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NICKEL’S BAKERY
(istnieje od 1961 r.)

1816 Lonsdale Avenue, North Vancouver
tel. 604-987-4711

poniedziałek - piątek   9.00 - 18.00
sobota          9.00 - 17.00

Iwona i Kazimierz Kwaśniewscy zapraszają

& KRAKUS DELI

poniedziałek - piątek   10.00 - 19.00
sobota          10.00 - 17.00

Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,

drożdżówki, rogale itp.

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WĘDLINY OD POLSKICH PRODUCENTÓW
(International Sausage House, Polonia Sausage House, Sunshine Deli)

Od wartości zakupu 10-procentowy bonus 
w postaci pieczywa

www.nickelsbakery.ca

POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBANICKEL’S BAKERY

w soboty darmowa

kawa i ciastko

   Patrz¹c ch³odnym okiem na dzieje 
fortepianu, nazywanego fortepianem 
Paderewskiego i stoj¹cego od prawie 
szeœciu lat w Konsulacie Generalnym 
RP w Vancouver – z którym w pi¹tek, 
15 marca, po¿egnano siê oficjalnie 
i uroczyœcie przy udziale doœæ licznej 
grupy rodaków – zauwa¿yæ mo¿na, 
¿e przez sto z gór¹ lat instrument ten 
wci¹¿ komuœ przeszkadza³, zawadza³; 
kolejni w³aœciciele pozbywali siê go 
jakby bez ¿alu, co niektórzy nazywaj¹ 
wdziêcznie „przekazywaniem”.
   Rzecz zaczê³a siê w roku 1907. 
Z pracy Jan Ignacy Paderewski – ar-
tysta prze³omu wieków. Szkic studiów
nad ‘Pamiêtnikami’, w oprac. Marty 
Pisarczyk, dowiadujemy siê, ¿e rok 
wczeœniej Ignacy Paderewski mia³ ser-
decznie dosyæ fortepianu, wspomina-

j¹c po latach w Pamiêtniku: Zaczê³a 
mnie ogarniaæ nienawiœæ do fortepia-
nu! Czu³em do niego wstrêt. Nie by-
³em ju¿ w stanie graæ tak, jak tego 
pragn¹³em […] Cokolwiek gra³em, 
zawsze odczuwa³em dysonans miêdzy 
sob¹ a fortepianem. To za³amanie ner-
wowe artysty nast¹pi³o po odbytym 
w 1906 r. tournée po Hiszpanii, Francji 
i Portugalii. Za rad¹ przyjaciela kupi³ 
w tym czasie farmê w Szwajcarii w 
Riond-Bosson i przez kilka miesiêcy 
odpoczywa³ na ³onie przyrody. Jednak 
brak œrodków finansowych zmusi³ ar-
tystê do kolejnych wystêpów. Z powo-
du owego braku pieniêdzy Paderew-
ski uda³ siê w 1907 r. na swoje kolejne
tournée po Ameryce, kupuj¹c w No-
wym Jorku u¿ywany (k³opoty finan-
sowe) fortepian, który po koñcz¹cym

trasê koncertow¹ wystêpie w Vancou- 
ver (1908 r.) sprzeda³. Nabywc¹ by³
jakiœ nadziany goœæ spod oddalonego 
o 354 km od Vancouver miasta Kam-
loops, który z kolei (pewnie jak prze-
trzeŸwia³) zacz¹³ zastanawiaæ siê, co 
zrobiæ z zakupionym meblem, odda-
j¹c go w koñcu (przekazuj¹c) do miej-
scowego domu zbiórek kanadyjskich 
weteranów (poniewa¿ mia³o to miejsce 
w 1910 r., byli to pewnie weterani bry-
tyjskich wojen kolonialnych).
    Dziwne jest to, ¿e weterani spod 
Kamloops nie dostali do dziœ ¿adnego 
medalu za zas³ugi dla kultury polskiej, 
poniewa¿ fortepian sta³ u nich ca³e 
50 lat. Byæ mo¿e przyczyn¹ tego jest 
to, ¿e przemalowali oni fortepian Pa-
derewskiego na czarno, pewnie po to, 
¿eby wygl¹da³ dla nich powa¿niej. Po
piêædziesiêciu latach ktoœ z nich zwró-
ci³ wreszcie uwagê na stoj¹cy w siedzi-
bie kombatantów instrument i zastano-
wi³ siê widaæ, po co on w³aœciwie zaj-
muje tam miejsce, w zwi¹zku z czym 
postanowiono siê go pozbyæ (przeka-
zaæ). Poniewa¿ weterani te¿ ludzie, i 
chc¹ mieæ œwiadomoœæ szlachetnoœci 
swoich czynów – a do tego fortepian 
wymaga traktowania go z szacunkiem 
– oddano go (przekazano) do Uniwer-
sytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC), 
¿eby ucz¹cy siê muzyki studenci sobie 
na nim pograli. Czterdzieœci parê lat 

minê³o zanim na UBC zdecydowano, 
¿e gra nie warta œwieczki – potrzeba 
ci¹g³ego strojenia i napraw instrumen-
tu kosztuje zbyt wiele – i postanowio-
no wys³aæ fortepian (z którego w miê-
dzyczasie odpad³a czarna farba i ujaw-
ni³o siê piêkno jego oryginalnej barwy)  
na miejsce spoczynku starych gratów, 
czyli na œmietnik.
  Szczêœliwie dla nas, boski instrument, 
którego kiedyœ dotyka³a rêka wielkiego 
polskiego wirtuoza, unikn¹³ smutnego 
przeznaczenia; uratowany przez grupê 
polonijnych dzia³aczy, przy wydatnej 
roli Ireny Gostomskiej, za³o¿ycielki 
Grupy Epizod.
  O wielkiej (historycznej!) mi³oœci 
miejscowej Polonii do Ignacego Pa-
derewskiego œwiadczy dobrze zacho-
wana w anna³ach Polskiego Towa-
rzystwa „Zgoda” jednozdaniowa, lecz 
wiele mówi¹ca, relacja z odnotowa-
nego w kronikach wystêpu Mistrza 
w Vancouver 13 kwietnia 1932 r., 
z której dowiadujemy siê, ¿e szczy-
towanie obecnych na tym koncercie 
Polaków nast¹pi³o po jego zakoñcze-
niu, gdy ubrana w polski strój ludowy 
córeczka pañstwa L. wrêcza³a artyœcie 
bia³o-czerwony bukiet ró¿.
  Ale do rzeczy. Fortepian zosta³ za-
tem uratowany, przy czym pojawi³ 
siê tu jakby ten sam problem, który 
sto lat wczeœniej mia³ nabywca spod 

Kamloops: co teraz z nim zrobiæ. 
Fortepian to nie klarnet, potrzebuje 
miejsca, a do tego – poniewa¿ to for-
tepian Paderewskiego – powinien byæ 
ustawiony w jakiejœ zacnej przestrzeni. 
W koñcu, jak nie tak trudno odgadn¹æ, 
zdecydowano siê ustawiæ go w pol-
skim konsulacie (za urzêdowania kon-
sula Macieja Krycha), który móg³ op³a-
ciæ wykwalifikowanych tragarzy, zdol-
nych do przetransportowania fortepia-
nu na 16 piêtro.
  Po szeœciu latach od wspomnianego 
przekazania, pojawi³a siê koniecznoœæ 
kolejnego przekazania, poniewa¿ Kon-
sulat Generalny RP uzna³, ¿e oddany 
mu na tymczasowe u¿ytkownie kla-
wiszowo-strunowy fetysz, raczej spo-
radycznie podniecaj¹cy tutejszych Po-
laków, nie jest mu niezbêdny i powi-
nien byæ zwrócony formalnym w³aœ-
cicielom, a wiêc polonijnemu Pade-
rewski Heritage Committee.
  Koniec koñców fortepian wróci do 
kraju swojej m³odoœci, do USA – prze-
kazany do Paso Robles w Kalifornii, 
gdzie odbywa siê co roku czterodnio-
wy festiwal Paderewskiego, i gdzie, 
jak wszyscy zapewniaj¹, bêdzie mu 
dobrze.
  Fortepian ¿egna³a kilkudziesiêciooso-
bowa grupa polonijnych melomanów.

fot. Maciej Gostomski

ANDRZEJ JAR

Pożegnanie z fortepianem


