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BOTOX SPECIAL   
$7/unit + bezpłatna konsultacja

Oferta tylko dla nowych pacjentów 
z dental exam i czyszczeniem 

DENTAL CLINIC

Point Dental
204-130 Brew Street, Port Moody

[Suter Brook Village at Ioco&Murrey

Profilaktyka, 
leczenie zachowawcze, leczenie kanałowe,

chirurgia i kosmetyka dentystyczna,
wybielanie zębów, korony, mosty, protezy

Ponad 30 lat kanadyjskiego doświadczenia

Dr Marian Sawicki

tel. 604-936-4541 Robimy podkłady na zamówienie.
Pomoc przy YouTube

tel. 604 728 0056

Sprawdź naszą stronę internetową:

www.MirageRecording.com

Mirage Entertainment Recording Studio
pomoże Ci nagrać własną ścieżkę dźwiękową

Masz talent? Nie zwlekaj.

19. sezon Towarzystwa Chopinowskiego w Vancouver
(sala Vancouver Playhouse)

I.   Ewa Pobłocka    piątek, 14 października 2016, godz. 19:30 
     Program: Mozart, Schubert, Chopin
II.  Charles Richard-Hamelin  niedziela, 6 listopada 2016, godz. 19:30
     Program: Chopin                     
III. Jean-Efflam Bavouzet    niedziela, 2 kwietnia 2017, godz. 15:00
     Program: Haydn, Beethoven, Ravel, Debussy                     
IV. Sergei Babayan    niedziela, 28 maja 2017, godz. 15:00
     Program: Ryabov, Chopin, Bach                     

Sezon rozpocznie Pani Ewa Pobłocka, laureatka Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, 
znakomita, znana i ceniona polska pianistka i pedagog, przez niektórych polskich krytyków nazy-
wana pierwszą damą fortepianu. W swoim dorobku fonograficznym ma prawie 50 płyt. Była ju-
rorem wielu konkursów pianistycznych, w tym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie w 2005 i 2015 roku.

Paweł Huelle, znakomity polski pisarz tak wspomina swoje pierwsze spotkanie z Ewą Pobłocką: 
„Miałem wtedy depresję. Wracałem samochodem do Gdańska, rozważając możliwość odebrania so-
bie życia... Zatrzymałem się na stacji, gdzie wśród sterty płyt disco polo natrafiłem na Bachowskie 
«Partity» w interpretacji Ewy Pobłockiej. To nagranie zmieniło moje życie. Nie chciałem już umrzeć. 
Pragnąłem wrócić do domu i dalej słuchać tej muzyki...”

Grą pani Pobłockiej zachwycają się nie tylko nasi rodacy. Dave Saemann, krytyk muzyczny czaso-
pisma Fanfare po wysłuchaniu nagrań Chopina z 2013 roku w wykonaniu pani Pobłockiej przyznał, 
że nie słyszał nigdy lepszych interpretacji.

Jak zwykle dla Polonii mamy specjalną ofertę kiedy gościmy pianistę z Polski. Za każdy kupio-
ny bilet dostaną Państwo drugi darmowy. W sprawie oferty prosimy dzwonić: 604.871.4450   

Zwracamy również uwagę na drugi koncert, w którym wystąpi Kanadyjczyk Charles Richard-
-Hamelin, zdobywca drugiej nagrody na ostatnim Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim 
w Warszawie w 2015 roku.

Subskrypcja: 4 koncerty
(Sekcja A): dorośli $140, seniorzy/studenci $110. 
(Sekcja B): dorośli $110, seniorzy/studenci $75. 
 Sekcja A – środkowa i lewa strona Playhouse, 
 Sekcja B – prawa strona Playhouse
Indiwidualne bilety: dorośli $40/30, seniorzy/studenci $30/20.

Po każdym koncercie zapraszamy wszystkich na spotkanie z artystą przy słodyczach.

Metody płatności 
Subskrypcje można zamówić telefonicznie: 604.871.4450 
lub online: http://ticketstonight.ticketforce.com/eventperformances.asp?evt=3261
Strona Towarzystwa Chopinowskiego: http://www.chopinsociety.org

FRANK O’HARA
przełożył Piotr Sommer

CHOPINIANA

Wierzchołki dachów, na całe mile, twarze
z dachówek i cegieł zwrócone ku niebu.
Opada noc i śnieg, i gdzieś 
za mną, w tym pokoju, czy też
za jeszcze jednym oknem za
mną, grzmi rewolucyjny fortepian.

Dachy, co opadają jak opada niebo, 
i świat się kręci, próbując rozpaczliwie
strząsnąć te twarze z własnej twarzy.
Śnieg pokrywa nas jak gips. Będziemy
Tu, tak jak Warszawa, Moskwa, Paryż
Rotterdam a nawet płochy Wiedeń były tam,
Dogorywając pod tą nawałą muzycznego śniegu.

[marzec 1956]

RADIO

Dlaczego w sobotnie popołudnie nadajesz
tak ponurą muzykę, kiedy zmęczony
śmiertelnie zmęczony marzę żeby mi
przypomniano trochę nieśmiertelnej energii?
    Przez cały
tydzień gdy ja w muzeum odbywam żmudny
marsz od biurka do biurka ty trwonisz
swoje cudowności Griega i Honeggera
na wszystkich unieruchomionych.
    Czyż ja nie jestem
również unieruchomiony, i czy po tygodniu
pracy nie zasługuję na Prokofiewa?

Cóż, mam swego pięknego de Kooninga
do którego wzdycham. Jest chyba na nim
pomarańczowe łóżko, więcej niż ucho ogarnie.

[3 grudnia 1955]

POLSKA GRUPA AA
kontakt z Piotrem
604 561 9104


