podczas debaty poprzedzającej 
głosowanie podkreślało, że w czasie gdy Stany 
Zjednoczone z nowym prezydentem na czele 
zamykają się na świat, Europa musi pokazać, że 
idzie w zupełnie innym kierunku”. Czego mi 
brakuje w tej informacji, to faktu, że równolegle 
z poparciem CETY przez deputowanych UE, 
miały miejsce protesty związków zawodowych 
i organizacji ochrony środowiska przeciwko 
Porozumieniu. Amerykański prezydent zamyka 
granice przed nielegalnymi imigrantami, ale 
gdyby zapytać np. przeciętych Niemców czy 
Szwedów, co o tym sądzą, to raczej ich opinie 
różniły by się od poglądów reprezentujących ich 
w Brukseli posłów.

Umowa CETA ma znieść cła w 99% i 
przysporzyć Unii Europejskiej 5,8 mld euro 
rocznie. Jeśli podzielić tę cenną korzyść przez 
510 milionów obywateli Unii (dane za rok 
2016), to średnio wychodzi 11,4 euro na jednego 
mieszkańca. Pięć tabliczek czekolady rocznie. 
Duży zysk, ale za jaką cenę, jeśli chodzi o atak na 

środowisko naturalne oraz ograniczanie uposażeń 
i innych przywilejów pracowniczych. O tym Nasz 
Dziennik nie pisze.

Druga publikacja to wywiad przeprowadzony 
przez „wPolityce.pl” z prof. Leokadią Oręziak, 
poliglotką, która odbyła studia i staże m. 
in. we Francji, Niemczech i Włoszech. Jak 
podaje Wikipedia, jej książka „OFE Katastrofa 
prywatyzacji emerytur w Polsce” uzyskała w 2014 
r. pierwsze miejsce w konkursie Economicus na 
najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną. 
W latach 2014-15 była członkiem Prezydenckiej 
Komisji Doradczej ds. Systemu Emerytalnego 
w Chile. W Polsce jest kierownikiem Katedry 
Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Prof. Oręziak wali prosto z mostu „Nawet 
dla prawników ten dokument zawiera wiele 
pułapek... zawarto w niej (umowie – JR) 
maksimum rozwiązań służących zagranicznym 
inwestorom i podmiotom prowadzącym 
handel transatlantycki, w ogromnej większości 
realizowany przez wielkie ponadnarodowe 
korporacje. Korzyści z CETA są wyolbrzymiane 
przez Komisję Europejską. Filozofia tej umowy 
sprowadza się do redukowania kosztów 
ponoszonych przez korporacje handlujące przez 
Atlantyk, dlatego koncerny dążą do zniesienia 
wszystkich przepisów ograniczających ich zyski. 
Tylko to, co dla nich jest kosztem, dla obywateli, 
pracowników i konsumentów jest prawem ich 
chroniącym.”

Nie będę więcej cytował. Każde zdanie w tym 
wywiadzie jest głęboko przemyślane i świadczy 
o doskonałej znajomości wszystkiego, co się 
kryje za wybielającymi smołę sformułowaniami 
porozumienia CETA, nie zawierającymi 
nic nowego, ponieważ wcześniej wpisano je 
do transpacyficznych i transatlantycznych 
porozumień niby o „wolnym” handlu, które tak 
naprawdę narzucają wasalne podporządkowanie 
krajom, dającym się nabrać na podpisanie 
umowy. Z tym, że suwerenem nie jest państwo 
Stany Zjednoczone, czy Kanada. Te oszukańcze 
porozumienia biją w nie również. Z tego powodu 
Kongres amerykański odwlekał długo ratyfikację 
porozumienia Trans-Pacific  Partnership 
Agreement aż przyszedł Donald Trump i wyrzucił 
je do kosza na śmieci.

To samo powinni zrobić z umową CETA 
posłowie Unii Europejskiej, zasiadający w 
Brukseli, bowiem rola rządów państw, które 
reprezentują, zostanie znacznie zredukowana. Nie 
pojmuję jak ci przedstawiciele mogli głosować 
za upoważnieniem korporacji do powoływania 
sądów „rozjemczych”, których skład będzie 
formowany przez te korporacje. Będzie to sąd, 
w którym jedna strona mianuje jury i sędziego, 

a druga nikogo. Będzie to sąd jednostronny. W 
rezultacie jego decyzji, pracownikom zostaną 
zredukowane uposażenia, a rolnik, któremu z 
kranu zacznie wylatywać palący się metan, nie 
dostanie odszkodowania od korporacji, która 
pod ziemią podkopała się pod jego posiadłość, 
a rząd polski nie będzie w stanie wyegzekwować 
rekultywacji ziemi, która została zniszczona 
korporacyjną eksploatacją. Jeśli jakikolwiek rząd 
będzie zamierzał zbudować np. lotnisko, które 
potrzebowałoby fragment terenu użytkowanego 
przez korporację, to wspomnianej nie dałoby się 
potraktować tak, jak obywatela mieszkającego 
blisko planowanego pasa do kołowania. 
Korporacja może sobie zarządzić stukrotnie 
większe odszkodowanie i jej ludzie w sądzie 
„rozjemczym” zatwierdzą to.

Ktoś może się zdziwić, że Kanada ma taki 
wielki wpływ na Unię Europejską, podczas gdy jej 
potencjał gospodarczy jest mniejszy od Niemiec, 
Francji i Włoch, nie mówiąc już o całej Unii. Otóż 
Kanada nie jest specjalnie istotna. Równie dobrze 
takie porozumienie jak CETA mógłby podpisać 
Meksyk czy Honduras. Z Kanadą było najłatwiej, 
bo jej premier Justin Trudeau popiera New World 
Order, podobnie jak całe kierownictwo Unii 
Europejskiej. Swój ze swoim zawsze się dogada. 
No i partnerstwo z Kanadą wygląda poważniej.

Ci, którzy tworzyli Unię Europejską, dobrze 
przewidzieli budowaną przez nich przyszłość. W 
Unii dyskusje i głosowania nie odbywają się w 
grupach państwowych, ale partyjnych. W partiach 
wymyślonych przez brukselskich biurokratów. 
Np. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. 
Nie widzę w tej nazwie logiki. Konserwatyści 
pragną zachowania status quo. Reformatorzy 
chcą zmian. Nie można być jednocześnie jednym 
i drugim. Coś mi się wydaje, że jest im wszystko 
jedno kim są, byle Bruksela przesyłała regularnie 
honorarium na konto. Pomieszanie języków w 
grupie partyjnej może utrudnić im sensowne 
rozmowy, a ponadto posłowie są oderwani od 
kierownictwa swych krajów, elektoratów nie 
wspominając. Na dokładkę, lobbyści z zachętami 
też tam się kręcą.

Kierownictwa NWO najwyraźniej zleciło 
eksperyment „USA - Australia Free Trade 
Agreement”, który wszedł w życie 1 stycznia roku 
2005. Dwanaście lat wcześniej USA, Kanada 
i Meksyk zatwierdziły podobne porozumienie 
North American Free Trade Agreement 
(NAFTA). Dzięki nowemu prezydentowi Stanów 
Zjednoczonych, Australii i kilkunastu państwom 
azjatyckim upiekło się. Ale do czasu. Temat, 
jak bumerang, powróci. Jak nie frontowymi 
drzwiami, to kuchennymi.

Janusz Rygielski
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Napoleon Bonaparte a sprawa polska
Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie...

Tak sobie siedzę i myślę, jak baca pod Giewontem. 
Czasami tylko siedzę i żadna myśl mi do głowy nie 
przychodzi. No i dobrze, gdyż samo siedzenie nie jest 
groźne, ale myślenie może mieć poważne konsekwencje. 
Najgorsze są wnioski, które są konsekwencją myślenia, 
a szczególnie wnioski, którymi chcemy się podzielić 
z otoczeniem i przekazać je pismem drukowanym 
albo środkami internetowymi. W prymitywnym 
systemie zwanym komunistycznym, albo Demokracją 
Ludową, szło się do więzienia za tak zwaną „szeptaną 
propagandę”. Dzisiaj już nikt nikogo za szeptaną 
propagandę do więzienia nikt nie wsadza, ale szerzenie 
niepokornych wniosków, na początek może się 
skończyć odłączeniem od Internetu. 

Teraz sobie siedzę i myślę, kim ja jestem, albo 
chciałbym być? Czy wieszczem narodowym, jak 
Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, czy też pogromcą 
narodowych słabości, jak Ksiądz Skarga? Wybrałem 
jednak możliwość trzecią, czyli wcielenie się w postać 
królewskiego błazna na dworze króla Zygmunta 
Starego, Stańczyka, który w szyderstwie przekazywał 
gorzką prawdę o polskim narodzie i jego rządzie. 
Przypomniałem sobie, że przez kilka lat, w okresie 
średniej młodości miałem kopię obrazu Matejki, z 
osobą zatroskanego Stańczyka, wiszącą nad moim 
biurkiem. Biorąc pod uwagę moje braki w ortografii 
moje aspiracje na poetę muszę zostawić niespełnione. 
Błaznem natomiast z natury byłem a więc takim 
pozostanę. Na dodatek, pozycja błazna zapewnia, nawet 
w dzisiejszych czasach ograniczoną niekaralność, której 
granice są zakreślone prawnie przez ukazy, z czego się 
wolno śmiać, jak i kiedy. Ponieważ żyjemy w kraju 
wolnym i demokratycznym można się tutaj śmiać do łez 
z ludzi tłustych i łysych, jednak pod warunkiem, że są 
to mężczyźni biali i heteroseksualni. Można się zanosić 
od śmiechu opisując polskich patriotów, zwanych 
„populistami” ale nie z wizerunku, finansisty Sorosa z 
długim nosem, walczącego z „ węgierskim populistą”, 
Orbanem. W Ameryce najbezpieczniej, a nawet jest 
zalecane, śmiać się z niczego. Tak jak to mówią w 
Polsce, śmiać się jak głupi Jaś do sera. Śmiech winien 
być głośny i szczery, pozytywny w swym charakterze, 
nie ubliżający innym rasom i osobom pewnych wyznań 
religijnych i grupy określonej, jako LGBTM. Osoby, 
które z jakiś powodów śmieją się „chichocząc” winny 
zostać poddane kuracji odwykowej. 

Czy nam Polakom wolno śmiać się z polskich 
przywar narodowych?

Zacznijmy od hymnu narodowego w którym 
w drugiej zwrotce jest powiedziane, że : „Dał nam 
przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”, ale 
powinno być „ ...jak przegrywać mamy”. Autor, 
Józef Wybicki, pisał słowa do tego hymnu w roku 
1797 we Włoszech, przed wyprawą Napoleona na 

Moskwę. Gdyby Wybicki pisał ten tekst w grudniu 
roku 1812, jestem pewny, że zmieniłby żenujący 
tekst drugiej zwrotki, gdyż Bonaparte doświadczył 
sromotnej klęski w czasie wojny z Rosją. Z 680 tysięcy 
żołnierzy Napoleona wyruszających na wojnę z Rosją 
w czerwcu 1812 roku, przeżyło, jako zdolnych do 
walki, nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy. Dlaczego 
pisze o Bonapartym? Otóż narzuca mi się analogia z 
sytuacją Napoleona wtedy i Polski i Polaków w czasach 
dzisiejszych. Czas na to, aby napisać nowe słowa do 
starej melodii hymnu narodowego. Czy należałoby 
zastąpić słowa w drugiej zwrotce polskiego hymnu 
słowami „Dała nam przykład Ameryka jak zwyciężać 
mamy”, czy też radykalnie zmienić na: „Dała nam 
przykład Ameryka, jak przegrywać mamy”? Mam na 
myśli wojny amerykańskie w Wietnamie, Afganistanie, 
Iraku i Libii. Polacy w czasie Wojny Napoleońskiej z 
Rosją wysłali do Rosji około 100 tysięcy żołnierzy. 
Wróciło ich do Polski, a właściwie do Księstwa 
Warszawskiego, około 28 tysięcy.  Uprzednio w roku 
1802 Polacy zostali wysłani przez Napoleona do 
Santo Domingo (Dzisiaj Republika Dominikańska i 
Haiti) w celu stłumienia powstania niewolników. A z 
6-ciu tysięcy Polaków wysłanych do Santo Domingo 
wróciło do Francji zaledwie kilkuset, a około 600, 
tych mądrzejszych, zostało na wyspie przechodząc na 
stronę powstańców. W roku 1808 Napoleon wysłał 
Polaków do Hiszpanii w celu stłumienia powstania 
Hiszpanów, którzy chcieli zachować swoją wolność. 
Ta uprzednia polska działalność nie przynosi chluby 
Polsce i Polakom, którzy wolą szermować hasłem „My 
walczymy za naszą i waszą wolność”. Pytanie należy 
sobie zadać, czy Polska i Polacy zasłużyli sobie na 
miano wyzwolicieli w Afganistanie i Iraku? Nawet nasi 
sprzymierzeńcy w NATO, Francuzi i Niemcy odmówili 
udziału w wojnie w Iraku. Dzisiaj, po latach odzywają 
się słowa krytyki w samych Sanach Zjednoczonych, że 
wojna w Wietnamie była pomyłką. Nawet w czasie, 
kiedy Polska, a właściwie PRL, był sowiecką kolonią, 
nie „zaproszono” Polaków, aby pomagali ZSSR w ich 
agresji w Afganistanie. Może ktoś z byłej wierchuszki w 
PRL-u, jak np. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, 
da nam odpowiedź na to pytanie. Może PRL miał 
pewną dozę niepodległości i Kreml nie odważył się na 
wysłanie Polskich żołnierzy, aby „wyzwalali” Afganów?

Coś o polskiej mentalności
Komuna przyszła i zdechła, ale głupota 

arystokratyczna została. Być może, że to dusza polskiego 
chłopa pańszczyźnianego aspiruje do arystokratycznych 
manier. Dało się to nawet zauważyć w końcowym etapie 
PRL-u, kiedy to zapraszano zbiedniałych hrabiów na 
„salony” partyjnych bonzów. Skąd mnie tam do krytyki 
i oceny, jako że sam z chłopstwa pochodzę i na dodatek 
z chłopstwa bezrolnego. Nie wiem skąd się wziął koniec 

mego nazwiska na „ski”. Czuję się jak Żyd, krytykujący 
Izrael. Albo jak to mawiał polski patriota, Żyd Leopold 
Tyrmand: „Żyd blondyn to rzecz sprzeczna naturze”. 
Tu musze wyjaśnić, że blondynem zostałem na starość, 
jak zupełnie posiwiałem. Uprzednio byłem brunetem. 
Dalsze podejrzenia, co do mych religijnych koligacji 
wynikają z daty mej imigracji do USA w 1968 i z 
przekonania otoczenia, że mam głowę do interesu 
i że do spowiedzi nie chodzę. Mój dobry znajomy, 
za moimi plecami dopytuje się mojej żony, czy to 
możliwe, że nie jestem Żydem. Można by powiedzieć, 
trawestując Tyrmanda, że „Polak-Biznesmen, rzecz 
sprzeczna z naturą”. 

W Polsce Ameryka zastąpiła Napoleona
Tak jak kiedyś polska arystokracja liczyła na 

Napoleona, jako na wybawcę i gwaranta niepodległej 
Polski, tak dzisiaj, nowe polskie rządy liczą na Stany 
Zjednoczone. Te gwarancje, niestety nie są oparte na 
chłodnej kalkulacji. Niestety pozwolę sobie uciec do 
starej wskazówki dotyczącej zachowania w przetargach 
handlowych: „Kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak 
Żydzi”. Niestety, jak od wielu lat zdalnie obserwując 
Polskę, ta wskazówka nie jest stosowana, natomiast 
polscy politycy kiedyś jak i dzisiaj, kierują się inną 
zasadą w postaci: Zrobimy „szlachetny gest braterstwa”, 
a nasz partner, w tym wypadku USA, odwzajemni się 
nam podobnie. Niestety podobnie było z Polakami 
i Napoleonem. Polacy nie rozumieją mentalności i 
założeń amerykańskich polityków, których mentalność 
ukształtowała się w handlowej i finansowej atmosferze. 
Napoleon miał ambicje na skalę europejską włączając 
w to Rosję, a dzisiaj Amerykanie maja ambicje 
na skalę globalną. Dla obydwu Polska i była i jest 
małym krajem, który można wykorzystać jak nadarzy 
się okazja, na przykład na Ukrainie, ale nie celem 
końcowym. Stany Zjednoczone zostały stworzone, 
nie przez amerykańskich arystokratów, ale przez ludzi 
klasy średniej, przemysłowców i farmerów. Niestety 
niektórzy z tych farmerów handlowali w owym 
czasie niewolnikami. Dzisiaj niewolnictwo zostało 
zniesione, jako mało opłacalny interes, natomiast 
pewne elementy tej koncepcji przeniesiono poza 
granice Ameryki. Klasa rządząca, ktokolwiek nią jest, 
ma mentalność kupiecką, w której pieniądz odgrywa 
pierwszorzędną role w decyzjach, jakie podejmują. 
Kontrakt handlowy góruje nad zasadami moralnymi. 
Człowiek, który nie dba o swoje interesy jest uważany 
za człowieka nie wartego uwagi a nawet pomylonego. 
Mogę zaryzykować twierdzenie, że system wartości 
Anglosasów jest bardziej zbliżony do Żydowskiego niż 
Polskiego. Natomiast w polskiej mentalności, przeważa 
opinia, że o pieniądzach w dobrym towarzystwie się nie 
mówi. Pieniądze to wstydliwa dziedzina, którą zajmują 
się Żydzi i Niemcy. My Polacy mamy wartości rycerskie. 
Specjalizujemy się w umieraniu „za sprawę”. Po porażce 
występuje płacz, żeśmy zostali oszukani. W gruncie 
rzeczy oszukaliśmy sami siebie. W Ameryce człowiek 
oszukany, nie jest warty współczucia, szczególnie, jeśli 
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naiwnie liczył na wartość obietnicy niezabezpieczonej 
kontraktem prawnym. Także człowiek pokorny jest 
przedmiotem pogardy. Ten, który się ostro targuje, jest 
szanowany jako partner, z którym warto robić interesy. 
Czy zatem Amerykanie, ze swym zapatrzeniem na 
wartość pieniądza, zwyciężają w zmaganiach nad 
dominacją nad światem? Polacy im pomagają, ale jakość 
nieskutecznie. Ameryka przegrywa cele wywołanych 
przez nich wojen, mimo ich militarnego wygrywania. 
Ostatnie wojny wykazują, że Amerykanie także są 
w błędzie, mierząc swoich przeciwników własnymi 
wartościami. Wojna w Afganistanie trwa już 17 lat 
i jej końca nie widać. Przewaga technologiczna jest 
olbrzymia, a jednak Talibowie w sandałach kontrolują 
większość kraju. Jakoś nikt się nie zastanawia (albo 
ukrywa) skąd taka dysproporcja, między kosztem a 
wojny wynikiem. 

Izrael, małe mocarstwo, jakoby „demokratyczne”, 
na Bliskim Wschodzie, uzbrojone w kilkaset bomb 
jądrowych także nie może sobie dać rady z rzeszą 
miejscowych Arabów, także rasowo spowinowaconych 
„Semitów”, którzy od 70 lat rzucają na nich 
kamieniami. W tym konflikcie, Izrael potrzebuje 
przyjaciół, mimo tego robi sobie z Polaków wrogów. 
Można tylko spekulować, jaką korzyść w tym mają. 
Jednym wytłumaczeniem poza pieniędzmi, jest 
celowe wywołanie psychozy zewnętrznego zagrożenia, 
przez jakoby polski antysemityzm, aby scementować 
wewnętrznie własne społeczeństwo, u którego 
występuje znużenie ciągłą wojną z zagranicznymi i 
wewnętrznymi wrogami. W tym wypadku żądania 
okupu w wysokości 65 miliardów dolarów, za mienie 
Żydów pomordowanych przez Niemców, aczkolwiek 
wygląda na dużą sumę, jednak strategicznie jest wielką 
pomyłką. Takich pomyłek Żydzi w swej długiej historii 
mieli wiele i to chyba jest skutkiem, że są uważani za 
wiecznych tułaczy zawieszonych w swej żydowskiej 
próżni.

Innymi słowy mówiąc polityka Żydów i 
Amerykanów, oparta na korzyściach finansowych, nie 
zawsze prowadzi do zwycięstwa w postaci pokoju, który 
Izraelowi jest bardziej potrzebny niż pieniądze. Można 
by tak długo spekulować, aż do znudzenia albo do 
trzeciej wojny światowej, ale pozwalam sobie na krótką 
radę dla tych, co Polską rządzą: Polacy podnieście się z 
kolan! Całowanie stóp satrapów sowieckich na Kremlu, 
miało pewien sens, jako że mieliście do czynienia z 
mentalnością bizantyjską. Oni to lubili. Ameryka 
to inny kraj i inna mentalność. Moja amerykańska 
żona to potwierdza. Tutaj pokornymi pogardzają. Nie 
dajcie się nabijać w butelkę, bo skończycie tak jak na 
Santo Domingo z Napoleonem. Zakładanie jarmułek 
i podróże do ściany płaczu także nie poskutkują. 
Uwierzcie wreszcie, że żyjecie w kraju, który do was 
należy. Na zakończenie rada: Jak Wam amerykańscy 
kongresmeni plują w twarz, to nie mówcie, że to 
wiosenna mżawka.

Jan Czekajewski
29 kwietnia 2018 roku

Kiedy Warszawa zastąpi Brukselę?
Unia Europejska tonie pod ciężarem swoich 

problemów społeczno-demograficznych. Przez jakiś 
czas jeszcze orkiestra będzie grać, panie i panowie 
będą tańczyć, ale Titanic tonie i jego smutny los jest 
nieunikniony. Europa Środkowa ma szansę uratować 
się na statku zwanym Trójmorze.

Inicjatywa trzech mórz nabiera realnych kształtów, 
idea Lecha Kaczyńskiego, która tak bardzo niepokoiła 
naszych sąsiadów, nie poległa w Smoleńsku i staje 
się rzeczywistością. Początkowo podkreślona przez 
prezydenta Trumpa w warszawskim przemówieniu jako 
jeden z priorytetów sojuszu polsko-amerykańskiego, 
obecnie staje się strategicznym celem władz obu 
krajów.

Wpisując w wyszukiwarce „the three seas” 
łatwo się przekonać jak daleko zaawansowana jest 
inicjatywa jaka już niedługo zmieni Europę na 
dziesięciolecia.  Pomimo, nacisku jaki kładą polskie 
władze na wzmacnianie Unii Europejskiej przez 
Trójmorze, oraz odpowiednio zharmonizowanej 
narracji amerykańskiej, ucieleśnienie idei Trójmorza to 
wielkie wyzwanie dla krajów „starej” Unii, wyzwanie 
tym większe, odkąd z Brukselą pożegnał się Londyn.

Ofensywa jaką przeprowadza Polska i główni 
gracze Trójmorza z poparciem Waszyngtonu bardzo 
martwi decydentów UE i tym właśnie należy tłumaczyć 
pohukiwania unijnych komisarzy i próby wywierania 
rosnącej presji na Warszawę. Puszcza Białowieska, 
reforma sadownictwa i podobne kwestie, to tylko 
preteksty przysłaniające gre o dużo większą stawkę.

Oczywiście, w sytuacji rosnących niepokojów 
w UE, w interesie Warszawy i Waszyngtonu nie 
jest zaognianie stosunków dyplomatycznych z 
europejskimi partnerami. Przed kamerami wszyscy 
będą się uśmiechać, wiadomo jednak, że zacieśnianie 
współpracy w obrębie Trójmorza przyniesie korzyści 
przede wszystkim krajom tego nowego przymierza 
oraz USA.

Dzieje się bowiem rzecz niebywała: powstaje 
realna alternatywa dla Unii Europejskiej, będąca 
zarazem opcją popieraną przez największe mocarstwo 
świata. Sytuacji takiej nie mieliśmy w Europie od czasu 
nowego porządku budowanego po zakończeniu II 
Wojny Światowej, kiedy powstawało NATO i EWG.

To nowe otwarcie, tak bardzo korzystne dla 
Polski, stało się możliwe dzięki kombinacji wielu 
czynników jak wzrastająca agresja Rosji w Europie, 
ale też rosnące sympatie prorosyjskie w Niemczech, 
a także nabierające dynamiki zainteresowanie Europą 
Środkową ze strony Chin, które już przed wielu laty 
powołały partnerstwo 16 plus.

Należy cieszyć się, że właśnie Amerykanie 
przejmują role wiodącego gracza w naszym regionie, 
gdyż bez ich poparcia realizacja Trojmorza byłaby 
wątpliwa. Na dodatek historia pokazuje jak wielkie 
korzyści czerpią beneficjenci amerykańskiego 

zainteresowania. 
Zniszczone wojną i podzielone na dwie 

strefy wpływów państwo niemieckie, w wyniku 
harmonizowania gospodarki z ekonomią USA szybko 
stało się ekonomiczną potęgą, a społeczeństwo 
Niemiec osiągnęło jeden z najwyższych wskaźników 
zamożności na świecie.

Podobne do modelu amerykańsko-niemieckiego 
korelowanie polskiej gospodarki z gospodarka USA 
zaczęło się pod kierunkiem Zjednoczonej Prawicy i 
należy mieć nadziej, że będzie nabierać tempa.

Jeżeli tak się stanie, straszenie nas dyrektywami 
Unii Europejskiej już niedługo będzie klasycznym 
wołaniem o „strachy na lachy”. Zresztą ostatnie 
rozmowy polskich władz z Unią Europejską pokazują, 
że możliwości Brukseli w stosunku do Warszawy 
słabną. A raczej, to możliwości Warszawy rosną, co 
całkiem zmienia dynamikę.

W wyniku wielu czynników geopolitycznych 
przyszłość Trójmorza rysuje się w niezwykle 
optymistycznych barwach. Jeżeli polskiej dyplomacji 
uda się utrzymać obecny kierunek, staniemy się 
świadkami powstania przymierza jakiego Europa 
nigdy wcześniej nie znała i jakie przerośnie wpływy 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprzed setek lat. 

Czy doczekamy chwili, gdy każdy z nas będzie 
podróżował po świecie z paszportem ozdobionym 
herbem Trójmorza ze stolicą w Warszawie?

Piotr Węcław

e-mail: camelot@incentre.net
10120 - 118 Ave

Edmonton, AB T5G 0P6
Tel (780) 430-8747

księgarnia
Tel. (780) 477-8747

Toll Free  1 888-430 8747
Fax (780) 430-0571Fax (780) 430-0571

TRAVEL TOURS INC.

18-1911 Spiller Rd. SE
Calgary, AB T2G 4G5
Tel. (403) 272-6595
Fax (403) 272-4725
Cell (403) 617-6274

SOLIDNIE - FACHOWO
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH

ZRÓB REZERWACJĘ NA NASZEJ STRONIE
www.camelotedmonton.com
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Władysław Powiadowski 
- tęgi muzyk

1 listopada 1947 roku, zmarł w Sosnowcu W. Powiadowski -
kompozytor, dyrygent, organizator chórów w Zagłębiu Dąbrowskim

W miarę ładna pogoda, wiosenna, letnia, 
jesienna, czy nawet zimowa, zachęca do 
podróżowania.  Śpiewacy i w ogóle muzycy 
bez większych oporów ulegają pokusie 
pokonywania koncertowych i turystycznych 
szlaków. Mają to w genach. Do obranego 
celu docierają różnymi środkami lokomocji: 
- Ach, gdyby możliwe było równoczesne 
przemieszczanie się w czasie – to dopiero 
byłoby ciekawe!

Właśnie trafia się okazja. Koszty niewielkie. 
Właściwie żadne. A spodziewane korzyści – 
ogromne! Zawsze można czegoś ciekawego 
się dowiedzieć, spotkać kogoś, bliżej poznać, 
zaprzyjaźnić się… 

Jest sugestia, aby początkowym celem 
ekskursji była… Częstochowa.  

Rok 1908. Jasna Góra. Boże Ciało.
No i co z tego, że nie obchodzi się tego 

święta w listopadzie czy w grudniu!? 

Władysław Powiadowski sprowadził się do 
Częstochowy w 1901 roku. Jako tako obyty w 
świecie, miał w zanadrzu doskonałe referencje. 
Co w portfelu - tego nie wiemy. Z pewnością 

mógł się pochwalić zgromadzonym na koncie 
przydatnym zasobem doświadczeń i osiągnięć.

 W Częstochowie – ale tego z góry 
przewidzieć nie mógł – pracował przez 
dwanaście lat. 

Lubiano go tu i szanowano:
Pan Władysław – tęgi muzyk. Przed 

niespełna dwoma miesiącami ukończył 
czterdziesty trzeci rok życia. Godnie się 
prezentuje w uroczystej, świątecznej procesji. 

W zwykłe dni jest bardzo zajęty; opiekuje 
się strażacką orkiestrą, ale jego dumą są chóry 
Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” i orkiestra 
symfoniczna.  

Dyrygent częstochowskich „lutnistów” 
urodził się 23 kwietnia 1865 roku w 
Niedrzwicy w lubelskiem. Teraz zmierza ze 
swoimi chórzystami w kierunku kolejnego 
ołtarza.  

A Niedrzwica daleko. Odległy rodzinny 
dom…

Tam  rodzice – Rozalia z Tyców i Józef, od 
którego wziął nazwisko. 

 Nauczyciele 
Każdy ważny. Ale najwybitniejsi to 

profesorowie utworzonego przez Apolinarego 
Kątskiego w 1861 roku Instytutu Muzycznego 
w Warszawie. Przez blisko sześćdziesiąt lat 
Instytut był ważnym ośrodkiem artystycznym, 
jedyną szkołą „Nadwiślańskiego Kraju”, w 
której wykładano w języku ojczystym. 

W instytucie korytarze, sale lekcyjne. W 
każdej coś się dzieje. 

Za jednymi drzwiami – mniejsza o 
chronologię – urodzony w Opawie pianista i 
pedagog Rudolf Strobl strofuje młodziutkiego 
Ignacego J. Paderewskiego, którego 
problemem jest, zdaje się, jakiś nie do końca 
wyćwiczony element techniczny. Spoza innych 
drzwi dobiega śpiew. Lekcję prowadzi Gabriel 
Rożniecki – śpiewak, kompozytor, niedawny 
powstaniec styczniowy. W kolejnej sali… 
Czyżby tu duch Moniuszki szeleścił kartami 
papieru nutowego? E, kto by tam w duchy 
wierzył! Jednak wielu mistrza pamięta, który 
w Instytucie młodych uczył komponowania. 
Teraz w jego sali urzęduje Zygmunt Noskowski. 
Kartkami zaś szeleści Władek Powiadowski i, 
jako uczeń dyrygowania, macha rękami. Zza 
ściany przebija się dźwięk skrzypiec. Pewnie 

Stanisław Barcewicz gra, albo któryś z uczniów 
sławnego skrzypka i kameralisty ćwiczy przed 
egzaminem. Z innego jeszcze zakątka szkoły 
słychać głośne uwagi wypowiadane przez 
Władysława Żeleńskiego. Coś o „Goplanie” 
opowiada, swojej nowej operze.

Noskowski i Żeleński… Dwaj 
najwybitniejsi w powszechnym mniemaniu 
polscy kompozytorzy końca XIX wieku.

Warszawa…
Janina Porazińska (czy znają młodzi 

twórczość poetki i tłumaczki, która tyle 
wierszy i baśni poświęciła dzieciom?) nie mniej 
była oszołomiona widokiem polskiej stolicy, 
niż Władek Powiadowski, nieco tylko od niej 
starszy uczeń Instytutu.

Istny Paryż w miniaturze – pisano o 
Warszawie w gazetach. Wszystko strojne, 
eleganckie, wytworne. W strojach dam 
ubierających się w słynnym domu mody 
Hersego obowiązywały kolory biały, różowy, 
błękitny. Żałobną czerń popowstaniowej żałoby 
powoli pokrywał kurz zapomnienia. W Teatrze 
Wielkim, w redutowych i hotelowych salach, 
w przestrzeni prywatnej i publicznej odbywały 
się karnawałowe bale, rauty, maskarady. 
Targowiska próżności. Ferdynand Hoesick, 
prawie że rówieśnik Władka Powiadowskiego 
zapewniał, że w Warszawie „zawsze się trafia 
na jakiś karnawał - oprócz zimowego bowiem 
[...], miewamy tutaj przynajmniej jeszcze dwa 
karnawały: wiosenny i jesienny (choć bywa i 
letni). Zabawne: karnawał wiosenny nazywano 
„zielonym” lub „końskim”. A gdy takiej 
rozrywki zabrakło, zastępowały ją „pokazy 
mody” w publicznych ogrodach – ulubionych 
przez warszawiaków miejscach spacerowych. 
Do najchętniej odwiedzanych należały Ogród 
Saski, Łazienki i Dolina Szwajcarska. Nie 
brakowało muzykom zajęcia. Grali, grali, 
grali…

Poważniejszej rozrywce służył oddany 
do użytku w październiku 1856 roku Salon 
Wielkiej Alei w Dolinie Szwajcarskiej. Tak 
zwał się największy w ówczesnej Warszawie 
gmach koncertowy. Zapełniały go odtąd tłumy 
spragnionych muzyki koneserów. Przyciągały 
je zwłaszcza koncerty przybyłej z Legnicy 
orkiestry Benjamina Bilsego. Oklaskiwano tu 
także innych artystów, między innymi Edwarda 
i Jana Straussów. Latem oprócz występów 
orkiestr odbywały się w Dolinie Szwajcarskiej 
przedstawienia teatrzyku ogrodowego. Ułatwiał 
słuchaczom dotarcie na miejsce uruchomiony 
w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego 
wieku tramwaj konny. Za przejazd płaciło się 
siedem kopiejek.

Władysław Powiadowski
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Pilnie uczący się muzycznego fachu 
uczeń Powiadowski 14 stycznia 1892 roku 
mógł zobaczyć dyrygującego orkiestrą Piotra 
Czajkowskiego. W programie anonsowanego w 
prasie kompozytorskiego koncertu rosyjskiego 
mistrza znajdowały się między innymi 
Serenada melancholiczna op. 26 i Koncert 
skrzypcowy, w których jako solista wystąpił 
wspomniany już S. Barcewicz. Z pewnością 
miał też Władek szansę przysłuchiwania się 
występom chóru założonego w 1886 roku 
przez Piotra Maszyńskiego Warszawskiego 
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. Piątego 
listopada 1892 roku chór Maszyńskiego między 
innym „drobnym kwieciem pieśniarskim” 
wykonał utwór Palestriny O bone Jesu. 
To z pozoru mało znaczące zdarzenie dało 
początek narastającemu zarówno po stronie 
wykonawców, jak i odbiorców zainteresowaniu 
muzyką dawną. 

W takich to mniej więcej warunkach 
środowiskowych dojrzewał i kształtował się 
muzycznie utalentowany młodzieniec. 

Pierwsze samodzielne kroki
W 1893 roku W. Powiadowski liczący 

sobie dwadzieścia osiem lat otrzymał dyplom 
ukończenia nauki w Instytucie. Jednak już 
od pewnego czasu przejawiał aktywność w 
muzycznym fachu. 

I przenosił się z miejsca na miejsce. 
Po kolejowych szlakach rozpiętych między 

ważniejszymi miastami kursowały pociągi. 
Młody dyrygent niewątpliwie z nich korzystał. 
Jedną z linii kolei nadwiślańskiej, pociągiem 
„szaleńczo pędzącym” jeździło się wówczas z 
Warszawy do Lublina, lub na odwrót. 

 „A z jaką szybkością kolej wtedy chodziła”? 
Naszą ciekawość zaspokoić może doskonale i 
w tej kwestii zorientowana J. Porazińska. Na 
wiedzę znakomitej autorki składały się osobiste 
doświadczenia. 

„E, Bóg zapłać, mnie się nie spieszy” 
– prawdopodobnie takimi mniej więcej 
słowami odpierał niedawny student Instytutu 
Muzycznego nagabywania znajomych 
współpasażerów, ciekawych jego planów 
zawodowych. „Do rozpoczęcia kariery i jej 
właściwego poprowadzenia potrzebny jest 
nie tyle dyplom, co talent i doświadczenie. 
Budować ją trzeba stopniowo, zbytnio się 
nie śpiesząc. A i talent musi dojrzewać, w 
odpowiednich warunkach, jak wino, które z 
czasem staje się szlachetne w smaku”.

Tak mówiąc wspominał też swoje 
pierwsze dyrygenckie i chórmistrzowskie 
doświadczenia. Zaczynał wcześnie, już w 
latach 1885-1889, najpierw jako śpiewak-

chórzysta, a niedługo potem dyrygent orkiestry 
w zespole objazdowym zmarłego w 1926 
roku w Sosnowcu Józefa Puchniewskiego. 
Pracując pod okiem pana dyrektora, 
aktora charakterystycznego, śpiewaka i 
reżysera, występował w prowincjonalnych 
towarzystwach teatralnych - początkowo 
w Lublinie (1885), Puławach, Płocku i 
Łowiczu, następnie (1886-89) w teatrzykach 
warszawskich Nowy Świat (1886), Belle Vue 
(1887, 1888), Alhambra (1889). Co ciekawe, 
w repertuarze tego zespołu obok komediowych 
utworów scenicznych i operetek znajdowały się 
dzieła takie, jak „Halka” Moniuszki i „Traviata” 
Giuseppe Verdiego. Jeszcze przed dyplomem 
w latach 1890-93 W. Powiadowski dyrygował 
zespołem podczas przedstawień w warszawskim 
teatrzyku Eldorado prowadzonym przez 
Lucjana Dobrzańskiego.

Jak na debiutanta – nieźle. Ciąg dalszy był 
równie interesujący. 

Talent muzyka dojrzewał i rozwijał we 
współpracy z wieloma innymi wybitnymi 
dyrektorami artystycznych przedsięwzięć. 
Kolejne angaże wiodły też doskonale 
zapowiadającego się kompozytora i 
dyrygenta dość z pozoru pokrętnym szlakiem 
prowadzącym poprzez Stanisławów, Tarnopol, 
Brody, Nowy Sącz, Gorlice, Jasło wprost 
do Sosnowca i Częstochowy. W niej, jak 
pamiętamy, po raz pierwszy spotkaliśmy 
bohatera tej opowieści. 

Dojrzałe rach, ciach, ciach
Do pracy w Sosnowcu zaangażował 

Powiadowskiego wywodzący się z ormiańskiej 
rodziny Passakasów, uchodzący za dobrego 
komika i śpiewaka operetkowego Felicjan 
Feliński. Doszło do tego w roku 1899 i nie 
trwało długo. Wkrótce dobrze już uformowany 
muzyk osiadł w Częstochowie. Tu, pod Jasną 
Górą, od 1901 roku dyrygował chórami - 
męskim i mieszanym, orkiestrą straży pożarnej 
a następnie także orkiestrą symfoniczną 
Towarzystwa Muzy¬cznego „Lutnia“. Mając 
do dyspozycji takich wykonawców prezentował 
miejscowym melomanom m.in. dzieła 
Beethovena i innych twórców poważnego 
repertuaru koncertowego.

Kolejna zmiana miejsca pracy i 
zamieszkania okazała się bardziej trwała. I 
mocno związała Powiadowskiego z Zagłębiem 
oraz Sosnowcem. Po 1913 roku zajął się 
prowadzeniem chórów oraz orkiestry 
smyczkowej zorganizowanego przez siebie w 
Sosnowcu Towarzystwa Muzycznego „Lutnia”. 
Uczył. W zaraniu swej kariery śpiewackiej u 
dyrektora Powiadow¬skiego pobierał lekcje 
muzyki i śpiewu obdarzony dobrym słuchem 

Janek Kiepura. Donośny śpiew przyszłego 
ulubieńca publiczności często niósł się po 
szkolnym budynku. Nauczyciel jednak nie 
wróżył mu większej kariery; podobno nie 
cierpiał swego ucznia „uważając go za butnego 
zarozumialca i beztalencie”. 

Cóż, zdarza się! 
Do tego wszystkiego dochodziła twórczość 

Powiadowskiego – wcale obfita, interesująca, 
różnorodna.

W koncercie kompozytorskim 
zorganizowanym na dwudziestolecie jego 
pracy pedagogiczno-muzycznej w Sosnowcu 
uczestniczył m.in. prof. dr Józef Reiss. 
Wygłosił prelekcję o znaczeniu pieśni 
ludowej, jako obfitym źródle inspiracji dla 
wielu kompozytorów. Podkreślił „zasługę p. 
W. Powiadowskiego na polu kultywowania 
tej właśnie pieśni […], która dostarczyła mu 
tematów w takich obrazkach muzycznych 
jak „Wesele wiejskie w lubelskiem” […], 
w dożynkach, chó¬rze flisaków, mazurach, 
krakowiakach, pieśniach i t. d. Oprócz tego 
odegrane były: uwertury i wyjątki z wodewilów 
i operetek, […] w wykonaniu orkiestry 
symfonicznej Śląskiej Filharmonii pod batutą 
kompozytora” 

(L. Wawrzynowicz, Z jubileuszu prof. W. 
Powiadowskiego, „Goniec Częstochowski” 
1933, nr 82, s 3.).

Pan Władysław – tęgi muzyk, był 
twórcą muzyki do wielu popularnych sztuk 
teatralnych, pieśni chóralnych, wodewilu 
„Królowa przedmieścia” (1899, libretto 
K. Krumłowskiego), uwertur, marszów 
i utworów muzyki tanecznej. W całej 
Polsce grane i śpiewane były te utwory. 
Szczególną popularnością cieszyły się 
fragmenty muzyczne ze sztuk teatralnych, 
takich jak „Królowa Przedmieścia”, „Kaśka 
Kariatyda”, „Garbusek z Podwala”, „Malka 
Szwarcenkopf”. Powodzeniem cieszyły się 
skomponowane przez Powiadowskiego utwory 
taneczne – mazury,  oberki, polonezy. Rekordy 
popularności biła polka Rach, ciach, ciach. 
Ważną dziedziną jego twórczości była muzyka 
wokalna, obej¬mująca liczne pieśni solowe, 
szereg utworów chóralnych a cappella oraz 
dzieł chórowych z orkiestrą (Pieśń flisaków) i 
dzieł religijnych (m.in. Responsorium „Ecce 
Sacerdos magnus” msza „Boże Stwórco”).

 Sukces? Być może. 
  I – jak to u nas – szybkie zapomnienie.

Andrzej Wójcik
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Wydatki w Burgos
Oczywiście wszystkie katedry hiszpańskie 

szturmowane przez turystów, kosztowały krocie. Ale 
ta w Burgos pobiła wszelkie rekordy! Stoję przed nią 
i słyszę brzęk złotych monet, szeleszczące rachunki 
w starych archiwach, wystawiane przez artystów, 
architektów i rzemieślników kolejnym królom, 
książętom i hrabiom. Te rachunki dały świetne 
rezultaty. Zamówienia były wystawiane po hiszpańsku 
dla lokalnych artystów i dla obcych. 

Katedra w Burgos jest cichym przykładem 
wczesnej współpracy ludzi dłuta i pędzla z niemal 
całej Europy. Działali tu, wtedy praktycznie w stolicy 
Kastylii (a wówczas, w XV i XVI w. to coś znaczyło...) 
nie tylko Hiszpanie, lecz również Niemcy, Francuzi i 
Holendrzy. To zwiastuje wysokość honorariów! Stoję 
w środku starówki, gdzie króluje potężna, acz jakby 
przycupnięta pod wzgórzami katedra. Prowadzą do 
niej drogi, wiodące pod łukami-bramami (los arcos). 

Potem, w jej wnętrzu, objawia się ta świątynia 
miastem w mieście. Jest tak ogromna! Dzisiaj, w epoce 
internetu, sputników i GPS, powala swym pięknem, 
rozmachem, światłem oraz schowaną potężną porcją 
wiary. Tkwi ona u podstaw idei: zbudujemy ku chwale 
Boga (bez symulacji komputerowych) odpowiedniego 
kalibru świątynię. Soli Deo gloria. Katedra jest 
klasycznym przykładem gotyku, strzelistego, dbającego 
o harmonię przestrzeni i światła. Wierni, skupieni na 
modlitwie, przychodzący wówczas ze swych marnych 
chat, starali się pojąć potęgę wiary zamkniętej w 
wysokim transepcie, w kolejnych nawach, w obszernej 
absydzie oraz w niezliczonych kaplicach. A te były 
warsztatami artystów, ich dumą i wizytówką, ich 
popisem indywidualnego talentu. Stworzyli kamienne 
koronki, kalejdoskopowe witraże, roje gotyckich 
sklepień i ramion, gwiazdę kopuły pod prawdziwymi 
gwiazdami. Wydatki i ich rezultaty.

Chodzę i podziwiam, mimo iż przewijają się 
w głowie filmy z innych katedr, innych krajów, 
innych stylów. Dzisiaj nie widać wiernych w porze 
turystycznej. Widoczni są w ciszy ludzie z audio-
przewodnikami przy uchu, skupieni, chłonący 
podwójnie aurę piękna, wysłuchujący w różnych 
językach informacji przerywanych w aparatach przez 
nastrojowe intermezza organowe. Patrząc w górę na 
gotyckie sklepienia, przypominam sobie platany tu w 
Burgos nad rzeką. Piękna aleja i gałęzie splecione są 
u góry jak w miłosnym uścisku. Choć w przypadku 
platanów są to rachityczne „palce, ręce i łokcie”. A 
o malachitowej barwie pnie platanów kojarzą się 
niepotrzebnie z tajemniczymi chorobami skóry.

Wchodząc przez portal, jeszcze na zewnątrz, 
zaopatrzony w bilet, podziwiam nad głową tympanon. 
W nim centralnie siedzi na tronie srogi osądzający 
kamienny Bóg. Uciesznym dodatkiem są po boskich 
bokach, na lewo i prawo, dwaj schyleni skrybowie, przy 
pulpitach, notujący rozkazy Najwyższego. Są skupieni, 
aby nie uronić ani okrucha poleceń, skoncentrowani 
jak dzisiejsi turyści. Potem wewnątrz świątyni krążę 
między nawami jak po ulicach, między kolumnami 
jak wśród parkowych drzew, pomiędzy ludźmi jak na 
zatłoczonym rynku.

Wśród niezliczonych kaplic wybieram 
przyciągającą pięknem wielką (mogłaby być 
kościołem - sądząc z kalibru), jasną, przestronną, 
wysoką (najpierw plan sześciokąta, wyżej ośmiokąta) 
przestrzeń, gdzie centralnie królują dwa grobowce. 
Są złączone symbolicznie, czyli to para. Warto być 
tu dłużej! W białym marmurze z włoskiego miasta 
Carrara (dodatkowe koszty transportu i extra 
wydatki!), artysta, Niemiec, Szymon z Kolonii (Simon 
von Köln) ukończył w 1496 roku tu w Kastylii 
pomnik spoczywających dwu postaci. Promieniują 

godnością. W pierwszej chwili sądzę, iż to co najmniej 
król i królowa. Mylę się. To „tylko” Pedro Fernández 
de Velasco, magnat kastylijski. Dał mnóstwo 
pieniędzy dla katedry w Burgos, dla swej chwały. 
Jego pradziadowie to królowie kastylijscy (jeszcze 
nie hiszpańscy!). Sam Pedro był dzielnym rycerzem. 
Nieustraszony brał udział w wielu kampaniach, 
rozszerzających terytorium scalającej się Hiszpanii. 

Obok niego spoczywa jego małżonka, Mencía de 
Mendoza, też z porządnej arystokratycznej rodziny. 
Była też jego rezolutną małżonką. Chronologicznie 
urodziła mu najpierw trzech synów a potem trzy 
córki. Ale ponieważ męża bardzo często nie było w 
domu, jako że patriotycznie wspierał swymi pułkami 
apetyty imperialne Hiszpanii, Mencía rządziła się 
w jego imieniu. Słynny w historycznych esejach 
hispańskich jest cytat z jej monologu do męża, kiedy 
wrócił schorowany, wycieńczony i zmaltretowany spod 
Gibraltaru (już wtedy kość niezgody z Anglikami) i 
zaskoczony spostrzegł zaskakujący wzrost rodzinnych 
dóbr. Rzekła sprytnie: „Już masz, panie, odtąd nowy 
wielki pałac, duży las do twoich ulubionych polowań 
oraz tę piękną kaplicę, w której nas pochowają”. 
Analogicznie dzisiaj żony opowiadają niespodzianie 
przy rozmowie mężom o nowym samochodzie w 
nowym garażu nowego domu...

Sam Pedro de Velasco zmarł w roku 1492 nie z 
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powodu kaplicy ani polowań... Żonie wybaczył 
wydatki. Data 1492 jest momentem zwrotnym 
w historii samej Hiszpanii. W owym roku para 
królewska Izabela i Ferdynand: (1) wyprawiła 
Włocha Krzysztofa Kolumba na poszukiwanie 
nowej drogi do Indii, co jak wiadomo 
skończyło się odkryciem Ameryki, (2) pokonała 
ostatecznie Arabów pod Granadą i pozbyli się 
ich po niemal 800 latach na terenie Hiszpanii, 
(3) wydała edykt 31 marca 1492, nakazujący 
Żydom opuszczenie Hiszpanii. Rozpoczął 
się gigantyczny exodus Żydów sefardyjskich 
w kierunku wschodniej Europy. Dzięki swej 
żonie spoczywa Pedro w grobowcu godnym 
co namniej pary królewskiej! Żona myślała 
filozoficzniej, realistyczniej o przyszłości. 
Chodzę wokół grobowca, fotografuję go. 
Podziwiam obowiązkowego pieska, też ze 
wspaniałego marmuru, symbol wierności. 
Leży u stóp pani, skręcony w embrionalnej 
pozycji, czekając posłusznie na kąsek jedzenia z 
bogatego pańskiego stołu.

Sama kaplica ma o wiele więcej do 

zaoferowania. Na ścianach widzę obrazy, nieco 
„w cieniu” wobec centralnie dominującego 
sarkofagu pary arystokratów. To oni 
przyciągają wzrok. Ale... jeden z obrazów 
to wszak „la Virgen con el Niño” wykonany 
przez samego Hansa Memlinga! Zmarł dwa 
lata ledwie po Pedro de Velasco. Ta „Dziewica 
z Dzieciątkiem” w czerwonej sukni błyszczy 
majestatem i mistrzostwem wykonania. 
Hans Memling, Niemiec o niderlandzkich 
tendencjach stylistycznych, jest wszak znanym 
autorem swego „opus magnum” - genialnego 
tryptyku „Sąd Ostateczny”. Można go oglądać 
w Gdańsku, jak wiadomo. A jego madonna 
pasuje tu do kaplicy, będącej wspaniałą 
wizytówką innego Niemca, z Kolonii. Zatem 
w Burgos panuje już harmonijna „unia 
europejska” artystów, na długo przedtem 
zanim powstała ta ułomna polityczna w XX 
wieku...

Wiesław PIECHOCKI
Burgos, kwiecień 2018

Cud światła - transept

Pedro i Mencia
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