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Oficjalne oœwiadczenie w sprawie spotkania cz³onków Centrum
12 marca 2011 r. w Domu Narodowym
Zgodnie z artyku³em VII paragrafu 12 statutu Centrum
Polsko-S³owiañskiego Zebranie Specjane mo¿e byæ
zwo³ane przez:
a) Radê Dyrektorów
b) Komisjê Rewizyjn¹
c) 20% cz³onków Centrum
¯adne z wymienionych kryteriów nie zosta³o spe³nione,
w konsekwencji, zebranie grupy cz³onków Centrum,
które odby³o siê 12 marca 2011 roku nie by³o poprawnie
zwo³ane i nie mia³o mocy prawnej. Zatem jakiekolwiek
g³osowanie i decyzje w sprawie CPS, o których pisa³a
prasa polonijna nie s¹ prawomocne. Statut CPS z 2001
roku jest jedynym legalnym, prawnym dokumentem.
Obecna Rada Dyrektorów jest wybrana zgodnie ze
statutem i ma wszelkie prawa i obowi¹zki zgodnie z IX
paragrafem obowi¹zuj¹cego statutu. Oœwiadczenia w
prasie polonijnej grupy organizatorów, twierdz¹ce, ¿e
zostali oni wybrani do tymczasowej Rady Dyrektorów i
maj¹ prawo organizowania zebrania oraz tworzenia
nowego statutu CPS s¹ niezgodne z prawem.
Centrum Polsko-S³owiañskie prowadzi wiele programów, które s¹ sponsorowane przez agencje rz¹dowe.

Programy te œwiadcz¹ niezbêdne us³ugi dla naszej
spo³ecznoœci. Nieautoryzowane akcje i fa³szywe oœwiadczenia w prasie nielicznej grupy cz³onków mog¹
powa¿nie zaszkodziæ funkcjonowaniu tych programów.
W okresie trudnej sytuacji ekonomicznej i du¿ych ciêæ
bud¿etowych, grupa ta i jej postêpowanie mog¹ spowodowaæ zamkniêcie lub wstrzymanie funduszy na programy, z których korzysta œrodowisko polonijne.
Apelujemy do prasy polonijnej, aby rzetelnie, prawdziwie, zgodnie z prawem i faktami informowa³a swoich
czytelników. ¯¹damy zaprzestania fa³szywych oœwiadczeñ, jakoby pewna grupa cz³onków ma jak¹kolwiek
autoryzacjê do reprezentowania Centrum PolskoS³owiañskiego. Ka¿dy cz³onek Centrum mo¿e ubiegaæ
siê o miejsce w Radzie Dyrektorów zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem. Informujemy równie¿, ¿e Rada Dyrektorów powo³uje komisjê statutow¹, która zajmie siê
analiz¹ obowi¹zuj¹cego statutu. Cz³onkowie Centrum
mog¹ swoje sugestie i propozycje do statutu sk³adaæ na
piœmie do komisji statutowej. Rada Dyrektorów CPS z
powag¹ i szacunkiem traktuje opinie swoich cz³onków
maj¹c na celu dobro ich wszystkich, a tak¿e rozwój Centrum Polsko-S³owiañskiego.

Dwa koncerty w wykonaniu duetu Labazevitch -Jezierski

W

ubieg³y czwartek odby³ siê kolejny z cyklu koncertów, zainicjowanych przez Polski
Konsulat w Nowym Jorku. Tym razem
melomani zostali zaproszeni na koncert
muzyki klasycznej w wykonaniu
dwóch bardzo utalentowanych muzyków Martina Labazevitcha (fortepian)
i Rafa³a Jezierskiego (wiolonczela).
Martin Labazevitch, absolwent Conserwatorium Muzycznego w Odessie oraz
Manhattan School of Music w Nowym
Jorku, zdobywca wielu stypendiów artystycznych i nagród w presti¿owych konkursach, mieszkaj¹cy w Nowym Jorku i
koncertuj¹cy w ca³ym œwiecie jest doskonale znany polonijnym melomanom.
Rafa³ Jezierski absolwent Jilliard
School of Music i tak¿e Manhattan School of Music, na co dzieñ zwi¹zany jest z
orkiestr¹ symfonicz¹ w Valencji w Hiszpanii. Tak¿e znany polonijnej publicznoœci w zwi¹zku z wystêpami w znakomitym
Paderewski Trio, które mia³o swój debiut
w Carnegie Hall.
Martin i Rafa³ znaj¹ siê od wielu lat,
razem studiowali, razem tworzyli Trio,
razem koncertowali. Nic dziwnego, ¿e s¹
tak bardzo zgrani i tak dobrze razem
brzmi¹ ich instrumenty.
Program by³ œwietnie przygotowany.
W pierwszej czêœci s³uchacze mogli us³yszeæ utwory Liszta w wykonaniu Martina
Labazevitcha oraz utwory Bramhsa w
opracowaniu na fortepian i wiolonczelê.
Druga czêœæ koncertu to kolejne utwory

Liszta i cztery kompozycje Chopina na
fortepian i wiolonczelê.
Muzycy pokazali siê z jak najlepszej
strony. Wirtuozowsko potraktowana partia fortepianu i jej zgranie z przeœlicznie
œpiewaj¹c¹ wiolonczel¹ urozmaica³y i
podkreœla³y program. Wszystkie partie instrumentalne zagrano lekko, zwiewnie i z
finezj¹.
Publicznoœæ zachwyci³a nie tylko znakomita technika, absolutna muzykalnoœæ,
piêkny dŸwiêk, jasnoœæ i naturalnoœæ narracji, ale tak¿e pe³na skala uczuæ, któr¹
oddali artyœci w trakcie grania. A mnie
osobiœcie najbardziej uwiod³a spontanicznoœæ i radoœæ ich wspólnego muzykowania.
Koncert w konsulacie poprzedzi³ koncert zorganizowany w rezydencji doktora
Henry Lothane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³a to próba generalna. Zaproszeni przez
Lothane goœcie czuli siê jak publicznoœæ z
epoki romantyczej, kiedy muzykê grano
prawie wy³¹cznie w salonach. Doktor
Lothane, który jest wielkim mi³oœnikiem i
znawc¹ muzyki klasycznej, czêsto organizuje takie koncerty. A radoœæ z koncertów
maj¹ zarówno wykonawcy, jak i s³uchacze. Ci pierwsi mog¹ w ten sposób przeæwiczyæ swój program przed wystêpami a
zaproszeni goœcie maj¹ okazjê do uczestniczenia w czymœ naprawdê fantastycznym. Jak powiedzia³ Henry Lothane,
koncerty w wykonaniu Labazevitcha i Jezierskiego by³y wyœmienit¹ uczt¹ duchow¹. Jak podkreœli³, wielu pianistów mo¿e
popisaæ siê doskona³¹ technik¹, ale nie-

Martin Labazevitch i Rafa³ Jezierski

wielu z nich potrafi pokazaæ w swojej
grze tak wiele uczucia tak jak zrobi³ to
Martin. Organizatorowi œrodowego koncertu tak bardzo podoba³ siê wystêp due-

tu, ¿e jeszcze nastêpnego dnia poraz
drugi wys³ucha³ ich w konsulacie.
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