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Music News - Komeda from 3 
 

Lady], Ssaki [Mammals], Prawo i pięść 

[The Law and the Fist], Cul-de-sac, 

Bariera [Barrier], Dance of the Vampires, 

Le Départ, Rosemary’s Baby, and Riot.  

   Throughout the 1960s Komeda travelled 

to numerous concerts and recording 

sessions in Sweden and Denmark, to 

European jazz festivals and, with his close 

friend, Roman Polański, to Hollywood. 

With so much success and recognition in 

Europe, it seemed that Komeda’s career in 

the US film industry was assured. 

Unfortunately, after brain injuries 

sustained in an accident in Los Angeles in 

December of 1968, Krzysztof Komeda 

lapsed into a coma and was transported to 

Poland for further medical treatment. He 

died on 23 April 1969 in Warsaw, 

following surgery.  

   Important initiatives have been 

undertaken by the Astigmatic Society in 

Poland to commemorate the life and 

accomplishments of this extraordinary 

pianist and composer. In December 2008 

in Poznań, the Astigmatic Society held a 

ceremony for the unveiling of a 

commemorative plaque on the building 

where Komeda had once lived. In 

conjunction with the unveiling, a concert 

of Komeda’s music and poetry took place 

at the Great Hall of the Poznań Castle on 

Monday, December 1, 2008. Using 

archival materials and recollections of 

vibraphonist, Jerzy Milan—the only 

surviving colleague of Komeda—the 

concert re-enacted the Jazz and Poetry 

program given only twice during 

Komeda’s lifetime, in 1960 and 1961. 

Since those early performances were not 

recorded, it was feared that the music was 

forever lost. However, with the 

collaboration of Komeda’s family and 

Jerzy Milan, the notes and sketches for 

this spectacle were reconstructed and once 

again presented to the public.  

   Other tributes to Komeda have also 

begun to appear in America. Polish 

trumpet virtuoso and composer, Tomasz 

Stanko, with his quartet presented a 

concert of works by Krzysztof Komeda at 

the Museum of Modern Art in New York 

City in May of 2008. Screenings of 

Skolimowski’s Le Départ and Polanski’s 

Knife in the Water, long considered 

Komeda’s best film scores, had 

complemented the Museum’s program 

dedicated to this great pioneer of Polish 

Jazz. Given the approaching anniversary 

of Komeda’s death, it is hoped that his 

music and achievements will once again 

resonate in a variety of venues around the 

world.   ❒  

 

__________ 

Jak można zmienić świat na lepszy? 
Świat można zmienić na lepszy własnym przykładem. 
Ryszard Urbaniak 

   Jeszcze niespełna rok temu zapadający się powoli pod ziemię budynek ośrodka East 

Bay Polish-American Association w kalifornijskim Martinez, odstraszał. Ze względu na 

miejskie przepisy nie udało się zrealizować planów jego rozbudowy, przystosowujących 

go do ewentualnego zamieszkania przez przyszłego księdza. Zebrane na ten cel dotacje, 

za zgodą ofiarodawców, Rada Dyrektorów pod przewodnictwwem Bogusi Cudny, 

postanowiła przeznaczyć na coś innego, ale równie bliskiego początkowemu celowi.  

Zaczęło się niewinnie, od wielkich porządków, na czele których stanął zarząd organizacji. 

Pewnie by też jak to bywa w życiu i na tym się skończyło, gdyby nie entuzjazm, zapał i 

poświęcenie grupy wspaniałych społeczników. Jeden z nich mówi, że to wspólne     

przedsięwzięcie, że praca społeczna wielu. Tak, to wszystko prawda, ale moim zdaniem, 

gdyby nie upór i konsekwencja prezesa Ryszarda Mleczko… mielibyśmy posprzątane 

ładnie wokół. Tylko posprzątane. To on jest motorem tych zmian. Wydzwania, załatwia, 

dopilnowuje, słucha uwag, zakasa rękawy. Za nim stoi jednak mnóstwo ludzi dobrej woli. 

Niektórzy poświęcili temu niepowtarzalnemu celowi wiele dni, inni godzin. Rozpoczęła 

się wielka renowacja. Pierwszymi, którzy weszli na teren budowy i zajęli się remontem i 

malowaniem zawnętrznej części kaplicy i budynku, byli Zdzisław Różański i Wojciech 

Mizerski. Ich praca, oraz wszystkich tych, którzy w niej pomagali była i czasochłonna i 

przynosząca natychmiastowy wspaniały efekt wizualny. Dawcą wielu pomysłów jak: 

usunięcie drzew, postawienie nowego płotu, zbudowanie magazynku, przerobienie 

zaplecza i konfesjonału  oraz wyburzenie ścian i poszerzenie kafetrii, a także włożenie      

w to ogromu własnej pracy – jest Ryszard Gądek. Na dzień dzisiejszy pałeczkę przejął 

Władysław Grobelny, który zajmuje się wstawieniem nowych okien, budową zakrysti, 

przerobieniem konfesjonału i korytarza z kaplicy, pracami elektrycznymi jak: zmianą 

skrzynki rozdzielczej, oświetleniem wewnątrz i na zewnątrz, nową klimatyzacją i       

ogrzewaniem całości. W tym jak i we wszystkim od samego początku, bardzo pomoga 

Marian Kizior. 

   Za ―niewinnym‖ sprzątaniem poszło malowanie. Gdy okazało się jak bardzo budynek 

wypiękniał postanowiono wymienić okna. Teraz stał się śliczny. Drzewa rosnące z tyłu 

rozsadzały chodnik. Za zgodą miasta usunięto je. Zrobiło się wystarczająco miejsca, aby 

wjechać tam samochodem, zabierając naprzykład sprzęt na piknik. Przebudowano więc 

wolnostojący magazynek składujący je. Wtedy zaczęły się trwające do tej pory prace 

wewnątrz. Czym dalej tym piękniej. Warto wymienić tych, którzy bezinteresownie 

poświęcili temu swój czas. Są to oprócz wyżej już wymienionych w kolejności            

alfabetycznej: Szymon Antczak, Tosiek Fidelus, Stanisław Grobelny, Wojciech 

Grobelny, Bogdan Jeczmień, Kazimierz Kąciak, Janusz Kowalewski, Marek Kuraczyk, 

Leszek Małaszewski, Seweryn Makosa, Joanna Michta, Magdalena Mleczko, Krystyna 

Oczkos, Zdzisław Smyk, Artur Wilczkowiak, Wojciech Wilewski, Mirosław Winkiel 

oraz inni jak harcerze, czy  nieoceniony Piotr Szarski, który zajmuje się robieniem 

planów przebudowy. 

   Na dzień dzisiejszy warunki, są dosyć spartańskie. Pierwszy po długiej przerwie lunch 

po mszy świętej, serwowano w kafetrii z otwartymi ścianami, sufitem i tymczasowym 

przepierzeniem. Ma to jednak taki wdzięk, że nawet nie słychać głosu tych kilku        

niezadowolonych czy też zazdrosnych, iż nie przyłożyli do tego swej ręki. Będzie       

pięknie. Trzeba iść naprzód. 

   Ja ze swej strony dziękuję za przychylność, gospodarską rękę, włożone serce i          

piękniejący obraz naszej ―małej Polski‖.   ❒ 
 

__________ 

Antologia Wierszy 

Polonijnych 
 

Organizatorzy wieczoru poetycko-

muzycznego Macieja Danka 
„Zatoka Poezji”   oraz   Zarząd Okręgu  
 

 
 

   Za p r a s z a j ą  p o l s k i c h  p o e tó w 

emigracyjnych do nadsyłania swojej 

poezji, aby z nadesłanych wierszy, 

jesienią 2009 roku utworzyć i wydać 

drukiem Antologię Wierszy Polonijnych.  

   Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na 

p o mo c  p o l s k i e mu  h a r c e r s t wu                         

w Kazachstanie. 

   Do dnia 31 maja 2009 roku, drogą 

elektroniczną należy nadesłać: zdjęcie, 

krótką notę biograficzną i $ 20.00 poprzez 

PayPal, na pokrycie kosztów wydania i 

pomoc (nie)zapomnianym Polakom            

w Kazachstanie oraz jeden wiersz           

w języku polskim, na adres: 

Bogulka@comcast.net 

   Czek na wyżej wymienioną kwotę, 

wypisany na Zatoka Poezji/Bogusia 

Kizior, można wysłać pocztą na adres: 

Bogusia Kizior 

227 St. Germain Ln 

Pleasant Hill, Ca 94523-1117 

• Wiersz napisany w formacie MS Word 

czcionką Times New Roman #12; 

maksymalnie 32 linijki i 40 znaków 

literowych w każdej linijce. 

• Zdjęcie nie mniejsze niż 3 inch x 3 inch 

w skali 1:1 w rozdzielczości 300dpi; 

zdjęcia kolorowe drukowane będą jako 

czarno-biale. 

• Nota biograficzna maksymalnie 120 

słów. 

   Organizatorzy zastrzegają sobie 

ograniczenie ilości przyjętych do druku 

wierszy. 

   Organizatorzy mogą nie dopuścić do 

druku lub poprosić o wymianę na inne, 

tekstów nie odpowiadających przesłaniem 

lub treścią zawartemu w wydaniu celowi; 

zastrzegają sobie też prawo nanoszenia 

koniecznych do druku zmian. 

   Każdy z poetów, którego wiersze 

zostaną zamieszczone w Antologii 

otrzyma jeden bezpłatny tomik oraz 

będzie miał możliwość zakupienia 

większej ilości po zmniejszonej cenie. 

   Informacje o „Akcji Kazachstan” można 

znaleźć na www.zhp.org/krakow  lub 

uzyskać u Hm Ryszarda Urbaniaka, 

email: ryszard.urbaniak@yahoo.com. 

Wiadomości o wydawaniu antologii 

z a w a r t e  s ą  n a  s t r o n i e 

w w w . z a t o k a p o e z j i . c o m  o r a z 

www.zhppgk.us   ❒ 
 

__________ 

 Krzyk - Walczyli ze str. 12 
 

10 sierpnia Sąd Marynarki Wojennej           

w Gdyni w składzie: przewodniczący 

kapitan Andrzej Sałański, sędzia 

wojskowy porucznik Andrzej Finke, 

sędzia wojskowy podporucznik Andrzej 

Bobiak, w trybie doraźnym dekretu z dnia 

12 grudnia 1981 o stanie wojennym, 

skazał Zbigniewa Łapcika, Krzysztofa 

Kapicę, Ryszarda Urbaniaka na kary po 3 

lata pozbawienia wolności i kary 

dodatkowe po 2 lata pozbawienia praw 

publicznych. 

Podczas odbywania kary w Zakładzie 

Karnym w Potulicach Krzysztof Kapica 

od 16 grudnia 1982 r. przebywał na 

miesięcznej przepustce celem zawarcia 

związku małżeńskiego.  

   Aresztowany 26 kwietnia razem            

z Kapicą Jerzy Tomczuk występował           

w tej sprawie jako świadek, został 

uwolniony 27 września 1982 r., a 

śledztwo w jego sprawie umorzono. 

   Adam Kasprzak ukrywał się do stycznia 

1983 r., kiedy to ujawnił się i został 

skazany przez Sąd Marynarki Wojennej  

w Gdyni na karę roku pozbawienia 

wolności.  

30 kwietnia 1983 r. Rada Państwa 

postanowiła skorzystać z prawa łaski       

w stosunku do Krzysztofa Kapicy, 

Zbigniewa Łapcika i Ryszarda Urbaniaka 

poprzez warunkowe zwolnienie                

z odbywania reszty kary pozbawienia 

wolności z wyznaczeniem okresu próby 

na 3 lata. 
 

Akt łaski podpisał przewodniczący Rady 

Państwa Henryk Jabłoński. 

   Po wyjściu na wolność Krzysztof 

Kapica pracował do 1985 roku                  

w Instytucie Budownictwa Wodnego 

PAN w Gdańsku. W maju 1985 r. wraz           

z rodziną wyjechał do Sydney w Australii, 

pracował tam m.in. jako technik 

samolotowy w Liniach Lotniczych 

Quantas w Sydney oraz w Ośrodku Badań 

Nuklearnych ANSTO. W 2005 przeniósł 

się do Norwegii, do Stavanger, pracuje        

w firmie „Pratt and Whitney”, zajmuje się 

przeglądami silników samolotowych. 

Ryszard Urbaniak wyjechał z Polski i 

mieszka w San Francisco, Zbigniew 

Łapcik nadal mieszka w Gdyni. 

   Przy pisaniu artykułu korzystałem z akt 

sądowych sprawy prowadzonej przeciwko 

Krzysztofowi Kapicy, Zbigniewowi 

Łapcikowi i Ryszardowi Urbaniakowi 

oraz relacji Krzysztofa Kapicy.   ❒ 


