
 

W ten świąteczny długi weekend proponuję spojrzenie na 

świat z dystansu i zastanowienie się nad trzecim 

wymiarem czasu… Mam nadzieję, że to pomoże Wam 

w osiągnięciu stanu idealnego relaksu.  

Miłego wypoczynku i Wesołych świąt WIELKANOCNYCH! 

              
Rafał Olbiński - "Trzeci wymiar czasu’’ 

Rafał Olbiński - " Barwy ciszy’’ 



Zalecenia lekarskie: 

 

 

 

 

 

 

,,Czytanie dobrych książek  jest niczym rozmowa                                                   

z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów." 

                                                              Kartezjusz 

 

 



Wesołych świąt !  Smacznego jajka ! 

 

 

 

 

Wesołych pisanek, uśmiechu cały ranek. 

Jajek na twardo i królika z kokardą. 

Mokrego Dyngusa i fajnego psikusa. 

Rzeżuchy po pachy i smacznej kiełbachy. 

Grażyna Szymczyk  



Jedz wszystko, ale z umiarem ! 

A Wy ile razy powiedzieliście, że na święta nic nie jecie? 

  

Wielkanoc Gastropaty – Konstanty Ildefons Gałczyński 

Jajek nie można,  
szynki nie można,  
takoż nie można  
szaszłyka z rożna.  
 
Indyk - katafalk,  
kura - agonia,  
piwo - gaffa,  
morderstwo - koniak.  
 
Mięso cielęce  
ani pół deka,  
chrzanik - noc w męce,  
chyba do lekarstw.  
 
Sosy - satyra,  
kabul - testament,  
zupy - cholera,  
zamęt i lament.  

 

Kawa - dyspepsja,  

wizje niedobre,  

rum - epilepsja,  

cygaro - obłęd.  

 

Ani fistaszków,  

ani pistacji,  

wszystko prowadzi  

do prostracji.  

 

Torciki - zgaga,  

mazurki - zgaga,  

mazurek szkodzi,  

tort nie pomaga.  

Pytam lekarza:-Co?  

A na to lekarz:- Gdybyś był bladszy,  

niech pan spokojnie w niebo popatrzy.                         

 

 



Wiersz na dziś - Niedziela Palmowa  

Palmy w tradycji ludowej 

Wedle wierzeń ludowych poświęcone palmy miały chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed 
wszelkim złem. ". Połykano bazie, aby nie cierpieć na ból głowy i gardła. Bazie oberwane z 
poświęconej palmy mieszano też z ziarnem siewnym, które podkładano pod pierwszą zaoraną 
skibę. Dawniej święcone palmy wkładano w mieszkaniu za lustro, za obrazy świętych - w 
przekonaniu, że przechowywanie ich w domu zdoła zabezpieczyć jego mieszkańców przed 
piorunami. W sztuce chrześcijańskiej gałązka palmy jest symbolem męczeństwa. Palma 
rosnąca pomiędzy dwoma winnymi drzewami jest symbolem krzyża Chrystusa  

 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy                                               P. LORENZETTI  "Wjazd Chrystusa do Jerozolimy", 

                                                                                                    fresk, ok. 1320r., Bazylika św. Franciszka, Asyż 

 

Przyjście - /Julian Tuwim/Czyhanie na Boga.1992 r./ 
 

Uciszcie się, uciszcie się,  

Połóżcie dłonie na sercach:  

Przez łąki kroczy jasny Zjaw,  

Jak cień po bladych kobiercach.  

 

Uciszcie się, uciszcie się,  

Zbliża się Pasterz z oddali,  

A w ręce ma błękitny krzyż,  

A na nim krople korali.  

 

Uciszcie się, uciszcie się,  

Padnijcie na kolana!  

Hosanna, mówcie, chwała Mu!  

Witajcie śpiewem Pana. 

                       



Polskie zwyczaje wielkanocne 

 

Wielkanoc u Boryny 

http://www.strony.ca/Strony79/articles/a7902.html 

https://www.cda.pl/video/6590547f 

https://www.youtube.com/watch?v=f6gsWCqFd_8 

 
Reymont znów mówi w swoich “Chłopach” o święconym u Boryny: 

„Izba była wymyta i piaskiem wysypana, okna czyste i ściany i obrazy omiecione z pajęczyn… 

Duży stół nakryty cieniuśką białą płachtą, której wręb ozdobiła Jagusia szerokim pasem 

wystrzyganek. Na środku z kraja od okna ustawiła wysoką pasyjkę przybraną papierowymi 

kwiatami, a przed nią na wywróconej donicy baranka z masła…Dopiero zaś pierwszym kołem 

legły chleby pytlowe i kołacze pszenne z masłem zagniatane i na mleku, po nich postępowały 

placki żółciutkie , z rodzynkami, gęsto ponabijane; były i mniejsze Józiane i dzieci, były i takie 

specjały z serem i drugie jajeczne… A na ostatku postawili wielką michę pełną kiełbas, jajkami 

obłupanymi , a na brytfance całą świńską nogę i gelatyny karwas głowizny, wszystko zaś 

poubierane jajkami kraszonymi… 

Święta na wsi przebiegały w zupełnie innym rytmie niż w mieście. W "Chłopach" czytamy opis, 

w którym w niedzielę wielkanocną cała wieś śpi, a uroczyste śniadanie rozpoczyna się dość 

późno – powiedziała prof. Maria Jolanta Olszewska. 

Działo się tak, ponieważ mieszkańcy Reymontowskich Lipiec świętowali rezurekcję w nocy, 

czyli tak, jak w rzeczywistości zmartwychwstał Chrystus. Potem, gdy wieś już się budziła, 

mieszkańcy czekali na wizytę księdza. Ta jednak była przywilejem tylko dla bogatych chłopów, 

biedniejsze rodziny musiały same przyjść na spotkanie z kapłanem 

Źródło: https://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/1752710,Pogrzeb-zuru-i-sledzia-czyli-Wielkanoc-u-Boryny 

 

 

http://www.strony.ca/Strony79/articles/a7902.html
https://www.cda.pl/video/6590547f
https://www.youtube.com/watch?v=f6gsWCqFd_8
https://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/1752710,Pogrzeb-zuru-i-sledzia-czyli-Wielkanoc-u-Boryny


 

Łyk książki i sztuki do kawy na Wielkanoc 
 

 

Włodzimierz Tetmajer "Święcone w Bronowicach" - Muzeum Narodowe w Krakowie 

"Dziewki i dzieci strojne i barwne, jak polnych maków grzędka na płowej 
ziemi szeregami koło cebrów stają, a przed każdą żółty koszyk ze 
święceniem. (...) Wesoło już w tym gronie i gwarno, bo krakowskie kobiety 
milczące stać nie umieją, zwłaszcza jeżeli tak pięknie, jasno i barwnie, jak 
kwiaty są postrojone." – pisał w 1897 roku Włodzimierz Tetmajer (1861-
1923) o swoim obrazie "Święcone w Bronowicach".  
Włodzimierz Tetmajer był bratem przyrodnim poety Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera. W 1890 r. ożenił się z chłopką Anną 
Mikołajczykówną z podkrakowskich Bronowic (dziś dzielnica miasta), 
a jego przyjaciel - poeta Lucjan Rydel - wybrał sobie na żoną siostrę Anny, 
Jadwigę. Ślub Lucjana i Jadwigi stał się później kanwą "Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego, w którym Gospodarzem jest właśnie 
Włodzimierz Tetmajer. 

 

 

 

 

https://legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/lyk-sztuki-do-kawy/blog/3409,lyk-sztuki-do-kawy-na-wielkanoc?pokaz-archiwum=1
https://mnk.pl/


 

Wielkanoc na wesoło 

 

 

 

Źródło: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wielkanoc+na+weso%C5%82o 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wielkanoc+na+weso%C5%82o


,,Luknij ’’  

 

 

Uśmiechnij się do swojego szczęścia 

 Odzyskaj radość ducha 
 Naucz się cieszyć każdym dniem 
 Pobudź swoje endorfiny do działania 

 

Autorzy: Marci Shimoff, Carol Kline 

 

https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-

kline,sekszv.htm?from=ni#format/d 

Promocja: 23,94 zł. 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://onepress.pl/autorzy/marci-shimoff
https://onepress.pl/autorzy/carol-kline
https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-kline,sekszv.htm?from=ni#format/d
https://onepress.pl/ksiazki/sekret-szczescia-7-fundamentow-zyciowej-radosci-marci-shimoff-carol-kline,sekszv.htm?from=ni#format/d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 


