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Alina Snopek

Jest taka noc na ktorą człowiek 
czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w 
roku, gdy bliscy gromadzą się przy 
wspólnym stole.

Jest taki wieczór kiedy gasną 
spory, znikają nieporozumienia. 

To noc wyjątkowa, niepow-
tarzalna, noc Bożego Narodzenia.

Jan Kasprowicz

Przy wigilijnym stole 

Łamiąc opłatek święty

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W milości poczęty.

Że jako mówi wam wszystkim

Dobre, odwieczne orędzie

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiędzie.

      Strony
Victoria, Grudzień 2008 Nr: 8MAGAZYN ROZMAITOŚCI

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia 

życzy całej Polonii
 zarząd Zrzeszeia Polaków w Victorii 

“Biały Orzeł”
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Od Redakcji
Zapowiadają się białe święta 
Bożego Narodzenia. W zimowej 
oprawie przypominać nam będą 
bliskich naszych, bliskich w różnych 
krańcach świata i naszych zmarłych. 
Podobnie złożone są w tym miesiącu 
Strony, w których wspomnienia łączą 
się z teraźniejszością przywołując w 
pamięci tych, którzy daleko i tych, 
którzy odeszli. Oddaję w Państwa 
ręce specjalny, ósmy i świąteczny 
numer Stron, magazynu, który 
obfi tuje we wspomnienia i w relacje 
z ostatnich wydarzeń w świecie 
sztuki i w polonijnym życiu. 
  Do zaistnienia tych ostatnich 
przyczyniła się praca społeczna i 
wielorakie talenty kilkunastu osób. 

O dużej skali zdolności 
organizatorów można się było 
przekonać podczas multimedialnej 
prezentacji, jaka odbyła się 
w Polskim Domu z okazji 90-
tej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości; która była 
pierwszym takim kulturalnym 
wydarzeniem wykorzystującym 
ostatnie zdobycze technologii. 
Projekcja krótkich dokumentalnych 
fi lmów przeplatana pieśniami 
patriotycznymi wykonywanymi 
przez zespół wokalno-
instrumentalny była dynamicznym 
pokazem tamtejszych wydarzeń. 
Była to impreza uroczysta o 
wzruszająco patriotycznej wymo-
wie, zwłaszcza, że między projekcją 
i pieśniami recytowała wiersze 
Anna Galon, chrzestna córka 
Józefa Pilusudskego. Uroczystość 
wyreżyserowana była przez siostry 
Grażynę i Danutę Sommerfeld; 
scenografi ę przygotowała Monika 
Kurc.

Z inicjatywy pani Galon, 
po długiej przerwie, odbyła się 
też zorganizowana przez Annę 
Binakaj, Wieczorynka Literacka. 

Dom Polski: 90 Dock Street

Msza Św. w języku polskim 
celebrowana jest w Kościele Sacred 
Heart,  4040 Nelthorpe w  niedziele, 
o 12:15.   

 Lekcje w Szkole Polskiej 
odbywają się w soboty o 10:30 w 
Domu Polskim

Polska audycja Radio na 102. 
CFUV 101.99 FM w  niedziele o 
godzinie 10 rano.

Biblioteka w Polskim Domu 
czynna jest we wtorki (1-2:30) i w 
soboty (10-12)

Koło Seniorów zbiera sie w Domu 
Polskim we wtorki (1-3) 

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Vancouver

1177 West Hastings Street, Suite 
1600 Vancouver, BC, V6E 2K3

Tel: (604) 688-4730; (604) 688-3530

Tel. alarmowy: 778-859-7615

Fax: (604) 688-3537

e-mail: polconvan@rbs.rogers.com

 Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałki, wtorki, czwartki, 
piątki: 10.00 - 13.00

środy: 13:00-16:00

Zgodnie z nowymi przepisami 
o paszport można aplikować 
wyłącznie osobiście (co dotyczy 
także dzieci) w KG RP w Vancouver 
.

Podczas tego spotkania Anna Galon 
przeczytała swoje tłumaczenie 
wiersza napisanego przez 
kanadyjską poetkę PK Page, który 
wraz z fragmentem wspomnień 
czytanych przez Edwarda 
Kamińskiego zamieszczamy na 
łamach Stron 

Innym udanym wydarzeniem 
w Domu Polskim była wizyta Św. 
Mikołaja, który pojawił się w tym 
roku z wielkim workiem słodyczy. 
Oprócz spotkania z Mikołajem i 
odebrania prezentów, polonijne 
dzieci miały okazję posłuchać 
bajek i wierszyków czytanych 
po polsku przez panią Grażynę 
Sommerfeld i panią Danutę Leitch. 
Zorganizowaniem dla dzieci 
prac plastycznych  polegających 
na konstruowaniu zabawek 
choinkowych zajęły się Joanna De 
Corde Wziętek i Joanna Przydatek. 
Scenografi ę przygotował Julian 
Tatarek. 

Szlachetną akcją, o której 
warto wspomnieć było również 
pieczenie ciasteczek i gotowanie 
posiłku oraz serwowanie go w 
Streetlink, lokalnym schronisku  
dla ludzi bezdomnych. Ta inicjatywa 
zorganizowana już po raz drugi 
przez Jadwigę i Stefana Lejerów 
była o tyle cenna, iż brała w niej 
udział polonijną młodzież. Oprócz 
wydawania posiłku młodzi ludzie 
rozdawali, tym co maja mniej, 
gwiazdkowe prezenty. Pomyślmy o 
nich ustawiając puste naczynie przy 
wigilijnym stole.

No i niech się wam drodzy 
Państwo darzy i rodzi i mnoży i 
dobrze powodzi. Szczęścia, zdrowia 
i wszelkich błogosławieństw i 
małych codziennych radości, życzy 
swoim czytelnikom zespół Stron. 

Przed nami jeszcze zabawa 
sylwestrowa w Domu Polskim. 
Wesołej zabawy i Dosiego Roku. 

   Ewa Caputa

Komentarz
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 Samolot unosi ich w nieznane. To os-
tatni etap długiego lotu z Europy i być może 
koniec tułaczki.  Kilkadziesiąt godzin w 
podróży daje się mocno we znaki, ale nie 
czują zmęczenia.  Z każdą kolejną milą. coraz 
bliższe jest miejsce ich przeznaczenia. Jakieś 
miasto na wyspie, Victoria. W ich głowach 
kłębiły się pytania: Wysiądą z samolotu i co 
dalej?  Czy ktoś po nich wyjdzie? I jak się z 
nim dogadają? Gdzie będą spali. I co dalej?  
Burzą się emocje. Strach z niepewnością, 
zdenerwowanie, ale i radość, że zaczynają 
nowe życie, że po długich miesiącach po-
niewierki będą wreszcie mieli dom.... Ale 
jaki będzie początek?

  Przy przechodzeniu przez bramki 
kontrolne na lotnisku w Victorii czuli się 
jakby ktoś prowadził ich gdzieś zakrywając 
im oczy. Ale widzieli przecież. Gdy już 
wyszli na drugą stronę, dostrzegli w  grupce 
stojących przy wyjściu ludzi, trzy osoby 
i tabliczkę ze swoim nazwiskiem. Od razu 
ich zauważyli. Kobieta w średnim wieku 

pomachała im przyjaźnie ręką, obok niej 
stał uśmiechnięty  starszy mężczyzna z 
koloratką. I jeszcze ktoś z boku w garniturze 
z teczką. Podeszli.

Witajcie kochani - powiedział po pol-
sku ksiądz. Witamy w Kanadzie. W Victo-
rii. Pewnie jesteście zmęczeni. Zaraz po-
jedziemy do hotelu. 

 Na ustach nowoprzybyłych pojawiły 
się uśmiechy.  

Takie jak ta, powyżej opisana sce-
na, wielokrotnie powtarzały się na lotni-
sku w Victorii w latach osiemdziesiątych. 
Ksiądz Antoni Kwarta jako tłumacz wraz 
z urzędnikiem z kanadyjskiego Menpower 
witali przybyłych z Europy polskich emi-
grantów. Sam był emigrantem pamiętającym 
dobrze swoja tułaczkę, więc rozumiał, co się 
dzieje w sercach nowoprzybyłych. Wiedział, 
że swą obecnością na lotnisku dodawał im 
otuchy, bo wielokrotnie sam znajdował się 
w sytuacji niewiadomej swojego losu, tyle 
tyl-ko, że cel, do którego był więziony nie 

zawsze był tak szczęśliwy.
Urodzony 29 grudnia 1929 roku w 

Małopolskiej wsi, Boreczku, był  wiejskim 
wikarym w swojej pierwszej parafi i, gdy 
wybuchła wojna. Zaangażowany w sprawy 
kościoła nie zajmował się konspiracją, 
ale czytał ulotki. W grudniu 1940 roku 
Niemcy przeprowadzili u niego rewizję i 
znaleźli  konspiracyjne pisma. Wyrzucony 
z mieszkania zamieszkał w sąsiedniej wsi w 
wynajętym pokoju.  

5 kwietnia 41 roku, gdy rowe-rem jechał 
do kościoła, aresztowali go Gestapowcy i 
zabrali go z drogi do Szczycina samochodu i 
zawieźli do Szczycina.

„...I za parę minut jesteśmy na rynku z 
Szczycinie.

Bliżej kościoła widzę gromadę kobiet 
i dzieci, które są pilnowane przez żołnierzy 
niemieckich. Więcej na środku, auta wojs-
kowe SS-mani i jakiś zmaltretowany pan, 
który potwierdza moją tożsamość. 

Wszyscy klęczą na rynkowym bruku 
w rzędach, które tworzą prostokąt. SS-mani 
w hełmach z karabinami maszynowymi 
pilnują. Słychać z różnych kierunków hałas, 
krzyk i świst batów – to gestapo spędza 
ludzi złapanych na ulicach i wywleczonych 
z domów.

Tylko mężczyzn przypro-wadzają do 
naszej grupy. Kobiety i dzieci osobno.

Może nas tu rozstrzelają – pomyślałem. 
Inni też pewnie to samo pomyśleli, bo sąsiad 
prosił po cichu o spowiedź. Nie rozstrz-
elali. Przed południem zajechały wielkie 
ciężarówki i wszyscy mężczyźni w liczbie 72 
osób stłoczeni do wozów jedziemy gdzieś. 
Okazało się, że w kierunku Tarnowa...”

W Tarnowskim więzieniu, w którym 
siedział w pojedynczej celi gestapowcy bili 
i torturowali księdza Kwartę podejrzewając 
go o rozdawanie ulotek i agitację młodzieży 
do pracy w ruchu oporu. Maltretowany i 
poniewierany stracił częściowo słuch. W 
końcu przyznał się do niedopełnionych win. 

Ewa Korzeniowska

Uśmiechnięty Ksiądz 

Ksiądz Antoni Kwarta  po mszy celebrowanej w kościele Sacred Heart.
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do jedzenia. Robił się coraz słabszy. Było 
z nim już bardzo źle, ale miał bardzo silny 
organizm i jakoś przeżył kryzys choroby. 
Wówczas został przeniesiony do obozowego 
szpitala. Stał się królikiem doświadczalnym 
niemieckich lekarzy, którzy robili na nim 
medyczne eksperymenty, między innymi ce-
lowo zarazili go malarią. 

„...Była późna jesień. Szedłem wiec-
zorem na plac apelowy, kiedy spostrzegłem 
księdza Kwartę – wspomina ks. Jan 
Marszałek – Wychudzony do ostatnich 
granic, szedł ze szpitala, bardzo zmęczony, 
powłóczył nieco nogami; był bardzo słaby, 

wynędzniały, ale uśmiechnął się tym swoim 
dobrym uśmiechem na powitanie.

Ponieważ po pobycie w szpitalu nie 
zdolny był do ciężkiej fi zycznej pracy, przy-
dzielony został do komanda zajmującego się 

Przez rok siedzi samotnie w celi, do której 
dochodziły go krzyki i jęki z więziennych 
korytarzy. Jedyny kontakt ze światem miał 
z więźniem siedzącym w celi obok. Poro-
zumiewali się przez dziurkę wywierconą 
w ścianie. To wtedy napisał modlitwę do 
swojego patrona Św. Antoniego:

Sławić cię pragnę mój Święty patronie

Ale i prosić, żebrać Twej litości

Wyciągnąć ręce po ratunek, dłonie

Muszę św. Antoni w przykrej samotności

Proszę, zaklinam na miłość Chrystusa

Którego nosiłeś na ręku z radością

Niechaj na wieki nie zginie ma 

dusza

Obdarz mnie św. Antoni wolnością

Wywieziony z Tarnowa w 
bydlęcym wagonie, w ścisku i 
smrodzie lamentujących ludzi, czuł 
się bezradny w tym śmiertelnym 
tłumie. Modlił się i namawiał innych 
do modlitwy. 14 kwietnia 1943 roku 
w  Auschwitz wraz z innymi przeszedł 
przez bramę, nad której widniał napis  
„Arbeit Macht Frei”.  Odczłowieczyli 
go. Stał się numerem 29 610. Trafi ł do 
baraku jedenastego. Pracował bardzo 
ciężko ponad miarę w komandzie 4 
przy budowie fabryki gumy syntety-
cznej. Chorował, czuł się słabo, był 
zmęczony, harował morderczo od wc-
zesnych godzin rannych do późnego 
wieczora, ale jak wspomina ks. Jan 
Marszałek, który był przyjacielem 
księdza  Kwarty jeszcze z semina-
rium duchownego, „ksiądz Antoś nie 
tracił ducha i uśmiechał się promien-
nie uśmiechem, który jakby pochodził 
gdzieś z głębi.” Po kilku miesiącach 
w czerwcu 1942 roku, wraz z grupą 
księży został przetransportowany 
do Dachau;  tym razem na ramieniu 
wytatuowali  mu Niemcy numer 30 
290. W pierwszych dniach pobytu 
w Dachu, będąc jeszcze na kwarantannie, 
zachorował na tyfus. Pozostawiony samemu 
sobie, leżał w gorączce, doglądany przez 
kolegów, którzy aplikowali mu piramidon 
przynoszony przez strażników i zmuszali 

naprawą skarpet. Łatwa praca pozwoliła mu 
odzyskać siły i przetrwać.

Współwięźniom służył jako duszpas-
terz, spowiednik i kolega podtrzymujący ich 
na duchu. To on pierwszy zaczął w baraku 
śpiewać religijne i patriotyczne pieśni. Miał 
niezły głos i szybko, mimo początkowych 
sprzeciwów, zaraził śpiewem innych. 

„...Kiedy na wschodnim fron-cie Niemcy 
ponosili duże straty to w Niemczech zabiera-
no do wojska każdego, kto tylko był zdolny 
nosić karabin. Dał się odczuć ogromny brak 
ludzi w fabrykach. Wtedy tysiące więźniów 
z obozów brano do pracy we fabrykach zbro-

jeniowych i innych. Władzom zaczęło 
zależeć na tym, aby więźniowie mo-
gli wydajniej pracować i dla-tego 
pozwolono na przysyłanie więźniom 
paczek żywnościowych z domu. Ten 
prowiant przysyłany z domu niekiedy 
z wielkim trudem, uratował życie 
tysiącom ludzi. Zniesiono przy tym 
wiele drobiazgo-wych represyjnych 
przepisów, pozwolono na organi-
zowanie chórów narodowościowych, 
nawet imprez teatralnych, nawet 
sportu. 

 Księża organizowali „Car-
itas” dla tych więźniów, którzy pac-
zek nie otrzymywali. Ks. Antoś nigdy 
nie żałował dla nich chleba....

„...Trzeba pamiętać -- pisze 
dalej Ks. Marszełek – „, że Niem-
cy czynili wszystko, by Polaków 
poniżyć. Byliśmy przecież narodem 
przeznaczonym na niemal zupełną 
zagładę, a tylko jakaś resztka miała 
być niewolniczą siłą roboczą, niczym 
więcej. Teraz – z kręgu myślących 
więźniów Polaków podjęto sta-
rania by w naszej społeczności 
więźniarskiej odbudować poczu-
cie własnej świadomości i godności. 
Dlatego zorganizowano chór, 
złożony z Polaków, które na konkur-
sach narodowościowych zdobywał 

pierwsze miejsca. W tym chórze zawsze 
śpiewał ksiądz Kwarta. Organizowano im-
prezy kulturalne, wśród których jedna, naz-
wana przez całą świtę SS-manską „Polską 
Operą” (opisana przez Gustawa Morcinka 
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w „Listach spod Orawy”), rzeczywiście w 
zupełnie widoczny sposób przyczyniła się 
do odnalezienia siebie polskim więźniom. W 
tej imprezie również brał udział Ks. Antoś 
Kwarta.

Polscy więźniowie mieli tez swoją 
jednostkę piłkarzy, która rozgrywała mecze 
z drużynami więźniów innych narodowości. 
Tych piłkarzy trzeba było dożywiać. Ks. 
Antoś i na ten cel nie żałował swojego 
chleba. A cel był zawsze ten sam: zaznaczyć 
obecność naszej narodowej społeczności i to 
możliwie w sposób najgodniejszy...”

To silne poczucie przynależności na-
rodowej sprawiło, że ksiądz Kwarta nigdy 
nie przestał być Polakiem pracując i działając 
na rzecz polskiej społeczności. Po wyz-
woleniu obozu przez Amerykanów Ksiądz 
Kwarta rok spędził w Niemczech sprawując 
duszpasterstwo wśród Polaków określanych 
wówczas mianem DP (Displaced Persons), 
którzy nie chcąc wrócić do zniewolonego 
przez sowietów kraju czekali na emigrację 
do Ameryki lub Australii. 

W 1946 roku ksiądz Antoś wyjechał do 
Kanady. Stamtąd do USA, gdzie przez wiele 
lat pracował w parafi i polskiej  pod wez-
waniem Św. Walentego w Buffolo, NY.  

Po przejściu na emeryturę, na zaprosze-
nie przyjaciela z obozu, ks. Planety, ksiądz 
Antoni Kwarta przybył do Victorii.  Oprócz  
prowa-dzenia polskiej parafi i, działał 
społecznie na rzecz krzewienia polskości 
i  prezentowania polskiej kultury. W tym 
celu, wraz z przedstawicielami innych grup 
etnicznych współzałożył w 1972 roku Inter-
cultural Association, organizację zajmującą 
się propagowaniem wielokulturowość. Był 
w mieście znaną polonijną osobistością 
zapraszaną na noworoczną herbatę do 
siedziby gubernatora Brytyjskiej Kolumbii. 
Premier Benett  również szanował polskiego 
księdza i cenił jako działacza i dobrego zna-
jomego. Za każdym razem, gdy na organi-
zowanym przez Inter-Cultural Association, 
Folkfeście stawał polski kiosk, który został 
zbudowany z inicjatywy ks. Kwarty, premier 
prowincji Bill Benett przychodził na polskie 
pierogi. 

Jako założyciel Inter-Cultural As-
sociacion, był wielkim zwolennikiem 
wielokulturowości, ale starał się o to by 

Polacy nie zatracali swej tożsamości. Z 
myślą o pielęgnowaniu polskiej kultury i 
prezentowaniu jej na zewnątrz założył grupę 
taneczną „Krakus”, która istniała ponad 
dwadzieścia lat. Mimo, że tańczyli tańce 
polskie, to należały do „Krakusa” dzieci i 
dorośli innych narodowości, Jugosłowianie, 
Chińczycy. Polskie kostiumy ludowe, które  
wtedy robione często domowym sposobem, 
budziły  zachwyt.

- Potrzebne nam były czako ułańskie 
do poloneza – mówi Anette Świtalska, 
długoletnia instruktorka zespołu – Ksiądz 
przerysował dokładnie czako z jakiejś 
książki i zrobił wzór do szycia i naszyć. 
Nasze czako wyglądały jak prawdziwe. 

Ksiądz bardzo był dumny z zespołu i 
starał się go pokazywać w mieście. Często 
przy okazji występu „Krakusa” w lobby 
widowni pojawiała się towarzysząca wysta-
wa, pokazująca polskie wyroby artystyczne, 
kilimy, obrazy,  bursztyny, lalki w strojach 
krakowskich.

W okolicach Bożego Narodzenia z  in-
icjatywy księdza, na  wystawie choinek stało 
polskie drzewko,   udekorowane jabłkami, 
piernikami i ręcznie robionymi ozdobami.

 Prowadził polską szkółkę. Dzieci na 
lekcje religii po polsku zbierał po domach i 

do sali katechezy przywoził je swoim autem, 
a potem odwoził do domu.

 Pracując jako woluntariusz dla ICA, 
pomagał ludziom i zachęcał ich do działania. 
Udzielał pomocy   nowoprzybyłym Pola-
kom. Służył im nie tylko jako duszpasterz, 
ale jako tłumacz, kierowca, pocieszyciel, do-
radca, opiekun, przyjaciel, członek rodziny. 

Ksiądz Kwarta był w naszym 
domu częstym gościem – wspomina 
zaprzyjaźniony z księdzem Antonim Syl-
wester Karaś – Bardzo lubił przychodzić do 
nas, gdy nasze dzieci były małe. Po prostu 
siedział i im się przyglądał. Czasem rzucił 
jakiś żart. Ciekawiło go takie małe dziecko. 
Brakuje nam go do dzisiaj. 

Dobrotliwie, uśmiechnięty i służący 
pomocą, albo dobrym słowem, emanował 
energią. Działał na rzecz polskości i in-
nych za sobą porywał, ale czuł się również 
Kanadyjczykiem.  Jak w nas wszystkich, 
była w nim podwójność ojczyzn. Potrafi ł i 
uczył jak je ze sobą godzić. Ksiądz Antoni 
Kwarta dożył swych ostatnich lat w Victorii. 
Zmarł 16 grudnia 1988 roku;  pochowany 
jest na zabytkowym cmentarzu Ross Bay. W 
pamięci tych, którzy go znali  stoi na lotni-
sku z uśmiechem na pogodnej twarzy. 

    

Folkfest 1975, Ksiądz Kwarta z grupą taneczną Krakus
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 Dawno temu  naprawdę istniał 
św. Mikołaj -  urodził się praw-
dopodobnie około 270 r. w bogatym 
mieście tureckiej prowincji Licji – 
Patzarze. Był jedynym dzieckiem 
starszego   małżeństwa. Niemal od 
samego urodzenia był cudownym 
dzieckiem: kąpany pierwszego dnia 
stał w wanience i śpiewał hymn 
ku czci Świętej Trójcy; podobnie 
zachowywał się podczas chrztu w 
parę dni później. Jako niemowlę i 
mały chłopiec wytrwale zachowywał 
różnego rodzaju posty i niechętnie 
bawił się z rówieśnikami, zastępując 
tę rozrywkę czytaniem Pisma Św. 
Już jako dziecko posiadał niezwy-
kłe zdolności terapeutyczne. W 
Żywoty Świętych zapisany jest cud 
uzdrowienia uschniętej ręki ubogiej 
wdowy. 

Mikołaj był bogaty. Po rodzi-
cach odziedziczył znaczny majątek, 
który wykorzystywał pomagając lu-
dziom. Słynna jest legenda o trzech 
ubogich siostrach, które Mikołaj 
uratował od prostytucji ofi arowując 
im posagi. Był księdzem. Bisku-
pem został prawdopodobnie ok. 
300 roku, za panowania cesarza 
Dioklecjana. Zbiegło się z nasile-
niem prześladowań chrześcijan, 
kiedy to niszczono chrześcijańskie 
budowle, usuwano chrześcijan z 
urzędów, pozbawiano ich opieki 
państwa i możliwości odwoływania 
się do sądów, poddawano mękom 
i karze śmierci. Wtedy to podobno 
uwięziono Mikołaja i dopiero edykt 
mediolański cesarza Konstantyna 
wydany w 313 roku pozwolił mu 
wyjść na wolność. 

Zabrał się zaraz do pracy, 

Monika Kurc

         Mikołaj
doprowadził do zniszczenia świątyni 
Artemidy w Mirze, spoliczkował 
heretyka Ariusza na soborze w Nicei 
w 325 roku i, być może, wybrał się 
na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 

Później ratował niesprawiedliwie 
skazanych, ocalał od głodu cale mia-
sta w cudowny sposób sprowadzając 
do nich statki wypełnione zbożem.

Zmarł 6 grudnia gdzieś miedzy 
342 a 352 rokiem. Pochowany 
został w Mirze w kościele obdarz-
onym później jego imieniem.

Oczywiście w dalszym ciągu kro-
niki rejestrowały niezwykle wyda-
rzenia związane z postacią Mikołaja. 
Lista legend związanych z cudami 
pośmiertnymi Mikołaja jest niez-
wykle długa: uwalniał niesłusznie 
skazanych, zwracał porwanych 
rodzinom, pomagał najuboższym, 
ratował topielców, uciszał burze, 
doprowadzał statki do portów, 
uzdrawiał chorych, walczył ze złymi 
duchami zamieszkującymi studnie 
I drzewa, rozmnażał chleb i wino. 
Niekiedy legendy o nim wplatano 
nawet w wydarzenia historyczne, 
ingerencja świętego tłumacząc 
nagłe zawirowania polityczne. 

Do dziś z relikwii św. Mikołaja 
wypływa olej. Choć przyczyn pow-
stawania oleju do tej pory nie udało 
się wyjaśnić to chętnie stosowany 
jest jako panaceumna wszelkie 
dolegliwości zarówno fi zyczne jak i 
losowe. Wśród żeglarzy np. Istnieje 
zwyczaj zabierania małych ampułek 
z olejem przed wyruszeniem z 
portu. Dwa razy do roku wychodzi 
specjalny biuletyn pt. San Nicola di 
Bari. Bolletine semestrale de san-

tuario, który od 1906 r. rejestruje 
nazwiska tych wszystkich, którym 
pomogły modlitwy przy grobie 
świętego.

Wspomniałam wcześniej o 
świecie Mikołaja ustanowionym na 
dzień. 9 Maja. Zanikło ono na rzecz 
święta Mikołaja obchodzonego w 
grudniu.

Również grudniowe święto 
Mikołaja miało charakter paster-
sko-chłopski, dowody znajdujemy 
na przykład u Mikołaja Reja:

“Alboć wezmą albo co daj

jak kazał św. Mikołaj

Bo jeśli mu barana dasz

Pokój od wilków masz”

Organizowało wówczas pro-
cesje i nabożeństwa. Punktem kul-
minacyjnym była organizowana 
6 grudnia wieczornica, podczas 
której śpiewano hymn i spożywano 
wystawny obiad, suto zakrapiany 
piwem, bo Mikołaj nazywany był 
także bogiem piwnym. Dlatego upi-
janie się w jego święto było niejako 
rytualnym obowiązkiem. Trzeźwość 
była tego dnia bardzo źle widziana.

Sensem grudniowego święta 
było dziękczynienie za ukończone 
prace polowe, zebrane plony i inau-
guracja odpoczynku trwającego aż 
do wiosny. Ofi ary wówczas składane 
dały początek wkładania dzieciom 
do butów słodyczy. 

W 1968 roku odbyła się rewiz-
ja łacińskiego kalendarza I padło 
pytanie czy św. Mikołaj naprawdę 

Historia
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jest święty. W Turcji Od 1983 od-
bywa się wiec coroczne sympozjum 
św. Mikołaja, które ma za zadanie 
prace nad pokojem na świecie. 
Za szczególne osiągnięcia na tym 
polu nadawana jest specjalna na-
groda, Św. Mikołaja. A 68 w 1991 
r., powstało stowarzyszenie św. 
Mikołaja promujące pokój, przyjaźń 
i braterstwo. 

                                             
             

   Święta Bożego Narodzenia 
1943 roku zapowiadały się „bib-
lijnie”.  Przez na wpół zerwany 
dach zrujnowanej synagogi padał 
mokry śnieg.  Zaszyci po uszy w 
stercie słomy, którą podrzuciła tu 
jakaś życzliwa dusza, nasiąkaliśmy 
z wolna wilgocią.  Zwabiony naszą 
obecnością, przyplątał się bezpański 
kundel.  Witał nas w  słomianej 
pościeli pod ścianą z pięcioramienną 
gwiazdą na odrapanym tynku.  Było 
niemal jak w betlejemskiej stajen-
ce.  Niczym Trzech Króli przygnało 
nas tu z daleka. 

Jeszcze pod koniec listopada 
1943 roku – ja, 12-to letni wyrostek, 
starsza o rok siostra Irena, brat 
Jędruś, niespełna 5-co letni pędrak 
i nasi rodzice uciekaliśmy przed 
ukraińskimi „rezunami” z Równego 
na Wołyniu.  Ulice 40 tysięcznego 
wówczas miasta zatłaczały  hit-
lerowskie dywizje  Panzer Waffen. 
Wciąż groźne „wściekłe psy” 
lizały tu rany po porażce w jed-
nej z największych bitew II Wojny 
Światowej pod Łukiem  Kurs-
kim.    Dutsche Soldaten nie przy-
pominali już tych  butnych z blitz-
krieg i drang nach osten w 1941 
r.  Radość była patrzeć na ich 
zabłocone i postrzępione mun-
dury, zapadnięte twarze z paro-
tygodniowym zarostem  - ślady 
skrajnego wyczerpania.  Grozą 
wiało od oddziałów pancernych 
SS,   upokorzonych odwrotem,  ale 
jeszcze bardziej skłonnych kąsać 
z wściekłości. Przemykając się uli-
czkami trzeba było uważać by nie 
„podpaść”, bo życie ludzkie nie 
miało dla nich żadnej wartości.

   6 listopada  armia czerwo-
na wyparła Niemców z Kijowa i 

nacierała w kierunku Żytomierza, 
zaledwie 150 kilometrów od Rów-
nego.  W odwrocie niemieckich 
dywizji,  ukraińskie bandy UPA  
upatrywały szanse na samoistną 
Ukrainę bez Lachów i Żydów.  To-
talna rzeź  polskiej ludności zbliżała 
się z dnia na dzień.  Na obrzeżach 
miasta, w dzielnicach willowych, kto 
jeszcze nie zdążył uciec szedł pod 
nóż nacjonalistycznych „rezunów”.  
Wysiedleni przez Niemców z luksu-
sowego domu do zdewastowanej, 
śródmiejskiej rudery po wymor-
dowanej rodzinie żydowskiej, 
byliśmy jak na ironię jeszcze zabez-
pieczeni obecnością  koczujących  
tu frontowców. Biły jednak już os-
tatnie dzwony do ucieczki.

     Słono przepłacony urzędnik 
kolejowy, w transporcie towarowym 
do Generalnego Gubernatorstwa, 
podczepił  nam dodatkowy wagon.  
W końcowych dniach listopada, o 
świcie, z bagażem ile, kto potrafi ł 
unieść,  chyłkiem by  nie spostrzegła 
nas ukraińska straż kolejowa, 
ładowaliśmy się do bydlęcego wa-
gonu.  Z paroma innymi rodzinami, 
o głodzie, chłodzie ruszyliśmy w 
nieznane, bez żadnej gwarancji na 
przeżycie.  W nieustannym strachu 
(podróż to już osobne opowiadanie) 
dotarliśmy do Krakowa.  Nie poz-
wolono  nam jednak  opuścić stacji 
i wagon  skierowano do Miechowa.  
W Miechowie  zaś   przeładowano 
na dychawiczną, wąskotorową 
ciuchcię do Działoszyn;   dalej już 
nas nie posłano, bo tam  kończyły 
się kolejowe rozjazdy.  W miastecz-
ku nie wiedziano, co z uciekiniera-
mi zrobić i tak znaleźliśmy  się na 
słomie  w zrujnowanej synagodze.

     

Edward Kamiński   Cóż to były za święta!

       Mikołaj 
w Polskim Domu

WspomnieniaFotoreportaż
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Nasz śpiewny, wołyński ak-
cent,  poniektórym tubylcom 
nasunął podejrzenia, co do naszej 
polskości.  Miejscowe chłopaczy-
ska z miejsca okrzyknęły nas 
Ukraińcami.  Nawet  pytano czy to 
prawda, że mamy czarne podniebie-
nia, co ponoć miało być oznaką złych 
psów.  Najgorsze mieliśmy jednak 
za sobą.  Nawet znak równości 
między ofi arą a katem, jaki nam 
dano nie miał znaczenia.  Z dwojga 
złego nowy kwaterunek był lep-
szy od błogosławieństwa ukraińską 
siekierą.   Intonując kolędę „w 
żłobie leży” nie traciliśmy nadziei na 
spędzenie świąt pod stałym dachem. 
Miejscowy obywatelski komitet po-
mocy uchodźcom  obiecał  jakieś 
normalne lokum dla wszystkich, ale 
z tym w miasteczku były prawdziwe 
trudności.

   W Działoszycach przed wojną 
przeważała zdecydowanie ludność 
żydowska, a w czasie okupacji nie-
mieckiej jeszcze ich przybyło.  Po 
włączeniu Górnego Śląska do Rze-
szy, wysiedlono Żydów do General-
nego Gubernatorstwa.  Dla wielu z 
nich  Działoszce stały się miejscem 
docelowym.  2 Września 1942 roku  
blisko 9000 Żydów z miasta i okol-
icy wywieziono do obozu w Bełżcu, 
a około 1500 starych i niedołężnych 
rozstrzelano na miejscowym cmen-
tarzu.  Trzy dni później zaczęło się 
polowanie na pożydowskie skarby.  
Hitlerowcy zrywali podłogi, bur-
zyli ściany w poszukiwaniu rzeko-
mych skrytek z kosztownościami. 
Resztę zniszczeń dokonali  miejs-
cowi „dobrzy chrześcijanie”.  Wyry-
wali okna i drzwi z futrynami, 
uzupełniali swoje zagrody kaf-
lami, cegłami z pieców i ścian.  W 
końcu nie  łamali przykazań bos-
kich, bo  przecież zabierali tylko 
tym, którzy „ukrzyżowali Chrys-
tusa”.  W mieście zostało niespełna 
2000 osób, ale nie było ani jednego 

pożydowskiego domu nadającego 
się do zamieszkania.

   Wreszcie dostaliśmy własny 
kąt.  Wprawdzie miał dach, ale w 
podłodze brakowało kilku desek.  
Jeden niezręczny krok i   przez 
powałę można było zlecieć do pi-
wnicy pełnej wody, bo fundamen-
ty domu opływała rzeczka zwana 
Sancygniówką.  Opowiadano,  że 
w maju 1937 roku, po oberwaniu 
się chmury, rzeczka o rozmiarach 
strumyka wylała zatapiając okolic-
zne domostwa na wysokość dwóch 
metrów.  Narożny pokój zde-
wastowanej kamieniczki był naszą 
jadalnią, sypialnią i kuchnią zara-
zem.  Z dwóch okien w narożnych 
ścianach jedno było bez szyb, dru-
gie  miało tylko framugę. Braki te 
uzupełnił miejscowy stolarz dop-
iero  po świętach, bo nie nadążał z 
zamówieniami.  Szczęśliwym tra-
fem były drzwi zamykane  na ha-
czyk.  Okna natomiast  trzeba było 
zasłaniać kocami; jak się później 
okazało były strategicznymi punk-
tami obserwacyjnymi.  Ożywiony 
w tym rejonie ruch partyzancki 
kilkakrotnie sprowadzał  na mia-
steczko nalot karnych batalionów 
niemieckich.  Lotem błyskawicy 
roznosiło się hasło Niemcy!!, Albo 
jeszcze gorzej – Własowcy!!.  Kto 
żył, rzucał wszystko.  W śmiertelnej 
panice  gnał w okoliczne zagony.  
Okna nasze wychodziły właśnie  
na stronę skąd mogli nadejść hit-
lerowscy siepacze. 

   Pomijając usterki, rezydencja 
nie pozbawiona była urządzeń kom-
fortowych.  Chwała ludziom do-
brej woli – komitet pomocy, mimo 
skromnych możliwości, dwoił się i 
troił,  by zaspokoić naszą tęsknotę 
do pałacu.  Rozhuśtaną drabinę 
na piętro zastąpiono drewnianymi 
schodami.  W  przepierzeniu przed-
sionka pojawiła się toaleta i kran z 
bieżącą wodą.  Miejsce zburzonego 

pieca kafl owego  zajął  przenośny 
piec kuchenny z rurą.  Brak jednej 
nogi uzupełniały podstawione cegły, 
miał za to zbiornik na wodę obok 
paleniska.  Była, więc ciepła woda, 
znalazła się też miednica i wiadro.  
Pokój wyposażono  w stół, tabo-
ret, krzesło oraz łóżko, na którym 
można było siedzieć przy stole.   Pod 
ścianami na podłodze leżały  dwa 
sienniki wypchane świeżą słomą.  

   Błogie ciepło z rozgrzanej 
płyty kuchennej przywracało 
sens i barwę życiu.   Grzech 
było oczekiwać więcej.  Jest jed-
nak coś w naturze człowieka, że 
gdy  osiągnie jedno,  chce czegoś 
więcej.   W synagodze  na słomie 
zapychaliśmy puste brzuchy 
darmową grochówką, na przemian 
ziemniaczanką i chlebem powszed-
nim.  Po przeprowadzce byliśmy 
już na swoim.   Kilka pierścionków, 
kolczyków i  wartościowe drobi-
azgi przejedzone zostały jeszcze 
na Wołyniu. Za ostatnie marki  
ojciec zdecydował się wyjechać 
do Warszawy.  Miał tam swoich 
dłużników jeszcze z przed wojny. 
Nie wracał.  Dzień po dniu mijał 
bez wieści.  Mógł być zagarnięty w 
łapance ulicznej lub w pociągu jak 
setki innych codziennie.   Warsza-
wscy muzykanci uliczni śpiewali 
pod nosem Niemców: 

... Im kultura nie zabrania robić 
takie polowania

Mama pocieszała nas młodych, 
ale ukradkiem popłakiwała sądząc, 
że nie widzimy.   Święta były tuż, tuż, 
a nie było,  co do garnka włożyć.  Z 
pomocą przyszedł handel wymien-
ny.  Miejscowej sklepikarce wpadła 
w oko sukienka  mamy.  Trochę ją 
oszwabiła, bo  produktów w zami-
an dostała niewiele.  Widmo total-
nego postu zostało  jednak odro-
czone przynajmniej na najbliższe 
dni.  Zaczęły się przygotowania 

Wspomnienia cd
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do wigilii.   W podzielonych zada-
niach mnie przypadło zgromadze-
nie drewna do kuchennego pieca 
i zawieszenia gałęzi jodłowej pod 
sufi tem.  Na ustawienie drzewka 
nie było miejsca.  Jędruś - młodszy 
braciszek, z pasków kolorowej 
bibułki sklejał koślawy łańcuch 
choinkowy.  Miał też przykazanie 
nie przeszkadzać, bo wiercił się 
jakby mu, kto wkręcił korkociąg w 
siedzenie.  Irenie dostała się rola 
kuchcika.

   W naszym jadalno-sypial-
no-kuchennym salonie działy się 
rzeczy pojętne tylko zmysłem po-
wonienia.  W atmosferze właściwej 
pracowniom wielkich mistrzów 
sztuki, powstawało dzieło ku-
linarne na miarę najlepszych 
wzorów kuchni staropolskiej,  z 
której najbardziej zapamiętałem  
początek jakiegoś przepisu:  weź 
czysty garnek.  Mama jak w tran-
sie twórczym gotowała, mieszała, 
siekała, próbowała i przyprawiała. 
Szczypta tego, szczypta owego.  
Padały krótkie polecenia: obrać to, 
obrać tamto, podgrzać, ochłodzić, 
odcedzić, pokropić, dosmaczać, 
posypać, odstawić.  

   Z pierwszą gwiazdką niecier-
pliwie  wypatrzoną przez Jędrka  
za oknem, zapłonęły świece.  
Ukazał się stół nakryty białym ob-
rusem. Stół niezwykły, a na nim 
12 potraw.  Dwanaście potraw wy-
czarowanych z główki kapusty, 
kilku cebul, pęczka marchewki, 
paru buraczków, ziemniaków, tartej 
bułki, zacieru pomidorowego, mąki, 
odrobiny przypraw i tylko mamie 
wiadomo, z czego tam jeszcze.  
Magia stołu  zaczarowała obskurne 
wnętrze. Zniknęły obite tynki ścian i 
dziury w podłodze.  Nic to, że obrus 
był  tylko czystym prześcieradłem 
z łóżka, że każdy wyszczerbiony 
talerz był z innej parafi i, a noże i 
widelce już dawno winny odejść 
w stan spoczynku.  Barszczyk nie 
zdążył jeszcze naciągnąć koloru 

z czerwonych buraczków, a dwa 
solone śledzie z beczki za krótko 
moczyły się w słoiku.  Nic to, że 
dania z ryb były tylko mamie znaną, 
jarską  kombinacją  jarzyn i przy-
praw.  Smakowały jak ryba.  Trady-
cja 12 potraw wigilijnych została 
zachowana.

   Kiedy minęło pół godziny po 
przyjeździe ostatniego pociągu z 
Miechowa wiedzieliśmy, że ojca na 
wigilii nie będzie.  Talerz czekający 
na niego na stole naprowadzał  
najgorsze przypuszczenia.   Po-
zostanie dla niespodziewanego 
gościa – powiedziała mama.  Zwy-
czaj ten zawsze przestrzegano 
w naszym domu.  I w tej chwili 
poderwały nas odgłosy ciężkich 
stąpań po schodach.  Po chwili łomot 
do drzwi.  Można było domyślić 
się, że to nie ojciec, ale zasuge-
rowani oczekiwaniem rzuciliśmy się 
wszyscy do otwierania.  Tato!, Tato! 
- Podskakiwał radośnie Jędrek.  ...  
W drzwiach stał niespodziewany 
gość – w mundurze wermachtu, w 
hełmie, z wymierzonym w nas pis-
toletem maszynowym.  Licht ste-
hen !   Die Fenster ... nicht gesch-
losen ! - wykrzykiwał.  Zamarli z 
przerażenia nie wiedzieliśmy, o co 
chodzi.  Szprechen Sie Deutsche 
-  zapytał ?  Nein  - wykrztusiła 
mama.   Zawrzyjcie okno – 
powiedział już łagodniej.  To pan 
mówi po polsku? – Zapytała zdu-
miona mama. Dopiero wtedy 
zobaczyliśmy koc na oknie, uchy-
lony w poszukiwaniu gwiazdki na 
niebie.  Obowiązywało  całkowite 
zaciemnienie.   Szwab rozejrzał się 
po pokoju  i widząc, że tu partisane 
bandit  mu nie grozi, zaczął mówić 
jakimś dziwnym dla nas językiem 
i akcentem.  Ja, po polsku tyż po-
radza. Boch jest Ślązok a nie Nie-
miec.  Terozkij tam Deutsche 
Reich.  Do wermachtu mnie wzieli  
i poradzić żech nic nie mógł.  - To 
proszę niech pan wejdzie, usiądzie 
z nami – zapraszała mama.  U nas 

taki polski zwyczaj.   - Jo to znam  
- przerwał jej.  Zdjął z głowy hełm, 
zaczął, przecierać oczy.  - Jo tyż 
chcioł być z mojo Frelka na święta – 
mówił powstrzymując łkanie.  Ino, 
że te pierońskie fryce wdycki som 
pierwsze.   Nie chciał pozostać   - 
pójda już, bo kamrat na dole cze-
ka.  Jak szrajbnie raport, że jo tu 
z Polakami tak godom, to bych  
na wschodnim froncie wylądował.  
Tam terozki ales caput.  Ostańcie 
z Bogiem, a niech wos wynagrodzi 
za to krzywda  co  Niemce wom 
narobili.

   Nim zasiedliśmy do wiecze-
rzy, mama pomodliła się za duszę 
swoich pomordowanych rodziców 
na Wołyniu.  Dziadka skrępowanego 
drutem kolczastym zastrzelono 
przy furtce ogrodu, a babci głowę 
przepołowiono siekierą.  Smutne 
było dzielenie się opłatkiem i kiedy 
mama zaczęła kolędę „Bóg się 
rodzi” a potem „Boże coś Polskę”, 
głosy utknęły nam w krtani,  łzy 
cisnęły się do oczu.  Nie było w 
tym rozpaczy. Przynosiły ulgę 
napięciu, jakie towarzyszyło nam 
nieustannie.  

   Ojciec powrócił z Warszawy 
następnego dnia. Spóźnił się, ale 
umknął  obławie na dworcu kole-
jowym. Przywiózł trochę wędliny 
i drobne upominki gwiazdkowe. 
Radości nie było końca. 

   Teraz, po latach  przy wigili-
jnym  stole, odżywa pamięć o tam-
tej wieczerzy okupacyjnej w 1943 
roku. Ach cóż to były za święta!

Strony
redaguje Ewa Caputa. 
ecaputa@shaw.ca 
tel 250 220 1888.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za 
poglądy autorów. 
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 Z perspektywy czarnego 
kwadratu, gdyż genezą archilimów 
jest czarny kwadrat, jak po jakimś 
straszliwym wybuchu, świat roz-
pada się na kawałki. Z nich pow-
staje nowa pulsująca przemianami 
rzeczywistość utrwalona w archili-
mach. Są, więc archilimy jakby za-
trzymanym w miejscu dynamicznym 
procesem zmian zachodzących w 
świecie, który rozpadł się na wi-
zualne fragmenty układające się w 
zaskakujące konfi guracje rządzone 
pozorną przypadkowością chaosu. 

Tadeusz Sawa-Borysławski, 
architekt artysta, który postrze-
ga świat przez pryzmat nauki i 
artystycznych przeczuć, zafas-
cynowany jest zagadnieniem cha-
osu. Wierząc, że to chaos rządzi 
światem, TSB projektuje dzieła 
wyznaczane mikrokosmosem ar-
chitektury. Od urodzenia związany 
z Wrocławiem jest autorem bu-
dynków nadających miastu nowy 
krajobraz; jako grafi k, posługując 

Ewa Korzeniowska

        Archilimy 

zuje rzeczywistość pozbawionych 
pozornie związku fragmentów ar-
chitektury (utrwalonych na kliszy, 
następnie komponowanych na 
ekranie komputera) i poddając 
je obróbce buduje z nich odrębne 
istnienia. W procesie nielinearnej 
konfi guracji, ze znajomych el-
ementów układanych w porządku 
linearnym wyznaczającym 
dwubiegunowość czasu - od 
przeszłości w przyszłość - powstają 
nowe struktury wyznaczające jego 
wieloprzestrzenność. 

Archilimy tworzą nie tylko nową 
artystyczną rzeczywistość, ale - 
posługując się językiem architek-
tury - zmieniają swą tożsamość, 
przechodząc w kolejne byty o 
odrębnym charakterze. Jako 
wydrukowane na płótnie, obszyte 
frędzlami makatki, żyją życiem 
całkiem innych przedmiotów, ale 
też - we Wrocławiu - nieobcych: w 
wielu poniemieckich domach wiszą 
huculskie kilimy. I dalej - przechodzą 

się fotografi ą, wizualnie rozbiera 
miasto na przypadkowe kawałki, 
na te, które od dawna istnieją we 
wrocławskim krajobrazie, przy 
czym materiałem wyjściowym jest 
dla TSB wrocławska architektura 
modernistyczna. W początkach 
XX wieku Wrocław

 był polem 
doświadczalnym architektów nowe-
go pokolenia budujących „szklane” 
i żelbetowe domy, które są dziś 
częścią światowego architektonicz-
nego dziedzictwa. Wyrosły w cieniu 
tych budynków wrocławski artysta 
posługuje się techniką wizualnej ich 
dekompozycji na elementy, które 
zmieniają swą funkcję i semantyczną 
zawartość, wyznaczając nową 
indywidualną przestrzeń. Elementy 
te - użyte jako medium - są tak 
plastyczne, że w procesie twórc-
zym z łatwością ulegają kolejnym 
przeobrażeniom istniejąc na przem-
ian w realnym świecie i wirtualnej 
rzeczywistości. Posługując się XXI 
–wieczną technologią, TSB anali-

Sztuka
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kolejną metamorfozę, gdyż z ob-
razów z komputerowej drukarki 
wchodzą w fazę rękodzieła. Stają 
się unikatowymi tkaninami. Ale - 
myślę - to nie koniec ich przygody 
z chaosem. 

Co będzie dalej z utkanymi już 
archilimami? Dowiedziałam się od 
ich twórcy, że będą one stanowić 
wyposażenie wnętrz w kolejnym 
artystycznym zamierzeniu p.n. 
„Metropolis”. Będzie to projekt, w 
którym posługując się fotografi ą 
artysta zamierza budować miasto 
złożone z nakładających się na sie-
bie wyrwanych z kontekstu frag-
mentów otaczającego nas świata. 
Abstrakcja stanie się w tym pro-
cesie wyrazistą bogatą w treści 
metaforą. 

Istotą archilimów jest więc cha-
os ilustrujący różnorakie mikrokos-
mosy: miasta, historii, ludzkiego 
losu. Poprzez transformacje, jakie 
zachodzą w procesie ich powstawa-
nia rozwija się niekończący się dia-
log między tym, co postrzegalne 
złożone z atomów i tym, co 
składa się z wirtualnych pikseli. 
Zawierają one jakby wizjonerską 
metaforą, pokazującą wrażliwemu 
odbiorcy wachlarz możliwych 
przyszłościowych przemian. 

Mimo, że efektem ostatecznym 
jest bardzo konkretny przedmiot, to 
jednak nie on jest ważny, a jedynie 
droga, jaką przebył on w procesie 
twórczym. Można by się pokusić, 
na o stwierdzenie, że ten zamysł 
zaczerpnięty został ze wschodniej 
idei reinkarnacji, gdyż archilimy 
powstają w procesie przeradzając 
się w coraz różne formy istnienia 
odzwierciedlając złożoność zagad-
nienia chaosu. Utkane dzieła są jed-
nym z wcieleń abstrakcyjnej pracy 
artysty, który w pracy posługuje się 
technologią i intelektem, ale wyko-

nanie ostatecznego dzieła zleca, 
komu innemu, kto pracuje w swoim 
medium wdrażając ten zamysł w 
życie, a tym samym ukonkretniając 
artystyczną myśl. 

Archilimy, kilimy, w swej 
miękkości i delikatności wełny 
zrodziły się z twardego żelbetu, 
zawierają w sobie chaotyc-
znie splątaną wielowarstwowość 
włókien. Jest w nich mistyka miejs-
ca, gdzie wschód spotka się z zacho-
dem, by stworzyć własny mikrokos-
mos z chaosu zdarzeń na rozdrożu 
światów. Wielowymiarowość i 
wieloprzestrzenność utkanego 
eksponatu odpowiada rytmowi 
dzisiejszego życia i daje wyraz 
zaangażowanej świadomości arty-
stycznej, której odkrywaniem 
zajmować się będą teoretycy sztuki 
nowatorskiej. Wiele będzie tu in-
terpretacji, ale należy pamiętać, że 
swą ostateczną formą jest kilim, a 
więc przedmiot bliski człowiekowi. 
Jego istnienie dowodzi, że sztuka 
awangardowa ze swym językiem 
intelektu pełni nie tylko funkcje art-
ystyczne i społeczne, ale również - 
użytkowe. Proces kształtowania się 
nowej sztuki w imię celów czysto 
estetycznych wydaje się należeć do 
przeszłości. W dobie wzrastającego 
zagrożenia utraty tożsamości, sztu-
ka znów staje się zaangażowana. 
Dlatego najważniejszą jej cechą 
jest próba nowego porządku świata. 

Tadeusz Sawa-Borysławski po-
czynając od czarnego kwadratu 
rozumie, że porządek wyznaczany 
jest wszechobecnością chaosu.

Wystawa pt. Geometria Chaosu  
pokazywana była w lipcu 2008, w 
Galerii Foto Medium Art  w Krakowie

P.K.Page

Mimi przypomina 
sobie 

jak była fotelem
Mimi chciałaby móc dokładniej to sobie 
przypomnieć.  Czas zamazuje kontury. 
Czytała wtedy akurat Wolf Solent Joh-
na Cowper Powysa – książkę, która wy-
warła na niej ogromne wrażenie.  Ale 
coś w tej książce było takiego, co wyda-
ło się jakby przedsmakiem jej własnego 
przeżycia, kiedy to poczuła się fotelem. 
Totalna zmiana tożsamości.  (Czyżby to 
przypadek „skradzionej tożsamości”?)  
Działo sie to za czasów, gdy Mimi była 
Gosią – w okresie, jak sądzi, kiedy naj-
mocniej stała nogami na ziemi.  Pamię-
ta, że siedziała w jadalni u rodziców i 
wpatrywała się w dębowy fotel.  Patrza-
ła i patrzała, jak gdyby fotel ten zajmo-
wał zarówno plan pierwszy, jak i tło – 
stanowił jedyny punkt ogniskowy sku-
piający wzrok w obrębie całego poko-
ju – ba, całego świata.
Przechodzenie od patrzenia do stawa-
nia się odbywało się – oglądając to z 
pozycji obecnej – stopniowo.  Najpierw 
poczuła kompletny przewrót molekuł w 
całym ciele – jak gdyby nagle zapano-
wała w niej zamieć.  A kiedy zawieru-
cha ucichła, napięcia utrzymujące po-
szczególne elementy fotela  w jedną ca-
łość – wstąpiły w nią.  Złącza poręczy z 
oparciem, łącza nóg z siedzeniem, prę-
ty przytrzymujące nogi, kliny spinają-
ce całość – był to bowiem mebel bardzo 
szlachetnej konstrukcji.
Odczuła nawet przemianę klasy – ze 
średniej w arystokratyczną.
Z początku sztywność fotela sprawia-
ła jej niewygodę, rychło jednak stwier-
dziła, że całkiem swobodnie się w niej 
zadomowiła.  Jakby to było jej natural-
nym przeznaczeniem.  Cóż za ironia – 
myśli Mimi – że oto poznałam duszę fo-
tela, a nie znam swojej własnej.

(z tomiku „You are Here”)
Tlumaczenie Anna Galon
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Nie wolno polować na wielo-
ryby w stanie Oklahoma !

 To nie dowcip, ale  obowią-
zujące zakazy prawne.  W najbliż-
szym miejscu od granicy tego 
śródlądowego stanu do wybrzeży 
Zatoki Meksykańskiej, poprzez 
rozległy Texas  jest ponad 450 ki-
lometrów w prostej linii.  Podob-
ny zakaz łowienia obowiązuje w 
pustynnej Arizonie. Nie trzeba 
się jednak  obawiać.  Po pier-
wsze,  w tamtejszych wodach nie 
uświadczysz wieloryba, chyba, że 
w pijanym widzie;  po drugie,  to 
po pierwsze wystarczy, by nie 
wejść w kolizję z prawem.   Zakaz 
upijania ryb najwidoczniej sięga 
czasów prohibicji, kiedy to skon-
fi skowany alkohol beczkami wyle-
wano do rzek. Prawo jednak nadal 
obowiązuje.   Nie zawadzi natomi-
ast ostrożność, by nie naruszyć 
innych praw stanowych w USA, 
niektórych jeszcze z XIX-go wieku, 
obowiązujących do dzisiaj.

Corocznie wszystkie szcze-
ble rządów: federalnego, stano-
wych i lokalnych zarządów miejs-
kich, obdarzają Amerykanów 
150-ma tysiącami nowych prz-
episów prawnych i 2-ma mil-
ionami zarządzeń.  Wiele z 
nich nieaktualnych już, ale nie 
odwołanych, to mieszanka nie-
prawdopodobnych nonsensów.  
Turystę odwiedzającego USA może 
zaskoczyć wyrok ( w większości na 
karę grzywny) za „przestępstwa”, 
które kłócą się ze zdrowym 
rozsądkiem lub, wydają się być 
dowcipem.  Wystarczy natknąć się 

na zbyt gorliwego szeryfa.

We współczesnych  czasach 
również zdarzały się ustawy lub 
próby wprowadzenia  niedorzec-
znych zarządzeń.  Na wyspie Rhode 
w latach 70-tych  zamierzano 
wprowadzić 2 dolarowy podatek 
od każdego stosunku seksualnego.  
Sprawa upadła z powodu kosztów 
instalacji odpowiednich liczników.

Po 43 latach „małpich procesów” 
w stanie Tennessee, dopiero w 
1968 roku zniesiono obowiązującą 
ustawę antyrewolucyjną i zaakcep-
towano teorię ewolucji.  Każdy, kto 
wcześniej ośmielił się twierdzić, że 
człowiek nie wywodzi się wprost 
od Adama i Ewy z Raju, mógł być 
ukarany.

Kiedy aktor Clint Eastwood, 
wielki amator lodów, został bur-
mistrzem miasta Carmel w Kalifor-
nii,  zniósł tam ustawę zabraniającą 
prowadzenia lodziarni w mieście.   
Z lodami związane jest też inne 
zarządzenie w Lexington, Kentucky, 
gdzie nielegalne jest noszenie w 
kieszeni rożka wafl owego.  Przy-
puszczalnie obowiązuje to zwłaszcza 
młodzież męską.

Zabrania się wypychania cza-
pek pierzem z indyka  w Rum-
ford, Maine, nie wolno też pogryźć 
właściciela, od którego dzierżawi się 
ziemię lub wynajmuje mieszkanie.  
Surowo wzbronione jest wie-
szanie bielizny damskiej i męskiej 
obok siebie w stanie Minnesota.  
Czyżby obawiano się, że spowoduje 
to nielegalną produkcję koszulek 
dziecięcych?

Edward Kamiński

Uwaga Turyści !

Prawo zabrania prowadzenia 
samochodu z osłoną na oczach w 
Birmingham, Alabama.  W świetle 
tego, co wydarzyło się w Jackson, 
Mississippi, przepis ten wydaje 
się całkiem sensowny.  Policja 
zatrzymała tam na drodze samo-
chód jadący zygzakami.  Okazało 
się, że kierowca jest niewidomy, ale 
wszystko wyjaśniło się pomyślnie.  
Pasażer siedzący obok kierowcy 
oświadczył, że był zbyt pijany by 
prowadzić samochód.  Poprosił, 
więc  niewidomego przyjaciela i 
mówił mu jak ma jechać, (do kom-
pletu w samochodzie brakowało 
tylko głuchego).  Z pojazdami 
związane są też inne zarządzenia:  
zabronione jest przewożenie 
pasażerów na dachu taksówki w 
Youngstown, Ohio, a w  San Anto-
nio, Texas,   przejazd autobusem  - 
małpom.  W mieście Gary, Indiana,  
podlegają karze osoby w autobu-
sie, które jadły czosnek mniej niż 
4 godziny przed jazdą.  Taki  sam 
przepis dotyczy widzów teatral-
nych.  W pociągu, na trasie North 
Carolina zabronione jest picie mle-
ka. (Prawo nie wspomina o moc-
niejszych napitkach).  

Fryzjerzy w Waterloo, Nebraska 
mogą utracić pozwolenie na prow-
adzenie zakładu po zjedzeniu cebuli 
między godziną 7 a 19,  a w Elkhart, 
Indiana,  zabrania się    fryzjerowi 
obcięcia ucha dziecku.

Pojemniki na śmieci są przed-
miotem wielu przepisów prawnych.  
Przestępstwem jest kopanie po-
jemników w Nowym Orleanie; sia-
danie na nich w Montgomery, Ala-
bama; wyrzucanie ich oknem z 
pierwszego piętra w Savannah, 
Georgia.  Można przypuszczać, że 
zarządzenie  to pochodzi jeszcze z 
czasów, gdy w Savannah nie było 
wyższych zabudowań.  Nielegalne 
jest udzielanie miejsca w pojemni-
kach sąsiadom w Huntington, West 

Felieton
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Virginia; zabieranie pokryw bez 
pozwolenia właściciela lub zgody 
zarządu miejskiego w Seattle, 
Washington.

Cała gama zarządzeń dotyczyła 
obyczajności.  Przez wiele lat w 
Pensylwanii, mąż mógł lać żonę, ale 
nie po godzinie 10 wieczorem,  w 
Alabama natomiast do roku 1871, 
legalnie żonę udusić, bez żadnych 
ograniczeń czasowych.  Nie można 
odmówić logiki projektodawcom 
prawa.  Podczas gdy żona  bita po 
godzinie 10 przerywała  sen oto-
czeniu,  żona duszona nie mogąc 
wydobyć z siebie głosu, świętego  
spokoju nie zakłócała.  W kilku 
miejscowościach New England 
obowiązywał nawet cennik za wy-
kroczenia dla gentelmenów.  Mogli 
oni dopuszczać się następujących 
występków, wycenionych w każdej 
grupie na 10 dolarów grzywny:  
skłamać 8 razy, przeklinać 4 razy,  
obić małżonkę 2 razy i tylko raz 
skrytykować sąd. 

W Portland, Maine,  mężczyzna 
popełnia  przestępstwo łaskocząc 
damę pod podbródkiem miotełką 
z piór do odkurzania.  Innych par-
tii anatomii damskiej,  do odku-
rzania, prawo nie wymienia.  W 
Alabama wykroczeniem jest nosze-
nie sztucznych wąsów w kościele.   
Wywołuje to śmiech u pobożnych i 
odciąga uwagę od ceremonii.  No-
cowanie w ogrodowym wychodku 
sąsiada  jest przestępstwem w San 
Jose, Kalifornia.  W tym wypadku 
noc spędzona w areszcie musi być 
przyjemną odmianą.

Na wspomnianej już Rhode 
Island, dentyście, który przez 
pomyłkę usunie pacjentowi nie-
właściwy ząb,  miejscowy kowal 
upoważniony jest do wyrwania 
takiegoż zęba dentyście.  Pacjen-
tom jednak zabrania się wyrywania 
zębów dentyście w Yukon Oklaho-

ma. I słusznie, w przeciwnym wy-
padku wszyscy dentyści przekla-
syfi kowaliby się na pediatrię, gdzie 
jest mniej do wyrywania.

Prawo stanowe  USA dużo prze-
pisów poświęca damskiej modzie.  
W Owensboro, Kentucky, kapelusz 
damski przed zakupem musi wpierw 
przymierzyć mąż kobiety. Wielce 
rezolutne jest  prawo w Saco, Mis-
souri, zakazujące damskich kape-
luszy, które mogą przestraszyć 
lub onieśmielić osobę, dziecko lub 
zwierzę.  Zakaz ten miał szcze-
gólne znaczenie w czasach  po-
jazdów konnych, zanim wyparły je 
auta.  Drakońskie prawo wprowa-
dzono w Joliet, Illinois, zabraniające 
kobietom nabycie więcej niż 6-ciu 
sukni w jednym sklepie.  Piosen-
karka  Madonna, ukazująca się 
na scenach  w strojach plażowo 
niekompletnych, powinna omijać 
występy w Charlotte, North Caroli-
na.  Prawo nakazuje tam w każdym 
czasie ukrywanie powabów stro-
jami  o łącznej długości, minimum 
16 jardów.  W Helen, Montana, art-
ystki w tawernach i nocnych klu-
bach zobowiązane są do noszenia 
strojów ważących nie mniej niż 3 
funty i 2 uncje.   Projektodawca-
mi tego przepisu z całą pewnością 
byli mężczyźni, bo tylko oni mo-
gli wymyślić mierzenie damskich 
przyodziewków na wagę.  Tańce 
w publicznych miejscach Norfolk, 
Virginia, bez gorsetów są surowo 
zakazane, jak  również poprawia-
nie ich  w czasie tańca. W tym 
wypadku prawo pomija tradycję 
ludowych hasań, w czasie, których  
przypadkowe wypadnięcie biustu z 
krępującego stroju  było dodatkową 
atrakcją zabawy. Odmiennie regu-
luje te sprawy, zarządzenie w sta-
nie Iowa zabraniające noszenia 
gorsetów.  Specjalnie zatrudniony 
inspektor puknięciem pod żebro 
sprawdzał czy prawo jest respe-
ktowane. Był to, więc ofi cjalny „ma-

cant”, prawdopodobnie działający i 
po godzinach pracy.  Damskie ko-
szule nocne uznano w St. Louis, 
Missouri  jako przeszkodę w czasie 
nocnego pożaru.  Przepis nakazuje 
tam, by w takich wypadkach panie 
były kompletnie ubrane.  Przepis 
ustanowiono prawdopodobnie po to, 
by strażacy koncentrowali się raczej 
na gaszeniu ognia.  Kilka kiecek do 
przymiarki, mały makijażyk i straż 
ogniowa była gotowa do akcji.      

W Turystyce po Stanach Zjed-
noczonych szczególnie należy 
przestrzegać następujących 
przepisów:

1.   W Detroit nielegalne jest 
przywiązanie aligatora do hydrantu 
przeciwpożarowego.

2.   Za przymocowanie słonia 
do ulicznego zegara parkingowe-
go w Orlando,  Floryda, należy   
zapłacić  jak za samochód.          

3.   W Kentucky nie wol-
no strzelać z nie nabitej broni.   
(Jest to  nie znany dotąd przypa-
dek  zwany niewypałem.)  Onegdaj 
mówiło się w Polsce,  że Jak Pan 
Bóg dopuści to i z kija wypuści.

5.     Porozumiewanie się języ-
kiem angielskim jest w Illinois nie-
legalne.   Ofi cjalnym  językiem jest  
tam amerykański. 

O kanadyjskich prawach pro-
wincjonalnych z czasu prohi-
bicji,  wspomina Melchior Wańko-
wicz w swoich  Reportażach za-
granicznych z roku 1949.

         „ .... W Kanadzie 
natknąłem się w każdej prowincji 
na prześmieszne przepisy.  W To-
ronto zaprosiłem trzy osoby na 
dancing.  Podano cztery koktajle.  
Jena z pań powiedziała, że takiego 
koktajlu nie pije.  Poleciałem, więc 
przynieść inny, ale kelner nie miał 
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prawa postawić piątego kielisz-
ka., Musiałem, więc pośpiesznie 
ten odrzucony koktajl wypić.  Przy 
wjeździe do Quebec zakwestio-
nowano w wozie nie otwartą butelkę, 
musiałem ją rozpieczętować i 
nadpić..  W stanie Manitoba, zo-
baczywszy w barze znajomych przy 
innym stoliku, chciałem się do nich 
przysiąść ze swoją butelką piwa, 
ale kelner uchwycił mnie za połę: 
nie można przenosić butelki.  A 
ktoś mi opowiadał, że gdy stanął w 
hotelu w prowincji Prince Edward, 
portier zapytał go, ilu potrzebu-
je recept; zaradny hotel miał do 
rozporządzenia lekarza, który na 
poczekaniu wystawiał recepty na 
napoje wyskokowe”.

 Na zakończenie jeszcze jeden, 
najnowszy kwiatek z prawnej łączki, 
z października br.:

TheDaily Telegraph  donosił,  że 
senator  Ernie Chambers ze sta-
nu  Nebraska  pozwał do sądu 
Pana Boga, by Stwórca wstrzymał 
śmierć, zniszczenie i terroryzm na 
Ziemi.  Sędzia Marlon Polk z Sądu 
Douglas County oświadczył,  że 
zgodnie z obowiązującym prawem, 
przed wszczęciem postępowania, 
pozwany musi otrzymać zawiado-
mienie o przewodzie i upoważnić 
swego adwokata do obrony.  Nie 
można, więc zaskarżyć Pana Boga, 
ponieważ nie ma On ustalonego 
adresu.  Senator przedstawił na 
to argument, że skoro sąd uznaje 
istnienie Pana Boga, tym samym 
uznaje jego wszechobecność i 
wszechwiedzę.  Skoro, więc wie On 
wszystko, wie też o sprawie przeciw-
ko niemu.

Jeżeli rozprawa odbędzie 
się, będzie to precedens w skali 
światowej.  Obawiam się jednak, że 
raczej dojdzie do powołania zespołu 
sędziowskiego i oskarżyciela przed 
Trybunał Niebieski.   Zaniecham, 

więc dalszych dociekań, by przy-
padkiem nie znaleźć się tam w cha-
rakterze sprawozdawcy  sądowego.

Zespół Folklorystyczny Białego 
Orła był na gościnnych występach w 
Vancouver i brał udział w koncercie 
zorganizowanym przez tamtejszą 
grupę taneczną, istniejący od 20 
lat zespół Polonez. Mimo, że jedna 
z zaproszonych grup nie dojechała, 
impreza przy pełnej widowni 
poruszała i rozbawiała publiczność 
i trwała prawie trzy godziny. 
Dochód z koncertu przeznaczony 
był na potrzeby tego zespołu, który 
obecnie zaczął być fi nansowo za 
siebie odpowiedzialny.
 Polonez to grupa dzieci i 
młodzieży licealnej i studentów 
prowadzona przez dwadzieścia 
lat przez małżeństwo, które 
kiedyś prowadziło grupę ludową w 
stalowej woli. W trakcie rozmowy 
powiedzieli mi, że są pasjonatami 
tańca, no i swojej grupy, z której są 
niesłychanie dumni. To samo mówili 
tancerze, młodzi ludzie, których 
ludowy taniec polski związał węzłem 
przyjaźni. Tancerze Poloneza nie 
tylko lubią razem tańczyć, ale lubią 
również spędzać ze sobą czas i tę 
też więź widać na scenie podczas 
tańca, który w ich wykonaniu i 
niebanalnej interpretacji jest na 
wysokim artystycznym poziomie. 

Tańce Poloneza, recytacje, tań-
ce baletowe i gra na fortepianie 
przeplatały się z występami naszej 
grupy, która dla Vancoverskiej wi-
downi zaprezentowała dwa różne 
programy złożone z kolęd. Jeden 
zestaw kolęd tradycyjnych w opra-
cowaniu  pianistki Ewy Stojek – Lu-
pin,  to stare kościelne pieśni, no-
stalgicznie i nastrojowe. W ich wy-
konaniu solistki prezentował moż-
liwości swoich silnych głosów, któ-
rych w zespole nie brakuje. Drugi 
zestaw kolęd ludowych, przygoto-
wany przez kilku członków zespołu 
oraz skrzypaczkę Małgorzatę Dźbik, 
pełen humoru i dynamiki w którym 
z kolei prezentowały się obok żeń-
skich, silne męskie glosy, rozbawił 
widownię, która nieomal zaczęłaby 
tańczyć przy świstach i gwizdach i 
dobrze granej muzyce. 

Oba tak różne od siebie wystę-
py zespołu o tak różnym nastroju 
w sali widowiskowej o znakomitej 
akustyce i elektronicznym sprzęcie 
wypadły bardzo dobrze, cały kon-
cert był udaną imprezą, a spotkanie 
z członkami Poloneza na bankiecie, 
ciekawym doświadczeniem. (E.C.)                                                                                        
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