
23.IX. (piątek), godz. 19:00 - Klub Gazety Polskiej w Montrealu im. prof. J. 
Lityńskiego zaprasza na koncert Pawła Piekarczyka i Leszka 
Czajkowskiego. Siedziba Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 
PTWP Grupa 10-ta, rue 3563 Belair. 
Informacja o programie:
Program Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa to 21 piosenek poświęconych ludziom 
„Solidarności” i tym drugim ludziom, tym którzy na „Solidarność” donosili, aktywnie ją 
zwalczali i wreszcie tym którzy ją zdradzili, czyli ludziom „nieSolidarności”.
Program jest dedykowany pamięci ŚP. Anny Walentynowicz i ŚP. Sentorowi Zbigniewowi 
Romaszewskiemu.
„Solidarność” była kontynuacją podejmowanej przez poprzednie pokolenia walki o Wolną 
Polskę, bezpośrednią spadkobierczynią powstańców listopadowych, styczniowych, 
wielkopolskich, śląskich i warszawskich, wnuczką Legionistów i córką „Żołnierzy Wyklętych”. 
Jest jedna Polska, a więc i jedna walka o Polskę, a w późnych latach siedemdziesiątych 
(wtedy zaczyna się nasz program) i osiemdziesiątych najlepszym co mogliśmy zrobić było 
prowadzenie walki o wolność w organizacyjnych ramach związku zawodowego.
Śpiewamy o tych, którzy związali swój los z „Solidarnością”, poświęcili jej swoje życie, siły i 
często – kariery.
Później okazało się, że są dwie Polski: Polska Pileckiego i Polska Baumana, inaczej mówiąc 
Polska JP II i Polska Sp. z o.o. (cytat z Abelarda Gizy) i mają ze sobą bardzo niewiele 
wspólnego. O tej „drugiej” Polsce i jej ludziach też śpiewamy.
Autorem piosenek jest Leszek Czajkowski.
https://www.youtube.com/watch?v=8EtKCc5BGKE
---------------
O płycie napisali:
__________
Bohdan Urbankowski
Te pieśni oprowadzają słuchaczy po świecie mało znanym, wciąż zakłamanym – PRL i III RP. 
Otwierający program „Marsz pokoleń” spaja całość – jakbyśmy spoglądali na Polskę z daleka.
Widzimy idące po tej ziemi pochody, kondukty, ludzi samotnych – potem, w coraz większym 
przybliżeniu rozpoznajemy konkretnych ludzi. Tak: naród to jedność pokoleń. To bohaterowie i
zdrajcy, komuchy i solidaruchy, spiskowcy i ZOMO-wcy, i tysiące donosicieli, którzy żyją dziś 
lepiej, niż ci, na których donosili.
Przypomniane zostają nazwiska ks. Popiełuszki, Przemyka, Kuklińskiego, padają też 
nazwiska Jaruzelskiego i Kiszczaka. I widzimy byłych bohaterów podziemia



dzisiaj: chorych, na rencie, bezrobotnych, bez prawa do zasiłku. Przypomniany zostanie też 
jeden z najważniejszych dokumentów: Posłanie NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy 
Wschodniej.
Tak, walka polskich robotników była „za waszą i naszą wolność”. Bez ich walki mur berliński 
stałby do dzisiaj. Nie słyszymy jednak hymnu „Solidarności”. Dochodzi do nas – jak uderzenie
w twarz – utwór „Konspiratorzy”. To nie hymn, to tragiczny antyhymn o antykomunistach. Nie 
wiedzą czy wygrali, czy przegrali.
W jednej z pieśni pada straszne pytanie: może dziś byłoby lepiej, gdyby kamień węgielny III 
RP skropiono krwią? Może pieśniom patriotycznym powinien był akompaniować skrzyp 
szubienic?
Gdy wybrzmią echa pieśni – pomyślmy i o tym.
__________
Bronisław Widstein
Nasza najnowsza historia ciągle pozostaje nieprzedstawiona. Należy ją pokazywać, 
rozważać, tłumaczyć i opisywać, a także wyśpiewywać. Tego ostatniego podjął się Leszek 
Czajkowski  (przy pomocy Pawła Piekarczyka), a owocem jest niniejsza płyta. To opowieść o 
„Solidarności”, jej wielkości i bardzo dwuznacznym zwycięstwie. Opowieść o ludziach, którzy 
tworzą nasze
współczesne dzieje, a którym ciągle nie została oddana sprawiedliwość.

_____________


