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KONCERT ADWENTOWY
W HOŁDZIE POLSKIM
KOMPOZYTOROM

RECITAL PIANISTYCZNY
KATARZYNY MUSIAŁ

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00

CENTENNIAL THEATRE
2300 LONSDALE AVENUE
NORTH VANCOUVER, BC

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

FRYDERYK CHOPIN                   WITOLD LUTOSŁAWSKI
   ZYGMUNT STOJOWSKI                   ANDRZEJ PANUFNIK
      HENRYK GÓRECKI                          OSKAR KOLBERG

Bilety $25 (dorośli) i $18 (studenci) – tel. 604 649 1212 (Andrzej) i w polskich sklepach
oraz $29 przed wejściem w kasach teatru.

Padając
skrawek Nieba ujrzałem,

skrawek ziemi
i obiecany zapach

życia.

  W poniedziałek, 17 listopada, odbyło 
się zorganizowane przez Grupę Epizod 
w siedzibie Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów spotkanie z twórczoś-
cią Hugona Laseckiego – malarza, 
rysownika, poety, profesora Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku – na które 
przybyło jakieś trzydzieścioro miłoś-
ników sztuki, a więc całkiem sporo. 
Artystę reprezentowała jego córka 
Blanka (na zdjęciu), która przybliżyła 

słuchaczom życiowe tło wierszy Hu-
gona Laseckiego – przeżycia rodzinne, 
pamięć wojny, biedę, pamiętanie uko-
chanego psa, obawy. O powstawaniu 
obrazów i rysunków mówił sam ich 
twórca na pokazanym filmie „Portre-
cista świata niewidzialnego”, co było
może najciekawszą częścią wieczoru.
  Chodzi mi po głowie coś takiego, że 
słuchając czyichś (tych powszednich, 
przelotnych) wypowiedzi człowiek 
po prostu zgadza się z nimi lub się nie
zgadza – zależnie od własnych poglą-
dów. Natomiast słuchając ludzi sztuki 
(chciałoby się powiedzieć: ludzi wiel-
kich), przymierza się ich „odświętne” 
słowa do własnego przeżywania świa-

ta – tego przeżywania ze wskazaniem 
na sferę duchowości – i albo te słowa 
rozumie się i czuje, albo – będąc za-
sklepionym w powszedniości – ani 
w ząb ich się nie pojmuje i nie dociera 
do zawartego w nich obrazu. Z wypo-
wiadanych przez Hugona Laseckiego 
na ekranie słów zapadł mi w pamięć 
opis śmiertelnego krzyku – płaczu 
– trafionego przez myśliwego zająca, 
a także ten mówiący o uczuciu zbliże-
nia się do własnej śmierci. I jeszcze 
to o wielkim zmęczeniu po godzinie 
czy dwóch pracy twórczej, rysowania. 
  A widok ulic Starego Miasta, wieży 
Kościoła Mariackiego, Kaplicy Kró-
lewskiej nieomal łzę w oku zakręcił...

 Z kolei, podczas czytania przez Piotra 
Siedlanowskiego wierszy na tle zmie-
niających się na ekranie rysunków 
gdańskiego twórcy, pomyślałem, że 
z odbiorem odczytywanych przez ko-
goś wierszy, które się zna – które czy-
tało się w skupieniu samotności – jest 
tak jak z oglądaniem ekranizacji do-
brze sobie znanej powieści: świat wy-
kreowany w wyobraźni zostaje spro-
wadzony do konkretu, a przez to po-
zbawiony dotychczasowej bliskości,
intymności obcowania z nim. Wyda-
je mi się więc, że szczęśliwcy, którzy 
wylosowali, albo może kupili, tomiki 
wierszy Hugona Laseckiego ilustro-
wane jego rysunkami, odkryją w tej 

twórczości jeszcze niemało nowych 
rzeczy. W posłowiu do jednego z nich 
krytyk literacki i poeta Andrzej K. 
Waśkiewicz napisał: „Warto czytać te 
wiersze razem z odczytywaniem sen-
sów zawartych w obrazach i rysunkach 
artysty. Choćby po to, by zobaczyć go 
od innej, nieznanej strony. Być może 
bardziej bezpośrednio, bez osłon. Ale, 
skoro tak, to i tamte dzieła – oświetlone 
wierszami – nabiorą nowych znaczeń. 
To, co tam było skryte, tu jest jawne”.
   Też widzę jawność tych wierszy.

A.J.
fot. Tomasz Przystupa

Wieczór poezji i obrazów Hugona Laseckiego w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów

   Walter – mieszkaniec Vancouver 
Aquarium – który jest wydrą morską, 
umówiony został 6 listopada na ślepą 
randkę z samicą Tanu. Oboje przypadli 
sobie do gustu i odtąd pływają razem.
  Poranionego i oślepionego strzałem 
ze strzelby Waltera znaleziono w paź-
dzierniku tamtego roku w okolicy To-
fino, skąd trafił do Akwarium, gdzie
od ponad roku poddawany jest inten-
sywnemu leczeniu i rehabilitacji.
  Tanu ma za sobą podobne przejścia 
i również uznana została przez Mini-
sterstwo Rybołówstwa i Oceanów za 
nie nadającą się do życia na wolności.

 „Nigdzie stąd nie odejdziemy. Jeśli 
zostaniemy aresztowani, to będzie to 
dla naszych dzieci, wnuków i prawnu-
ków.” Taka była odpowiedź protestu-
jących na Burnaby Mountain przeciw-
ko rurociągowi Kinder Morgan na de-
cyzję sądu nakazującą zakończenie 
protestu w poniedziałek, 17 listopada, 

przed godz. 16.00. Po wyznaczonym 
terminie zapał demonstrantów wzrósł 
jeszcze – głośniejsze stały się śpiewy 
i bicie w bębny. Po zapadnięciu zmro-
ku, mimo temperatury bliskiej zeru, na 
wzgórzu były setki ludzi. Nikt nie zo-
stał aresztowany. Następnego dnia, a
więc we wtorek, też nie.

W obronie środowiska

Walter spotkał Tanu

SPOTKANIA GRUPY EPIZOD


