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„Wielkanoc! Wiosna! 

Wszystko budzi się do życia. 
Po zimie surowej odradza się świat”. (strona 86) 

 
Niniejsza publikacja zawiera mało materiałów pisanych przez członków naszego 
Związku. Natomiast obejmuje liczne materiały, które ukazywały się w naszych 
pismach harcerskich i z których niegdyś korzystali funkcyjni przygotowując 
programy w okresie wiosny i Wielkiejnocy. Rozszerzyłyśmy ten zbiór w nadziei,        
że będzie nadal służył dzisiejszym funkcyjnym w układaniu zbiórek                                           
i w przygotowywaniu zajęć.  
 
Materiały tu zebrane przypominają piękno naszej literatury, tworzonej często pod 
zaborami lub na wojnie. Równocześnie świadczą o wysiłku Polaków, którzy na 
przestrzeni lat i w bardzo ciężkich warunkach, starali się nie tylko przechowywać 
język, tradycje i kulturę ale przekazywać ich piękno młodym pokoleniom 
mieszkającym - a często urodzonym - poza Polską.  
 
Ze względu na okoliczności spowodowane pandemią miałyśmy dostęp jedynie do 
materiałów z własnych zbiorów oraz do tej części archiwum ZHP, która już została 
zeskanowa. Przez to nie udało nam się tematu wyczerpać.  
 
Tam gdzie było to możliwe, podane są daty i źródła. Wszystkie ilustracje                       
są z naszych pism harcerskich - dodałyśmy im tylko trochę koloru. Zdjęcia kolorowe 
są z prywatnych zbiorów. 
 
Czuwaj! 
 
Teresa Szadkowska-Łakomy hm. Przewodnicząca Komisji Historyczno-Archiwalnej 
 
Jagoda Kaczorowska hm. Członkini Komisji Historyczno-Archiwalnej 
 
21 marca 2021 
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W Polsce, na Wielkanocne Święta,                   
wesoło było i radośnie. 
 
 
 
 
 
 

 

Czasami jeszcze było biało na 
polach, mieście i na wodzie. 
 
 
 
 
 

 
 

Czasem już miało się ku wiośnie.  
 
 
 
 

Słońce w południe złotem grzało,  
wiatr jakieś ciepłe robił susy, 
po nocy krople tłukły w rynnę. 

A rano nagle, gdzieś w ogrodzie,  
pierwiosnki drobne i krokusy... 

   
(Pisanki - Marian Hemar, Londyn 1946.                                                   

Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy) 
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WIOSNA 

 

(Trzy Pióra - miesięcznik harcerski,  kwiecień 1948.                                                    
Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP. Hamburg, Niemcy) 

Na rzekach polskich na wiosnę „ruszają kry”. Podnosi się poziom wody. Ludzie 
przystają na brzegach, patrzą na spienione fale i płynące z ich biegiem - kawały 
lodu. Pytają z trwogą: Czy będzie powódź? Czy woda zniszczy ich domy i pola?  

POPIOŁY 
Stefan Żeromski 

 
 Złomy lodu płynęły szybko a ciężko, jakoby potrzaskane ściany ciosowych 
kościołów... Były momenty, że płynęła wprost na łódź tafla olbrzymia, jak strop 
wielkiej sali, ostrymi krajami swymi godziła zdradziecko w burty stateczku. Wówczas 
Rafał wznosił wiosło i zadawał jej śmiertelne pchnięcie z czoła. Groźna, pływająca 
szyba posłusznie usuwała się na bok. Inne, słabsze, od jednego trącenia rozpadały 
się w drobne ułamki, jak truchło bezwładne... Słyszeli dokoła siebie cichy syk        
lodu... Kiedy niekiedy łódź drżała od niespodziewanych uderzeń i trzeszczała 
złowrogo... Zdarzało się, że jakaś gruba tafla jak skała mknęła na wartkich falach 
środkowego nurtu. Wtedy szkuta, podważona wiosłami, odskakiwała w bok... 
 

(Przepisane z Ogniwa, Londyn  kwiecień 1952) 
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PRZEDWIOŚNIE 
Ludwik Kondratowicz 

 

Na dworze niby lato, niby jeszcze zima,  
Jeszcze świat, jeszcze serce jak gdyby pod pleśnią,  
Jeszcze się pierś wiośnianem uczuciem nie wzdyma,  
Ptak się jeszcze swobodną nie rozhulał pieśnią.  
Pora wiośnie i dawno! A skądże to dziwo,  
Że tak źle się rozwija i pączek i trawa?  
Leniwo biją pulsa, pieśń płynie leniwo,  
Jest wiosna, ale czegoś wiośnie nie dostawa.  
I rzekł mi siwy starzec: - „O, wiosna już bliska,  
Znam to, bo kopę wiosen miałem przed oczyma,  
Lecz jeszcze, widzisz aspan, mgła zimowa ściska,  
Póki grzmotu nie będzie, to i wiosny niema."  
Ja, kochanek spokoju, trwożę się i blednę,  
Kiedy burza zawyje, kiedy grzmot zatrzaska;  
Rozedrą się w źrenicach moje oczy biedne,  
Gdy w chmurze błyskawiczna zamży się przepaska! 
Mnież się modlić o grzmoty? A jednakże łono  
Tak spragnione odetchnąć w wiośnianej naturze!  
O, jeżeli wam zimę zakończyć sądzono,  
Pośpieszcie czarne chmury i ogniste burze!  
 

1 kwietnia 1851. Załucze. 
 

(Od Kochanowskiego do Staffa Antologia Liryki Polskiej. Wydawnictwo Veritas Londyn 1954) 

 
 

 
(Krokusy - Zofia Polkowska-Szkaradzińska. Ogniwa, Londyn kwiecień 1953) 
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KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE BZY 
Marian Hemar 

 
 
Wiosna, wiosna, wiosna, 
Wiosenny pierwszy wiew. 
Wiosna, wiosna, wiosna 
I ciepły wiatr wśród drzew. 
 

I blade śnieżyczki wychylą na świat 
Do słońca, całunków i lśnień, 
I w sercu tajemny rozchyli się kwiat, 
I potem nadejdzie ten dzień... 
 

Kiedy znów zakwitną białe bzy, 
Z brylantowej rosy, z wonnej mgły, 
W parku pod platanem 
Pani siądzie z panem, 
Da mu słodkie usta rozkochane. 
 

Kiedy znów zakwitną białe bzy, 
Bzów aleją parki będą szły. 
Pojmą to najprościej, 
Że jest czas miłości, 
Bo zakwitły przecież białe bzy. 

 

 
Wicher nocą szepce 
Kroplami ciepłych dżdżów 
Cudną, białą bajkę 
O kiściach białych bzów. 
 

Jak trudno po nocy uwierzyć tym snom, 
Gdy śnieg chłodem skrzy się i lśni, 
Że słońce w świat wejdzie jak w jasny 
swój dom, 
Że przyjdą cudowne te dni... 
 

Kiedy znów zakwitną białe bzy, 
Bzów aleją parki będą szły. 
Pojmą to najprościej, 
Że jest czas miłości, 
Bo zakwitły przecież białe bzy. 

 

 
Aby posłuchać piosenki z tym tekstem Hemara i melodią F. Doelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=uW4atjE-Nf4 
 

 

 

(Kwiecień-plecień, W. Kaczyńska. Ogniwa, Londyn  kwiecień 1953) 
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WIOSENNE SŁOWA 
Zbigniew Chałko 

(Wiersz napisany w roku 1950 w Wielkiej Brytanii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dłoń pełna snów. Wydawnictwo Test, Lublin 1997) 

  

O PIEKNIE WILNA 
Maciej K. Sarbiewski 

  

 
 

(Ogniwa, Londyn kwiecień 1951) 
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(Zatrzymana wiosna – hm. Irma Paluchowa. Bądź Gotów, Londyn  marzec 1956) 

 

 

 
(St. Januszko. Trzy Pióra - miesięcznik harcerski, kwiecień 1948.                   

Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 
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(Wiosna - Jan Sawa (pseudonim  Marii Konopnickiej). Skaut, Lwów 15 kwietnia 1913) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wiosna w Apeninach - Janusz Wedow. Nasze granice w Monte Cassino, Rzym 1945) 
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(Na Wiosnę - Z.D. Świat Młodych, Londyn 1947 nr 4) 

 
 

(Gułag Polskich Poetów Od Komi do Kołymy - wybór wierszy Nina Taylor-Terlecka.  
Polska Fundacja Kulturalna Londyn 2001) 
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JJadwiga Czechowiczówna 

 
(Azja i Afryka Antologia Poezji Polskiej na Środkowym Wschodzie.              

Biblioteka Orła Białego Palestyna 1944) 

MODLITWA WIOSENNA 
Maria Konopnicka 

 
Modrą się wstęgą toczą jasne zdroje, 
Szumi gaj młody i trawy na łanie. 
Za życie ziemi i kwiatów, i moje -  
Dzięki Ci, Panie! 
 
Słońca my Twego czekali z tęsknotą 
Przez długą zimę, przez śnieżne zawieje, 
Aż nam jaskółki przyniosły wieść złotą, 
Że wiosna dnieje. 
 
I serce moje tak śpiewa, jak ptaszę, 
I wzrok w błękity ku Tobie ulata... 
Czuję, jak wieje nad pola, nad nasze -  
Chrystusa szata. 

 

On to znów stopką najświętszą Swą chodzi 
Przez nasze miasta i łany, i wioski, 
A Jego śladem kwiat cudny się rodzi 
I spokój Boski! 
 
W powiewach ranka, w piosence słowika, 
W rozkwitłych lasów szumiącej zieleni 
Słyszę głos Jego, co ziemię przenika: 
— Błogosławieni! 
 
Błogosławieni, co w każdą to wiosnę 
Świat obsiewają czynami pięknemi. 
Błogosławione i dziatki, co rosną, 
Jak kwiaty ziemi! 
 

(Wypisy Polskie część II. Nowy Jork, Stany Zjednoczone 1941) 
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LATO LEŚNYCH LUDZI 
Maria Rodziewiczówna 

 
Ranek był kwietniowy, pogodny, słoneczny, wilgły od deszczu, co przeszedł                 
z wieczora. Przeszedł, cuda tworząc. Rozkleił lepkie obsłony liści, zmył z traw resztę 
pleśni, roztworzył oczy białych zawilców i fiołków, wywabił z wody złoto kaczeńców, 
obmył i w kwiat wyczarował kocanki łóz i wierzb. 
W ciszy nocnej szmerem krople budził, na gody namawiał, a gdy słońce wstało, 
ziemia ku niemu wystąpiła już strojna, wonna, barwna i rozśpiewana... 
kierowali się wciąż ku borom... Bór gwarzył cichutko; to znów słychać było, jak 
dyszał potęgą odrodzenia wiosny, a człowiek, zapatrzony, zasłuchany, zatracał się 
w tej wielkiej potężnej całości i czuł, że te siły ogarniały go, że sam się staje potęgą, 
że w nim gra, śpiewa, tworzy, rośnie moc przyrody. 
 

(Przepisane z Ogniwa, Londyn kwiecień 1952) 

 

 
(Pozdrowienie – Kazimierz Tetmajer. Ogniwa, Londyn kwiecień 1951) 
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POPIOŁY (fragment) 
Stefan Żeromski 

  

Różowe, wiosenne szyszki zdały się topić i rozpływać w cieple słońca. Pachnąca 
żywica wylewała się z nich, i zapach jej spływał ku ziemi. Jeszcze się trawa bujna 
nie puściła w lasach. Zeszłoroczne igły i suche liście zaścielały grunt barwą 
cmentarną, ale już tu i tam mokra droga w głębokim cieniu lśniła istnym 
szmaragdem zieleni. Miejscami grunt był twardszy. Tam w gąszczach jedliny dymiły 
się młode brzózki, niby obłoczki wiosenne. W głębi lasu drzewa się przerzedzały         
i widać było samotne obręby, gdzie na znacznym obszarze spokojnie usypiały smugi 
płytkiej, stojącej wody. Warstwy spadłych igieł leżały na jej dnie, rudziejąc żywo, jak 
bursztyn. Dookoła takich zalewisk z wybuchem krzewiła się zieleń borówek, młode, 
jasnozielone świerczki taplały się w niej, jak gąsięta, a jaskry ze wszech stron ramą 
obejmowały płomienną. Na zwilgłym w pobliżu sapie barwiły się niebieskie kwiatki 
Matki Boskiej i kępy niezapominajek. 
 

CHŁOPI - WIOSNA 
Reymont 

 

Hej! Zwiesna - ci to szła przecież nieobjętemi polami, skowronkowe pieśnie głosiły 
ją światu, i to słońce święte, i ten wiater pieszczący, słodki a ciepły, kiej matczyne 
całunki, i to przytajone jeszcze dychanie ziemic, tęsknie czekających na pługi                 
i ziarno, i to wrzenie wesela, unoszące się wszędy, i to powietrze ciepłe, 
orzeźwiające i jakoby nabrzmiałe tem wszystkiem, co wnetki się stanie zielenią, 
kwiatem i kłosem pełnym. 
 Hej! Zwiesna - ci to szła, jakoby ta jasna pani w słonecznem obleczeniu,                              
z jutrzenkową i młodą gębusią, z warkoczami modrych wód, od słońca płynęła, nad 
ziemiami się niesła w one kwietniowe poranki, a z rozpostartych rąk świętych 
puszczała skowronki, by głosiły wesele, a za nią ciągnęły żórawiane klucze                      
z klangorem radosnym, a sznury dzikich gęsi przepływały przez blade niebo,             
że boćki ważyły się nad łęgami, a jaskółki świegotały przy chatach, i wszystek ród 
skrzydlaty nadciągał ze śpiewaniem, a kędy tknęła ziemię słoneczna szata, tam 
podnosiły się drżące trawy, nabrzmiewały lepkie pęki, chlustały zielone pędy                 
i szeleściły listeczki nieśmiałe, i wstawało nowe, bujne, potężne życie, a zwiesna już 
szła całym światem, od wschodu do zachodu, jako ta wielmożna Boża 
wysłanniczka, łaski i miłosierdzie czyniąca... 
  

(Przepisane z Ogniwa, Londyn kwiecień 1951) 
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STARA BAŚŃ 
Józef Ignacy Kraszewski 

 
Poranek wiosenny świtał nad czarną lasów ławą, otaczającą widnokrąg dookoła.     
W powietrzu czuć było woń liści i traw... Wschód słońca poprzedzała uroczysta cisza 
- tylko ptactwo zaczynało budzić się w gałęziach i niespokojnie zrywało się                    
z noclegów. Już słychać było świergot i świsty... Wysoko pod chmurami płynął orzeł 
siwy, kołując i upatrując pastwy na ziemi. Zawiesił się czasem w powietrzu i stał 
nieruchomy, a potem dalej majestatycznie żeglował. W borze coś zaszeleściało           
i umilkło. Stado dzikich kóz wyjrzało z gąszczy na polankę, popatrzyło czarnymi 
oczyma i pierzchnęło. Zatętniało za nimi - cicho znowu... 
I milczenie było, tylko z dala ozwała się poranna muzyka lasów. Trąciło o nie 
skrzydło wiosennego powiewu i gałęzie grać zaczęły. Każde drzewo grało inaczej, 
a ucho mieszańca puszcz rozeznać mogło szmer brzozy z listki młodymi, drżenie 
osiczyny bojaźliwe, skrzypienie dębów suchych, szum sosen i żałośliwe jodeł 
szelesty. Szedł wiatr, stąpając po wierzchołkach puszczy i głośniej coraz 
odpowiadały mu bory, coraz bliżej, silniej coraz muzyka grała pieśń poranną... 
Szare zrazu niebo błękitniało u góry, pozłacało się u dołu; obłoczki białe, jak z rąbku 
obsłonki pościeli, rozwiewał wiatr po lazurach. Słońce strzeliło promieniami ku 
górze, noc uciekała. Nad strumieniami i łąkami, jak dymy ofiarne, zakipiały pary 
przejrzyste, ulatując zwolna ku niebu i ginąc w powietrzu... 
Razem z szumem lasu zawtórował chór ptaków, wszczął się gwar wielki, ożyły            
w świetle łąki, zarośła, puszczę, wracało życie... Kukułki odezwały się z dala, 
dzięcioły kowale już kuły drzewa. 
Był dzień... 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                              
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu Jerozolima 1944) 

 

WARSZAWSKA WIOSNA 
Jerzy Bazarewski 

 
(Azja i Afryka Antologia Poezji Polskiej na Środkowym Wschodzie.                                           

Biblioteka Orła Białego. Palestyna 1944) 

Śnieg spadnie z drzew na mokre 
chodniki, 
Wiatr zacznie włosy kędzierzawić. 
Nocą nad miastem rozbrzmią krzyki, 
Na murach plamy odzew zakrwawią. 
 
Zapłoną okna, eksplodują gwiazdy, 
Warszawa wyjdzie na uliczne błoto, 
W Łazienkach ptaki opuszczą swe 
gniazda 
I pieśń strumieniem wybuchnie jak 
krwotok. 
 

Pieśń, co na skrzydłach wrześniowej 
odwagi, 
Wystrzeli w niebo, by Polskę zapalić - 
Poprzez Marymont i ulice Pragi 
Warszawska wolność pójdzie świat 
ocalić.  
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PAN TADEUSZ 
Adam Mickiewicz 

 

Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny 
I rospiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny;  
A za nim krzykliwemi nadciągnąwszy pułki, 
Gromadziły się po nad wodami jaskółki, 
I z ziemi zmarzłej brały błoto na swe domki. 
W wieczór słychać w zaroślach szept ciągnącej słomki; 
I stada dzikich gęsi szumią po nad lasem, 
I znużone na popas spadają hałasem, 
A w głębi ciemnej nieba, wciąż jęczą żurawie... 
 
 

(Szkolna Biblioteczka na Wschodzie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Nakład Sekcji Wydawniczej Jerozolima 1943) 

 

 
 

(Ogniwa, Londyn kwiecień 1950) 

 
 

(Do Bociana - S. Jachowicz. Ogniwa, Londyn  marzec 1954) 
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(Wiosna -  bez autora. Skaut, Warszawa 1 kwietnia 1914) 
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WIOSENNE KWIATY 
 
Na wiosnę po polach, na łąkach, w lasach, zaczynają kwitnąć w Polsce wiosenne 
kwiaty... 
 

a)  Krokus - szafran spiski...kwitnie w marcu i kwietniu...na halach i pastwiskach 
górskich w Tatrach, na Babiej Górze i gdzieniegdzie w Beskidach Zachodnich. 
Chroniony. 
 

b)   Przebiśnieg pospolity - śnieżyczka...kwitnie od lutego do kwietnia, w górach i na 
niżu, w lasach liściastych, zaroślach i na łąkach... Jedna z pierwszych roślin 
wiosennych. Chroniona. 
 

c) Przylaszczka - trojanek...kwitnie od marca do maja w cienistych lasach                       
i zaroślach. Występuje na całym obszarze niżu... Jest to roślina lecznicza. 
 

d)  Pierwiosnek - ...kwitnie od marca do maja w widnych lasach, a także na łąkach.  
 

e)  Zawilec leśny - ...kwitnie...od marca do maja w lasach cienistych.  
 

f) Sasanka zwyczajna - ...kwitnie w kwietniu i w maju w suchych                                             
i nasłonecznionych miejscach. 
 

g) Miłek wiosenny - ...kwitnie w kwietniu i w maju na suchych zboczach                              
i wapiennych skałach... Pod ochroną. 
 

h)  Fiołek przedziwny - ...kwitnie w kwietniu i maju w zaroślach i lasach liściastych.  

 
 
W cieple pierwszych promieni słonecznych i wiosennego 
wiatru przy drogach, na łąkach i różnych zaniedbanych 
zakamarkach, zjawia się złota główka do stokrotki 
podobna...To podbiał...złoty ten kwiatek...niepozorny, ale 
powszechnie znany. W domowej apteczce też. 
 
 

(Ogniwa, Londyn marzec 1954) 
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WIOSENNE KWIATY 
Druhna Józka 

 
Wiosna - to czarodziejskie słowo, które w wyobraźni naszej maluje barwne obrazy 
odradzającego się życia w przyrodzie, a w sercu budzi radosne wzruszenia                    
i nadzieje. Słońce - ciepło - wycieczki - mocne poczucie wartości istnienia. Poeci, 
pisarze, malarze, muzycy w motywach wiosennych czerpali natchnienie. 
...Wiosna polska...Wyczekiwana i wypatrywana poprzez zamarznięte szybki               
w oknach nadchodzi w blaskach jasnego słońca, w szumie wesoło topniejącego 
śniegu, ciurczącego z dachów, raźno płynącego w bruzdach na polu. Przychodzi 
pachnąca wiatrem, gorzkim od zapachu mokrej ziemi i ciepłego słońca. Przylatuje 
na skrzydłach jaskółek i bocianów. Rozbrzmiewa pieśnią skowronków. Wabi 
zielenią i krasą pierwszych kwiatów. Jest pełna niespodzianek. 
 

...Kiedy ci smutno, kiedy Cię przytłoczą troski rozmaite, stań na chwilę i popatrz. 
Popatrz jak chyboce listek topoli, jak wędruje chmurka po niebie, posłuchaj jak 
szumi wiatr w gałązkach. Pochyl się i zobacz jak wytrwale z pośród kamyków 
chodnika grzebie się ku górze mała roślinka. Ucisz się, zapomnij na moment                
o sobie, a przyjdzie do Ciebie z tego bezmiaru świata spokój wewnętrzny i radość... 

(Ogniwa, Londyn kwiecień 1951) 
 

DWIE WIOSNY 
Jerzy Bazarewski 

 

Tamta, dawna wiosna 
Zaczynała się wcześnie - 
Wilią lody płynęły, 
Pąkami strzelały czereśnie. 
 

Z ostatnią gwiazdą u czoła 
Gałczyński wracał nad ranem, 
Babunie szły do kościołów, 
Budziły się lepko kasztany. 
 

Tamta, dawna wiosna 
Huczała wiatrem wesołym, 
Wiatrem, co zrywał berety 
Dziewczętom idącym do szkoły. 
 

Pamiętam, jak w ogrodach 
Pierwsze liście drżały  
I nocą, jak na schodach  
Pary się żegnały. 
 

Dziś w Wilnie wiosna ciemna, 
Pełno mgieł i ciszy. 
Płyną nad miastem obłoki, 
Jak tony żałobnych klawiszy. 
 
 

 
(Azja i Afryka Antologia Poezji Polskiej na Środkowym Wschodzie. Biblioteka Orła Białego Palestyna 1944) 
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Pismo Ogniwa zaprosiło czytelniczki, aby po przeczytaniu wyjątków z polskiej 
literatury i poezji we wcześniejszym numerze napisały jak sobie wyobrażają wiosnę     
w Polsce - wiosnę, której albo nie widziały albo nie pamiętały dobrze. Wśród 
najlepszych były trzy prace nadesłane z polskiego internatu dziewcząt w Pitsford Hall 
w środkowej Anglii. Wszystkie trzy autorki należały do tamtejszej drużyny harcerek 
Tatry (późniejszy hufiec Tatry). Podajemy tu fragmenty ich prac: 
 
WIOSNA W POLSCE 
Małgosia 
 

Nareszcie przyszła roześmiana 
Z dalekich, górskich stron, 
W promienne blaski słońc ubrana 
Zagrała w szczęścia ton. 
 

 

Swój złoty warkocz rozpuściła 
Na miły, polski wiatr,  
I swym dworzanom poleciła, 
By nieśli ją do Tatr. 
 

Błękitne morze szumem fal,  
Uznało władzę Wiosny, 
Lekkuchny wiatr popędził w dal, 
Wesoły i radosny. 

 

 
**** 

 

POLSKA WIOSNA 
Danka 
 
 

W Polsce wiosna...którą sobie każdy wyobraża jako hożą krakowiankę o włosach 
jak len, o oczach jak lazur nieba. Pod ciepłymi promieniami słońca budzi się cała 
przyroda. Z głębokiego snu pierwsza budzi się trawa zieleniąc łąki. Za nią 
nieśmiało wychylają swe białe główki śnieżyczki a za nimi krokusy. Nad wodami 
złocą się kaczeńce odbijając się barwnie w srebrzystej wodzie. Na tle jasnego 
błękitu nieba lśnią w słońcu białe „kotki” wierzbowe. 
 

Z wiosną powraca do nas ukochany bociek ogłaszając swój powrót głośnym 
klekotem. Jaskółki pod dachem uwijają się, lepiąc gniazdko. 
 

                                                               **** 
WIOSNA 
K.Z. 
 

Wiosna - spełnia się cud odrodzenia... 
Dzięki ci, ziemio, że śpiewasz hymn zieleni, że modlisz się lazurem niebios               
i oprószoną kwiatem gałązką; dzięki ci, że tęsknotę swoją rozpinasz na mgłach 
wiotkich i zwiewnych, że piszesz tajnymi znakami życia w kielichach kwiatów            
i na korze srebrnej brzóz...Dzięki ci, że rozpylasz szczęście bielą rosy na źdźbłach 
traw sennych o świcie. Dzięki Ci, Stwórco, za cud wiosny! 
 

 
(Ogniwa, Londyn lipiec 1953) 
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(Konstytucja Kwietniowa. Ogniwa, Londyn kwiecień-maj 1955) 

LIPY KWITNĄ 
Maria Konopnicka 

 
Lipy kwitną... Woń przesłodka dyszy, 
Puch się kwietny sypie poprzez płoty, 
Wskroś szerokiej, wskroś porannej ciszy 
Brzęczy w słońcu pszczelny rój nasz złoty! 
 

Lipy kwitną... Złoty rój nasz brzęczy, 
Miodem pachnie prastara pasieka, 
Malowany kolorami tęczy 
Tuman siny wieje gdzieś z daleka. 
 

Lipy kwitną... W sinym wskroś tumanie 
Ciche, senne w zorzach widać chaty, 
A do każdej światła zwiastowanie 
Jasną stopą niesie duch skrzydlaty... 

 

(Ogniwa, Londyn lipiec 1952) 

SIELANKA SIEDEMNASTA (fragment) 
Szymon Szymonowicz (1558-1629) 

 
Jaskółeczko! Jużeś się, na świat ukazała? 
Jużeś ożyła? Jużeś z wody wyleciała? 
Za tobą dni wesołe i wietrzyk powiewa, 
Za tobą i słoneczko cieplejsze dogrzewa. 
Narodzi ono tobie muszek niezliczonych.  
Ty ich będziesz łapała po polach przestronnych; 
Będziesz łapała i do gniazdeczka nosiła, 
Boś je sobie pod naszą strzechą ulepiła. 
 

(Ogniwa, Londyn kwiecień 1953) 
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(O pszczołach i lipie - Stanisława Rogalska. Ogniwa, Londyn lipiec 1953) 
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PSZCZÓŁKI 

 

 

(Tekst z książki  pt. Cykle Zuchowe, phm. Z. Słowikowski. Nairobi 1944. 
Nuty ze śpiewnika zuchowego Dyl Dyl, Londyn 1987) 
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WIOSNA 
Marian Hemar 

 
 

 

 
 

 
(Im Dalej w Las. Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej Londyn 1963) 
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OWOCE 

 
Żyjemy zdała od Polski, w różnych ciekawych krajach. Starajmy się poznać ich 
przyrodę. Ale wracając ciagle myślą do naszego Kraju starajmy się poznawać                
i śledzić co się ram dzieje w świecie przyrody. Kiedyś, gdy wrócimy, nie będziemy 
się wstydzić braku wiadomości o polskiej przyrodzie. 
 
Maj i kwiecień to najpiękniejsze w roku miesiące polskiej wiosny. Wszystko kwitnie 
i rozwija się. Sady wyglądają jak ogromne wiązanki kwiatów, wabią oko kolorami. 
Najpierw rozwinęły się ciemno różowe kwiaty brzoskwiń i białe moreli; potem 
czereśni, wiśni, śliw oraz białe z czerwonymi pręcikami kwiaty grusz i blado różowe 
- jabłoni.  

 
 

(Ogniwa, Londyn kwiecień-maj 1955) 
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PTAKI 
 

Nadeszła pora zakładania gniazd. Każdy ptak ma swoje poglądy jak to gniazdo ma 
wyglądać. Perkoz zakłada swe gniazdko na wodzie... Czajka układa gniazdo                 
z trawek, na suchym miejscu na łące... Wilga wije misterny koszyczek, zawieszony 
między gałęziami... Najmniej wybredna jest muchołówka. Wije ona gniazdko byle 
gdzie. Zimorodek za to woli schować gniazdko głęboko w ziemi i nie szczędzi swego 
dziubka, aby wykuć w ziemi norkę.  
 

 
 

(Ogniwa, Londyn kwiecień-maj 1955) 
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ZAJĄCZEK 
Ignacy Krasicki 

 
Już pora miła 
Wiosny wschodziła, 
Młode gałązki 
Szły na zawiązki, 
Trawki bujały. 
Zajączek mały 
Cieszył się wiosną, 
Mruczał jednak na trawki, że tak prędko rosną, 
Bo dla takiej odmiany 
I widzieć nie mógł i nie był widziany. 
Gdy je więc wydeptywał po łące igrając, 
Rzekł stary zając: 
Zetną trawki, ty wzrośniesz, i gdy się czas zmieni, 
Na to, co w wiośnie pragniesz, zapłaczesz w jesieni. 
 
 

 

  
(Wiosna - Bronisława Ostrowska. Ogniwa, Londyn kwiecień 1952) 
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(List o Wilnie, J. Ł. Pągowski – z książki pt. „Wileńszczyzna” opracował Eugeniusz Królikowski. 
Wydawnictwo Sitwy grupowania 5. Wileńskiej Brygady Piechoty Rzym 1946) 
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KASZTAN 
Władysław Broniewski 

 

Za oknem stał kasztan, i pąki pęczniały, 
choć śnieg na nich leżał puszysty i biały. 
O świcie pochmurnym, o zmierzchu półsennym, 
na lwowskiej ulicy pod murem więziennym 
stał kasztan. Był marzec. Już śniegi topniały. 
 

Jak często myślałem: nim wrócę do miasta, 
już pewnie listowiem okryje się kasztan, 
i pąki, sokami wezbrane, wystrzelą, 
zabłysną, oślepią zielenią i bielą - 
bo wiosna tak samo jak wolność narasta. 
 

O wiosno... Kto walcząc uchodził spod gromu, 
kto dom swój postradał i drogę do domu, 
ten nie wie, co począć ze swoją rozpaczą, 
i łzami się dławi, bo oczy nie płaczą, 
i milczy - bo jakże to mówić i komu? 
 

Więc kasztan, pieszczony codziennym 
spojrzeniem, 
był świadkiem jedynym i stał pod więzieniem. 
Ta przestrzeń niewielka od krat do gałęzi 
trzymała i rozpacz i krzyk na uwięzi. 
I była nadzieją. I była marzeniem. 
 

Jak wolno mijały tygodnie, miesiące, 
wśród troski okrutnej, wśród nudy dręczącej, 
bez wieści od bliskich, bez słów, bez otuchy - 
aż przeszły nareszcie marcowe podmuchy 
i złotem na kraty rzuciło się słońce! 
 

Był więzień, co nie mógł spać nocą wiosenną, 
na twardej podłodze spoczywał wraz ze mną 
i zrywał się w nocy, do okna się skradał, 
chwytając za kraty, z gwiazdami coś gadał 
milczeniem - tą mową serdeczną, tajemną. 
 
A wiosna wdzierała się dalą błękitną 
do oczu stęsknionych i moc nieuchwytną 
sączyła w korzenie, gałęzie, pąkowie 
kasztanu - aż nocą majową przed nowiem 
spełniało się dzieło - to kasztan rozkwitnął! 
 

 

Więc więzień bezsenny usłyszał pękanie 
tych kwiatów i zerwał się, półobłąkany, 
do okna poskoczył, kratami zatargał, 
rozbudził nas - (pianę miał białą na wargach) - 
i krzyczał słowami ciężkimi jak kamień: 
 

„Słuchajcie, to rwą się granaty nad Lwowem, 
to huczą armaty, to krokiem miarowym 
nadciąga piechota, a dalej po bruku 
to czołgi łoskoczą, poznaję po stuku, 
i słyszę, jak dudnią ułańskie podkowy... 
 

Po niebie eskadra drapieżnie już krąży... 
Ja muszę dołączyć... Jak serce mi ciąży... 
Tam na mnie czekają... tam wiosna... tam 
bitwa”... 
I biel kasztanowa zuchwale rozkwitła 
za kratą więzienną... I padł podchorąży. 
 

Ja nigdzie nie czułem powiewów tak słodkich, 
jak wtedy w więzieniu... Gdy piszę te zwrotki, 
wspominam młodego żołnierza, i w ciszę 
wiosenną wsłuchując się, raz jeszcze słyszę: 
„Ujdi, zakliuczonnyj, ujdi ot rieszotki!"* 
 

 
* Odejdź, więźniu, odejdź od kraty! 

Zamarstynow, kwiecień 1941 ~Jerozolima, 
kwiecień 1943 

 

(BAGNET NA BROŃ Poezje 1939 – 1943. Londyn, listopad 1943) 



31 
 

 WIOSNA 
Jan Kielewicz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Biblioteka Orła Białego, Rzym 1946) 
 

  
(Wiosna - E. Kloniecki. Strażnica, Niemcy 31 marzec 1946) 
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PAN WOŁODYJOWSKI 
Henryk Sienkiewicz 

 
A tymczasem uczyniła się wiosna. Najprzód wstał od Dzikich Pól i Czarnego Morza 
duży a ciepły wiatr, porozrywał i poszarpał oponę chmur, jakby zetlałą ze starości szatę, 
a potem począł owe chmury zganiać i rozganiać po niebie, równie jak pies owczarski 
zgania i rozgania stada owiec. Chmury, uciekając przed nim, zlewały często ziemię 
dżdżem obfitym, o grubych, jak jagody, kroplach. Roztopione resztki śniegu i lodu 
utworzyły na równym stepie jeziora; z wiszarów poczęły spływać wstążeczki wody,          
w jarach na dnie wzbierały strumienie, a wszystko to leciało z szumem, gwarem                   
i hałasem do Dniestru, tak właśnie, jak dzieci lecą radośnie do matki. 
 W przerwach między chmurami przeświecało co chwila słońce, jasne, odmłodzone,         
a jakieś mokre, jak gdyby w tej powszechnej topieli wykąpane. 
 Potem jasno-zielone źdźbła trawy poczęły się wychylać z rozmiękłej ziemi; cienkie 
gałązki drzew nabrzmiały obfitem pąkowiem. Słońce dogrzewało coraz mocniej; na 
niebie pojawiły się stada ptactwa; więc klucze żórawi, dzikich gęsi, bocianów, zaczem 
wiatr począł przywiewać chmury jaskółek; zarehotały żaby wielkim chórem w ugrzanej 
wodzie; rozśpiewało się, aż do zapamiętania drobne, szare ptactwo — i przez bory, 
przez lasy, przez stepy i jary poszedł jeden wielki rozgłos, jakoby całe przyrodzenie 
krzyczało w radości i uniesieniu: 
 — Wiosna! uha! wiosna! 
 

WIOSNA PRZYSZŁA 
Helena Ogilba  

 

(Wici Harcerskie Kanady, marzec 1986) 

KIEDY PRZYPADAJĄ ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
 

Początkowo Wielkanoc obchodzono w różnym czasie. Ostatecznie na soborze nicejskim w 325 roku 
ustalono wspólny dla wszystkich Kościołów termin - w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca... 
Obliczone w ten sposób święta mogą najwcześniej przypadać   na 22 marca, a najpóźniej - 25 kwietnia.         
Niedziela Palmowa automatycznie przypada w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.  

(Wici Harcerskie Kanady, marzec 1993) 
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WIELKI POST 
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(ks. inf. hm. Stanislaw Świerczyński.                                                                           

Ognisko Harcerskie, Londyn styczeń-marzec 2019) 

POPIELEC 
Jędrzej Kitowicz 

(Opis Obyczajów i Zwyczajów w Polsce, Kraków 1926) 
 

...przy kościołach w Wstępną Środę, po miastach, chłopcy, studencikowie czatowali 
na wchodzącą do kościoła białą płeć, której przypinali na plecach kurze nogi, 
skorupy od jajec, indycze szyje, rury wołowe i inne tym podobne materklasy 
[odpadki, rupiecie]. Tak zaś to sprawnie robili, że tego osoba dostająca nie czuła, 
bo to plugastwo było uwiązane na sznurku lub nici, do końca której była 
przyprawiona szpilka zakrzywiona jak wędka. Więc chłopiec do takich figlów 
wyćwiczony, byle się dotknął ową szpilką sukni, raz i figla na osobie zawiesił. A ta 
ni o czym nie wiedząc, pięknie przybraną i wiele razy będąc dystyngowaną 
postępowała w kościół z dobrą miną, gdy tymczasem wiszącym na plecach 
kawalcem pustym głowom śmiech z siebie czyniła, którym się i sama, na koniec od 
kogo roztropnego uwolniona od wisielca, zarumienić musiała. 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                                                                    
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu, Jerozolima 1944) 
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POSYPMY GŁÓWY POPIOŁEM 

Posypmy głowy popiołem,  
Uderzmy przed Panem czołem, 
Zapustne śmiechy na stronę,  
Cierniową wijmy koronę. 
 

Posypmy głowy popiołem,  
Grzmi niebo głosem surowym: 
„Pokutę czyńcie za grzechy,  
Na stronę teraz uciechy”. 
 

Posypmy głowy popiołem,  
Otoczmy Pana pospołem, 
Bo Pański sąd sprawiedliwy,   
A dla grzesznika straszliwy. 

 

Posypmy głowy popiołem, 
Już Zbawca cierpieć gotowy, 
Ponosić męki, katusze, 
By nasze odkupić dusze.  
 

Posypmy głowy popiołem,  
O śmierci myślmy pospołem; 
Nim głosu Twego wezwanie 
Na sąd Twój stawi nas, Panie.  
 

Posypmy głowy popiołem, 
Z Chrystusem nieśmy krzyż społem,  
Abyśmy z nim zmartwychwstali 
I hymn Mu chwały śpiewali. 
 

 

Aby posłuchać:     https://www.youtube.com/watch?v=MCjMCSGRg2Q 

POPIELCOWE KLOCKI 
Druhna Z. 

 
W Środę Popielcową istniał zwyczaj - coraz bardziej zanikający - przyczepienia 
„klocków” osobom, które w karnawale nie wyszły za mąż. 
W Ostatki przygotowywałam skwapliwie różne piękne klocki...główki śledzi,skorupki 
od jaj, łapki kurze nie wchodziły w zakres moich zainteresowań. Raczej papier              
i piórka ptasie były moim materiałem, plus mocna nitka lub sznurek.  
Popielec być dniem ruchliwym. Biegało się po pokojach, upatrując sposobności, aby 
przypiąć wymarzony klocek. Nawet nieraz rodzice padali ofiarą - bo przecież nie 
pobrali się w tym karnawale!  
Największe pole do popisu, to popołudnie. Przychodzili wówczas koledzy i koleżanki 
mego starszego rodzeństwa, wiedli ożywione dysputy, a ja, korzystając z ich 
zacietrzewienia, podkradałam się cicho i przypinałam klocki. 
W pewnym momencie ogólny wybuch śmiechu przerwał mi ulubione zajęcie. Jeden 
z chłopców przeczołgał się na dywanie i podczas gdy znęcałam się nad upatrzoną 
ofiarą - szybko i zręcznie przypiął klocek do mojej sukienki. Uciecha młodego 
towarzystwa nie miała granic. Ha! Trudno! Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka! 
Ale najbardziej udał mi się figiel ze znajomym krechowiakiem (ułan z 1-go pułku 
Ułanów Krechowieckich). Gdy się żegnał w przedpokoju, prześlizgnęłam się między 
starszymi i przypięłam do jego burki ułańskiej wspaniały kolorowy klocek, grający 
całą gamą barw i kogucich piórek. Wybiegłam na balkon i obserwowałam, jak mój 
klocek ładnie odbijał na szaro-niebieskawym tle „ułanki”, kołysząc się wdzięcznie na 
boki.  
Mój elegancki ułan, niczego nie podejrzewając, doszedł aż do rogu Marszałkowskiej 
i Pięknej (szedł piechotą aż do Polnej). Tam dopiero jakaś litościwa dusza zwróciła 
mu uwagę na ozdobę, o której nic nie wiedział.  
Zdjął ją oczywiście, ale przez długo czas nie mógł mi tego darować, a później, gdy 
byłam już dorosłą panną, przypominał mi nieraz moją pustotę. 
 

(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 
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WYSŁUCHAJ STWÓRCO ŁASKAWY 
(AUDI, BENIGNE CONDITOR) 

Wysłuchaj Stwórco łaskawy, 
Prośb naszych ze łzami sprawy, 
W poście tym czterdziestodniowym, 
Wzruszonych uczuciem nowem. 
 
Ty przenikasz serc skrytości,  
I znasz sił naszych słabości:  
Wracającym do zbawienia,  
Udziel łaskę odpuszczenia.  

Do wielu się grzechów znamy, 
Odpuść gdy je wyznawamy: 
Dla chwały twego Imienia, 
Ulecz nasze osłabienia. 
 

Spraw aby to grzeszne ciało, 
Tak się postem umartwiało, 
Iżby i dusza od winy, 
Wolną była z tej przyczyny. 
 
Daj Trójco błogosławiona, 
Jedności nierozdzielona, 
Aby się posty twym wiernym, 
Stać mogły skarbem niezmiernym.  

 

 

Aby posłuchać:     https://www.youtube.com/watch?v=hdmfZycwsjc 

(Tekst pieśni po łacinie przypisywany papieżowi św. Grzegorzowi Wielkiemu (540-604)) 

MYŚLĄ PO NIEBIE 
Jarzębina (pseudonim hm. Ewy Gieratowej) 

(fragment) 
 

Nadszedł Wielki Post i czas rekolekcji. A „rekolekcje” to nie znaczy tylko słuchanie 
nauk i modlitwa, ale w pierwszym rzędzie skupienie i Myśl.  
Myśl, która ogarnia niepojętą, zdawałoby się, „magię” liczb, cuda reakcji 
chemicznych, energię wirujących elektronów, szybkość mknących w przestworza 
mgławic; Myśl, która tworzy muzyczną symfonię, dźwięczny sonet, grający światłami 
i barwami obraz, czy doskonałą w kształcie budowlę - ta sama Myśl prowadzi 
człowieka do Stwórcy.  
Trzeba odbyć swoje własne „rekolekcje” w tym szerokim znaczeniu ogólnego 
zastanowienia się nad wszystkim co już dzisiaj rozumiem, co chciałabym zrozumieć 
i wiedzieć w przyszłości, co mnie interesuje i pociąga. 
Takie osobiste, skupione „rekolekcje” ukazują nowe horyzonty i otwierają duszę na 
przyjęcie Boga. Bo do Boga dochodzi się nie tylko przez Wiarę, lecz i przez Piękno 
i przez potęgę ludzkiego umysłu. Tylko trzeba chcieć Go szukać zawsze i wszędzie.  
 

Kto szuka Cię - już znalazł Ciebie; 
Już Cię ma, komu Ciebie trzeba; 

Kto tęskni w niebo Twe - jest w niebie; 
Kto głodny go - je z Twego chleba. 

Nie widzą Ciebie moje oczy; 
Nie słyszą Ciebie moje uszy; 

A jesteś światłem w mej pomroczy, 
A jesteś śpiewem w mojej duszy! 

 

                                                     Leopold Staff 
 

                    (Ogniwa, Londyn marzec 1951) 
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(Wileński Kaziuk. Świat Młodych, Londyn marzec 1948) 
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Kaziuk w Wilnie: stragany z piernikami 

 

(Kaziuk. Na Tropie, Londyn  marzec 1963) 
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KIERMASZ 4 MARCA 
Druhna Lusia R. z drużyny Młody Las w Stowell Park*,                           

południowo-zachodnia Anglia 
 

Dzień 4 marca jest jak wiemy dniem poświęconym pamięci królewicza św. Kazimierza. 
Wilno w szczególny sposób święci ten dzień, zwany po wileńsku „Kaziukiem”. 
Druhny w Stowell Park’u, nawiązując do pięknych tradycji naszego miasta i obrzędu 
polskiego ludu, postanowiły za wszelką cenę urządzić „Kaziuka” u siebie w szkole...       
W sali teatralnej ustawiono kramy i stragany. Jeden z nich obwieszony sznurami 
obwarzanek smorgońskich, inne zasypane sercami. Prawdziwymi wileńskimi sercami, 
lukrowanymi i z różnymi imionami. Były także kramy z najrozmaitszymi drobiazgami          
i charakterystycznymi palemkami.  
Sala przybrana była odświętnie. Na czołowym miejscu widniał herb Wilna...  
O 4tej [godzinie po południu] Pani Dyrektorka przecięła niebieską wstęgę...zebrani 
runęli do wewnątrz. Tłumnie odstąpiono kramy i stragany... Na sali panował ścisk...        
Po dwóch godzinach nie pozostało nic z „Kaziuka”. O wielkim jego powodzeniu 
świadczyły puste, porozwalane kramy, rozsypane obwarzanki, rozrzucone papierki, 
podeptane losy i przepowiednie - oraz suma £31, zebrana na nasz fundusz obozowy. 
Druhny biegały uśmiechnięte i rozpromienione. Jednym słowem „udał się Kaziuk”               
i przyniósł spore dochody. Pojedziemy latem na obóz harcerski! 

Tego samego dnia klasa II urządziła 
przedstawienie. Program wypełniły 
deklamacje, inscenizacja... A wszystko to o 
Wilnie... Wszystko ku czci i pamięci 
dalekiego a jakże kochanego Miasta. 
 
*W latach 1949-1954 internat                   
dla polskich dziewcząt. 
 
 
 

 
 

(Ogniwa, Londyn maj 1950) 

KUCHNIA MARYSI  I TATIANKI 

phm. Marysia Suchcitz i phm. Tatiana de Berg 

 

 

 
                   
 
 

https://czuwajblog.com/2015/05/07/kuchnia-marysi-i-tatianki-kaziuki/ 
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PRZYGOTOWANIA - BARANKI I PALEMKI 

  
 

(Wici Harcerskie Kanady, kwiecień 1995) 

ARMIA BARANKÓW WIELKANOCNYCH 
phm. Marysia Suchcitz 

Londyn  2012 

  
 

https://czuwajblog.com/2012/03/31/armia-barank%cf%8cw-cukrowych/#more-1179 
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HUFIEC MAZOWSZE, WIELKA BRYTANIA (2017-2019) 

 

 

 

 

 

 
 

 

HUFIEC POLESIE, WIELKA BRYTANIA (2016-2020) 
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WIELKI TYDZIEŃ – PALMOWA NIEDZIELA 

NOC BŁOGOSŁAWIONA I WIELKA 
Zofia Kossak 

 
...Objawienie i Wcielenie było przygotowaniem momentu, gdy smierć zostanie 
pożarta w zwycięstwie, a nastąpi Zmartwychwstanie... 
 
W Palmową Niedzielę każdy kościół polski zakwita wiązankami wierzbiny, 
modrzewiu, borówek, barwinku, jak gdyby całe gaje zeszły do świątyni oddać hołd 
Zbawicielowi. Wierzbina usiana białymi kotkami, to Polska palma, wdzięczna                 
i pokorna. Gdy wiosna wczesna, a Wielkanoc późna, kotki wierzbowe nie są już 
białe, ale żółte, sypiące złotym pyłem o słodkiej woni... 
 
W Wielki Czwartek milkną dzwony, a służba kościelna ogołaca ołtarze. Przy wtórze 
klekotu drewnianych kołatek gromady wyrostków świecą „topienie Judasza”... 
 
...Wielki Piątek. Dzwony, których cnotą płoszyć złego ducha - milczą. Chrystus Pan, 
na którego Imię wszelakie kolano upada, niebieskie, ziemskie i piekielne - leży 
zmarły w grobie... 
 
Wielka Sobota...koszyki z jadłem. Na spodzie bieluchne płótno, na nim chleb, 
podstawa życia, masło, ser krągły jak miesiąc, sól, kołacze, kiełbasa - wszystko 
przybrane cudnie pisankami, kwitnącym modro barwnikiem i liśćmi bukszpanu... 
„Święcone”, to piękna tradycja...Przez świecenie pokarmów Kościół błogosławi byt 
doczesny, podkreśla dostojność ciała, które, dziś właśnie, osiągnęło 
nieśmiertelność. Jedzenie stanowi afirmację życia...wszystko jest godne szacunku. 
I ten okruch chleba, co nie powinien spaść na ziemię i jajko, którym domownicy będą 
się dzielić nazajutrz, życząc sobie wzajemnie pomyślności... 
 
...rezurekcja bywa obchodzona o różnych porach, w Wielką Sobotę wieczorem,       
lub w Niedzielę o świcie... 
 
Wielka noc...Po Wielkiej Nocy wesoły nam dziś dzień nastał, którego każdy z nas 
żądał... „Chrystus zmartwychwstał”.  
...I choćbyś spotkał śmiertelnego wroga, przeciw któremu zapiekła się w tobie 
nienawiść, musisz tego dnia odpuścić, darować, zapomnieć, bo ani tych słów 
wypowiedzieć, ani pocałunku dać nie wolno fałszywie, chowając urazę w sercu. 
Po południu młodzież wyrusza na tłuczenie jaj. Ty trzymasz pisankę w garści, twój 
sąsiad podobnież. Stukacie jajkami o siebie. Oba pękną, partia nierozegrana, jedno 
pęknie, zwycięzca zabiera uszkodzoną pisankę i czeka na rewanż... 
 
Za godność i ciszę, za powagę Wielkiej Niedzieli życie bierze odwet zaraz                     
w poniedziałek...zwany zależnie od dzielnicy Polski dyngusem, śmigusem, 
smiergustem...  
 

(Z książki pt. „Rok Polski” - Zofia Kossak, Londyn 1955) 
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NIEDZIELA PALMOWA 
M.W. 

 
Niedziela Palmowa przychodzi z wspaniałą pogodą 
i pękami puszystych baziek wierzbowych. Słońce 
swieci wysoko, wiatr przegania po niebie pierzaste 
obłoki, wszystkie drzewa pączkują i zapach wiosny 
niesie się z ogrodów i alei, aż na Płac Trzech Krzyży 
i Płac Zbawiciela. Przez otwarte drzwi kościołów 
tłum ludzi wylewa się na schody - z nad głów bije         
w strop triumfalne „Hosanna”. Wszyscy trzymają 
wiązanki baziek, które przypominają gałązki 
palmowe - po poświeceniu zanosi się je do domów 
i to jest pierwszy symbol Świąt. 
Miasto ma już odświętny, wiosenny wygląd. Na 
rogach ulic kwiaciarki sprzedają bukieciki fiołków, 
pierwiosnków i barwinku, narcyze i konwalie. 

 

 
(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 

 

JEROZOLIMA W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 1941 r. 
Ks. Jan Rafał Grzondziel 

 
 

Senna stara Jerozolima, z kopułami Bazyliki Grobu Pańskiego i krętymi, ciasnymi 
uliczkami dawnych czasów - ożywiła się ludźmi tak we wszystkie kolory ubranymi, 
jak polska łąka przepięknymi, majowymi kwiatami. 
Powłóczyste wschodnich mieszkańców szaty, barwne bardzo, przypominały chwile 
dnia onego radosne, gdy Zbawiciel miał triumfalnie wjeżdżać do Miasta Świętego... 
Nad wszystkimi unosił się las liści palmowych, a w parze z różnobarwnością strojów 
szła różnojęzyczna obfitość słów. Wszystkie rasy i języki śpiewały z uniesieniem: 
„Hosanna Filio David!” 
„Hosanna, Synowi Dawidowemu”, górował gromki głos polskiego śpiewu. 
„Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie”. 
I radowały się nasze serca żołnierskie, polskie, wiarą przejęte głęboką... Z pieśnią 
serdeczną płyną nieodłączne myśli nasze do polskich pól szerokich i łąk zielonych; 
do lasów ogromnych i gór przepięknych, do Bałtyku grzywiastych fal, do wileńskich 
zaścianków, do dymiących kominów śląskich; nade wszystko do domów i zagród 
rodzinnych... 
Błogosławieństwo u św. Anny, przy wtórze szelestu tysięcy liści palmowych, 
zakończyło tę przepiękną uroczystość. 
...nim zamilkły dzwonki...wzbiła się pod płomienne niebo pieśń, jak granit potężna, 
co o Polskę Wolną Bożego błagała zmiłowania. 
Zdziwiło to wszystkich tak, że zasłuchani, ruchliwi, niecierpliwi, wschodni 
mieszkańcy, dech wstrzymali. 
„Tak tylko Polacy się modlą” wypowiadali głośno swe myśli. 
 

(Z książki pt. „U Źródeł Mocy”. Jerozolima, w ramach biblioteczki Skauta nr 8 1944) 
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(Palmowa Niedziela - M. Bochnarowa.  Na Tropie, Londyn kwiecień 1962) 
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(W Palmową Niedzielę – Maria Konopnicka. Ogniwa, Londyn marzec 1951) 
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BAZIE 
Zygmunt Bartkiewicz 

 
Wczesną wiosną mają bazie swoje święto. W ten dzień uroczysty, przeradosny, lud 
niesie z pól w kościelne nawy pierwszy znak wiosny: rozkwitłe wierzbowe prątki. 
Widzi w nich dobrą nadzieję, nawet moc życiodawczą dla zdrowia. Święci też 
Kwietnią Niedzielę z pobożną i wdzięczną miłością...  
Jakże pięknie jest u nas, gdy staną ludzie szpalerem, a taka cisza, że słychać na 
lipach świegoty...oto w szarym tłumie rozbłysną jak maki czerwone komeżki. Za nimi 
ksiądz w kapie, aż łuna i już się chylą głowy pod świętą wodą.  
A potem...wracają ludzie i za obrazek Królowej Polski, zasunie każdy pęczek 
wierzbiny. 
 

(Trzy Pióra - miesięcznik harcerski, marzec 1948.                                               
Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 
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(Bazie - Marian Hemar. Wici Harcerskie Kanady, kwiecień 1996) 
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WIELKI CZWARTEK 

WIELKI CZWARTEK 
M.W. 

W Wielki Czwartek idziemy do kościoła...po Mszy św...przenosi się w procesji 
Najświętszy Sakrament do tzw. „ciemnicy” bocznego ołtarza...Ołtarze bez obrusów 
i ozdób wyglądają przeraźliwie smutno i obco... 
 

(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 
 

 

(Wieczernik - L. Rydel. Ogniwa, Londyn  marzec 1951) 
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NIM ZAMILKNĄ DZWONY 
Krzysztof Kamil Baczyński 

 

 

Jeszcze dzisiaj biją dzwony 
płacz żałosny płacz strwożony 
męka Pańska coraz bliżej 
oczy Syna coraz wyżej 
wypatrują Ojca. 

Jeszcze dzisiaj dzwony płaczą 
z żalem gorzkim i rozpaczą 
wkrótce siądą do wieczerzy 
jeden nie zmówi pacierzy 
tylko zdradzi. 

Jeszcze dzisiaj mówią dzwony 
jak zostanie upodlony 
Bóg w ciele człowieka 
jaka kaźń i śmierć Go czeka 
nim duchem powstanie. 

 

Jutro zamilkną już dzwony 
świat zostanie pogrążony 
w głuchej ciszy i żałobie 
staną warty przy grobie 
i wnet zasną. 

Znów obudzą ich dzwony 
śpiew radosny śpiew natchniony 
odkupieniem win śmiertelnych 
zatrzaśnięciem wrót piekielnych 
powrotem do Ojca. 

Nim zamilkną 
coraz ciszej biją dzwony 
coraz słabiej biją 
ludzkie serca. 

 

 



50 
 

 
 

(W ogrodzie oliwnym - M.D. Nasze Życie, Niemcy 20 kwietnia 1946) 
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WIELKI PIĄTEK 

DROGA KRZYŻOWA 
Jerozolima 1945 

 

 (Skaut, Palestyna kwiecień 1945) 

HARCERSKA DROGA KRZYŻOWA W CHICAGO 
23 marca 2013 

„Niekiedy ludzie mówią, że dobro jest zbyt słabe, 
że dobro przegrało i nadal będzie przegrywać. 
Niekiedy ludzie mówią, że liczą się siła, pieniądze, 
znajomości i układy. Ale to nie jest prawda. Liczy 
się tylko miłość. Ona zwycięża. Nawet po śmierci”. 

Od kilku lat, harcerki i harcerze w Chicago 
prowadzą Drogę Krzyżową w Sanktuarium Serca 
Pana Jezusa (Jezuicki Ośrodek Milenijny                 

w Chicago).  W tym roku, obchodzimy 100-lecie urodzin naszego patrona                    
bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  Tekst drogi krzyżowej oparty był 
na jego rozważaniach oraz na wspomnieniach osób, które były z ks. Frelichowskim 
w obozie koncentracyjnym Dachau.  Przy każdej stacji, przypominał nam sylwetkę 
naszego Patrona i jego własną drogę do świętości przez służbę Bogu i ludziom jako 
harcerz i kapłan. 

Autorem rozważań jest Robert Zadura, historyk, autor książki „Błogosławiony ks. Stefan Wincenty 

Frelichowski”. ©2005-2009, Oaza w parafii Matki Bożej Królowej Polski, Toruń. 

 
 
 
 

(https://czuwajblog.com/2013/03/26/harcerze-na-drodze-krzyzowej-w-chicago/#more-2359) 

https://czuwajblog.files.wordpress.com/2013/03/2012-03-droga-krzyzowa-1.jpg
https://czuwajblog.com/2013/03/26/harcerze-na-drodze-krzyzowej-w-chicago/2012-03-droga-krzyzowa-3/
https://czuwajblog.com/2013/03/26/harcerze-na-drodze-krzyzowej-w-chicago/2012-03-droga-krzyzowa-4/
https://czuwajblog.com/2013/03/26/harcerze-na-drodze-krzyzowej-w-chicago/2012-03-droga-krzyzowa-2/
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WIELKI PIĄTEK 
M.W. 

 
...W Wielki Piątek od rana żadna świeca nie pali się w kościele. 
Księża odprawiają nabożeństwo wielkopiątkowe, pełne 
tragicznej powagi, lecz piękne i ciekawe... Po przeniesieniu 
Najświętszego Sakramentu z „ciemnicy” do przygotowanego już 
„grobu”...grób bywa różnie urządzony, wszędzie jednak figurka 
Chrystusa Pana ułożona jest wśród kwiatów i zieleni, a złocista 
monstrancja błyszczy w górze w zwojach muślinu. Czasem straż 
przed grobem trzymają harcerze lub chłopcy w historycznych 
strojach strażników, czasem wysoko pod stropem fruwają 
ptaszki świergocząc w przejmującej ciszy... 
 

(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 

KRZYŻ - ZNAK ZWYCIĘSTWA 
Ks. Jerzy Mirewicz T.J. 

 
Na smierć męczeńską szli razem patrycjusz i niewolnik, analfabeta i filozof, Grek, 
Rzymianin, Żyd i Barbarzyńca. Każdy z nich zwyciężył najpierw siebie w imieniu 
krzyża. Było to wielkie zwycięstwo nad egoizmem, nienawiścią, prymatem ciała, 
żądzą władzy i materializmem... 
W jego znaku [krzyża] można dopiero zwyciężyć zło na świecie, gdy najpierw 
odniesie się nad nim zwycięstwo w sobie. 
 

(Polskie Lamentacje. Księża Jezuici, Londyn 1987) 

MYŚLI KS. PRYMASA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO  
PRYMASA POLSKI 

 
Mogą ciemności ogarnąć ziemię, może nas przerazić perspektywa drogi:               
„Oto idziemy do Jerozolimy”, ale jeśli mamy świadomość, że w tej drodze nie 
jesteśmy sami, bo jest z nami Chrystus, to już zwyciężyliśmy. 
~~~ 
To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje - Krzyż stoi! 
~~~ 
Krzyż jest wielką szkołą miłości i formacji ludzkiej osobowości, katedrą wychowania 
społecznego. 
~~~ 
Gdy wszystko na Kalwarii ucichło, skrępowane trwogą i lękiem rzeczy okropnych, 
tylko niewiasty nie straciły głowy, tworząc styl czujnej i wiernej obecności przy 
Chrystusie - bo wielce umiłowały... 
~~~ 
Od chwili, gdy Chrystus poniósł smierć na krzyżu, już nas nie może hańbić ani 
wyrok, ani cierpienie, ani krzyż. Iluż to świętych ludzi uchodzi za łotrów? A iluż łotrów 
osłania się togą wielkości i szacunku? 
 

(Kromka Chleba Myśli na każdy dzień w roku zestawił Ks. Zdzisław Peszkowski, Londyn 1972) 
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LEGENDA O SKOWRONKU 
Wincenty Pol 

 
Pod krzyżem stała Matka u stóp Syna 
I ból ją wielki na duszy ucisnął. 
I zaśpiewała w niebiosach ptaszyna. 
Spojrzy tam Maria: skowronek zawisnął. 
 
I tak nad Panem użalił się wiernie, 
Że chciał Mu odjąć choćby jedno ciernie;  
Więc póty dzióbkiem i dzióbał i dzióbał, 
Aż cierń z korony najświętszej oskubał. 
 
Błogosławiła Matka skowronkowi, 
Podniósłszy w niego swe oczy żałosne 
I rzekła w łasce: „Będziesz człowiekowi  
I Bogu śpiewał najpierwszy na wiosnę!” 
 
I jako rzekła mu Matka Bolesna, 
Tak się też iści, bo ptaszyna wczesna, 
Nim śniegi zginą, już w niebo się wznosi 
I wielką chwałę Matki Boskiej głosi.  
 

(Wypisy Polskie część II. Nowy Jork, Stany Zjednoczone 1941) 

 

 
(W cieniu oliwki – J. Relidzyński. Nasze Życie, Niemcy 20 kwietnia 1946) 
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DWIE ZIEMIE ŚWIĘTE 
Marian Hemar 

 

Tu, w Bazylice, u Grobu 
Jarzą się świece a świece –  
A tam teraz pszczoły złote  
Brzęczą w pasiece.  
 
Tu słońce monstrancją wieczną  
Płonie w niebie jaskrawym.  
A tam, w szarych dżdżach, garbate  
Wierzby mokną nad stawem.  
 
Tutaj – ten kamień może  
Jego stopy pamięta!  
Ach, święta tutaj ziemia!  
Tamta jest także święta.  
 
Tu Betlejem błyszczące,  
Tam jakaś zgubiona wioska –  
A po niej też rankami  
Chodziła Matka Boska.  
 
Chodził zmierzchem Pan Jezus,  
Kwiatki Go poznawały,  
Wtedy właśnie tak mocno  
Maciejki przed chatą pachniały.  
 
Jaskółki plotły się nad Nim  
I wróbelkowie głodni,  
Ludzie Go nie widzieli.  
Ludzie nie byli godni.  
 
Ach, święta tamta ziemia,  
Wioska; wierzba, pasieka –  
Tym droższa, że taka biedna,  
Tym bliższa, że tak daleka.  
 
I tym w sercu najżywsza,  
Że pod okiem zgubiona – 
 O ziemio niezapomniana!  
Nigdy nie opuszczona!  
 

O żołnierzu bezsenny  
W czarnym mroku namiotu,  
Serce się w tobie zanosi  
Piosnką, marszem powrotu.  
 
Z ziemi świętej do świętej –  
Jakby od Boga do Boga –  
Żołnierzu, jak cudowna,  
Jak piękna przed tobą droga!  
 
Jerozolima, kwiecień 1941 
 

 
 

 
 

(Wiersze Polskie Wybrane, Mieczysław Grydzewki. Nakładem Orbisu Londyn 1946) 
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JERUZALEM 
Czesław Rosiński 

 
To stare miasto jest święte 
I każdy kamień legendą tu żyje. 
Tu się spełniły rzeczy niepojęte, 
Nieogarnięte umysłem niczyim. 
 

Tu Bóg, odarty z Majestatu, 
Bity, oplwany, zlany zimnym potem, 
W koronie z cierni, w potarganych szatach, 
Z brzemieniem krzyża kroczył na Golgotę. 
 

Naigrawany, lżony, popychany, 
Bezsilny - trzykroć upadał pod krzyżem, 
Świętymi stopy - krwawiącymi rany, 
W śmiertelnej męce piął się coraz wyżej. 
 

A kiedy wreszcie osiągnął szczyt wzgórza, 
Wsparł się na krzyżu i spoglądał z żalem, 
Jak w dole bieli się i z chmur wynurza, 
Miasto niewdzięczne - piękne Jeruzalem... 
 

Potem skrwawiony, na krzyżu rozpięty, 
Potem gwoździami do drzewa przybity, 
Przez mgłę śmiertelną na oczach przymkniętych, 
Patrzył na miasto z bolesnym zachwytem. 
 

I jeszcze modlił się za swoich katów, 
Nim wreszcie przyszedł kres Jego cierpienia. 
W tym białym mieście darował Bóg światu  
Cud Odkupienia... 
 

Nie przechodź tędy, nie schyliwszy głowy,  
Ale z modlitwą tu idź najgorętszą - 
Bo kroczysz śladem Męki Chrystusowej, 
Zrodzonym potem i krwią przenajświętszą. 
 

(Azja i Afryka Antologia Poezji Polskiej na Środkowym Wschodzie, Palestyna 1944) 
 

 
(Skaut, Palestyna czerwiec-lipiec 1946) 
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W WIELKI PIĄTEK 
Maria Konopnicka 

 
 

Tak mi się czasem wydaje, o Chryste, 
Że nie tam kędyś daleko, za morzem, 
Aleś tu u nas, miał drogi cierniste, 
I żeś tu naszem przechodził się zbożem, 
Puszczając palce po harfie tych kłosów, 
Co mają ludzki jęk i echa głosów. 
 
I że tu w którejś z chat naszych, o Panie, 
Gdzie przez tułaczy wytarte są progi, 
Był twój wieczernik smętny i rozstanie, 
I chleb łamany z braćmi, i te trwogi, 
By słów ostatnich nie wydały ściany, 
I pożegnania kielich — krwią nalany. 
 
I zdaje mi się, że te nasze sosny, 
Te brzozy białe, szumiące wśród niwy, 
To był ogrojec twej męki żałosny, 
To były twoje miesięczne oliwy, 
I że tej nocy twój pot kapał krwawy 
Na leśne zioła nasze i na trawy.  

I zdaje mi się, żeś tu był pojmany,  
W pęta zakuty i sieczon u słupa...  
Bo tak mi, Chryste, znajome twe rany, 
I siność twoja, i katów twych kupa, 
I świst rzemieni, co krają, jak nożem, — 
Że to nie mogło być gdzieś tam, za 
morzem!  
 
I wiem, że tutaj, na miedzy, wśród drogi,  
U jakiejś starej, zapadłej mogiły, 
Wyrość musiały te ciernie i głogi, 
Które w twą głowę bolesną się wpiły — 
Bo żadne inne tak ranić nie mogą,  
Jak te, co rosną tu, nad naszą drogą! 

 

I to wiem, Panie, żeś tu kędyś blisko, 
Pod krzyżem upadł na nasze ściernisko, 
I żeś krwią swoją tę ziemię zakrwawił, 
I obraz na niej swej męki zostawił, — 
I patrzę nieraz na pola te puste 
Jako na ową z Jeruzalem chustę.  
 
I widzę we mgle śnieżystej z daleka,  
Z twarzą znędzniałą, z łachmanem na 
grzbiecie,  
Pochylonego ku ziemi człowieka, 
Którego wielki krzyż śmiertelnie gniecie, 
I wiem, że to jest Cyrenejczyk Chrysta 
A resztę mgła mi kryje, mgła śnieżysta.  
 
I wiem, i czuję, że tu jest Golgota,  
Gdzieś był do krzyża przybity, o Panie!  
Bo nie jest nigdzie tak ciężka tęsknota, 
I takie blasków słonecznych konanie,  

I taka żałość, i tak do ostatka 
Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka. 
 
I zdaje mi się, żeś tu wyrzekł słowa: 
„Eli, Eloi, lamma sabbathani?“ 
Że tu z ramienia zwisnęła ci głowa, 
I żeś tu skonał i zszedł do otchłani, 
Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka, 
Od polnych głazów, do serca człowieka. 
 
I zdaje mi się, że tu leżysz w grobie, 
Który jest ciężkim zawalon kamieniem, 
I że straż pilna czyni się przy tobie... 
Ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem, 
Bo wiem, i czuję, że tu też, o Panie, 
W dniu trzecim będzie twoje 
zmartwychwstanie!  
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QUO VADIS? 
Henryk Sienkiewicz 

 
O brzasku następnego dnia dwie ciemne postaci posuwały się drogą Appijską ku 
równinom Kampanii. 
Jedną z nich był Nazariusz, drugą Piotr Apostoł, który opuszczał Rzym i męczonych 
w nim współwyznawców. Niebo na wschodzie przybierało już leciuchny odcień 
zielony, który z wolna, coraz wyraźniej bramował się u dołu barwą szafranną. 
Drzewa o srebrnych liściach, białe marmury willi i łuki wodociągów, biegnące przez 
równinę ku miastu, wychylały się z cienia. Rozjaśniała się stopniowo zieloność 
nieba, nasycając się złotem. Za czym wschód zaczął różowieć i rozświecił Góry 
Albańskie, które ukazały się cudne, liliowe, jakby z samych tylko blasków złożone. 
Świt odbijał się w drżących na liściach drzew kroplach rosy. Mgła rzedła odkrywając 
coraz szerszy widok na równinę, na leżące na niej domy, cmentarze, miasteczka        
i kępy drzew, między którymi bielały kolumny świątyń. 
Droga była pusta. Wieśniacy, którzy zwozili jarzyny do miasta, nie zdążyli jeszcze 
widocznie pozaprzęgać do wózków. Od płyt kamiennych, którymi aż do gór 
wyłożony był gościniec, szedł w ciszy odgłos drewnianych postołów, jakie podróżni 
mieli na nogach. 
Potem słońce wychyliło się przez przełęcz gór, ale zarazem dziwny widok uderzył 
oczy Apostoła. Oto wydało mu się, iż złocisty krąg, zamiast wznosić się wyżej i wyżej 
na niebie, zsunął się ze wzgórz i toczy się po drodze. 
Wówczas Piotr zatrzymał się i rzekł: 
- Widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? - Nie widzę nic - odpowiedział 
Nazariusz. 
Lecz Piotr po chwili ozwał się przysłoniwszy oczy dłonią: 
- Jakowaś postać idzie ku nam w blasku słonecznym. 
Do uszu ich nie dochodził jednak najmniejszy odgłos kroków. Naokół było cicho 
zupełnie. Nazariusz widział tylko, że w dali drżą drzewa, jakby je ktoś potrząsał,         
a blask rozlewa się coraz szerzej na równinie. 
I począł patrzeć ze zdziwieniem na Apostoła. 
- Rabbi! Co ci jest? - zawołał z niepokojem. 
A z rąk Piotra kosztur podróżny wysunął się na ziemię, oczy patrzyły nieruchomie 
przed siebie, usta były otwarte, w twarzy malowało się zdumienie, radość, zachwyt. 
Nagle rzucił się na kolana z wyciągniętymi przed się ramionami, a z ust jego wyrwał 
się okrzyk: 
- Chryste! Chryste!... 
I przypadł głową do ziemi, jakby całował czyjeś stopy. 
Długo trwało milczenie, po czym w ciszy ozwały się przerywane łkaniem słowa 
starca: 
- Quo vadis, Domine?... 
I nie słyszał odpowiedzi Nazariusz, lecz do uszu Piotrowych doszedł głos smutny      
i słodki, który rzekł: 
- Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. 
Apostoł leżał na ziemi, z twarzą w prochu, bez ruchu i słowa. Nazariuszowi wydała 
się już, że omdlał lub umarł, ale on powstał wreszcie, drżącymi rękoma podniósł kij 
pielgrzymi i nic nie mówiąc zawrócił ku siedmiu wzgórzom miasta. 
Pacholę zaś, widząc to, powtórzyło jak echo: - Quo vadis, Domine?... 
- Do Rzymu - odrzekł cicho Apostoł. I wrócił. 
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Paweł, Jan, Linus i wszyscy wierni przyjęli go ze zdumieniem i z trwogą tym większą, 
że właśnie o brzasku, zaraz po jego wyjściu, pretorianie otoczyli mieszkanie Miriam 
i szukali w nim Apostoła. Lecz on na wszystkie pytania odpowiadał im tylko                    
z radością i spokojem: 
- Panam widział! 
I tegoż jeszcze wieczora udał się na cmentarz ostriański, aby nauczać i chrzcić tych, 
którzy chcieli się skąpać w wodzie życia. 
I odtąd przychodził tam codziennie, a za nim ciągnęły co dzień liczniejsze tłumy. 
Zdawało się, że z każdej łzy męczeńskiej rodzą się nowi wyznawcy i że każdy jęk 
na arenie odbija się echem w tysiącznych piersiach. Cezar pławił się we krwi, Rzym 
i cały świat pogański szalał. Ale ci, którym dość było zbrodni i szału, ci, których 
deptano, ci, których życie było życiem niedoli i ucisku, wszyscy pognębieni, wszyscy 
smutni, wszyscy nieszczęśni przychodzili słuchać dziwnej powieści o Bogu, który      
z miłości dla ludzi dał się ukrzyżować, by odkupić ich winy. 
Odnajdując zaś Boga, którego mogli kochać, odnajdowali to, czego nie mógł dać 
dotychczas nikomu świat ówczesny - szczęście z miłości. 
A Piotr zrozumiał, że ni cezar, ni wszystkie jego legie nie zmogą prawdy żywej, że 
nie zaleją jej ni łzy, ni krew i że teraz dopiero zaczyna się jej zwycięstwo. Zrozumiał 
również, dlaczego Pan zawrócił go z drogi: oto to miasto pychy, zbrodni, rozpusty     
i potęgi poczynało być jego miastem i podwójną stolicą, z której płynął na świat rząd 
ciał i dusz. 

 

 
(Na pogrzeb Jezusa - ks.Twardowski. Węzełek, Londyn kwiecień 2006) 
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W WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ HARCERZE I HARCERKI 
TRADYCYJNIE  STOJĄ NA WARCIE PRZY GROBIE PAŃSKIM  W POLSKICH 

KOŚCIOŁACH NA CAŁYM ŚWIECIE 

WARTA PRZY GROBIE PAŃSKIM 
Hufce Pomorze i Szczecin, Wielka Brytania, Wielkanoc 2012 

 

 
 
 
                                                         

(https://czuwajblog.com/2012/04/) 

NA WARCIE PRZY GROBIE PAŃSKIM 
Marayong, New South Wales, Australia, 3 kwietnia 2015 

Harcerska rodzina z hufców Kraków         
i Polesie tradycyjnie jak co roku w Wielki 
Piątek odbyła Wartę przy Grobie  Bożym 
w Marayong od chwili złożenia Pana 
Jezusa do grobu kończąc ją 
wspólną  Drogą Krzyżową i modlitwami 
od godziny 22.00 do 23.00. 

 

(https://czuwajblog.com/2015/04/) 

WARTA PRZY GROBIE PAŃSKIM 
Wielka Brytania 19 kwiecień 2019 

  

 

 

Drużyna Dunajec, hufiec Bałtyk             
i 8DH, hufiec Warszawa 
Londyn  

 

 

 

 

http://czuwajblog.files.wordpress.com/2012/04/warta_bristol2.jpg
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WIELKA SOBOTA 

WIELKA SOBOTA 
M.W. 

 
...Kto skończył pielgrzymkę do grobu, biegnie czymprędzej do Kościoła ze 
„święconką”. W wiosennym słońcu, zazwyczaj przed kościołem, ustawia się na 
długim stole talerzyki z pięknie ułożonymi pisankami, chlebem i solą, babami... 
 
Jako pierwsza z wielu ceremonii wielkosobotnich odbywa się poświęcenie ognia. 
Ogień zapala, oświeca i oczyszcza - jest więc symbolem Pana Jezusa. Kapłan           
w otoczeniu wiernych rozpala ognisko (poza obrębem kościoła) od ognia 
wykrzesanego z kamienia. Przypomina to zmartwychwstanie Chrystusa Pana             
z grobu, wykutego w kamieniu i położonego poza obrębem Jerozolimy...następuje 
chwila święcenia wody... A gdy na rezurekcji, przy dźwiękach wszystkich dzwonów, 
brzmi radosne Alleluja - Święta nadeszły... 
 

(Ogniwa, Londyn marzec 1951) 
 
 

WIELKA SOBOTA 
Beata Obertyńska 

 
 

 
 

(Nasze Granice w Monte Cassino Antologia Walki, Biblioteka Orła Białego Rzym 1945) 
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WIELKANOC 
Bez autora 

 
(Czytanka dla III Klasy wydanie IV Benedykt Kubski, Mieczysław Kotarbiński,     
Ewa Zarembina - URZĄD OŚWIATY I SPRAW SZKOLNYCH, Londyn 1943) 

Już nie kołaczą drewniane kołatki. 
Już koniec wielkopostnej żałoby. 
Trzymamy w rękach pierwsze 
wiosenne kwiatki, 
idziemy z mamą na groby. 
 
W kościele, w kamiennej grocie, 
leży Pan Jezus, z krzyża zdjęty. 
Jutro nam zmartwychwstanie 
radosny i uśmiechnięty! 
 

Zadzwonią wszystkie dzwony, 
pełne wielkiego wesela. 
Ucieszą się wszyscy ludzie. 
To będzie Wielka Niedziela. 
 

JAK TO BĘDZIE?  
Maria Konopnicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jutro będzie Wielkanoc, 
babki w piec już wsadzone, 
gotują się kiełbasy 
i mieć będziemy święcone! 
Najpierw obrus bielutki 
mama na stół położy 
na nim stanie pośrodku 
ten baranek Boży. 
 

Jajkiem będziemy się dzielić 
wszyscy w domu z kolei, 
życzyć sobie pociechy, 
życzyć sobie nadziei. 
Potem będą mazurki, 
właśnie robi je mama. 
A rodzynki, migdały 
– obieram ja sama. 
 

A na boku stać będzie 
w kubku woda święcona. 
I kropidło z wstążeczką 
od sąsiada Szymona. 
Z rana przyjdzie ksiądz 
proboszcz 
i poświęci stół cały. 
Domek także pokropi, 
by się dzieci chowały. 
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WIGILIA WIELKANOCNA 1966 (fragment) 
Karol Wojtyła 

 

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,                                        
najbardziej jesteśmy Kościołem.  

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 
Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, 

Napełnia je wszystkie w głąb 
(wszystkie one czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) 

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie. 

 

ŚWIĘCONE U BORYNÓW 
Władysław Reymont - Chłopi  

 
   A w Borynowej izbie już się wzięli szykować święcone. 
 
   Izba była wymyta i piaskiem wysypana, okna czyste i ściany, a obrazy omiecione          
z pajęczyn, Jagusine zaś łóżko pięknie chustką przykryte. 
 
   Hanka z Jagusią i Dominikową, choć nie mówiły prawie z sobą, ustawiły pod 
szczytowym oknem, w podle Borynowego łóżka, duży stół, nakryty cieniuśką, białą 
płachtą, której wręby oblepiła Jagusia szerokim pasem czerwonych wystrzyganek. Na 
środku, z kraja od okna, postawili wysoką Pasyjkę, przybraną papierowymi kwiatami,     
a przed nią na wywróconej donicy baranka z masła, tak zmyślnie przez Jagnę 
uczynionego, że kiej żywy się widział: oczy miał ze ziarn różańcowych wlepione, a ogon, 
uszy, kopytka i chorągiewkę z czerwonej, postrzępionej wełny. Dopiero zaś pierwszym 
kołem legły chleby pytlowe i kołacze pszenne z masłem zagniatane i na mleku, po nich 
następowały placki żółciuchne, a rodzynkami kieby tymi gwoździami gęsto ponabijane; 
były i mniejsze, Józine i dzieci, były i takie specjały z serem, i drugie jajeczne cukrem 
posypane i tym maczkiem słodziuśkim, a na ostatku postawili wielką michę ze zwojem 
kiełbas, ubranych jajkami obłupanymi, a na brytfance całą świńską nogę i galanty 
karwas głowizny, wszystko zaś poubierane jajkami kraszonymi, czekając jeszcze na 
Witka, by ponatykać zielonej borowiny i tymi zajęczymi wąsami opleść stół cały. 
 
   A tyle co skończyły, sąsiadki jęły z wolna znosić swoje na miskach, niecułkach                
a donicach i ustawiać je na ławie pobok stołu, gdyż ino w kilku chałupach co 
przedniejszych gospodarzy zbierać się ze święconym ksiądz nakazywał, że mu to czasu 
brakowało chodzić po wszystkich... 
 
   Porozchodziły się bez dłuższej pogwary, by zdążyć jeszcze do kościoła na 
uroczystość poświęcenia ognia i wody, zalewając przedtem ogniska w chałupach, by je 
znowu rozniecić tym młodym, poświęconym ogniem. Dopiero w samo południe 
powracały kobiety, ostrożnie przysłaniając i chroniąc świece zapalone w kościele.  
 

   Zaraz z południa zrobiło się na wsi jakby święto, jeszcze tu i owdzie doganiali grubszej 
roboty, ale już głównie zajęli się przyodziewkiem świątecznym...i wypatrywali 
niecierpliwie księdza, któren przyjechał ze dworów dopiero przed zmrokiem i zaraz 
zjawił się na wsi, w komżę ubrany... 
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   Ściemniało się z wolna, zmierzch cichuśko 
sypał się na ziemię zatapiając sady, domy i pola 
okólne w modrawym, ledwie przejrzanym 
mącie, bielały kajś niekaj ściany z przypadłych 
do ziemi chałup i trzęsły się wskroś sadów 
zapalone światła, górą zaś na niebie jasnym 
wyrzynał się blady sierp młodego miesiąca... 

 
   Świąteczną cichością osnuła się wieś                  
i mrokiem, w kościele wyniesionym nad 
chałupami zagorzały wszystkie okna                        
i z otwartych wielkich drzwi biła szeroka smuga 
światłości. 
 

 
   Wkrótce zaturkotały pierwsze wozy 
zajeżdżając przed cmentarz i ludzie z dalszych 
wsi nadchodzić poczęli gromadami, z chałup 
lipeckich też raz po raz wychodzono do 
kościoła, bo często z wywieranych drzwi padała 

w noc struga światła topiąc się w omroczałym stawie, i tupoty a przyciszone pogwary 
mrowiły się w ciepłym i omglonym powietrzu. Pozdrawiali się na drogach, nie 
dojrzawszy w nocy, i niby ta rzeka, wzbierająca z wolna a bezustannie, ciągnęli na 
rezurekcję. 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju  - M. Dynowska.                                                     
Nakład Sekcji Wydawniczej  3 Korpusu Jerozolima 1944) 

WARTA HARCERSKA PODCZAS ŚWIĘCENIA POKARMÓW 
Hufce Pomorze i Szczecin, Wielka Brytania, Wielkanoc 2018 
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ŚWIĘCENIE POTRAW W DOMU 

Podczas pandemii kiedy kościoły były pozamykane, święcenie potraw mogło się 
odbyć tylko w domu. W związku z tym władze kościelne umieściły na swych 
witrynach obrzęd, który można było przeprowadzić w domu. Podajemy tu jedną 
wersję takiego obrzędu: 
 
Osoba prowadząca rozpoczyna znakiem krzyża: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
 

Wszyscy odpowiadają: 
Amen. 
 

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 
 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 
1 Tes 5, 16-18: 
Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was”. 

Po odczytaniu tekstu osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę „Ojcze nasz”, 
„Zdrowaś Maryjo” oraz „Wierzę w Boga”. Na zakończenie osoba 
przewodnicząca odmawia modlitwę: 
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy                     
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy 
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy odpowiadają: 
Amen. 
 

SYMBOLIKA KOSZA WIELKANOCNEGO 
 
Baranek - Chrystus Zmartwychwstały - zwycięstwo życia nad śmiercią 
Jajko - nowe odradzające się życie  
Chleb - podstawa życia  
Sól - ochrona przed zepsuciem  
Chrzan - siła  
Wędlina - zdrowie i dostatek  
Babka - umiejętność ludzka 
Masło i ser - harmonia człowieka z przyrodą 
Woda - symbol Ducha Świętego  
Bukszpan - życie wieczne 
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WIELKA NIEDZIELA 

 

 
(Pieśń Wielkanocna - Edward Chudzyński. Gazeta Niedzielna, Londyn 9 kwietnia 1950) 
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WIELKANOC 
Władysław Reymont – Chłopi 

 
 

…Cichość z nagła objęła kościół, jakby tego zwiesnowego przypołudnia, kiej to słońce 
przypiecze pola, wiater ustanie i przygięte zboża se kłosami gwarzą, a jeno gdziesik 
wysoko, pod niebem modrym, skowronkowe pieśni słodko podzwaniają... 

Jakże, największe święta w całym roku, Wielkanoc, i tyla obcego narodu się zebrało,     
a na wszystkich twarzach choć ździebko przychudłych z postu, radość się rozlewa, 
puszą się ano, paradują strojami, rozpierają w kościele kieby dziedzice, toczą hardo 
oczyma, zajmują pierwsze miejsca, a tamte, lipeckie mizeraki, cóż teraz czynią, co?       
W ciemnicach ano o głodzie i chłodzie krzywdę gorzką gryzą i żalem się pasą,                      
i tęsknicą... 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Huczał kościół, aż mury się trzęsły, śpiewały serca wszystkie 
i gardziele, a te głosy płomienne i ogniem nabrzmiałe niby żar-ptaki rwały się z krzykiem 
wesela ogromnym, kołowały pod sklepieniami, kiejby poślepłe w upale, i w noc 
wiośnianą płynęły, na słońca się gdziesik niesły, we wszystek świat, kaj jeno 
uniesieniem dusze człowiecze sięgają... 

Prawie przed północkiem skończyło się nabożeństwo i ludzie jęli się śpieszno na świat 
wywalać. Tylko Hanka ostała jeszcze, bo się tak rozmodliła gorąco, tak ją ano słowa 
księże przejęły otuchą, a te śpiewy radosne, nabożeństwo i pamięć tego, czego to 
dzisiaj dopięła, tak ją ukrzepiły, iże całą radość składała pod Jezusowe nogi, 
zapomniawszy w pacierzu o całym świecie. Dopiero Jambroży brząkaniem kluczów 
przyniewolił ją do wyjścia z pustego już kościoła... 

Rozglądała się za swoimi posuwając się wolno ku domowi, gdyż wozy toczyły się 
nieprzerwanym łańcuchem i ludzie szli całymi kupami bokiem drogi, ledwie dojrzanej, 
bo księżyc już zaszedł i ciemno było na świecie, bure chmurzyska ciągnęły górą, co 
trocha przesłaniając te granatowe pola nieba, kaj się jarzyły gwiazdy dalekie. 

Noc szła ciepła, cicha i od ros obfitych wilgotnawa, z pól pociągał mięciuchny wiaterek, 
przejęty surowizną ziemic i mokradeł, a po drogach roznosiły się miodne zapachy topoli 
i brzózek. Ludzie mrowili się w cieniach wsi, że ino kajś niekaj zamajaczyły głowy na 
jaśni powietrza nieprzysłonionego; wszędy rozlegały się kroki a głosy, pieski też zajadlej 
docierały z opłotków, a po chałupach tu i owdzie rozbłyskiwały światła. 

Hanka, opatrzywszy po drodze stajnie i obory, poszła do chałupy. Już się tam kładli 
spać... 

Nazajutrz bardzo późno obudziły się Lipce... 

Hej! wesoły dzień nastał! Chrystus nam zmartwychwstał! Alleluja! 

...Wedle zwyczaju nie rozpalono ognia w kominie, kontentując się zimnym święconym. 
Właśnie je była Hanka przynosiła z ojcowej izby, rozdzielając po talerzach, że każdemu 
po równo wypadło po kawale kiełbasy, szynki, sera, chleba, jajek i placka słodkiego... 

I pojadali z wolna, w cichości smakując święconego, że to bez tyle tygodni niezgorzej 
się wypościli. Kiełbasy czujne były, czosnkiem dobrze przyprawione, gdyż po izbie 
rozniesły się zapachy, jaże psy się wierciły między ludźmi skamlając żałośnie... 
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(Wielkanocna opowieść o anemonach - Irma Stypułkowska. Węzełek, Londyn kwiecień 1991) 
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(Na Zmartwychwstanie biją dzwony - „Czarny Sęp”. Bądź Gotów, Londyn kwiecień 1948) 
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(Rezurekcja – Bronisława Ostrowska. Ogniwa, Londyn kwiecień 1952) 
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REZUREKCYJNE DZWONY 

bez autora 
 
Rano to było. 
Nad miastem jaśniało niebo pogodne, bez chmurki. Na niebie świeciło ciepłe, złote 
słońce. We wszystkich świeżo umytych oknach bieliły się czysto uprane i ślicznie 
wyprasowane firanki. Wszędzie pachniało świeżo upieczonym, słodkim ciastem. 
Kłótliwe wróble miejskie świergotały dziś zgodniej niż zawsze. To była Wielka 
Niedziela. 
Ludzie ubrani odświętnie szli na rezurekcję. 
W kościele przystrojonym zielenią rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo. 
Wyszła procesja. 
Na wieży kościelnej zaczęły bić wszystkie naraz dzwony. 
Alleluja! Alleluja! 
Radosny głos rezurekcyjnych dzwonów leci przez miasto z ulicy w ulicę. Przeleciał 
nad podmiejskimi łąkami. Przeleciał nad polami. Wbiegł do lasu i wpadł pomiędzy 
drzewa. 
Alleluja! Alleluja! Chrystus Pan zmartwychwstał! 
Przylaszczki pierwsze usłyszały radosne wołanie rezurekcyjnych dzwonów. Czym 
prędzej wychyliły się ze mchu, w którym spały przez zimę. Prędko, prędko okryły 
swoimi niebieściutkimi, mięciutkimi płatkami całą ziemię. 
Dlaczego to zrobiły? 
Oto dlatego, że Chrystus Pan zmartwychwstał z kamiennego grobu i w dzwonieniu 
rezurekcyjnych dzwonów idzie przez świat, żeby wstąpić do nieba. Ale stopy ma On 
przybite gwoździami i krwawiące. Niechże więc Swoich świętych stóp nie urazi            
o twarde grudy ziemi, o suche mchy zeszłoroczne i zeschnięte liście! 
Niechże Mu lekko będzie iść po tych mięciutkich, niebieskich kwiatkach 
przylaszczek, które dla Niego rozkwitły na Wielkanoc.  
 

(Czytanka dla III Klasy wydanie IV Benedykt Kubski, Mieczysław Kotarbiński,      
Ewa Zarembina. URZĄD OŚWIATY I SPRAW SZKOLNYCH, Londyn 1943) 

 

(Węzełek, Londyn kwiecień 1982) 
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Hm. Kazimiera Rafalik 

 

(Po Śladach Pana – hm. Kazimiera Rafalik. Znicz, Stany Zjednoczone  marzec 1997)  
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 (Wielka Niedziela, Bohdanowiczowa - Mały Deklamator, wiersze na różne okazje -                 

wybrała Maria Duszowa, ilustrował druh Jan Smagała - Londyn 1957) 

WIELKANOC 
Maria Konopnicka 

 
 

Święcone jajeczko, 
Śliczna malowanka! 
Śpiewam sobie, skaczę sobie 
Od samego ranka. 
 
Wesoły dzień nastał, 
Zadźwięczały dzwony! 
Kołem, kołem boróweczki, 
Jak wianek zielony. 
 

Ścielże się, obrusie, 
Jako śnieżek biały; 
Mojej mamy rączki drogie 
Ciebie rozkładały. 
 
Rozkładały ciebie  
Na tym długim stole,  
Żeby było dla sierotki  
Miejsce w naszem kole.  
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WIELKANOC 
Hm. Ryszard Urbaniak 

Kalifornia, 16 marzec 2007 
 
 
 

 

 

 

(Ognisko Harcerskie, Londyn styczeń-marzec 2008) 

WIELKANOC 
Jan Lechoń 

 
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,  
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.  

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,  
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.  

 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,  
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,  

Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy  
Z wielkanocną w przebitej dłoni choragiewką.  

 

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,  
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.  
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,  
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.  

 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,  
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem  

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,  
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”. 
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(Alleluja. Na Tropie, Londyn  kwiecień 1965) 

 

(Na Zmartwychwstanie – St. Januszko. Trzy Pióra - miesięcznik harcerski, marzec 1945. 
Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 
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                                       Witold  Szyfer 

 

 

(Wielkanocny wieczór nad Tamizą - Witold Szyfer. Dziennik Polski, Londyn 13 kwietnia 1990) 
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(U nas w Polsce - M.H. Trzy Pióra - miesięcznik harcerski, marzec 1948. 
Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 

 

WIELKANOC 
bez autora 

 
Zadzwoniły już dzwony! 
Dzień nam nastał wesoły, 
Pod święconym pieczywem 
Uginają się stoły. 
 
Leży jajko święcone, 
Malowane farbami; 
Kto też dzisiaj tem jajkiem 
Będzie dzielił się z nami? 
 
A więc ojciec i matka, 
Oni pierwsi najpewniej; 
Potem bracia i siostry 
I sąsiedzi i krewni. 
 

 
Potem nie wiem, kto dalej, 
Bo odgadnąć to sztuka: 
Może jakiś gość z drogi 
Do drzwi chaty zapuka; 
 
Może dziadziuś zgrzybiały, 
Co się modli w kościele; 
To się także tem jajkiem 
Z biednym dziadkiem podzielę. 
 

 
(Wypisy Polskie część II. Nowy Jork, Stany Zjednoczone 1941) 
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W SOJUSZNICZYM LONDYNIE 
Dziennik Ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939 - 1945 

 
Wielkanoc 1940 r. przeszła w Londynie w pełnym tragizmu nastroju na skutek 
niesłychanych krzywd, uczynionych Polsce przez jej odwiecznych wrogów, którzy 
postąpili zgodnie z najpodlejszą tradycją przeszłości, uznaną jeszcze niedawno za 
cynicznie niemoralną. W kościele polskim na Devonia zebrało się tyle osób, że 
więcej niż jedna trzecia ich stała. Rektor Staniszewski wypowiedział piękne kazanie, 
w którym ofiarę Polski potraktował mesjanistyczne (choć nie za cudze grzechy) na 
tle ofiary i zmartwychwstania Zbawiciela. Na zakończenie zaklinał zebranych, by 
poświęcili się pracy twórczej i nie oddawali się histerycznej krytyce i wyszukiwaniu 
winnych. W kościele wiele osób płakało w czasie kazania i podczas „Boże coś 
Polskę”. Po nabożeństwie ks. Staniszewski mówił mi o swoich obawach, aby po 
wojnie, nawet zwycięskiej, władza nie wypadła z rąk przywódców i nie dostała się    
w ręce motłochu.  
 

(Nakładem Polish Research Centre, Londyn 1960) 

 

WIELKANOCNY PACIERZ 
Ks. Jan Twardowski 

 
 

Nie umiem być srebrnym aniołem – 
Ni gorejącym krzakiem – 
Tyle Zmartwychwstań już przeszło – 
A serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami – 
Tyle już alleluja – 
A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – 
Jak na koślawej fujarce – 
Żeby choć papież spojrzał 
Na mnie – przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąż deski – 
Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
Jak złoty kamyk z procy – 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku – 
Sumienia wywróci podszewkę – 
Serca mojego ocali                       
Czerwoną chorągiewkę. 
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(Wielkanoc – Stefania Feiner. Węzełek, Londyn kwiecień 2005) 
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(Pan z grobu powstał - hm. Kazimiera Rafalik – Znicz, Stany Zjednoczone marzec 1995) 

WIELKANOC 
J.R. 

 

Święta Wielkanocne, przed wojną, były w Polsce witane radośnie. Były to święta wiosenne. 
Wiatr przynosił od pół zapach ziemi świeżo zoranej - mimo, że nieraz był jeszcze bardzo 
zimny. Kolor nieba i chmur zapowiadał panowanie wiosny nad światem. Nareszcie...kres 
mrozom, śniegom, szarudze. Pierwsze wiosenne kwiaty i bazie, sprzedawane w koszykach 
na ulicach miasta, rozchwytywano w mig. Każdy chciał zanieść do domu „kawałeczek 
wiosny”. Komu zaś tęskno było za swobodą, korzystał z pierwszej słonecznej niedzieli, by 
uciec z miasta na pola i łąki. Zobaczyć, jak tam prace wiosenne postępują naprzód i chociaż 
czasem mocno zmarzł, wracał szczęśliwy, z jakimiś kwiateczkami i gałązkami w ręku - na 
znak, że Pani Zima już sobie na dobre odjechała do krainy wiecznych mrozów.  

(Ogniwa, Londyn  kwiecień 1953) 
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(Cud Zmartwychwstania - Michał Olbryski. Wici Harcerskie Kanady, marzec 1986) 

ANONIM XV WIEK 

Trzy Maryje poszły, 
Drogie maści niesły, 
Chciały Krysta pokazać, 
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. 
 
Gdy na drodze były, 
Wespołek mówiły: 
Kto nam kamień odłoży, 
Za którym jest grób boży? Alleluja. 
 
A patrząc uźrzały, 
Gdy u grobu stały, 
On kamień odwalony, 
Tak wielmi niepodobny. Alleluja. 
 
Gdy do grobu weszły, 
Anioła się lękły, 
U grobu siedzącego 
Jasnością odzianego. Alleluja. 
 

Gdy z daleka stały, 
Rzekł im anioł biały: 
Nie bójcie się, siestrzyce, 
Powiem wam tajemnice. Alleluja. 
 
Jezusa szukacie, 
O nim się pytacie, 
Wstałci z martwych tu GO nie; 
Oto miejsce, odzienie. Alleluja. 
 
Powiedzcie zwolennikom, 
Jego miłośnikom: 
Do Galilee idźcie, 
Tam Go wszytcy uźrzycie. Alleluja. 
 

 
(Krzak Gorejący Antologia Polskiej Poezji Religijnej - ks. dr Zdzisław Peszkowski. 

Warszawa 1999/2000) 
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ŚWIĘCONE W POLSKIM DWORZE 
(Obrazy litewskie - Dworek mojego dziadka) 

J. Chodźko 
 
Ostatni suchar i ostatni śledź w wieczór ostatniej soboty spożyty; i już z bokówki, 
jakby pierwocin jutrzejszych godów, miłe zalatywały wonie, gdy huczne salwy 
artylerii księdza proboszcza dawały hasło rezurekcji. Bieżał wnet mój dziadunio do 
kościoła, biegliśmy i my wszyscy za nim, biegła cała czeladź domowa, bo kto                
z gospodarzem chciał używać darów Wielkanocy, modlić się wprzód z nim 
koniecznie musiał. Powitany wesołym Alleluja, dzień zaświtał wśród nabożeństwa, 
dzień piękny, wiosenny! Gromadnie i hucznie wychodzono z kościoła. „Chrystos 
woskres! Chrystos woskres!” * odzywa się na około; pozdrowienia te uroczyste 
mieszały się z wesołym gwarem pospólstwa, a rzeźwość, uweselenie i radość 
jaśniały na twarzach wszystkich. 
 
My także wracaliśmy do domu... Co za miły widok nas oczekiwał. W pierwszym 
pokoju, świeżą wysypanym jedlinką, długi stół, okryty najsmakowitszym święconym. 
Tu, na środku, baranek z czerwoną chorągiewką na grzbiecie trzyma w zawróconym 
pyszczku garstkę młodej trawki, jakby zwiastując wracającą wiosnę; obok 
podpierają go dwoje tłustych prosiąt, a każde częstuje z paszczy czerwonym 
jajem...dalej indyk utuczony, który sam jeden w całym domu przez post wielki nie 
pościł; szynka, główna ozdoba możnych i chudopacholskich święconych stołów; 
przy niej, dla zapewnienia apetytu żarłoków, ćwierć cielęcia szeroką zalega misę. 
Cóż mówić o półgąskach, oborach, zającach, cietrzewiach zdolnych najgruntowniej 
stępiony obudzić apetyt? Na obu końcach stołu...baby... Garnitur pierogów i placków 
rozmaitego kształtu i nazwania zapełniał zdarzane między półmiskami przerwy,          
a wszystko razem gajem zielonego bluszczu zarosłe, troje razem zmysłów, 
widzenia, smakowania i powonienia, nęciło.... 
 
Przybywa na koniec i ksiądz proboszcz; mój dziadunio przyjmuje go na ganku. Wnet 
w komżę przybrany, mając ze sobą organistę z miednicą i kropidłem, poświęca            
i błogosławi dary Boże...następowały powinszowania...syn i synowe, córki                      
i zięciowie ze łzami w oczach, mało mówiąc, całowali rękę ojca swego                               
i dobroczyńcy... 
 
Traktował potem gospodarz wszystkich z kolei pokrajanym jajem i nie opuścił 
najmniejszego dziecka, a z uczuciem równie życzliwym podawał talerz swym 
dzieciom, jak swym sługom i wiernej czeladce, która potem szła do piekarni i posilała 
się nie tak wytwornym, lecz równie obfitym święconym... O, Boże! gdzież się to 
wszystko podziało? Gdzież owa czysta i serdeczna wesołość, z którą codziennie        
i w pałacach i w niskich szlacheckich chatkach spotkać się natenczas można było? 
Gdzie ta obfitość powszedniego chleba, którym każdy gospodarz domu dzielił się 
chętnie z gościem lub z nieszczęśliwym?... Niestety! gdzież się to wszystko 
podziało?  
 
*po białorusku -Chrystus zmartwychwstał  
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                                                                            
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu Jerozolima 1944) 
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(Z książki pt. „Szarotki Tatrzańskie” - hm. Kazimiera Rafalik, Chicago 2000) 

ZA DAWNYCH CZASÓW 
Kurier Warszawski 31 marca 1828 r. 

 
Wojewoda Sapieha w Dereczynie takie wyprawił święcone, na które zjechało się co 
niemiara panów z Litwy i Korony. Na samym środku był baranek, wyobrażający 
Agnus Dei z chorągiewką, calutki z pistacjami. Ten specjał dawano tylko damom, 
senatorom, dygnitarzom i duchownym. Stało cztery przeogromnych dzików, to jest 
tyle ile części roku. Każdy dzik miał w sobie wieprzowinę alias* szynki, kiełbasy, 
prosiątka... Stało tandem** dwanaście jeleni, także całkowicie pieczonych                      
z złocistymi rogami, całe do admirowania. Nadziane było rozmaitą zwierzyną alias 
zającami, cietrzewiami, dropiami, pardwami. Te jelenie wyrażały dwanaście 
miesięcy. Naokoło były ciasta sążniste tyle ile tygodni w roku, to jest pięćdziesiąt 
dwa, całe cudne placki, mazury, żmudzkie pierogi, a wszystko wysadzane bakalią. 
Za nimi było trzysta sześćdziesiąt pięć babek, to jest tyle, ile dni w roku. Każda była 
adornowana inskrypcjami, floresami, że niejeden tylko czytał, a nie jadł. 
 
*alias - czyli 
**tandem - zatem 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                                                                            
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu Jerozolima 1944) 
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U GROBU CHRYSTUSA 
Juliusz Słowacki 

 
Dnia 19 lutego 1837. Beyrut. 
Noc u grobu Chrystusa przepędzona zostawiła mi mocne wrażenie na zawsze.          
O godzinie 7 wieczór zamknięto kościół, zostałem sam i rzuciłem się z wielkim 
płaczem na kamień grobu. Nade mną płonęło 43 lamp. Miałem biblię, którą czytałem 
do 11-tej w nocy... O północy dzwon drewniany obudził w kościele księży greckich. 
Różne wiary, każda mająca swoją mniejszą czy większą zagrodę w tym gmachu, 
budzić się zaczęły na głos tego dzwonu. Grecka bogata kaplica oświeciła się 
lampami, na górze ormiański kościółek zapalił także świece i zaczął swoje śpiewy. 
Kopt, mający małą, drewnianą klatkę, przyczepioną do katafalku pokrywającego 
grób święty, także (jak widziałem przez szczeliny) zaczął w swojej altance dmuchać 
na żar i gotować samotne kadzidło. Katolicy także w dalekiej kaplicy zaczęli śpiewać 
jutrznię, słowem, o północy ludzie obudzili się, jak ptaszki w gzymsach jednej 
budowy budzą się, świergocąc o wschodzie słońca. Grecy na grobie odprawili mszę, 
potem Ormianie, o drugiej zaś w nocy ksiądz rodak wyszedł ze mszą na intencję 
mojej kuzynki, a ja, klęcząc na tym miejscu, gdzie Anioł biały powiedział Magdalenie: 
„Nie ma go tu, zmartwychwstał!”. Słuchałem całej mszy z głębokim uczuciem. 
 

(MÓWIĄ WIEKI, podręcznik do nauki języka polskiego dla klasy gimnazjalnej -             
Juliusz Balicki i Stanisław Maykowski. Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych. Nakład Komisji 

Regulaminowo-Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, Jerozolima1943) 

WIELKANOC W NIEWOLI * 
Julian Ginsbert 

(wiersz napisany w Griazowcu w roku 1941) 
 

 

Nie dzwoniły tego roku dzwony. 
........................................................... 
Jedne w spiże dla armat przelano, 
Innych szybko zmilkły srebrne tony, 
Bo im „z góry” dzwonić zakazano. 
 
Umilkł Zygmunt na Wawelu wieży, 
Zmilkły liczne dzwony Notre Dame, 
Lecz dzwoniły miłością macierzy 
Serca jeńców tęsknotą targane, 
 
Co wsłuchane w pomruk dział dalekich 
I z podniebna walące bomb trzaski, 
Z pola bitew czekały pociechy 
Jako Bożej, wiekopomnej łaski... 
 

 
Przyjdzie, przyjdzie jeszcze dzień 
zwycięstwa, 
Znowu Zygmunt na stropie zabuja, 
A dla wrogów to będzie dzień klęski 
Dla nas - z łaski Boga - Alleluja. 
 
I rozhuczy się Zygmunt w Wawelu, 
Huczeć będzie długo i crescento, 
Na pohybel naszym gnębicielom 
A nam samym na radość i święto. 
 
Zawtórują jemu dzwony - wszędzie, 
Serca w salut na kształt dział uderzą, 
Pan zmartwychwstał - to i Polska będzie 
Bo zwycięstwo jest tych - co w nie 
wierzą. 

 
. 

 
(Gułag Polskich Poetów Od Komi do Kołymy -                                                   

wybór wierszy Nina Taylor-Terlecka. Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 2001) 
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WSPOMNIENIA 
Edward Chudzyński 

 
...w ogniu toczącej się wokół nas 
powstańczej bitwy, wróciły do mnie 
wspomnienia innego warszawskiego boju. 
Wspomnienia Wielkiejnocy roku 1943, gdy 
oddziały niemieckie w sile ponad 3 000 ludzi 
wkroczyły na teren getta, by dokonać 
ostatecznej likwidacji pozostałych 70 000 
Polaków wyznania mojżeszowego. 

 

(Ranny w Powstaniu Warszawskim, autor został wywieziony do obozu jenieckiego           
Stalag IVB w Zeitheim koło miasta Oschatz, w Niemczech.) 
 

Wchodziliśmy w rok 1945 z przekonaniem, że na Wielkanoc będziemy już wolni           
i jak da Bóg, to jajkiem będziemy się dzielić z rodzinami w Kraju... Szła Wielkanoc       
i wojna szła ku naszym obozom, pozostawiając tylko pytanie: kto dojdzie 
pierwszy?... Dla mnie Święta przyszły głęboką refleksją i wierszem: 
 
ZMARTWYCHWSTANIE 
 

Śmierć chłodnym oddechem grobu 
Mrok rozsnuwała nad Tobą PANIE... 
Lecz zanim usta ucichły konaniem, 
Szeptały tylko przebaczenia słowa. 
Nim reszta życia w sercu Twoim stlała, 
Dłoń w krzyż wykrwawiona błogosławić chciała 
Ludziom i światu... 
 

Spod cierniowego wieńca majestatu, 
Oczu modlitwą płynąłeś przez pola: 
„TWOJA, NIE MOJA, NIECH SIĘ STANIE WOLA”. 
 

Aż grom rozszalał, błyskiem rozdarł niebo, 
Ciemność plunęła słońcu w złote oczy! 
Wiatr zawył spazmem, podarł liście drzewom, 
Z kamiennych mogił powstali prorocy. 
Nad drżącym światem trąb huczało granie, 
Że CZŁOWIEK UMARŁ i że ZMARTWYCHWSTANIE BÓG! 
 

Jeno pod krzyżem u Twych nóg 
Kwiliło ciche niewiast łkanie... 
„TWOJA, NIE MOJA, NIECH SIĘ WOLA STANIE”. 
 

                            * 
                          *   * 
Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste - Boże ukrzyżowany 
Zmiłuj się nad narodami. 
Nad konającym w nienawiści światem. 
Któryś był miłosierdzia i miłości kwiatem, 
Zmiłuj się nad nami. 
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Gdzie znaleźć taką strunę minorową, 
By spazmem dźwięku wtórowała słowom 
Co milkną własną zdumione żałością? 
Gdzie znaleźć taką melodię do pieśni, 
By wyśpiewała cały żar boleści 
Tej, która była WOLNOŚCIĄ. 
 

Noc niebem, 
Jak czarnym ramieniem okryła 
Tych, co się modlą do Ciebie.  
 

Klęczy, 
Na dwakroć stu tysięcy mogiłach 
Ta, która była, 
Którąśmy zwali STOLICĄ. 
W gruz pochylonym ulicom 
Śnieg dachy srebrzy siwizną... 
 

Klęczy, 
Na stokroć stu tysięcy mogiłach 
Ta, która była, 
Którąśmy zwali OJCZYZNĄ! 
 

Panie, 
Któryś jest Wielkim Miłowaniem, 
Nim zbrodnie i bezprawie zburzysz, 
Daj jeno siłę, daj przetrwanie, 
Tej - która była PRZEDMURZEM. 
 

Któryś nas stworzył 
Na czas zawiei - BOŻE, 
Nie pozwól zgasnąć nadziei 
Że przecież przyjdzie ZMARTWYCHWSTANIE... 
TWOJA, NIE NASZA, NIECH SIĘ WOLA STANIE. 
 

(Pamiętnik Poetycki. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1992) 
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(Gawęda Wiceprzewodniczącego Rady ZHP na Wschodzie -  hm. Z. Szadkowski.                                       
Skaut, Palestyna kwiecień 1945) 
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(Komendant ZHP na Wschodzie, hm. Zygmunt Szadkowski.                             

Skaut, Palestyna kwiecień 1946) 
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(Zmartwychwstanie Pańskie symbolem zmartwychwstania Polski -                       

ks. hm. Alfred Olkiewicz. Skaut, Palestyna kwiecień 1946) 
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(Wielkanoc - Janusz Wedow. Skaut, Palestyna marzec 1946) 

 
(Węzełek, Londyn kwiecień 1980) 
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ALLELUJA 
Hm. Kazimiera Rafalik 

 
(Z książki pt. „Szarotki Tatrzańskie” – hm. Kazimiera Rafalik, Chicago 2000) 
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(Wielkanoc – B. Leśmian. Węzełek, Londyn kwiecień 1980) 

 

 
 

(Na Zmartwychwstanie - J. Sadowska. Świat Młodych, Londyn marzec 1948) 
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(Zmartwychwstał Chrystus Pan - ks. kap. Marian Metler.                                                 
Trzy Pióra - miesięcznik harcerski, marzec 1945.                                                       

Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 
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(Ks. Zdzisław Peszkowski. Ognisko Harcerskie, Londyn  styczeń-marzec 1987) 
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(Słowo na Wielki Post - ks. Krystian Gawron.                                                              

Ognisko Harcerskie, Londyn styczeń-marzec 2020) 

 
(Węzełek, Londyn kwiecien 1984) 
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(Alleluja. Kraków, Jan Haller (1505-1525). Węzełek, Londyn kwiecień 1974) 

 
(Od końca - ks. JanTwardowski – Węzełek, Londyn kwiecień 2014) 
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OBLEWANY PONIEDZIAŁEK 

CHŁOPI 
Władysław Reymont 

[Zaś nazajutrz], w świąteczny poniedziałek, dzień się podnosił jeszcze jaśniejszy, 
barzej jeno skąpany w rosach i modrawych omgleniach, ale i barzej rozsłoneczniony 
i jakiś zgoła weselszy. Ptaki śpiewały rozgłośniej, a ciepły wiater przeganiał po 
drzewinach, że szemrały jakby pacierzem cichuśkim; ludzie zrywali się raźniej 
wywierając drzwi a okna, na świat Boży lecieli spojrzeć, na sady przytrząśnięte 
zielenią, na te nieobjęte ziemie zwiesną oprzędzone, całe rosami skrzące, w słońcu 
radosnym utopione, na pola, kaj już oziminy, wiatrem kolebane, niby płowe, 
pomarszczone wody ku chałupom spływały... 

Chłopaki już latały z sikawkami, sprawiając sobie śmigus, albo przyczajone                
za drzewami nad stawem, lały nie tylko przechodzących, ale każdego, kto ino na 
próg wyjrzał, że już nawet ściany były pomoczone i kałuże siwiły się pod domami. 

(Ogniwa, Londyn kwiecień 1950) 

 
(Czarodziejski Rój, Niemcy  marzec 1948) 
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OBLEWANY PONIEDZIAŁEK 
M. Dynowska 

 
Z obyczajem...łączy się od lat najdawniejszych w Polsce i obyczaj oblewania się 
wodą w drugi dzień świąt dyngusem, śmigurstem lub śmigusem nazywany... 
przetrwał dyngus aż do naszych czasów, z upływem wieków tylko przybierając 
łagodniejsze, bardziej cywilizowane formy... 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                                                                            
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu Jerozolima 1944) 

 
(Kapka wody, jaja i...zaloty - hm. H. Smoleńska.  Na Tropie, Londyn kwiecień 1962) 
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O DYNGUSIE 
Jędrzej Kitowicz                                                                                                              

(Opis Obyczajów i Zwyczajów w Polsce, Kraków 1926) 
 
Była ta swawola powszechna w całym kraju, tak między pospólstwem, jako też 
między dystyngowanymi.  W poniedziałek wielkanocny mężczyźni oblewali wodą 
kobiety, a we wtorek i w inne następujące dnie, kobiety mężczyzn, uzurpując sobie 
tego prawa aż do Zielonych Świątek, ale nie praktykując dłużej, jak do kilku dni. 
 
Oblewali się rozmaitym sposobem i amanci dystyngwowani; chcąc tę ceremonię 
odprawić na amantkach swoich bez ich przykrości, oblewali je lekko, różaną lub inną 
pachnącą wodą po ręce małą jaką sikawką albo flaszeczką... Którzy zaś przekładali 
swawolę nad dyskrecją, nie mając do niej żadnej racji, oblewali damy wodą prostą, 
chlustając garnkami, szklenicami, dużymi sikawkami prosto w twarz... A gdy się 
rozswawoliła kompania, panowie i dworzanie, panie, panny, nie czekając dnia 
swego, lali jedni drugich wszelkimi statkami, jakich dopaść mogli.  Hajducy i lokaje 
donosili cebrami wody, a kompania dystyngwowana, czerpając od nich, goniła się    
i oblewała od stóp do głów, tak iż wszyscy zmoczeni byli jakby wyszli z jakiego 
potopu... Bywało nieraz, iż osoba, zlana wodą jak mysz a jeszcze w dzień zimny, 
dostała stąd febry, na co bynajmniej nie zważano, byle się zadosyć stało 
powszechnemu zwyczajowi. 
 
Takież dyngusy odprawiały się i po miastach między osobami poufałymi. Parobcy 
zaś po wsiach łapali dziewki, które się w ten dzień, jak mogły, kryły. Złapaną zawlekli 
do stawu albo do rzeki, i tam, wziąwszy za nogi i ręce wrzucili albo też włożywszy   
w koryto przy studni, lali wodą póty, póki się im podobało. 
 
Po ulicach zaś w miastach i wsiach, młodzież obojej płci czatowała z sikawkami           
i garnkami z wodą na przechodzących; i nieraz chcąc dziewka oblać jakiego 
gargasa, albo chłopiec dziewczynę, oblał inną jaką osobę słuszną i nieznajomą, 
czasem księdza, starca poważnego lub starą babę. Kobiety, wiedzące, iż im 
mężczyzni mogą sto razy lepiej oddać, nigdy dyngusa nie zaczynały i rade były, gdy 
się bez niego obejść mogły, ale zaczepione od mężczyzn, podług możności 
oddawały za swoje. 
 

(Polska w Zwyczaju i Obyczaju - M. Dynowska.                                                                                            
Nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu Jerozolima 1944) 
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(Śmigus Dyngus – Wici Harcerskie Kanady, marzec 1990) 
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(Zwyczaje Wielkanocne - Świat Młodych, Londyn marzec 1948) 
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(Wielkanocny Kogutek - Skaut, Palestyna kwiecień 1945) 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 

(Gaik i Kogutek- K. Domaniewska-Sobczak. Znicz, Londyn marzec-kwiecień 1957) 
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(Wielkanoc – opracowane na podstawie książki Zofii Kossak „Rok Polski” – Na Tropie styczeń-marzec 1996) 
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(Dawne Święcone - Świat Młodych, Londyn marzec 1948) 
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PISANKI 
 

PISANKI 
Marian Hemar 

 
Jak Polska długa i szeroka - 
od Nowogródka do Krakowa, 
od Gdyni aż do Horodenki, 
od Łucka aż do Ostrołęki 
i od Łęczycy do Krynicy, 
od Wilna, prosto w dół do Lwowa - 
 
Jak Polska długa i szeroka - 
miast, lasów, pól i wsi mozajka -  
Inaczej malowano wszędzie 
pisanki - wielkanocne jajka. 
 
Gdyby wziąć dziesięć tych pisanek,  
położyć obok siebie w rzędzie - 
odrazuś wiedział - ta jest z Łucka, 
tamta z pewnością nowogródzka, 
a tę, co tak wzorzyście świeci, 
krakowskie malowały dzieci, 
a tamtą - rączki Poznanianek, 
a ta jest z Kielc, a tamta z Sianek, 
a ta co błyszczy jeszcze jaśniej - 
huculska. Tamta niby kraska - 
lwowska. A znowu ta - warszawska. 
 
A wszystkie barwne, pstre, ozdobne, 
i całkiem inne, choć podobne, 
a wszystkie razem - polskie właśnie. 
 
Fragment z książki pt. „Pisanki”,             
wydaw. Światowego Związku Polaków 

Zagranicą, Londyn 1946 
(Ogniwa, Londyn  kwiecień 1950) 

PISANKI 
M.W. 

 
Chociaż pisanki w Polsce mają najdawniejszą tradycję i każde województwo ma 
swoje piękne wzory - wysilamy się na własne desenie i sposoby ich wykonania.        
Po wielu próbach powlekania jaj woskiem, gotowania w różnych wywarach i farbach, 
rysowania czy malowania wzorów i napisów - misa kolorowych pisanek stoi gotowa. 
Co za radość dla oczu, jakaż piękna ozdoba stołu świątecznego! 
 

(Ogniwa, Londyn  marzec 1951) 
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 (Wypisy dla klasy V - podręcznik do nauki języka polskiego.  
Ułożyła - Maria Goławska. Polska Macierz Szkolna Zagranicą, Londyn 1964) 
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(Czarodziejski Rój, Niemcy kwiecień 1947) 
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(Moja Książeczka - Jadwiga Otwinowska, Veritas Londyn lata 50-te) 

  
 

(Skaut, Palestyna kwiecień 1944) 
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ZAGADKI 
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(Zagadki – Wici Harcerskie Kanady marzec 1993) 

 
(Stół Wielkanocny Krzyżówka - Ogniwa, Londyn  marzec 1951) 
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PRZYSŁOWIA 
 
Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży. 
 
Postem Pana Boga nie przekupili. 
 
Kiedy w wielki post rosa, to nasiej gospodarzu prosa, 
A jeśli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.  
 
Jeżeli Kwietna Niedziela sucha, rok cały mokry. Jeśli mokra, rok suchy.  
 
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci. 
 
W Wielki Piątek dobry siewu początek.  
 
W dnie krzyżowe męka Boża - wstrzymaj się od siewu zboża. 
 
Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi. (będzie urodzaj). 
 
Jak w Wielki Piątek pada to będzie suchy rok. 
 
W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę.  
 
Jeśli zapusty pogodne bywają, to i świąt wielkanocnych tak się spodziewają.  
 

Nie każdej niedzieli Wielkanoc. 
 
Szołdra (szynka) na Wielkanoc lepsza niż zwierzyna.  
 
Pogodny dzień wielkanocny, grochowi wielce pomocny.  
 
W Wielką Niedzielę pogoda, duża współudział uroda. 
 
Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele. 
 
Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała - w polu uciecha mała. 
 
 

Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody,                              
do Zielonych Świątek więcej deszczu niż pogody. 
 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboże ściele.  
 
Grzmot w kwietniu - dobra nowina, już szron roślin nie podcina.  
 
Na św. Grzegorza idzie zima do morza. (12 marca) 
 
Na św. Józefa pogoda - będzie w polu uroda. (19 marca) 
 
Jeśli na św. Wojciecha śnieg pada, co trzecia kopa siana po łąkach przepada. (23 kwietnia) 
 

Deszcz w święty Marek, to ziemia jak skwarek. (25 kwietnia) 
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ŻYCZENIA 

 

(Skaut, Lwów 15 kwietnia 1914) 

  

(Nasze Życie, Niemcy 20 kwietnia 1946) 
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(Na Wielkanoc - Świat Młodych, Londyn kwiecień 1947) 
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(Na Wielkanoc, Świat Młodych, Londyn marzec 1948) 

 

(Trzy Pióra - miesięcznik harcerski,  marzec 1948.                                     
Wydawnictwo Komendy Chorągwi Kresowej ZHP Hamburg, Niemcy) 
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(Życzenia wielkanocne, hm. K. Obtułowicz – Bądź Gotów kwiecień 1948) 

 
(Ogniwa, Londyn kwiecień 1950) 
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(Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa, Londyn 15 kwietnia 1954) 
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(W Kręgu Rady, Londyn 1 kwietnia 1955) 

 

(Redakcja dziękuje za życzenia. Ogniwa, Londyn kwiecień-maj 1955) 
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(Węzełek, Londyn kwiecień 1990) 

  

(Czuj Duch, Poznań marzec 1923) 
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(Węzełek, Londyn  kwiecień 1988) 

 
(Na Tropie, Londyn kwiecień 1974) 
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(Na Tropie, Londyn  marzec 1975) 

 
(Węzełek, Londyn kwiecień 1985) 

 
(Na Tropie, Londyn  marzec-kwiecień 1992) 
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(Na Tropie, Londyn styczeń-marzec 1998) 

 

(Na Tropie, Londyn marzec-kwiecień 1994) 
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(Węzełek, Londyn kwiecień 2007) 

 
 

(Na Tropie, Londyn kwiecień 1976) 
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(Węzełek, Londyn kwiecień 1986) 

 
(Węzełek, Londyn kwiecień 1987) 
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(Na Tropie, Londyn marzec-kwiecień 1994) 

 
(Na Tropie, Londyn styczeń-marzec 1999) 

 

(Węzełek, Londyn marzec 1961) 
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Dzieląc się wirtualnym jajkiem... 

 
 

 
„Wielkanoc! Wiosna! 

Wszystko budzi się do życia. 
Po zimie surowej odradza się świat.” (strona 86) 

 
Przekazujemy Wam tę publikację w pierwszy dzień wiosny.       

Niech wiosna zakwitnie nie tylko na świecie, ale w nas samych, 
niech nas ogrzeje i napełni nadzieją lepszego jutra,                           

niech da nam siły stawiać czoła przyszłym wyzwaniom. 
 

Łączymy się z Wami przy wirtualnym jajku, 
 

Czuwaj! 
 

Jagoda i Esia 
 

21 marca 2021 r. 
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Opracowały hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i  hm. Jagoda Kaczorowska 

na podstawie materiałów z Archiwum ZHP, ze zbiorów rodzinnych                             
 oraz z domeny publicznej. 

Związek Harcerstwa Polskiego, 23-31 Beavor Lane, London  W6 9AR,  England 
©Teresa Maria Lakomy & Jadwiga Teresa Kaczorowska   London 2021 

 
 

 


