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Nie zna śmierci Pan żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota!
Rozerwała grobu pęta 
Ręka święta.

Adamie! Dług twój spłacony,
Okup ludzki dokończony!
Wnidziesz w niego z szczęśliwemi 
Dziećmi twemi.

Nie skarby jakimi płaci,
Wszystko, co mógł stracić, traci.
Całą dla nas krew swą sączy, 
Dzieło kończy.

Próżno, żołnierze, strzeżecie,
W tym grobie Go nie znajdziecie.
Wstał, przeniknął sklepu mury 
Bóg natury!

On znowu na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
Jak drogo dzisiaj przybrana 
Kosztem Pana.

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam Panie,
Potem z Tobą królowanie. 
Alleluja.          

Franciszek Karpiński

      Strony
Victoria, marzec/kwiecień 2009 Nr: 10MAGAZYN ROZMAITOŚCI

Zarząd Stowarzyszenia “Biały Orzeł”
w Victorii

życzy wszystkim Polakom zdrowych i
pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pieśń 
o Zmartwychwstaniu 

Panskim

Miniatura z Kodeksu Baltazara Behema (1505)
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Biuletyn

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

Dom Polski, 90 Dock Street.

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 się 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 
.

 

3 maja 2009.        
 Dzień Matki w Domu Polskim

*

23 maja 2009
Zabawa wiosenna

*

20 czerwiec 2009
Zabawa Hawajska

*

30 sierpnia 2009  
Doroczny Piknik nad Elk Lake

*

27 październik 2009.
Półroczne Walne Zebranie 

Stowarzyszenia „Biały Orzeł”
*

31 październik 2009.
Zabawa Halloween

*

8 listopada 2009.
Akademia listopadowa

*

28 listopad 2009
Zabawa Andrzejkowa

*

6 grudzień 2009
Mikołaj

*

20 grudzień 2009
Kolacja Wigilijna

*

31 grudzień 2009
Zabawa Sylwestrowa

*

Kalendarium 10 YEARS
W E  A R E  C E L E B R AT I N G

OF SERVING YOU 
HEALTHY, HOMEMADE FOOD!

C o o k  N ’  P a n
POLISH DELI
Join us Friday & Saturday, April 3-4th
  Here at the Deli!
F o o d ,  M u s i c ,  a n d  P r i z e s !

Z a p r a s z a m y  n a  N a s z a  1 0  R o c z n i c e !

Dekoracja wnętrz          
monika2003k@yahoo.ca

Jajeczko 
        w 
  Domu 
Polskim
    Zapraszamy

 19 kwiecień 2009,

          godz. 16.

Święcenie Pokarmów

Sacred Heart Church

Wielka Sobota  11.04.2009

godz.  11:00
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Sobota wieczór, początek stycznia.  W 
kuchni Polskiego Domu szumi jak w ulu. 
Tradycja dzielenia się opłatkiem i świąteczny 
obiad w Domu Polskim w Victorii, to 
doroczny zwyczaj przyciągający dużo ludzi, 
dlatego przygotowania do tej uroczystości 
są szczególnie pracowite. Przy gotowaniu 
uwija się grupa woluntariuszy. Szefowa 
Stowarzyszenia, Jarka Piecuch, która 
przyszła do kuchni prosto z pracy, włożyła  
fartuch i zabiera się do krojenia pietruszki. 
Niestety funkcja prezesa Stowarzyszenia, 
polega nie tylko na krojeniu pietruszki. Przez 

- Będziemy mieli ogromnie dużą ilość 
pracy w nadchodzącym roku. I zabieramy 
się do roboty natychmiast. Już w 
przyszłym tygodniu, 8 marca, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet w Domu 
Polskim odbędzie się koncert, na który 
przyjeżdża gość z Vancouver. Kompozytor 
polski, Ryszard Wrzaskała będzie na 
fortepianie akompaniował pani Kamili 
Marczyk, która będzie śpiewała piosenki 
pana Wrzaskały. Zapraszamy wszystkich 
serdecznie. To będzie wspaniały koncert. 
Wypożyczamy nawet na tę okazję instrument. 
Oczywiście niczego sama nie zrobię. 
Zapraszam do pracy woluntariuszy, a tym 
wszystkim którzy pomagali mi w ubiegłym 
roku bardzo dziękuje. Byliście wspaniali.

W tydzień po wyborach odbyło się pierwsze 
zebranie, które trwało do 10:30. Jarka 
przyszła na nie po ośmiu godzinach pracy 
w swojej fi rmie. Prowadzone przez Jarkę 
zebrania zarządu są zawsze starannie 
przygotowane, odbywają się sprawnie i 
bezkonfl iktowo, nawet jeśli podczas obrad 
ktoś ma odmienne zdanie od innych. Podczas 
zebrań rozdziela się wykonywanie zadań 
poszczególnym osobom z zarządu. A spraw 
tych jest bez liku. Większość z nich załatwia 
Jarka w różnych agencjach i urzędach, 
ale również inne osoby z zarządu dostają 
swoją wyznaczoną sprawę czy sprawy 
do załatwienia. Na wszystko potrzeba 
wolnego czasu i dobrej woli wszystkich, 
którzy dobrowolnie wzięli na swoje barki 
sprawę  utrzymania i funkcjonowania 
Polskiego Domu. W ciągu pierwszego 
w nowej kadencji zebrania  ustalono i 
podjęto kilka ważnych decyzji, takich 
jak odnowienie polisy ubezpieczeniowej, 
sporządzenie nowej umowy pracowniczej,  
remontu mieszkania zajmowanego przez 
państwa Tatarków, składania podań do o 
dofi nansowanie, a także sprawy gaśnic, 
studzienek ściekowych, poczęstunku na 
koncercie i kilku innych, które trzeba 

 Sylwetki

ostatni rok  Jarka Piecuch zdążyła 
się  o tym przekonać. W marcu 
2008 roku, gdy Stanisław Planeta, 
po siedmiu latach, zrezygnował 
ze swojej funkcji i okazało się, 
że nie ma chętnych na prezesurę, 
Jarka Piecuch zgłosiła swoją 
kandydaturę, została przyjęta, 
i od tego momentu całkowicie 
zmieniło się jej  zycie

- Wiecie państwo, ja żyję Polskim 
Domem. Jestem tu każdego dnia. 
Właściwie nie mam prywatnego 
życia Czasem nie śpię, nie jem - 
powiedziała podczas Walnego 
Zebrania.
- To widać,  powiedział ktoś z sali, 
gdyż Jarka ma fi gurę młodocianej 
modelki. 

Jest  kobietą sukcesu, jak to się 
mówi po angielsku: self made 
woman. Przyjechała do Victorii 
z córką przed dwudziestu laty. 
Od piętnastu lat prowadzi 

własny zakład kosmetyczny. Ma duże 
doświadczenie w pracy z ludźmi. Wesoła, 
koleżeńska, ale potrafi  być ostra jak 
brzytwa. Jest profesjonalistką.  Wiedzą o 
tym ludzie z Zarządu Białego Orła, którzy 
są jej najbliższymi współpracownikami. W 
przeciągu roku  stworzyli zwarty zespół, 
który po wyborach 1 marca 2009 roku, 
zaczął drugą kadencję w minimalnie tylko 
zmienionym składzie. Nową twarzą w 
zespole jest Anna Ostrowska, która została 
skarbnikiem Stowarzyszenia. Ostatecznie w 
Zarządzie nadal przeważają kobiety, którym 
przewodzi  „Dama o Silnej  Dłoni”, Jarka 
Piecuch.

Jarka Piecuch

EWA CAPUTA

NIE TYLKO KROJENIE PIETRUSZKI
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załatwić lub przypilnować ich przebiegu. 
Ludzie chętnie podejmują się pracy, zgłaszają 
inicjatywy. Jarka umie zachęcać ludzi do 
pracy, ale sama pracuje równie intensywnie. 
Jest sprawnym managerem, dopilnowuje nie 
tylko terminów wysyłania podań, uiszczania 
płatności, ale również by tego by wszystko 
w Polskim Domu  działało jak należy.  Ma  
do pomocy również ludzi spoza zarządu, 
na których zawsze może liczyć, wśród nich 
jest mieszkającą na terenie Polskiego domu, 
Krystyna Tatarek, która wykonuje często 
jakieś telefonicznie przekazywane prośby 
czy polecenia prezeski.  

- Prowadzenie Polskiego Domu i 
przewodzenie Stowarzyszeniu to jakby 
się miało etat, albo jakby prowadziło się 
bussines. A ja przecież już prowadzę swój 
własny bussines, a więc jakbym miała dwie 
fi rmy, a jeszcze do tego pracuję społecznie 
na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w domu, 
której mieszkam. A spraw jest tyle i rzeczy 
dzieją się tak szybko, że trudno nadążyć. 
Moim największym marzeniem jest, by 
Polacy wzięli udział w paradzie na urodziny 
królowej Victorii, która rokrocznie odbywa 
się w naszym mieście. Ale do zrobienia jest 
znacznie więcej.  

Dobrze, że prezeska Stowarzyszenia  mieszka 
w pobliżu, więc nie zużywa prawie paliwa 
i czasu na dojazdy do Polskiego Domu. 
Czasem nawet jakąś ważna sytuacja zawraca 
ją z drogi do lekarza czy chiropraktora. 
Dom Polski, własność nas wszystkich, jest 
wielką odpowiedzialnością. Jest jak stary 
człowiek, którym trzeba się opiekować i 
Jarka Piecuch podjęła się drugiej kadencji, 
bo chce przeprowadzić   projekty, na które w 
zeszłym roku nie było czasu.  

Zapytana dlaczego  to wszystko robi 
odpowiada, że nie może zawieść   tych 
ludzi, którzy ją popierają w pracy i którzy 
jej zaufali.

* * *

WOLUNTARIUSZE 
BIAŁEGO ORŁANOWY

ZARZĄD

Lucynka Rodziewicz

Stefan Lejer

Jadzia Lejer, Janusz Pawlak

Irena Balanda

Prezes: Jarka Piecuch 

Z-ca: Stanislaw Dzbik

Sekretarz: Irena Balanda

Z-ca: Ewa Caputa

Skarbnik: Ania Ostrowska-Polton       

Z-ca: Ala Rudzka

Zarzad:

Ewa J. Lis 

(pełniąca rolę gospodarza hali)

Henryk Benc

Joanna de Corde

Renata Skowron

Andrzej Sliwak

Komisja Rewizyjna:

Kostek Malczyk

Danuta Leitsh

Aleksandra Wojda

Karol Zysk

Sąd Koleżeński:

Krzysztof Balanda

Anna Binakaj

Mariola Sieradzan
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smoły węgli kamiennych, służący głównie do 
wywabiania plam.”

W „Biesiadach literackich” nr.23 z 
roku 1893, redakcja odpowiada na pytanie 
jednego z czytelników:  „Podczas burzy 
najlepiej jest siedzieć na dywanie, na środku 
pokoju, z dala od kominka, pieca i okien.  
Ostatnie, podobnie jak drzwi, powinny być 
zamknięte.  W łóżku pod pierzyną, także 
będzie Szanowna Pani zupełnie bezpieczna, 
gdyż pierze są złym przewodnikiem 
elektryczności”. Pogląd, że pod pierzyną jest 
najbezpieczniej przetrwał gdzie niegdzie do 
dzisiaj.

Na pierwszej stronie „Kuriera 
Warszawskiego” z 18 marca 1890 r. 
dowiadujemy się o udoskonalonej 
wersji fonografu, cudzie XIX wieku, 
zaprezentowanego redakcji dzięki 
uprzejmości pana Sznabla.  Podstawową 
częścią fonografu jest płytka woskowa, 
urobiona  w kształt walca.  ... Słowo, śpiew, 
muzyka orkiestrowa itd. wpadają do tuby, 
wprawiając w drganie błonkę mikową wraz 
z osadzonym na niej sztyftem. Walec się 
kręci, sztyft szarpany drganiami powietrza 
ryje na wosku ślady, potem p. Sznabel walec 
przesuwa, aparat w ruch puszcza, sztyft 
odbywa drogę powrotną, oddaje drgania 
mice, mika powietrzu, powietrze uszom 
zebranych  -  to wszystko !”

W następnym numerze „Kuriera” 
czytamy, że pan Snabel prezentował 
fonograf w Hotelu Europejskim, biorąc za 
seans 2 ruble od osoby. 

Z podobnych arcydzieł ludzkiego 
geniuszu można wymienić zapomniany 
termotelefon przenoszący głos na 3500 
wiorst, niezwykły wynalazek hamulca do 
powozów zabezpieczający od wypadków, 
„skutkiem rozbieganych koni” i wiele 
innych.  Baczniejszą uwagę zwraca jednak  
notatka w „Tygodniku Ilustrowanym” 
w 1886 r. , w  której czytamy, że „żadne 
wynalazki naszego wieku nie posuwają 
się tak szybko, jak coraz to nowe odkrycia 
w sztuce niszczenia.” Po czym następuje 

Profesor Tadeusz Balicki z Zakładu Antro-
pologii PAN dowodzi, że człowiek nie pasu-
je do współczesności, bo jako gatunek został 
w pełni ukształtowany co najmniej 40 tysię-
cy lat temu.  Za czasów naszych pradziad-
ków zmiany cywilizacyjne były jeszcze po-
wolne, często nie zauważalne w ciągu życia 
jednostki. Obecnie każde pokolenie różni się 
od poprzedniego upodobaniami i wartościa-
mi,  a zmiany we współczesnej informatyce 
zachodzą co kilka miesięcy.  W takim tem-
pie człowiek nie jest w stanie dostosować się 
do zmian środowiska ani fi zycznie ani psy-
chicznie, zwłaszcza, że po trzydziestym roku 
życia maleje zdolność adaptacji i z wiekiem 
rośnie poczucie alienacji.  Otoczenie staje 
się niezrozumiałe, a do tego jeszcze „Wap-
niaki” przestają być autorytetami.

Z perspektywy obecnego tempa roz-
woju nauki i techniki, zdobycze XIX wieku 
w tych dziedzinach zaledwie raczkowały, a  
stres powodowany zmianami nękał  ponie-
których już wtedy.  Niejaki Charles H. Duell, 
100 lat temu oświadczył  (prawdopodobnie 
z nadzieją),  że „wszystko co było do wyna-
lezienia, zostało już wynalezione”. Nie by-
łoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że 
ów Charles był wówczas komisarzem ame-
rykańskiego biura patentowego.  

Jaką drogę przebyliśmy, dobrze 
przypominają nam wybrane na chybił-trafi ł 
doniesienia prasowe z tamtych czasów.

„Gazeta Rolnicza”  nr 30 z 1862 
roku, w arty-kule „Wynalazki u nas” 
pisze, że   .... ” Sądząc z użyteczności 
przedmiotów wynalezionych, podług ich 
rozpowszechniania, podobno największym 
geniuszem wynalazczym u nas  będzie 
pani Taszyńska.  Wynalezione przez 
nią zatrzaski do kaloszy są bardzo 
rozpowszechnione”.  Cokolwiek pomyślimy 
o tym wynalazku, trudno zaprzeczyć, że był 
on wówczas bardziej praktyczny niż np. 
bomba atomowa obecnie.
    „Encyklopedia dla dzieci” w 1891 roku 
wyjaśniała do czego służy benzyna:  Jest 
to „... płyn otrzymywany w fabrykach ze 

opis torped napowietrznych, które „mają 
wyręczać artylerię oblężniczą tam, gdzie 
ta ostatnia okazuje się bezsilną z powodu 
niemożności dostępu do twierdzy.”  Podobnie 
i dziś większością wynalazków, których 
dobrodziejstwo lub skutki mamy na co dzień, 
obdarza nas przemysł zbrojeniowy.  Wpierw 
udoskonala się „torpedy napowietrzne”, 
a potem udoskonalenia te znajdują 
powszechne zastosowanie poza militarne.

Żywiołowy rozwój techniki  ubiegłego 
wieku zapoczątkował erupcję przewidywań  
dalszego rozwoju.  Wiele  wiekopomnych 
wynalazków zapoczątkowała  fantazja  
odkrywców. Na ogół  sprawdzały się jednak 
te, oparte  na solidnej wiedzy.  Było więc 
sporo niewypałów, ale i zaskakujących 
niespodzianek.

Dziś, kiedy niemal co drugi mieszczuch 
pośpiesza ulicami z słuchawką przy uchu, 
nie  pamiętamy jak trudne początki miał 
telefon  nim podbił cały świat.  Amerykańska 
Western Union Telegraph Company  
opowiedziała się przeciwko kupnu patentu  
Aleksandra Graham Bella w 1876 r.  
Oświadczono, że  „publiczność nie będzie 
miała zaufania do tak skomplikowanego 
mechanizmu.”  Dwa lata później William 
Prece, główny inżynier Poczty Brytyjskiej  
powiedział: „Amerykanie być może 
potrzebują telefonów, ale my, Brytyjczycy, w 
żadnym wypadku. Mamy wystarczająco dużo 
chłopców na posyłki.”  Znacznie później, w 
roku 1946, dziesięć lat przed żywiołowym 
rozwojem telewizji, podobnie negatywnie 
odniósł się do telewizji Darryl Zanuck, 
prezes studia fi lmowego 20th Century Fox.  
Przekonywał, że telewizja się nie przyjmie, 
bo „nikt długo nie wytrzyma gapienia się 
każdego wieczora w pudło z ruchomymi 
obrazkami. „Pamiętam jak w połowie lat 
pięćdziesiątych w Polsce pojawiły się w 
sklepach pierwsze telewizory marki ”Wisła”.  
Cena ich była horrendalnie wysoka; sięgała 
średniej półrocznej płacy.  Mimo to i tylko 
kilku godzin nadawanego programu w 
tygodniu, odbiorniki kupowano jak ciepłe 
bułeczki. 

Bodaj największy fi zyk XIX wieku, 
Lord Kelvin uwiecznił się w historii 
nauki sformułowaniem drugiej zasady 
termodynamiki.  Upamiętnił się także 
stwierdzeniem, że: „Jeszcze zostanie 

 Edward Kamiński

      Do czego zdążał ten świat ?

Felieton
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udowodnione, że zdjęcia rentgenowskie to 
mistyfi kacja.”
     Bracia Wright dokonali pierwszego lotu w 
1903 roku.  Po dwóch latach Wilbur Wright 
oświadczył, że „człowiek nie będzie latał 
w następnych 50 latach. Od tego czasu  -  
powiedział potem – przestałem dowierzać  
sobie samemu i przewidywać”.   W 1904 
r. pułkownik, a wkrótce potem marszałek 
Francji Ferdinand Foch nazwał samoloty 
interesującymi zabawkami bez 
wartości bojowej.  Kilkanaście 
lat później  zabawki te 
zadecydowały o losach Anglii 
i Europy w bitwie powietrznej  
z  Luftwaffe.  Pierwszy Boeing 
247 w 1933 r. zabierał na pokład 
10 pasażerów. Projektant 
samolotu powiedział wówczas, 
„że  większych samolotów już 
nigdy nie będzie”. Obecnie 
największy samolot pasażerski 
świata Airbus A380 na dwóch 
pokładach może pomieścić 
555 osób. Aż trudno pojąć, 
że taki kolos może wzlecieć. 
Są nawet podejrzenia, że 
niezależnie od  olbrzymiej 
mocy silników , unosi 
się  w powietrzu na wierze pasażerów; ich 
zwątpienie  może spowodować katastrofę.

W 1902 roku  „Harper’s Weekly”  
stwierdził:  „Budowa specjalnych dróg dla 
samochodów nie ma najbliższej przyszłości, 
bez zwględu na wiele pogłosek na ten 
temat.”  Nie całe ćwierć wieku później 
samochody jeździły już pierwszą, prawdziwą 
autostradą, wzdłóż nowojorskiego Bronx 
River Parkway.  Nie ziściły się natomiast 
oczekiwania, że już w roku 2000  samochody 
z silnikami nuklearnymi będą parkowały 
obok powietrznych jachtów.  Zawiodła 
też utopia, w myśl której harówka ludzka 
zostanie całkowicie wyeliminowana, 
pozostanie jedynie czas na przyjemności, 
zabawę, odpoczynek, nieustające wakacje.  
Autor  tak fantastycznej przepowiedni nie 
dopowiedział jedynie po czym ma być ten 
odpoczynek.  
     Podobnie  sugerował w 1946 r. magazyn  
„Amazing Stories” :  „Czas będzie upływał 
w kapsułach przyjemności, swobodnie 
unoszących się nad ziemią.”  Były to chyba 

największe niewypały mówiące o świecie 
powszechnego dobrobytu, nieustannych 
przyjemności.  Oprócz garstki wybranych, 
ludzie harują bardziej niż przed wielu laty.   
Właśnie w 1946 roku, gdy opublikowano 
te fantazje w USA, wiele krajów cierpiało 
powojenną nędzę.  W Polsce pod czujnym 
okiem ojca narodu, towarzysza Bieruta,  
kapsułami przyjemności były kolejki po 
skrawek kiełbasy i papier toaletowy. Też 

unosiliśmy się, nie w kapsułach, ale z 
wściekłości na najszczęśliwszy ustrój na 
Ziemi. 
      W naszych, polskich doświadczeniach,  
największym niewypałem było hasło 
poprzedzające napaść Niemców w 1939 r. 
– Silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani 
guzika.   Trafi ł kulą w płot prezydent Lecha 
Wałęsa mówiąc, że zbudujemy drugą 
Japonię.   Najbardziej udaną przepowiednię 
dał satyryk Marian Załucki, w czasie 
gdy  w PRL  zamiast mieszkań mieliśmy 
hasła o wspaniałym, socjalistycznym 
budownictwie.  Tak okrzyczaną technologię 
podsumował:     

Naciśniesz guzik
i już masz mieszkanie
Każdy w  pięcioletnim planie 
taki guzik dostanie.

Nawet Winston Churhill „popełnił” 
prognozowanie, co nastąpi do roku 2000.  
Znana jest jego przepowiednia z dziedziny 
gastronomiczno – hodowlanej.  W artykule  

dla magazynu „Mechanics Illustrated”, 
zatytułowanym  Za 50 lat, w roku 1932 pisał 
:  „Powinniśmy wykluczyć absurd hodowli 
całego kurczaka po to tylko, by zjeść pierś 
czy udko, hodując  te części oddzielnie 
w odpowiednich warunkach.”  Genialny 
pomysł! Dodałbym do tego jeszcze golonkę 
z chrzanem.

 Futurysta Herman Kahn przewidywał 
nawet kilkumiesięczną hibernację ludzi z 

zaprogramowanymi snami, w czasie 
której roboty będą wykonywały całą 
pracę.  Rolnikom nie potrzebne by 
były nawet roboty.  Chłop śpi a w 
polu samo mu rośnie.  Według jednej 
z książek futurologicznych wydanej 
w roku 1967 pt. „Rok 2000” (autora  
już nie pamiętam, ale musiał być 
zatwardziałym kolonistą) miały być 
podwodne kolonie i mechaniczni 
niewolnicy.  Wśród innych pobożnych 
życzeń  ... kontrolowanie pogody.  Aż 
miło pomyśleć o następstwach tego 
kontrolowania.  Na całym globie  
błękit nieba, wszędzie plaże, ‘biała 
masa się opalać’, a  mechaniczni 
niewolnicy roznoszą lemoniadę.

Mówiąc polską nowo-mową, 
bombowym hitem przyszłościowym 

była energia nuklearna. Lauret nagrody 
Nobla Ernest Rutherford, zwany ojcem 
fi zyki nuklearnej, dkrywca jądra atomu, w 
1933 roku nazwał idiotyzmem pogląd, że 
atom będzie kiedykolwiek źródłem energii. 
Podobnie sądził Albert Einstein.   Specjalny 
asystent prezydenta Dwight Eisenohowera, 
Harold Stassen przepowiadał, że energia 
nuklearna poprowadzi nas do świata, w 
którym ...  głód  jest nie znany ... gdzie 
żywność nigdy się nie zepsuje, a plony 
nigdy nie zniszczą  ... świat , w którym 
nikt nie zapali w piecu przeklinając smog, 
gdzie powietrze będzie tak czyste jak na 
szczytach gór, a powiew od fabryk słodki 
jak wśród róż. Czysta poezja, ciekawe czy 
specjalny asystent prezydenta pisał też 
wiersze?  W połowie lat 50– tych ubiegłego 
wieku,  szef fi rmy Lewyt Corporation, 
produkującej odkurzacze zapowiadał  na 
łamach „New York Times” odkurzacze z 
napędem atomowym.  Produkcja  miała 
ruszyć już w latach 60 –tych, ale nic z tego 
nie wyszło.    Szkoda, bo miały być tylko 

                  Samolot braci Wright
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Czterech uzbrojonych policjantow 
obezwładnia Roberta Dziekańskiego 
na lotnisku w Vancouver, 14.10.2007.   

Obywatele kanadyjscy zaczęli tracić 
wiarę w  uczciwość ofi cerów RCMP, 
kanadyjskiej policji. Zeznania czterech 
policjantów, którzy przyczynili się do 
śmierci  Roberta Dziekańskiego nie 
pokrywają się z akcją zapisaną przez 
kamerę wideo. 14 października 2007 roku, 
na lotnisku w Vancouver  zginął, porażony 
pięcioma strzałami z paralizatora Taser, 
polski emigrant, Robert Dziekański. Z  fi lmu 
zarejestrowanego przez kamerę wynika, że 
bezpośrednią przyczyną śmierci Polaka była 
policyjna przemoc, tymczasem policjanci 
twierdzą, że działali w obronie własnej, gdyż 
polski emigrant zamierzał ich zaatakować 
biurowym zszywaczem. 

Robert Dziekański, po wyjściu z 
samolotu i koniecznych odprawach  błąkał 
się w  hali bagażowej dworca lotniczego 
w Vancouver przez 10 godzin czekając 
na matkę. Miała przyjechać po niego 
na lotnisko. Nie wiadomo, dlaczego 
powiedziała mu, że będzie w hali bagażowej, 
więc Robert Dziekański nie wychodził poza 
jej obszar. O kilkanaście metrów dalej, w 

łagodnie radioaktywnie promieniujące.
William Sherden, autor publikacji pt. 

„Sprzedawcy Fortuny: Wielki biznes kupna 
i sprzedaży przepowiedni” oblicza, że około 
80 procent przewidywań było całkowicie 
błędnych.  Większość to były tylko pobożne 
życzenia. Niektóre prognozy  natomiast 
wyprzedziły oczekiwania.  Komputer był 
prawdopodobnie najbardziej nieprzewidzia-
nym fenomenem XX wieku. Nawet w 
ostatnich latach 1940 r. eksperci przy-
puszczali, że zapotrzebowanie na te 
klekoty, dobre jedynie do obliczania 
stawek ubezpieczeniowych nie przekroczy 
dziesiątki. Thomas Watson. Dyrektor IBM 
pisał w raporcie z roku 1943 :  Przypuszczam, 
że zapotrzebowanie  na rynku światowym 
może będzie na  pięć komputerów.  Jeszcze 
w roku 1977, Ken Olsen występował jako 
zagorzały wróg idei komputera osobistego.  
Komputery – mówił  - nie przydadzą się do 
użytku domowego.  Olsen, założyciel i prezes 
amerykańskiej fi rmy informatycznej  Digital 
Equipment Corporation nie mógłby się dziś 
bez niego obejść.  

Trudno nawet obecnie wyobrazić sobie 
świat bez komputerów, które tak gwałtownie 
przyśpieszyły rozwój cywilizacyjny w 
ostatnim ćwierćwieczu. Jednocześnie 
sam komputer niemal wszechobecny dziś 
w naszym życiu, ulega nieustannym 
udoskonaleniom. W ślad za tym ukazują 
się na rynkach niezliczone nowości 
elektroniczne i w równym tempie znikają, 
wyparte, ulepszonymi modelami. Nic 
więc dziwnego, że tak wielu, zwłaszcza ze 
starszej generacji za zmianami nie nadąża, 
czuje, że „nowe” odsuwa ich na boczny tor.  
Do tego jeszcze – jak mówi profesor Balicki 
– „Wapniaki” przestają być autorytetami.  
Dawne napomnienia ojców: ucz się synu bo 
będziesz gęsi pasał, odbiły się rykoszetem.  
Dziś młode pokolenie rewanżuje się:  Ucz się 
tato bo się zgubisz w tym, do czego  zdąża ten 
świat.   A do czego zdąża  ?  Temat zasługuje 
na oddzielne omówienie. Wstępnie można 
powiedzieć, że większość przepowiedni ma 
jedną wspólną cechę  - nie sprawdza się, bo 
życie często wyprzedza najśmielsze fantazje.                               

 * * * 

hali przyjazdów Zofi a Cisowska, przez 
kilka godzin wypatrywała swojego syna 
w każdym wychodzącym z wyjścia dla 
pasażerów.  Niestety Roberta Dziekańskiego 
nie było widać. Próbowała się czegoś 
bezskutecznie dowiedzieć ona i jej znajomy, 
który przywiózł ją do Vancouver z odległego 
o 500 km Kamloops. Po kilku godzinach 
oczekiwania,  poinformowani  o tym, że 
Roberta Dziekańskiego nie ma na terenie 
lotniska, opuścili port lotniczy kierując się 
w drogę powrotną. Tymczasem, za matową 
szybą w hali bagażowej, Robert Dziekański 
przemierzając ponure przestrzenie, popadał 
w coraz gorszy stan. Widząc to inni 
pasażerowie starali się go uspokoić. Nie 
znając angielskiego nie rozumiał, co do niego 
mówią. W desperacji, rzucił na podłogę 
klawiaturą komputera. Chwycił za krzesło 
zaczął się barykadować. Obserwowali go 
ludzie ze straży lotniska. Jego zachowanie 
i późniejszy przebieg wypadków 
rejestrowała już wówczas kamera należąca 
do Paula Pritcharda. Dla niego tak jak i dla 
większości ludzi tam obecnych zachowanie 
Dziekańskiego wyrażało strach i było 
bezgłośnym wołaniem o pomoc. Przyjechało 
RCMP i bez ostrzeżenia pięcioma strzałami 
o mocy 50 tysięcy Voltów zelektryzowała 
człowieka na śmierć. O tragicznej śmierci 
swojego syna Zofi a Cisowska dowiedziała 
się już w Kamloops.

Od 14 października 2008 roku, kiedy to 
z rąk ofi cerów RCMP zginął polski emigrant 
minęło wiele miesięcy. (W miedzyczasie 
jeden z policjantów biorących udział w 
pacyfi kacji Roberta Dziekańskiego potrącił 
po pijanemu człowieka na przejściu i uciekł 
z miejsca wypadku!) Policja prowadziła 
przez wiele miesięcy dochodzenie w sprawie 
tragicznej śmierci na lotnisku w Vancouver. 
Efektem tego śledztwa był komunikat 
mówiącym o tym, że Policjanci należycie 
wykonywali swoje obowiązki, a śmierć  
Roberta Dziekańskiego, który cierpiał 
na alkoholowy głód,  nastąpiła na skutek  
excited delirium. Wyniki sekcji wskazywały, 
że Robert Dziekański nie był abstynentem, 
ale tego fatalnego dnia nie był pod wpływem 
alkoholu, nie znaleziono też w jego systemie 
śladu narkotyków. 

(dalszy ciąg str. 10)

 Ewa Caputa

Sprawa Roberta

Dziekańskiego

Aktualności
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W nocy natknęli się na znaczne siły 
kozackie, od których udało im się uciec 
szczęśliwie bez strat. W jednej wsi zatrzymali 
się dla odpoczynku i zjedzenia czegoś, a 
kiedy z niej wyjeżdżali otrzymali ogień zza 
płotów. Popędzili więc konie i raptem twarzą 
w twarz spotkali silny patrol bolszewicki, 
który jednak zaraz zawrócił i zaczął uciekać. 
Ojciec widząc, że ich nie dogoni, zatrzymał 
Szpaczkę i zaczął strzelać z pistoletu.

„I oto po paru strzałach zobaczyłem 
jak jeden z umykających zsunął się z konia 
wpadając do rowu, gdy reszta zniknęła mi 
z oczu za zakrętem. Kapral Kreps, bardzo 
odważny i z dużą fantazją, podjechał 
pierwszy do Kozaka, zeskoczył z konia 
obrócił go i z daleka zawołał ‘pan porucznik 
diabła zabił!’. Zbliżyłem się do trupa. Kula 
ugodziła go w tył głowy i wyszła czołem. 
Przede mną leżał cudak. Czerwone buty, 
czerwone spodnie i rubaszka, a nawet 
czerwono farbowane włosy, zdobiły tego 
Kozaka. U boku zwisała szabla, jakiej 
dotychczas nie widziałem. W czarnej 
skórzanej pochwie tkwił pałasz. U szczytu 
gardy widniał emaliowany czerwony krzyż, 
‘Order św. Anny’ ‘Aniewski Temblak’, na 
gardzie napis rosyjski ‘Za chrobrost’ (‘Za 
odwagę’). Było to tak zwane ‘Zołotoje 
Orużje’ (‘Złota szabla’) z orderem św. 
Anny, nadawany przez cara za wyjątkowy 
bohaterski czyn wojenny. Nie wiadomo 
czy był to ofi cer carski odznaczony za 
waleczność w czasie I Wojny Światowej, 
który przystał do Bolszewików, czy też 
raczej, zdobyty przez tego Kozaka na byłym 
ofi cerze carskim.

Roman Potocki, który służył w I Wojnie 
w rosyjskim gwardyjskim pułku kawalerii, 
mówił mi, że było to bardzo wysokie i 
rzadkie odznaczenie za czyn bohaterski. W 
jego pułku posiadał je tylko jeden ofi cer.

Odpiąłem szablę wraz z czarnym 
skórzanym pasem i przytroczyłem do 
mego siodła. Od tego dnia jeździłem z 

Wspomnienia 

SPRAWA DZIEKAŃSKEIGO 
(dokonczenie ze strony 7)

    W lutym 2009 roku rozpoczęło się 
publiczne przesłuchania świadków zdarzenia 
prowadzone przez sędziego Thomasa 
Braidwood, w tym także policjantów 
biorących w akcji na lotnisku, w pierwszej 
części przesłuchań. Z dotychczasowych 
przesłuchań wynika, że zeznania ofi cerów 
RCMP są niezgodne z tym, co widać na 
fi lmie. Po dwutygodniowej przerwie 23 
marca przesłuchania zostały wznowione. Na 
pierwszy ogień poszedł czwarty policjant, 
kapral Benjamin Robinson, który tego 
feralnego dnia był komendantem swojej 
policyjnej grupy. 
„Mieliśmy trudności z poskromieniem go” 
powiedział w trakcie przesłuchania
Video zrobione przez Paula Pritcharda, 
przyglądającego się scenie pasażera 
pokazuje całkiem inna wersję wydarzeń, niż 
tę opisywaną przez policjantów, którzy w 
swych zeznaniach w tym samych miejscach 
popełniają błędy, o czym świadczy fi lm. 
I tak cała czwórka policyjna zeznaje, że 
Dziekański wywijał zszywaczem, tak jakby 
chciał się na nich rzucić, podczas gdy taśma 
tego nie pokazuje. Wszyscy zgodnie twierdzą 
również, że musieli użyć siły, by powalić 
Dziekańskiego na ziemię, tymczasem na 
wideo widać i słychać wyraźnie, że Polak 
z krzykiem pada na posadzkę rażony 
pierwszym strzałem z paralizatora. Mimo, 
że leżał na podłodze bezbronny, policjanci 
porazili go jeszcze cztery razy, a widząc, 
że dzieje się z ich ofi arą coś niedobrego, 
zamiast udzielić mu pierwszej pomocy, 
mimo, że mieli odpowiednie przygotowanie 
i umiejętności, wezwali na pomoc medyków 
z pogotowia ratunkowego z poza terenu 
lotniska. Po 12 minutach, gdy przybył 
ambulans robert Dziekański już nie żył 
Wszyscy przesłuchiwani przez sędziego 
Policji Billa Eliotta który odwiedzał 
ich w wojskowej bazie, wyjaśnień w tej 
sprawie. Ma ona ogromne znaczenie dla 
kanadyjskiego społeczeństwa, które do 
tej pory darzyło zaufaniem swoją Policję, 
obecnie poziom tego zaufania drastycznie 
się obniżył.    

Robert Dziekański jest  od 2003 
roku 16 kanadyjską ofi arą śmiertelnego 
rażenia Taserem. W tydzień później, 
siedemnastą osobą zelektryzowaną na 
śmierć został mieszkaniec Montrealu.

Listy
Pozwalam sobie przesłać Państwu 
nowe informacje dotyczące przesłuchań 
w sprawie Roberta Dziekańskiego. 
Na marginesie nasuwa się refl eksja 
- w chwili nieszczęścia pojawiły się 
osoby, instytucje oraz akcje okazujące 
wsparcie Pani Zofi i Cisowskiej - Ona 
nadal potrzebuje pomocy..., a my, 
Kanadyjczycy właściwego systemu 
prawnego. 

Michał Radoszewski 

                      ***

We wtorek (24 marca br.) będzie 
ważne przesłuchanie kaprala Monty 
Robinsona, herszta grupy RCMP, która 
zabiła Roberta Dziekańskiego. Pytania 
będzie zadawać adwokat Pani Zofi i 
Cisowskiej, Pan mecenas Kosteckyj 
i prawnik broniący interesów Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Don 
Rosenbloom. Prawnicy ci wyróżnili 
się już przesłuchując podwładnych 
tego kaprala, zmusili ich do odwołania 
kłamliwych zeznań, złożonych zaraz 
po śmierci Roberta Dziekańskiego. 
Radzę przyjechać na 8 piętro 701 
West Georgia w Vancouver, pokazać 
poparcie Polonii i dodać otuchy Pani 
Matce, tragicznie zmarłego rodaka. Jest 
nawet ekipa telewizyjna z Polski. 

Lech Jaworski
 
                    * * *

 

 

Los żołnierza
(z pamietników ojca)

TADEUSZ CIEŃSKI
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dwoma szablami. Gdy po paru miesiącach 
zachorowałem na froncie na tyfus, 
odjeżdżając do szpitala wziąłem ze sobą 
zdobyczną broń. Wisiała potem na ścianie w 
domu w Pieniakach” 

...Coraz mocniejsze siły nieprzyja-
cielskie otaczały Dywizję, która stale cofała 
się i musiał przebijać się przez okolice już 
zajęte przez wroga. Raz zbliżywszy się do 
jednej wsi, dwa szwadrony pułku Stacha, 
zostały ostrzelane z karabinów maszynowych 
i dostały rozkaz zdobycia jej w ataku. „W 
szyku rozwiniętym po komendzie ‘szable w 
dłoń!’ ruszyliśmy do szarży. W parę minut 
wieś została zajęta, wzięliśmy paru jeńców. 
Straty nasze były niewielkie.”

...”Raz zostałem wysłany z podjazdem, 
żeby zobaczyć jakie siły nieprzyjacielskie 
zajmują jedną wieś i czy most w tej 
miejscowości nie jest uszkodzony. 
Zbliżywszy się tuż do wsi, nagle znalazłem 
się oko w oko z silnym oddziałem 
kawalerii rosyjskiej. Nie zsiadając z koni 
ułani ostrzelali Kozaków i zawróciwszy, 
galopem puściliśmy się w powrotną drogę. 
Wiedziałem, że w lasku zajęły stanowiska 
nasze karabiny maszynowe. Ścigająca nas 
sotnia zbliżała się do lasku w pogoni za 
nami. W pewnej chwili zjechaliśmy z drogi 
zostawiając wolny obstrzał karabinom 
maszynowym, które z bliskiej odległości 
wzięły Kozaków pod swój ogień. Wtedy 
zatrzymaliśmy się, obserwując uciekających 
Budionnowców, z których wielu nie wróciło 
już do wsi, polegli bowiem w ogniu naszych 
maszynek.”    

...”Wycofując się w walkach Dywizja 
dotarła do Brodów i Stach miał pierwszy raz od 
szeregu dni sposobność spać w prawdziwym 
łóżku. „Co za rozkosz było położyć się do 
łóżka po tylu dniach i nocach nie kończących 
się podjazdów, walk i zmęczenia, kiedy po 
kilkanaście godzin na dobę nie zsiadało 
się z konia. Chyba całą dobę spałem bez 
przebudzenia. Sytuacja Dywizji była 
fatalna. Konna armia Budionnego otoczyła 
Brody ze wszystkich stron, a pułki dywizji 
były walkami ostatnich dni wyniszczone i 
wycieńczone do ostateczności. Brakowało 
amunicji i żywności. Wszelka łączność 
została przerwana, rozkazy od dowództwa 
dochodziły jako zrzuty samolotowe, co w 

owym czasie było wielką rzadkością.
Dowództwo bolszewickie uważając 

dywizję za wykończoną i w sytuacji 
bez wyjścia, dwa razy przysyłało 
parlamentariuszy z propozycją kapitulacji, 
których jednak nasz generał bardzo źle 
potraktował.

Miasto było ostrzeliwane przez 
nieprzyjaciela i kilkakrotnie atakowane. 
Straty ludzkie dywizji były ogromne i jej stan 
wynosił około 1530 żołnierzy i 34 ofi cerów. 
W jednym z pułków straty wynosiły około 
75% całego stanu. Mimo tego generał był 
pewny, że nocą uda się przebić. 

Zajęto pozycje obronne naokoło 
miasta, w formie tak zwanego ‘jeża’, gdyż 
spodziewano się koncentrycznego natarcie 
nieprzyjaciela. O godzinie 13 rozpoczął się 
atak i trwał bez przerwy do godziny 18. 
Artyleria nieprzyjacielska biła w miasto ze 
wszystkich stron, nasza z powodu braku 
amunicji odpowiadała słabo.

O 10 wieczorem rozpoczęło się 
następne generalne natarcie wszystkich 
sił bolszewickich ze wszystkich stron 
równocześnie. Szalony huk armat 
nieprzyjacielskich, trzask karabinów 
maszynowych, nieustające krzyki ‘hurra’ 
naokoło miasta, jęki rannych na ulicach, 
przypominały najbardziej zawzięte walki z 
wojny światowej. Nieprzyjaciel nacierał z 
niebywałą furią, już nie konno lecz pieszo, 
na wszystkich końcach miasta. Natarcia te 
załamywały się w szalonym ogniu naszych 
karabinów maszynowych, nowe linie 
spieszonej jazdy wciąż podchodziły ku 
naszym pozycjom.

Atak trwał pół godziny. Napięte do 
ostateczności nerwy naszych bohaterów 
wytrzymały jednak i tę jeszcze próbę. 
Nieprzyjaciel został odparty z bardzo 
ciężkimi stratami.

Teraz przyszła kolej na nasz wypad. 
Była godzina 22.30. Rozkaz ‘Dywizja 
przebija się nocą’ odczuliśmy z wielką ulgą. 
W nocy wyruszyliśmy na nowe walki.” 

...”Następnego dnia zostaliśmy wysłani 
na lewą, zachodnią fl ankę nad Bugiem, by 
obserwować ruchy nieprzyjaciela, który 
zaskoczony naszym uderzeniem zajmował 
jeszcze wsie nad rzeką. W pewnej chwili 
wyjechawszy na wzniesienie, ujrzałem 

w odległości około 150 kroków jadący 
oddział bolszewicki, dróżką tuż nad 
Bugiem. Kilkunastu jeźdźców eskortowało 
tak zwaną taczankę, karabin maszynowy 
na wózku. Była to groźna broń, często 
używana przez wojska kozackie. Stanęliśmy 
oko w oko. Jeden z jeźdźców, w ciemno 
niebieskich spodniach z białymi lampasami, 
z pistoletem na pasku w pokrowcu, zrobił 
parę kroków konno ku mnie w chwili, kiedy 
cały jego oddział ruszył dalej. Oglądnąłem 
się za siebie chcąc natrzeć na nich moim 
plutonem, ale niestety ułanów moich nie 
było, wycofali się z opresji. Wyciągnąłem 
wtedy mój Mauzer oddając kilka strzałów 
do odjeżdżającej taczanki. Jeden z 
eskortujących ją jeźdźców spadł z konia, 
towarzysze podnieśli go, umieścili na wózku 
i ruszyli dalej nie strzeliwszy do mnie ani 
razu. Potem niezadowolony robiłem gorzkie 
wymówki ułanom, którzy tłumaczyli, że bali 
się w razie ataku ognia z taczanki. Ludkowi 
później mówili, że obawiają się jeździć ze 
mną na patrole, gdyż narażam ich na wielkie 
niebezpieczeństwa.”

...”Nie długo potem przejeżdżając 
przez las, zatrzymałem pluton na polance 
by dać ludziom i koniom chwilę spoczynku, 
gdyż od świtu byliśmy w ruchu. Prawie 
równocześnie przejeżdżał generał 
Krajewski, który prowadził dziś osobiście 
natarcie i zobaczywszy nasz postój zatrzymał 
samochód i zawołał mnie do siebie. Kiedy 
mu się zameldowałem zostałem zbesztany, 
że odpoczywam. Moje tłumaczenia, że od 
wschodu słońca ułani są w ciągłym marszu 
w walce i że muszą chwilę wytchnąć nie 
przekonały dowódcy. Odpowiedział, że 
piechota też jest w ciągłym ruchu i boju i 
nie może sobie pozwolić na spoczynek. Na 
samochodzie powiewał sztandar bolszewicki 
zdobyty w tym dniu.

Zasalutowałem, wróciłem do moich 
ułanów, kazałem popręgi poprzyciągać i 
ruszyłem w dalszą gęstwinę, by nie być 
z drogi zauważony i zarządziłem dalszy 
odpoczynek. Niestety, nasz generał nie był  
kawalerzystą i nie rozumiał specyfi ki naszej 
broni. Niejednokrotnie na tej podstawie 
mieliśmy różne trudności.”

(Ciag dalszy nastąpi)
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Chińczycy malowali miniatury przedstawiające 
kwiaty wiśni, chryzantemy, ptaki a australijscy 
aborygeni rzeźbili strusie jaja i uważali je za 
świętość. Do Europy zwyczaj zdobienia jajek 
przynieśli prawdopodobnie Persowie.
Wszystkie motywy zdobnicze i barwy miały, 
podobnie jak samo jajko, duże znaczenie 
symboliczne – elementy solarne przypominały 
o odrodzeniu i wieczności, geometryczne o 
nieskończoności, czerwień i biel oddawała 
cześć domowym duchom opiekuńczym, czerń i 
biel – duchom ziemi, które zapewniały bogate 
plony, zieleń nawiązywała do odrodzenia 
przyrody i miłości, która wraz z rodzinnym 
szczęściem ukryta była w brązie. Dominująca 
barwa w kulturze chrześcijańskiej była 
czerwień, co nawiązywało do legendy o św. 
Marii Magdalenie, która po powrocie do domu 
od pustego już grobu Chrystusa, zobaczyła 
wszystkie jajka w gospodarstwie zabarwione na 
czerwono. Rozdała je więc apostołom jako znak 
dobrej nowiny, a z jaj tych natychmiast wykłuły 
się ptaki i poleciały do nieba. Stąd też kolor 
czerwony jest symbolem zwycięstwa, radości i 
dobrych wieści.
 W polskiej kulturze zdobienie jajek 
stało się elementem kultury ludowej. Najstarsza 
polska pisanka znaleziona na Śląsku Opolskim 
pochodzi z X w. Wykonana jest tą samą techniką, 
jaka wykorzystywana jest do dnia dzisiejszego. 
Bardzo długo, bo aż do XIX wieku utrzymywała 
się magiczna rola barwionego jajka, a kiedy 
zanikła, ozdobione jajko stało się obiektem 
sztuki. Sposób zdobienia jajek jest bardzo 
różnorodny, ale dominuje technika batikowa, 
czyli zdobienia przy pomocy rozgrzanego 
wosku, którym nanosi się rysunek. Pisanki 
huculskie przypominają mozaikę, na Podlasiu 
okleja się jajka słomką i kolorową włóczką, 
w Łowiczu nakleja się na jajka miniaturowe 
scenki wycięte wcześniej z kolorowego 
papieru, natomiast na Śląsku najwięcej jest 
tzw. skrobanek, czyli pisanek wykonanych 
przy pomocy ostrego narzędzia, którym 
wykonuje się wzór na zabarwionej wcześniej 
skorupce. Wszystkie barwniki dostarczane 
były oczywiście przez naturę i gromadzono je 
pieczołowicie przez cały rok. 
 O malowaniu jaj czytamy w 
Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera 
(1900-1903):

Tradycje

 Niewiele jest artykułów spożywczych, 
które zrobiły tak wielką karierę i są tak 
chętnie i świątecznie używane jak właśnie 
małe, niepozorne jajko. W naszej kulturze 
od dawna, obojętnie jak przyrządzone 
jajko, jest najważniejszym składnikiem 
śniadania wielkanocnego, ale także jednym z 
najważniejszych symboli niosącym ze sobą 
wiele różnorakich znaczeń. 
 Już starożytni Egipcjanie 2000 
lat p.n.e. uważali jajko za przedmiot kultu, 
dla nich było symbolem świata, płodności i 
odradzającego się życia. Według nich świat 
narodził się właśnie z wyłonionego z kosmosu 
jaja, które potem stało się podporą świata i 
jego niezniszczalnym fundamentem. Jajo jako 
wyobrażenie kosmosu pojawiło się również 
w mitach śródziemnomorskich, a starożytni 
fi lozofowie uważali je za doskonały obraz 
świata – białko to woda, żółtko ogień, a 
skorupka to ziemia; w zaokrąglonym końcu pod 
skorupka mieści się powietrze.
Koncepcja upatrująca początek świata w jajku 
bliska była też Chińczykom, którzy wierzyli 
że człowiek narodził się z jaja spuszczonego z 
nieba i pływającego po prawdach, oraz Finom, 
dla których historia wszechświata rozpoczynała 
się od siedmiu złotych jaj.
  W kulturze starożytnej jajo pojawiło 
się również jako symbol zmartwychwstania. 
Szczególne znaczenie przypisywali mu 
Orfi cy, dla których stało się wyobrażeniem 
nowego, odrodzonego bytu – nowego życia 
duszy wyzwolonej z materii ciała. Ów proces 
wyzwalania się duszy porównywali do 
narodzin pisklęcia, które opuszcza skorupę jaja 
i odtąd może cieszyć się prawdziwym życiem. 
Stąd w niektórych grobowcach antycznych 
umieszczano posążki boga Dionizosa, 
trzymającego w dłoni jajko oznaczające powrót 
do życia. Jajko o podobnym znaczeniu można 
było też znaleźć w grobowcach egipskich i 
rzymskich.

 Co ciekawe koncepcja jaja, jako 
symbolu nadziei na życie wieczne, przyjęta 
została już w II wieku przez gnostyków, a to 
z kolei skłoniło chrześcijańskich fi lozofów 
do zaadaptowania tej symboliki na potrzeby 
swojej religii. I choć chrześcijaństwo starało się 
odżegnać od pogańskich symboli, na przykład 
do XII wieku istniał zakaz spożywania jajek 
w okresie wielkanocnym, to o jajku i jego 
znaczeniu możemy przeczytać u św.Augustyna, 
Efrema Syryjczyka czy też Hildegardy z 
Bingen, która poszła tak daleko, że porównała 
wykluwanie się pisklęcia ze skorupy jaja do 
eucharystycznej przemiany chleba i wina w 
ciało i krew Chrystusa. Kościołowi nie udało się 
też wykorzenić wiary w magiczno-uzdrawiającą 
i życiodajna rolę jajka, jaką przypisywano mu 
od wieków. Wykorzystywano je często w 
rożnych zabiegach leczniczych, wierzono że 
tocząc jajko po ciele chorego, można zamknąć 
w nim chorobę, a wodzie w której gotowano 
jajka przypisywano właściwości uzdrawiające 
wszelkie choroby skóry. Z kolei skorupki 
namoczone w wodzie miały pomagać na ból 
zębów, a dotykanie jajkiem zwierząt zapewniało 
im ochronę przed chorobami. Często jajka 
noszono również jako talizman odstraszający 
zło, umieszczone w oknie chroniło przed 
piorunami, rzucone w ogień gasiło pożar, 
zakopywane w sadach zapewniało urodzaj itd.

 I właśnie jako magiczny symbol 
religijny, jajko było barwione i bogato ozdabiane. 
Najdawniejsze przykłady zdobionych jaj liczą 
sobie ponad 5 tys. lat i pochodzą z wykopalisk 
w sumeryjskiej Mezopotamii. Malowanie 
jajek znane było też w starożytnym Rzymie, o 
czym można znaleźć wzmianki u Owidiusza i 
Pliniusza oraz w Persji i w Chinach.
W starożytnym Egipcie motywem zdobniczym 
były skarabeusze z dwiema postaciami ludzkimi, 
w Kairze malowano wizerunki sławnych mężów, 
w Sudanie zamieszczano cytaty z Koranu, 

 MONIKA KURC

AB OVO - CZYLI O TYM, CO ZNACZY JAJKO
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 “Zwyczaj malowania jaj był 
powszechny w narodzie. Farbują jaja w 
barwie czerwonej i sinej, w odwarze z łupin 
cebuli, z kory dzikiej jabłoni, listków kwiatu 
malwy, kory olszowej, z robaczków czerwcem 
zwanych, w szafranie, krokoszu itd. Rysują 
jajko rozpuszczonym woskiem, aby farba 
miejsc powoskowanych nie pokryła. Rysowanie 
zowią <pisaniem>, stad nazwa <pisanki>, tak 
jak za dawnych czasów dzbanów pisanych. 
Upowszechnione desenie maja swoje nazwy od 
wzorów i podobieństw, rysują więc w gałązki, 
w drabinki, w wiatraczki, w serduszka, w kurze 
łapki itd. Jako narzędzi do pisania używają 
szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i 
drewienek.”
 Malowaniem pisanek zajmowały 
się jedynie kobiety, wejście mężczyzny do 
izby, w której odbywał się obrzęd malowania 
jajek, kończyło się spluwaniem i rzucaniem 
soli, czyli odczynianiem złych uroków. 
Gotowe pisanki rozdawane były członkom 
rodziny, a po Wielkanocy przyjaciołom. W 
drugą niedzielę wielkanocną malowane jajka 
kładzione były również na grobach, szczególnie 
prawosławnych, jako wyraz wiary w możliwości 
odrodzenia się życia, symbol ciągłości trwania. 
Zwyczaj ten był pamiątką po pogańskich 
Zaduszkach obchodzonych w ten sam sposób, w 
czasie przesilenia wiosennego. Prawdopodobnie 
pamiątką tych zaduszek jest obrzęd krakowskiej 
Rękawki, której opis możemy przeczytać 
również u Glogera:
 “Corocznie w trzecim dniu świąt 
Wielkanocy, po południu, śpieszą gromadnie 
mieszkańcy Krakowa za Wisłę, na wzgórze 
zwane Krzemionkami, przy potężnej mogile 
Krakusa, i tłumowi biednych chłopców 
czepiających się pochyłości, rzucają z wyżyny: 
bułki, chleb, pierniki, jabłka, orzechy no i jaja 
wielkanocne. Dawniej zwyczaj ten wyglądał 
inaczej, gdyż ubodzy schodzili się pod górę 
lub mogiłę Krakusa, a mieszczanie rozdawali 
im obfi te resztki święconego. Rękawka jest 
pamiątką starożytnej polsko- słowiańskiej stypy 
pogrzebowej, czyli ugoszczenia ludu zebranego 
na obrzęd pogrzebowy Kraka dla usypania mu 
potężnej mogiły. Sypano je rękami, noszono 
ziemię rękawami, a Rękawka oznacza górę z 
ziemi, rękami usypana.”
 Żadne zdobione jajka nie zdobyły 

jednak takiej sławy, jak słynne wytwory 
jubilerskiego kunsztu Petera Karla Faberge. 
Wykonywane na specjalne zamówienie rodziny 
carskiej Aleksandra III, a później Mikołaja 
II do dziś są  najcenniejszymi  przykładami 
sztuki złotniczej na świecie. Peter Karl Faberge 
pochodził z protestanckiej rodziny francuskiej 
osiedlonej po edykcie nantejskim w Rosji, w 
St. Petersburgu. Sztuki zdobniczej uczył się 
w Niemczech, po czym wrócił do Petersburga 
i przejął po ojcu pracownię jubilerską. Dużo 
czasu spędzał w Ermitażu, gdzie kopiował stare 
rosyjskie wyroby złotnicze. Car zachwycony 
jego pracami udekorował go złotym medalem 
imperium “za rozpoczęcie nowej ery w sztuce 
złotniczej” i uczynił nadwornym dostawcą 
domu Romanowych. Pierwsze jajko Perer 
Karl wykonał w roku 1884, był to zwyczajowy 
podarunek wielkanocny cara dla jego żony 
Marii. Po śmierci Aleksandra III zwyczaj ten 
przejął jego syn Mikołaj II.
 Jajka Faberge inspirowane były sztuką 
rosyjską znajdującą się w zbiorach Ermitażu, ale 
złotnicy pracujący dla Petera Karla udoskonalali 
je wykorzystując złoto, drogie kamienie, emalie 
i kryształ. Wzory tworzone były w absolutnej 
tajemnicy przez wiele miesięcy. Jajko carskie 
było priorytetową pracą fi rmy Faberge, a efekt 
końcowy był zawsze wielką niespodzianką nie 
tylko dla obdarowanych, ale i dla samego cara.
Z czasem jajka  zaczęto wykonywać 
również z innych okazji, upamiętniały one 
ważne wydarzenia jak np. otwarcie kolei 
transyberyskiej z Petersburga do Władywostoka 
czy ważne rocznice. W sumie fi rma wykonała 
pięćdziesiąt sześć jajek, czterdzieści cztery z 
nich  opisane i sfotografowane należą do kolekcji 
carskiej.  Dwanaście pozostałych wykonano 
na zamówienie właściciela syberyjskiej 
kopalni złota – Aleksandra Kelcza, ale nie są 
one tak spektakularne, jak te carskie. Do dziś 
zachowało się czterdzieści jaj, ale tylko dziesięć 
z nich znajduje się w zbiorach rosyjskich, reszta 
rozproszona przez rewolucyjne władze, jest 
ozdobą muzealnych i prywatnych kolekcji na 
całym świecie. Peter Karl opuścił Rosję w 1917 
r. po wybuchu rewolucji i osiadł w Szwajcarii, 
gdzie zmarł w 1920 r.
 Ale nie tylko sztuka złotnicza była 
tak przychylna dla jajka - od wieków pojawiało 
się ono też w malarstwie. Wielu artystów 

często wykorzystywało jajko jako temat czy 
symbol w swoich dziełach. Obrazy z motywem 
jajka spotykane są w twórczości Hieronima 
Boscha, Petera Brueghla, Moneta, Rene 
Magrita, Kazimierza Mikulskiego, Stanisława 
Witkiewicza czy Konstantego Brancusi. Ale 
artystą absolutnie obłąkanym na punkcie 
jajek był Salvador Dali. Jajko i chleb uważał 
za symbole początku i życia. Na fasadzie 
katalońskiego muzeum Dalego w Figueres, 
gdzie urodził się i zmarł artysta, zwanym 
Teatro-Museu Dali de Figueres, znajduje się 
zaprojektowana przez niego attyka w kształcie 
olbrzymich jaj, ściany zdobią katalońskie 
chlebki, a na głowach rycerzy umieszczone są 
bagietki. Drugim ulubionym miejscem Dalego 
jest port Lligat, niedaleko Cadaque, gdzie Dali 
wraz z żona Gala stworzyli z przebudowanych 
maleńkich rybackich chatek, pełen tajemniczych 
przejść, grot i podwórek mieszkalny labirynt. 
Chatki jako motyw zdobniczy mają olbrzymie 
jajka wieńczące wieżyczki i dachy. Jajka ukryte 
są też pod schodami i w grotach. Miejsce to było 
domem i pracownia Dalego przez wiele lat.
 Oprócz bogatej magicznej i religijnej 
symboliki, jajko dzięki swoim właściwościom 
fi zycznym, miało też spore znaczenie techniczne. 
Już w starożytności było ważnym składnikiem 
farb temperowych. Dzięki unikalnej zdolności 
składników żółtka do tworzenia trwałych, 
wodoodpornych spoin, malowidła, wykonane 
temperą jajową, są szczególnie odporne 
na upływ czasu. Aż do wieku XV, kiedy to 
wynaleziono technikę olejową, tempera jajowa 
była najpopularniejszą techniką malarską w 
Europie, używaną zarówno w malarstwie 
ściennym jak i sztalugowym. Średniowiecze 
natomiast używało jajka jako składnika zaprawy 
wapiennej przy wznoszeniu szczególnie 
ważnych budowli. Dziś może trudno to sobie 
wyobrazić, że ciosy kamienne katedr gotyckich 
sklejane były właśnie przy pomocy jajek.

 Wiele by można jeszcze napisać 
o jajku, jego znaczeniu i sile, ale na koniec 
i tak wrócimy do początku, bo jak twierdził 
siedemnastowieczny fi zjolog, Wiliam Harvey: 
wszelkie życie pochodzi z jajka.

 * * *
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Sztuka

Tadeusz Sawa-Borysławski

Mitoraj
 Od października 2003 do stycznia 2004 
eksponowano w Krakowie siedemdziesiąt dwie 
rzeźby Igora Mitoraja; te monumentalne dzieła (14)  
rozmieszczono w Rynku wokół Sukiennic. Mniejsze 
znalazły miejsce w salach Międzynarodowego 
Centrum Kultury, uzupełniono je rysunkami i 
szkicami (35 rysunków węglem). Pozwalały poznać 
pracę rzeźbiarza w wielu skalach i na wielu etapach 
tworzenia. Jedna z nich pozostała na krakowskim 
Rynku - wciąż budzi zainteresowanie, nie jest 
obojętna, a to chyba rzadkość, gdy  rozmawia się o 
sztuce współczesnej. 
 Prace Mitoraja znajdują się w słynnych 
kolekcjach zarówno Europy jak i Ameryki, 
funkcjonują w kontekstach urbanistycznych wielu 
miast świata.
 Igor Mitoraj (ur. 1944) w roku 1968 
opuścił Polskę, rzeźbiarz światowej sławy, 
uczeń Tadeusza Kantora, u którego studiował w 
pracowni malarstwa na krakowskiej Akademi Sztuk 
Pięknych. Artysta na stałe mieszkający i pracujący 
w Pietrasanta niedaleko Carrary we Włoszech, w 
miejscowości znanej z kontaktów Michała Anioła 
z okolicznymi kamieniołomami (tam Michał Anioł 
podpisywał umowy na dostarczanie kamienia do 
swoich prac). Indywidualną wystawą rzeźby w 
roku 1976 w paryskiej Galerie La Hune osiągnął 
pierwszy znaczący zawodowy sukces. Prace artysty 

znalazły wówczas uznanie w oczach publiczności 
i wśród krytyków sztuki. Kolejna duża wystawa w 
New York Academy of Art w 1989 roku wzbudziła 
również zachwyt amerykańskich znawców sztuki i 
krytyków. Wydarzeniami na skalę światową stały 
się wystawy Mitoraja we Florencji w Ogrodach 
Boboli w roku 1999 oraz w Muzeum Olimpijskim w 
Lozannie w roku 2001.
 Oczywista i odczytywana wprost 
fascynacja pięknem klasycznej greckiej i rzymskiej 
rzeźby może sugerować, że jest to sposób 
przypominania o trwałości tradycyjnej sztuki, o sile 
korzeni europejskiej kultury wywodzącej się przecież 
w przewadze z tradycji śródziemnomorskich. 
Postacie starożytnych bogów, herosów, muz, 
tytanów, monumentalne fi gury o klasycznych 
proporcjach, często w charakterystycznych dla tej 
epoki wdzięcznych pozach, przywołują skojarzenia 
ze znanymi z autopsji czy literatury rzeźbami Ikara, 
Erosa, Gorgony, Wenus... .  Nie są to jednak - jakby 
mogło się wydawać - kopie rzeźb antycznych. 
Mitoraj z jednej strony cyzeluje linie torsów i 
twarzy, odwzorowuje charakterystyczny układ 
sylwetek nieomal dokładnie i ze swobodą, z jaką 
wykonywali to starożytni mistrzowie. Z drugiej - 
oglądamy powstałe ręką artysty fragmenty rzeźb 
i odlewów, popękane torsy, odłamki odnalezione 
po kataklizmach pokazujące często swe wnętrza, 
odsłoniętą konchę bryły odlanej z brązu. 
 W pierwszym, współczesnym czytaniu 
odbieramy je jako prace z obszaru wielowątkowych 
poszukiwań postmodernistycznych, jako cytaty 
historii, ale jednocześnie - dyskutowanie z historią. 
Są powrotami do archetypów i symboli znanych 
i czytelnych dla odbiorcy wykształconego, jak i 
przeciętnego konsumenta kultury wysokiej. Dzieła 

eksponują okaleczenia sugerujące zniszczenia 
wynikające - jak się wydaje - zarówno z kataklizmów 
zdarzających się samoistnie w przyrodzie, jak 
i tragicznych skutków rozwoju cywilizacji. 
W tym ujęciu w twórczości Mitoraja możemy 
dopatrzyć się śladów dekonstruktywizmu, metody 
ważnej i obecnej od kilkudziesięciu lat choćby 
we współczesnej twórczości architektonicznej. 
Okaleczenia dla jednych są wyrazem nostalgii za 
pięknem absolutnym z czasów, gdy sztuka z natury 
swej wyrażać miała po prostu harmonię w swej 
najpełniejszej postaci, piękno odświętne. Inni widzą 
w nich krytykę współczesnej cywilizacji i przestrogę 
przed jej niszczącą siłą w czasach nowożytnych. 
Dramatycznie otwarte i spękane skorupy postaci 
mają też jakiś mentalny związek z losami 
mumii i poszukiwaniem prawdy o przeszłości w 
grobowcach starożytnego Egiptu, z tym swoistym 
barbarzyństwem XX wieku. Dają wyraz opinii 
artysty w odniesieniu do nachalnego wkraczania 
w światy zastrzeżone i niedostępne, w obszary 
tajemnicze  i  groźne.
 Igor Mitoraj powtarza, że kamień ma 
dźwięk, że słychać, jaki jest ten materiał, z którego 
tworzy się rzeźby. W wywiadach zdradzał plany na 
przyszłość - myśli o upraszczaniu form i nie wyklucza 
tworzenia w przyszłości obiektów abstrakcyjnych. 
Z ciekawością oczekiwać będziemy prac artysty, 
który mając takie doświadczenie w analizowaniu 
doskonałych form antyku otworzy inne drzwi, 
znajdzie inne drogi wyrażania i przekazywania nam 
swoich  niepokojów.

* * *

Rzeźba stojąca na osi parku Ogrodów Boboli we  Florencji
                                                    (fot.autor)

Rzeźba Mitoraja pozostała po wystawie na Krakowskim rynku
                                            (fot.autor) 
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Felieton literacki

 Jedno ze słuchowisk Alicji 
Bykowskiej - Salczyńskiej, olsztyńskiej 
poetki i autorki dramatów, zatytułowane 
„Gdzie jest ten tani kupiec?”, opiera się 
na niesamowitym pomyśle. Otóż rolę 
osoby dramatu i narratora jednocześnie 
pełni w nim… odbiornik radiowy. 
Przez dziesiątki lat stoi sobie ten – 
pochodzący z dawnej NRD - aparat 
marki „Talisman” w mieszkaniu przy 
ulicy Limanowskiego i opowiada 
rozgrywające się w jego obecności 
historie rodzinne oraz te z „wielkiego 
świata”, zza okien. Jest świadkiem 
płynącego życia, arką tańczącą na falach 
oceanu czasu.
 Radio towarzyszy przecież 
życiu każdego z nas, każdy ma w 
pamięci swój odbiornik radiowy, wokół 
którego gromadzą się wspomnienia, 
który pobudza refl eksyjne nutki. Radio 
jest przy tym towarzyszem skromnym 
i nienachalnym, niewymagającym 
maksymalnego skupiania uwagi, 
wyłączania się na długie godziny, 
izolowania od ludzi.
 Przypomniałem sobie „moje” 
odbiorniki radiowe. Pierwszy, jaki 
pamiętam, to tzw. „kołchoźnik”, czyli 
drewniana skrzyneczka obciągnięta 

szarym płótnem z głośnikiem w 
środku, połączona kablem z pocztą 
czy ratuszem, skąd retransmitowano 
I program z Warszawy. Wszystkie 
mieszkania w Olsztynku jeszcze 
za niemieckich czasów zostały tak 
okablowane. Ten sam sfatygowany 
głośnik, z którego  słuchałem audycji 
dla dzieci, bajek i piosenek o koziołku 
Rududu, dwadzieścia lat wcześniej 
wyrzucał z siebie przemówienia Hitlera, 
komunikaty Oberkommando der 
Wehrmacht, może też chwytające za 
gardło wojenne szlagiery, takie jak „Lili 
Marlene”. W tym samym pokoju słuchał 
go ktoś inny – nie wiem, kto. Głośnik 
musiał być dobrej fi rmy. Nie chrypiał 
ze starości, nie szumiał, nie przerywał 
– tylko cichł coraz bardziej. Pewnego 
wieczoru w mojej obecności ucichł na 
zawsze. 

W kilka dni później rodzice 
spełnili marzenie swojego życia i w 
domu zjawił się piękny radioodbiornik 
w obudowie na wysoki połysk o 
nazwie „Menuet”. Miał „magiczne” 
oko, klawisze i pokrętła, adapter do 
czarnych płyt ukryty pod podnoszonym 
wiekiem. Kojarzy mi się do dziś 
z sobotnimi wieczorami. Naokoło 
ciemność i mróz, w  domu zapach ciasta 
i pasty do podłogi, miga tajemnicze 
zielone oko – gra „Podwieczorek przy 
mikrofonie” albo „Rewia piosenek” 
Lucjana Kydryńskiego. Prędko 
zwróciłem uwagę na skalę radia, pokrytą 
egzotycznymi nazwami: Luksemburg, 
Hilversum, Sewilla, Milano. Przez 
szparę w kratce głośnika zaglądałem do 
środka. Tam był inny świat – płonęły 
rubinowe światła radiowych lamp, z 
szumiącej głębi wydobywały się głosy 

w niezrozumiałych językach. Całymi 
godzinami potrafi łem tak nasłuchiwać 
wołania dalekich, niedostępnych miast.

Mój pierwszy, prawdziwie 
własny radioodbiornik nazywał się 
„Fagot”. Nie miał w sobie niczego 
z romantyczności i melancholii 
„Menueta”. Nic w nim nie świeciło, 
bo był na tranzystorach. Delikatna 
konstrukcja nie wytrzymała wielo-
godzinnego katowania słuchanego na 
full hard rocka i szybko znalazła się na 
śmietniku.

To, co mam teraz, właściwie nie 
przypomina już radia. Czarna, płaska 
blaszana skrzynka, okienko, w którym 
zamiast skali pojawiają się jakieś cyferki. 
Bezduszna, bezosobowa nowoczesność. 
Ale o radiu jako o medium znowu można 
myśleć z nadzieją. Wszystko wskazuje 
na to, że słuchaczom zbrzydło już radio 
tzw. „szybkie, kreatywne i dynamiczne”, 
z muzyką posiekaną reklamami i z 
głosem spikera podobnym do wybijania 
kotletów. Wraca powoli zainteresowanie  
słuchowiskami, radiowym reportażem, 
radiowymi koncertami, chciałoby się 
słuchać inteligentnie prowadzonych 
progra-mów muzycznych.

Telewizja otępia, Internet 
ogłupia, a radio jako jedyne spośród 
mediów rozwija wyobraźnię, czyli – po 
prostu pozwala w plastikowym świecie 
chociaż trochę pobyć człowiekiem.                         

* * *

WŁODZIMIERZ KOWALEWSKI

                     RADIO
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Do dziś przetrwał zwyczaj oblewania 
wodą, czyli tzw. dyngus lub inaczej 
śmigus. Sięga on jeszcze czasów 
pogańskich. Oblewane i to mocno 
były zawsze kobiety. Woda we 
wszystkich kulturach ma znaczenie 
obrzędowe. U nas symbolizuje 
zarówno chaos, niestałość i 
przeobrażenia, jak i źródło życia, 
odrodzenie, potęgę, płodność, 
oczyszczenie i mądrość. “Śmigus-
dyngus” to w istocie mariaż dwu 
starych wielkanocnych obrzędów. 
Podobnie jak w Boże Narodzenie “po 
kolędzie”, chodzono w Wielkanoc “po 
dyngusie”. Gromada przebierańców 
wędrowała od domu do domu, 
recytując wiersze o Męce Pańskiej, 
śpiewając i przymawiając się o datek, 
a “dyng” znaczyło wykup. “Śmigus” 
zaś (słowo prawdopodobnie 
pochodzenia niemieckiego) sprowa-
dzał się do uderzania po nogach 

brzozową rózgą, polewania wodą 
i wykupienia się przed oblaniem.
Warto w tym miejscu wspomnieć 
o ciekawym wielkanocnym 
zwyczaju panującym w Krakowie. 
Mieszkańcy miasta spotykali się 
na prawym brzegu Wisły, gdzie 
niegdyś mieszczanie własnymi 
rękami usypali grób Kraka. Podobno 
ziemię przenosili w związanych 
rękawach kaftanów i koszul, by 
powstał kopiec sławiący założyciela 
grodu. Przychodzili więc odtąd w 
to miejsce zawsze na wiosnę, a 
zwyczaj ten nazwano “rękawką”.
W Krakowskiem, po wsi chodziła 
para przebierańców - Dziad i Baba, a 
było to w Poniedziałek Wielkanocny. 
Chodzili oni umazani sadzą po 
wiejskich drogach, a także ulicach 
miast zaczepiając, ściskając a nawet 
całując przechodniów. (Internet)

   Śmigus Dyngus
Dobre Święta, ale ...
Radość ze Świąt myśl mi mąci,
że w pisanki ktoś mnie trąci.
                                                          (kam)

 

Pisankowe fi gle

Za górami, za lasami 
i to nie jest żadną bajką,
żyło sobie jedno jajko.
Kiedyś – z fi glów to wynika,
jajo wpadło do barwnika.
Starzy, młodzi, duzi, mali,
Wszyscy nim się zachwycali:
jakie śliczne, kolorowe, 
wprost wygląda jak by nowe.
Takie barwne ma ubranko – 
nazywali je pisanką.
Więc do lustra popatrzyła,
Po czym mowę wygłosiła:
Teraz całkiem jestem  pewna,
Pośród jajek jam królewna !
Ta powiastka dobra na noc,
Małym dzieciom na Wielkanoc.
                                                            (kam)

Wielkanoc


