
Z braku palm chłopcy używali 
roślin ze swego najbliższego 
otoczenia. Wybierali te, którym 
przypisywano wyjątkową moc.
 
                      ???
Wierzba – z wolą życia tak 
wielką, że jest w stanie wypuścić 
liście na dawno ściętych witkach 
– kojarzyła się z odrodzeniem. 
Wiecznie zielony bukszpan 
– z odpornością pozwalającą 
przetrwać najtrudniejsze chwile.
Leszczyna miała chronić 
przed piorunami, trzcina wodna 
przyciągać niezbędną 
do życia wodę. 
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Palma bije, nie ja biję 
wołali dawniej chłopcy, 
uderzając się nawzajem 
zrobionymi przez siebie 
palmami. Święcili je 
w kościele w Niedzielę 
Palmową – w dniu, 
w którym chrześcijanie 
przypominają sobie 
opowieść o Jezusie,...

... który po wskrzeszeniu Łazarza 
wyruszył do Jerozolimy, gdzie 
wkrótce sam miał umrzeć 
i zmartwychwstać, i o radosnych 
tłumach machających mu 
na powitanie zielonymi liśćmi 
palmowymi.
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W Muzeum Etnograficznymw 
Krakowie znajdują się informacje 
o kilkudziesięciu gatunkach 
roślin, które wykorzystywano 
do tworzenia wielkanocnych 
palm. 

Niektóre z roślin noszą nazwy 
wymyślone przez dawnych 
mieszkańców wsi. Używano 
ich lokalnie, a dziś często są 
zapomniane. 

Załącznik 1
Eugeniusz Krawczuk, środkowa część tryptyku Aby Polska była Polską; 
farba olejna, płyta pilśniowa; Gliwice, 1981; w kolekcji MEK

Przyjrzyj się roślinom w Twoim 
otoczeniu. Jak się nazywają? 
Gdzie rosną? Co sprawia, że są 
wyjątkowe? Jaką moc mogłyby 
dodać do palmy stworzonej 
przez Ciebie? Wyniki obserwacji 
udokumentuj za pomocą 
rysunków i notatek.
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Skomponowane z roślin palmy miały 
być jak magiczne różdżki pełne sił 
potrzebnych ludziom i budzącej się 
do życia przyrodzie. Wierzono, że 
przekazaniu ich mocy sprzyja bliski 
kontakt. Dlatego ludzie smagali się 
nimi nawzajem i głaskali po grzbietach 
krowy. Zatykali też w polu krzyżyki 
zrobione z palm. Połykali nawet 
wierzbowe bazie, by zapewnić sobie 
zdrowie, a przynajmniej uchronić się 
od bólu gardła.


