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PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser Street

Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam

tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net
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   Talizman to przedmiot, któremu 
w kulturach pierwotnych i staro¿yt-
nych przypisywano magiczn¹ moc 
chronienia od chorób i nieszczêœæ. 
Wielu ludzi jeszcze dzisiaj wierzy, ¿e 
talizmany posiadaj¹ magiczn¹ si³ê i 
lecznicze w³asnoœci. Jakimœ dziwnym 
trafem ¿ycie tych osób jest rzeczy-
wiœcie bezpieczniejsze, pogodniejsze i 
zdrowsze ni¿ tzw. racjonalistycznej 
reszty spo³eczeñstwa. Nauka wyœmie-
wa moc talizmanów, ja nie.
   Talizman (od arabskiego tilasm, a 
wczeœniej od greckiego telesma) jest 
bliski amuletowi, choæ ró¿ni je wiele 
cech. Talizman w przeciwieñstwie do 
amuletu nie musi byæ noszony na szyi 
aby zapewniæ ochronê cz³owiekowi. 
Jego mocy nie mo¿na zobaczyæ, za to 
na pewno mo¿na j¹ poczuæ. Groma-
dzi on wokó³ siebie pozytywn¹ ener-
giê, przez co poprawia samopoczucie. 
Wszystkie z³e myœli i emocje wysy³a-
ne w nasz¹ stronê zostaj¹ przez taliz-
man „wy³apywane” i zostaj¹ unie-
szkodliwione b¹dŸ odes³ane do „na-
dawcy”. Cz³owiek posiadaj¹cy taliz-
man jest pod jego sta³¹ ochron¹. Ma 
swoj¹ tarczê, która chroni go przed 
z³em. Ma swojego pomocnika, który 
likwiduje wiêkszoœæ przeszkód na 
drodze jego ¿ycia. 
  Talizmany to wrêcz jeden z wymo-
gów, jakie rodzi wspó³czesny œwiat. 
Pomagaj¹ dotrzeæ do korzeni i ko-
rzystaæ z si³ matki Natury. Bez nich 
jesteœmy s³abi i ¿yjemy w ci¹g³ym 
zagro¿eniu. Talizmanami mog¹ byæ
kamienie, kryszta³y, krzy¿e celtyckie 
lub inna mistyczna bi¿uteria. Talizma-
ny to równie¿ specjalnie przygotowa-
ne grafiki, obrazy, w których zawarto 
moc ochronn¹ cz³owieka, zapewniaj¹-
c¹ mu dobrobyt, powodzenie, szczêœ-
cie, mi³oœæ. 
 W ostatnich latach w Polsce popular-
nym talizmanem sta³ siê tatua¿. Tatu-
a¿e mog¹ mieæ moc tak potê¿n¹ jak 
staro¿ytne talizmany, przypominaj¹c
o prze¿ytych triumfach, zwyciêstwach 
odniesionych nad bólem czy dozna-
nych pora¿kach. Mog¹ przypomnieæ 
ten szczególny moment, kiedy mieliœ-
my dok³adne wyobra¿enie, kim tak 
naprawdê jesteœmy. W tym, wed³ug 
mnie, tkwi sedno i magiczny urok ta-
tua¿u. Zrobienie tatua¿u jest jedynym 
trwa³ym zobowi¹zaniem, jakie wielu 
z nas kiedykolwiek podejmie. Gdy go
masz, nigdy nie bêdziesz móg³ go zig-
norowaæ, unikn¹æ, rozwieœæ siê z nim,
opuœciæ go, czy choæ na chwilê wyjœæ 
bez niego. Ka¿dy kto myœli, ¿e prze-
cie¿ zawsze mo¿e go usun¹æ – z ca³¹ 
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Talizmany, tatua¿e

pewnoœci¹ nie jest jeszcze gotowy do 
zrobienia tatua¿u. 
  Tatuowanie jest egzotyczn¹ i tajem-
nicz¹ form¹ sztuki, której korzenie siê-
gaj¹ czasów prehistorycznych. Cho-
cia¿ zrobienie tatua¿u jest nadal uwa-
¿ane przez niektórych ludzi za równo-
znaczne z przyjêciem „outsiderskiej” 
kultury, tatua¿ nie jest przypisany do 
jednego, okreœlonego typu cz³owieka. 
Mo¿e go zrobiæ ka¿dy, bez wzglêdu na 
wiek, p³eæ czy pochodzenie. Ogromn¹ 
przyjemnoœæ sprawia mi pokazywanie
tatua¿u zw³aszcza w sytuacjach takich, 
jak podró¿ pierwsz¹ klas¹ samolotu 
czy pobyt w ekskluzywnym hotelu. 
To znakomity sposób, by uœwiadomiæ 
ludziom, ¿e tatua¿ nie jest ¿adn¹ prze-
szkod¹ w zrobieniu kariery i osi¹gniê-
ciu sukcesu w ¿yciu. Je¿eli zdecydu-
jemy siê, aby go wykonaæ, nastêpnym 
problemem jest wybór wzoru. A tych 
jest naprawdê mnóstwo, od koloro-
wych motylków, ró¿, tajemniczych 
smoków, postaci elfów, a¿ do moty-
wów religijnych. Moim zdaniem naj-
³adniejsze s¹ trybale, czyli czarne wzo-
ry plemienne – motywy, które w sztu-
ce tatua¿u nigdy siê nie starzej¹. Naj-
bardziej „chodliwe” s¹ te zaprojekto-
wane przez zawodowych artystów,
którzy szukaj¹ inspiracji w staro¿yt-
nych znakach runicznych, jakich kie-
dyœ u¿ywali np. Celtowie, Hindusi, czy 
pierwotni Indianie. 
  Stworzenie wspania³ego tatua¿u jest 
prawdziw¹ sztuk¹, wymagaj¹c¹ talen-
tu i ogromu pracy na tak trudnym ma-
teriale, jakim jest skóra. I jako sztuka 
zas³uguje na taki sam szacunek, bada-
nia i opracowania, jak p³ótna wisz¹ce 
w galeriach. 
  Pocz¹tków tatua¿u w Polsce upatru-
je siê w doœwiadczeniach wiêziennych 
– jednak takie ujêcie grzeszy uprosz-
czeniem. Prze³omowym momentem 
rozwoju tatua¿u w Polsce by³y zmiany 
ustrojowe i otwarcie siê na wp³ywy 
zachodnie. Inspiracjê stanowi¹ raczej 
idole gwiazdy muzyki, filmu, mody –
ni¿ postacie ze œwiata kryminalnego.
Dzisiaj tatua¿ funkcjonuje jako okreœ-
lony kod spo³eczny i wyraz indywidu-
alizmu. Odpowiednio dobrane formy
i znaki symboliczne to nie tylko ozdo-
by, ale te¿ energetyzatory poprawiaj¹-
ce jakoœæ naszego ¿ycia. To one, dziê-
ki swoim subtelnym oddzia³ywaniom, 
mog¹ zwiêkszyæ nasz¹ biowitalnoœæ. 
Mog¹ te¿ sprawiæ, ¿e cz³owiek bêdzie 
czu³ siê pewniej i bezpieczniej, a jego 
¿ycie wype³ni harmonia, szczêœcie i 
sukces.


