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Wielkanocna Straż Grobu Pańskiego 

 

WIELKANOC – „Uroczystość uroczystości” (Solemnitas Solemnitatum) 

Tak nazwał to święto, dawniej zwane Paschą, papież Grzegorz Wielki w VI 

wieku. Jest to największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone już od 

II w. na pamiątkę męki, śmierci, Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Wielkanoc jest świętem tzw. ruchomym, bo każdego roku ma inną datę. Termin 

obchodzenia Wielkiejnocy został ostatecznie ustalony w 325 roku na Soborze 

Nicejskim na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 

 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwane w regionie kurpiowskim 

Zielganocą, należą do najważniejszych w roku liturgicznym. Jednocześnie, 

tradycja ludowa wzbogaciła obchody tych świąt o wiele interesujących i 

barwnych zwyczajów.  Jednym z nich jest Straż Grobu Pańskiego. 

 

Pismo Święte 

Tradycja trzymania straży u grobu Jezusa Chrystusa począwszy od 

Wielkiego Piątku na rezurekcji skończywszy ma swe zakorzenienie w Piśmie 

Świętym.  

  W Ewangelii św. Mateusza czytamy:  "Nazajutrz, to znaczy po dniu 

Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: "Panie, 

przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: "Po trzech 

dniach powstanę". Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby 

przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli 

ludowi: "Powstał z martwych". I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze". 

Rzekł im Piłat: "Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie". Oni poszli 
i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż." 

Stąd, więc od Wielkiego Piątku po południu do rezurekcji w Niedzielę 

Wielkanocną przy urządzonym w świątyni Bożym Grobie stoi zbrojna warta - 

Straż Grobu Pańskiego, czyli  Turki – Bożogrobowcy.  

Geneza 

 

Zwyczaj „stróżowania” przy grobie Chrystusa jest nadal żywy. Według 

podań ludowych straże przy grobie Chrystusa nawiązywały do straży żołnierzy 

rzymskich, którzy z rozkazu Piłata mieli strzec ciała Chrystusa. Obecnie 

honorową wartę zaciągają strażacy, harcerze, żołnierze i inne organizacje 

lokalne. Można też spotkać formacje, które strojami i uniformami nawiązują 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Pi%C4%85tek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezurekcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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do różnych epok i wydarzeń historycznych. Wśród nich szczególnie oryginalne 

są formacje „Turków wielkanocnych” w mundurach przypominających tureckie 

uniformy z czasów odsieczy wiedeńskiej.  

 

„Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył” – powiedział Jan III Sobieski po 

bitwie pod Wiedniem. Bitwa odbyła się jesienią (12 września 1683 roku), ale 

pospolite ruszenie powróciło do domów dopiero następnego roku tuż przed 

Wielkanocą. Ubrani w zdobyczne stroje żołnierze przyszli do kościołów, by 

zaciągnąć honorowe warty przy Grobie Pańskim 

 

Szczególnie barwna i żywa jest tradycja „Turków” w Radomyślu nad 

Sanem. O pochodzeniu tego zwyczaju przekazywana jest z pokolenia na 

pokolenie następująca legenda. 

 

 Miało się to dziać w Wielką Sobotę, gdy objuczeni łupami po odsieczy 

wiedeńskiej mieszkańcy Radomyśla wracali do rodzinnego miasteczka. Po 

drodze powdziewali zdobyczne ubiory tureckie. Mieszkańcy na ich widok 

pouciekali w przekonaniu, że to najazd turecki. Wojacy zaś udali się prosto do 

kościoła, zaciągnęli wartę przy grobie Pańskim, dziękując Bogu za szczęśliwy 

powrót do domów.  

 

Legenda ta, powtarzana jest w wielu miejscach, gdzie wystawiane są 

straże. Nic to, że czasem mundury przypominają tureckie wojsko 

dziewiętnastowieczne. Gdzieniegdzie turki strzegą grobu zaledwie od stu lat. 

Zawsze jednak dla członków stowarzyszeń kultywujących ten zwyczaj jest to 

wielki zaszczyt. 

Pochodzenie tradycji wystawiania straży grobowych w okresie 

wielkanocnym nie zostało dotychczas – mimo wielu prób – w sposób 

przekonujący wyjaśnione, ani przez etnologów, etnografów, ani też historyków. 

Obecnie przeważa pogląd, że do powstania zwyczaju pełnienia warty przy 

symbolicznych grobach Zbawiciela przyczynił się splot wielu czynników takich 

jak średniowieczne misteria pasyjne, instalowanie w kościołach w okresie świąt 

wielkanocnych bogato zdobionych Grobów Pańskich, pełnienie przy niż straży 

rekrutowanych najczęściej spośród członków bractw religijnych oraz 

powszechne wśród społeczeństwa szlacheckiego w XVII i XVIII w. 

orientalizujący smak i moda użytkowa pochodząca z Bliskiego Wschodu.  

 

W mediach przeważa i propagowany jest natomiast uproszczony pogląd, 

że początki straży grobowych w strojach nawiązujących do umundurowania 

żołnierskiego, należy wiązać z ostatnimi dekadami XVII wieku, kiedy po 

zwycięskiej bitwie pod Wiedniem w 1683 r. do kraju powróciły oddziały wojska 

ze zdobycznymi ubiorami i bronią pochodzenia osmańskiego. Taka tradycja 
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pochodzi z Radomyśla (pow. mielecki), gdzie odnotowano także relację, że 

pierwszymi strażnikami grobu Pańskiego byli tutaj jeńcy z rozbitej przez króla 

Jana III Sobieskiego armii tureckiej wielkiego wezyra Kara Mustafy, co z kolei 

uzasadniać ma nazwę gwardii określanej powszechnie w Polsce południowo-

wschodniej „turkami”. Takiej koncepcji zaprzecza jednak istnienie straży 

grobowych w innych częściach kraju, jak przykładowo w Wielkopolsce i 

Małopolsce, których początki sięgają okresu średniowiecza, a także fakt, że 

masowy napływ zdobycznej broni, oporządzenia wojskowego i ubiorów 

tureckich na ziemie polskie miał miejsce już dekadę wcześniej, po zwycięskiej 

bitwie pod Chocimiem w 1673 r.  

 

Jedną z możliwych hipotez wyjaśniających genezę straży grobowych 

nazywanych „turkami”, jest ich pochodzenie od asystencji Grobu Pańskiego, 

zwyczaju propagowanego na pograniczu polsko-ruskim przez zakon 

Bożogrobców, którzy w okresie nowożytnym posiadali w prowincji ruskiej 

kościoły w Przeworsku, Leżajsku, Rudołowicach, Tuligłowach, Urzejowicach i 

Gniewczynie. Możliwe, że na starą tradycję wystawiania straży przy 

symbolicznym grobie Chrystusa, nałożyła się nowsza związana z 

traumatycznym doświadczeniem wielu pokoleń ludności gnębionych przez 

inkursje niewiernych Turków i Tatarów, którzy powszechnie określani byli jako 

„pohańcy” i „bisurmanie”. Pełniący wartę przy grobie Odkupiciela niewierni i 

korzący się przed majestatem bożym „Turcy” mieli symbolizować zwycięstwo 

chrześcijaństwa nad Islamem i triumf dobra nad złem. Pewne znaczenie mogła 

mieć tu tradycja i stereotyp pełnienia warty przy grobie Chrystusa przez 

„obcych”, pogan i niewiernych. Za takim domysłem przemawia fakt, że w 

położonym kilkadziesiąt kilometrów na północny-wschód Lubaczowie, 

wykształcił się obyczaj wystawiania straży grobowych zwanych tam jednak nie 

„turkami” lecz „kozakami”. W tym kontekście warto wspomnieć, że oddziały 

kozackie dwukrotnie w XVII w. mocno dały się we znaki miejscowej ludności, 

pustosząc okolice Lubaczowa (najpierw w 1648 r. podczas pierwszej fazy 

powstania Bohdana Chmielnickiego, a później w 1672 r., gdy na obszarze 

ówczesnego województwa ruskiego grasowały połączone oddziały tatarsko-

kozackie wspierane przez formacje wojsk osmańskich). Z tego powodu w 

pamięci zbiorowej miejscowych społeczności, Kozacy zapisali się jako ikony 

przewrotności, nieszczęścia i wszelkiego zła.  

 

 

Historia 

 

Pierwsza znana obecnie „turecka” straż grobowa została odnotowana w 

Przeworsku w 1760 r., kiedy to wspomniano o pieniądzach pochodzących z 

kasy miejskiej przeznaczonych dla formacji miejscowych „turków”. Zatem 

funkcjonowanie „turków” przeworskich można odnosić co najmniej do lat 50. 
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XVIII stulecia. Dalsze, bardziej szczegółowe badania archiwalne pozwolą 

przypuszczalnie zweryfikować to ustalenie i rzucą nieco nowego światła na 

wciąż mało znane i enigmatyczne początki tej niezwykłej tradycji i 

malowniczego obrzędu wielkanocnego. W okresie zaborów „turki” stały się 

nośnikami treści patriotycznych i niepodległościowych, co przejawiało się 

poprzez nawiązywanie do historycznego umundurowania wojsk polskich z 

końca XVIII i XIX w.  

Obyczaj ten znany jest w Polsce co najmniej od połowy XVII w., jest 

opisywany w źródłach z XVIII i XIX wieku. honorowe formacje wojskowe lub 

para wojskowe, pełniące warty w kościołach przy grobach Pańskich od 

Wielkiego Piątku po południu do rezurekcji w Niedziele wielkanocną. Obyczaj 

ten, znany w Polsce prawdopodobnie od połowy XVII w., jest opisywany w 

XVIII-i XIX-wiecznych źródłach. Na przykład w Warszawie za czasów Augusta 

III straże grobowe składały się z drabantów królowej i oddziałów artylerii 

konnej, a w innych miastach i miasteczkach - z oddziałów wojskowych różnych 

rodzajów broni, w paradnych mundurach; w końcu XIX w. w niektórych 

regionach Wielkopolski w mundurach z elementami orientalnymi (turbany, 

krzywe szable tureckie) - być może reminiscencje odsieczy wiedeńskiej lub 

pielgrzymek do Ziemi Świętej, odbywanych przez szlachtę i magnaterię polską 

od końca XVII w. (w Jerozolimie służby porządkowe pełniła policja świątynna, 

Turcy - agowie, w strojach narodowych).  

 

Straż Grobu Pańskiego w Nowogrodzie w roku 1913 

Źródło Adam Chętnik: Kurpie, Kraków 1924 

 

Wiejskie straże grobowe również przebierały się za wojsko albo 

występowały w swych własnych mundurach wojskowych, jeśli uczestnicy 
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straży odbyli służbę wojskową. Obyczaj straży grobowych utrwalił się w 

tradycji polskiej i jest ciągle żywy. Każdego roku warty przy grobach Pańskich 

zwyczajowo zaciągają strażacy, w mundurach galowych. 

 

Teraźniejszość 

 

Od czasów wiedeńskiego zwycięstwa tradycja turków pilnujących grobu 

najżywsza jest na Podkarpaciu. W Polsce centralnej straże „innowierców” 

wystawia się w okolicach Konina i Łęczycy, a na Mazowszu. Obecnie jako że 

kluczami do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie opiekują się dwie rodziny 

muzułmańskie. Zakon rycerski bożogrobców (założony w 1099 r.) jako 

pierwszy zaczął budować i adorować groby Chrystusa w Wielki Piątek i Wielką 

Sobotę – mieli to zapisane w regule. Do Polski zwyczaj ten dotarł w połowie 

XII wieku, kiedy rycerzy Grobu Pańskiego sprowadził na nasze ziemie 

miechowski krzyżowiec, Jaksa Gryfita.  

W pierwszy i drugi dzień Wielkanocy „Turki” prezentują musztrę, 

maszerują z orkiestrą pod wodzą baszy przez miasto, tańcząc i  porywając do 

tańca widzów. Obchodzą też w szyku wojskowym wszystkie domy, składając 

mieszkańcom życzenia i otrzymując w zamian, często sute, datki i poczęstunek 

w różnej postaci. 

 

W czasie, gdy straż pełni wartę - wierni odwiedzają grób. W 

wielkanocną niedzielę, w czasie symbolicznego zmartwychwstania 

iwanowickie Turki upadają na pamiątkę omdlenia straży rzymskiej.  

 

Obecnie oddziały „turków” pełnią warty przy Grobie Zbawiciela w 

okresie triduum paschalnego od Wielkiego Piątku do Niedzieli 

Zmartwychwstania Pańskiego, a wielu miejscowościach dodatkowo asystują 

przy święceniu pożywienia, ognia i wody, biorąc udział w uroczystych 

procesjach i przemarszach przez swoje miejscowości, dając pokazy musztry 

wojskowej także w Poniedziałek Wielkanocny.  

 

W niektórych miastach i wsiach oddziały straży grobowych „budzą na 

rezurekcję” poprzez bicie w werbel lub strzelanie z puszek i odpalanie petard. 

Cechą charakterystyczną „turków” są ich stroje wzorowane na: mundurach 

wojskowych z różnych epok, najczęściej z okresu powstania 

kościuszkowskiego, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, strojach 

mieszczańskich, a nawet regionalnych ubiorach ludowych z dość swobodnie 

przetworzonymi elementami charakterystycznymi dla orientalnych mundurów 

żołnierskich. Najbardziej charakterystycznym elementem stroju są wysokie, 

bogato zdobione czapki ”tureckie” i białe lub biało-czerwone pasy nawiązujące 
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do szarf i pasów oficerskich. Uzbrojeniem oddziałów „turków” są najczęściej 

szable wykonane z drewna i metalu, a także broń drzewcowa w postaci pik i 

lanc lub imitacji halabard.  

 

  

Straż Grobu Pańskiego w Parafii św. Anny w Dąbrówce 

Początki Straży Grobu Pańskiego w Parafii św. Anny w Dąbrówce, 

obecnie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Dąbrowskiej Królowej Ludu 

Kurpiowskiego Patronki Leśników i Pszczelarzy, sięgają  roku 1947. 

Proboszczem parafii był wówczas ks. Józef Łapiński /1945-1948/. To dzięki 

staraniom księdza powstała owa straż. Pierwszym jej dowódcą był Józef Sęk 

z Płoszyc, który to, wprowadził do niej elementy wojskowej dyscypliny
1
. 

Co roku w okresie Wielkanocy młodzież męska w oryginalnych 

strojach pełnią straż przy grobie Jezusa Chrystusa, od czasu złożenia ciała w 

grocie do momentu zmartwychwstania. Żołnierzem może zostać właściwie 

każdy chętny młodzieniec lub też żonaty. Liczba członków straży 

przekraczała w niektórych latach ponad 30 osób. 

 

Straż Grobu Pańskiego w Dąbrówce  

Fot. Ze zbiorów Jana Plony z Płoszyc. 

                                                           
1
 Relacja Eugeniusza Brzozowskiego ze Szkwy ur. 23.08.1935 r udzielona Romanowi Kozłowskiemu z Łęgu 

Starościńskiego w dni 27.02.2015. 
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Pierwszy z lewej ks. Eugeniusz Święcki  

/Proboszcz w Dąbrówce w latach 1957-1973/ 

Wartownicy ci, trzymają w ręku drewniane halabardy, stoją na baczność 

po dwóch, a co pewien czas następuje uroczysta zmiana warty, którą prowadzi 

dowódca w asyście pozostałych strażaków, zatrzymują się na wprost Ołtarza 

Głównego, następnie dowódca zmiany wraz z dwoma strażakami podchodzą do 

Grobu Pańskiego gdzie następuje uroczyste przekazanie warty na kolejne pół 

godziny, a dowódca odprowadza poprzednią zmianę na miejsce 

odpoczynku. Straż trwa pół godziny. Zmiany uzależnione są od liczby 

żołnierzy. 

 

Józef Bulak z Dąbrówki na ganku ówczesnej plebani od strony ogrodu w stroju  

żołnierza Straży Grobu Pańskiego pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku.  

/fot. ze zbiorów prywatnych Józefa Bulak z Dąbrówki/ 

 

Własnoręcznie przygotowane żółto-czerwone mundury /fartuchy/, 

kolorowe  czapki - hełmy, halabardy i drewniane miecze, lampasy u spodni – 

dają niecodzienny wygląd. Metalowy hełm i szabla u boku zarezerwowana 

jest dla dowódcy Straży Grobu Pańskiego.  
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Straż Grobu Pańskiego podczas peregrynacji obrazu 

 Jezusa Miłosiernego w parafii 16 maja 208 roku /fot. Dariusz Mróz/ 

 

Funkcje dowódcy Straży Grobu Pańskiego w ostatnich latach pełnili:
2
 

 Sęk Józef z Płoszyc /1947-1957/ 

 Plona Jan z Płoszyc /1958 -2003/ 

 Laskowski Mieczysław z Płoszyc /2004-2005/ 

 Polewacz  Krzysztof z Dąbrówki /2006 do chwili obecnej/. 

 

Pierwsza zbiórka młodzieńców odbywa się w Wielkim Tygodniu. Po 

omówieniu spraw organizacyjnych, młodzież pomaga przygotować Grób 

Pański. Grób ten, także jest rozbierany przez nią po zakończeniu świąt Wielkiej 

Nocy. Warta rozpoczyna się w Wielki Piątek po nabożeństwie Adoracji Krzyża i 

trwa do godz.21. Po czym następuje przerwa do godz. 8.00 rano dnia 

następnego, żeby rozpocząć ciągłą straż przy Grobie Pańskim, aż do 

wielkanocnego poranka.  

 

Zasadniczo nieodłącznym elementem pełnienia straży są wynikające z 

omdlenia - upadki młodzieńców pełniących warte. Mówi się, że to na wzór 

śpiących żołnierzy rzymskich. Sytuacje te, zdarzają się zazwyczaj podczas 

całonocnego czuwania lub też po jego zakończeniu. 

 

Przed południem w Wielką Sobotę Straż przygotowuje drewno na ognisko do 

poświęcenia ognia. Drewno pochodzi ze starych krzyży z miejscowego 

cmentarza grzebalnego. Podczas ceremonii święcenia ognia kołem otacza 

ognisko, a dowódca Straży pomaga kapłanowi w tym obrzędzie. Poświęcenie 

wody, także jest z udziałem owej straży. Młodzieńcy ci zbierają ofiary podczas 

mszy w Wigilię Wielkiej Nocy i mszy rezurekcyjnej tzw. tacę.. Zbiórkę 

prowadzi oficer w asyście dwóch żołnierzy. 

 
                                                           
2
 Informacja od Jana Plony z Płoszyc 

javascript:galeria('peregrynacja/big/peregrynacja14.jpg',800,537)
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Procesja rezurekcyjna odbywa się z jej udziałem. Czterech żołnierzy 

adoruje Najświętszy Sakrament niesiony przez kapłana podczas procesji wokół 

miejscowego kościoła. Podczas trzykrotnego okrążania świątyni, żołnierze dbają 

o prawidłowy układ procesji.  

 

Jednym z zachowanych zwyczajów jest zwyczaj odwiedzania parafian 

przez członków Straży Grobu Pańskiego i składanie życzeń wielkanocnych w 

ich domach. Kiedyś odwiedziny te nazywano chodzenie za wykupem. W 

zamian za życzenia domownicy odwzajemniają się młodzieńcom datkami 

pieniężnymi. Dawniej były to jaka, ciasta itp. Zebrane fundusze młodzież 

przeznacza na swe wyżywienie podczas pełnienia straży oraz składa ofiarę na 

potrzeby swej parafii.  

Po zakończeniu rezurekcji, przy bocznym wyjściu z kościoła,  Straż 

Grobu Pańskiego wraz z życzeniami składa meldunek Proboszczowi Parafii z 

wykonanej służby. Po czym, dwuszeregiem odprowadza swego kapłana na 

plebanię, gdzie wszyscy dzielą się święconym jajkiem – znakiem nowego 

życia. W drodze na plebanię przed kapłanem kroczą dwaj żołnierze ze 

skrzyżowanymi halabardami. Ceremonia składania meldunku i życzeń, 

bacznie obserwowana jest przez wielu parafian i gości, zwłaszcza dzieci.  

Według Jana Plony życzenia brzmiały następująco:
3
 

„Czcigodny Księże Proboszczu! Na Dzień Zmartwychwstania 

Chrystusa, proszę przyjąć od Straży Grobu Pańskiego, serdeczne życzenia 

zdrowia i błogosławieństwa bożego w pracy kapłańskiej.. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały doda Ci mocy i siły, abyś jak najwięcej dusz doprowadził 

do Chrystusa. Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. 

Alleluja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Straż Grobu Pańskiego 

podczas warty 

Źródło: www.to.com.pl 

                                                           
3
 Tekst życzeń według Jana Plony z Płoszyc 
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Straż Grobu Pańskiego w Dąbrówce podczas swej zbiórki– okres obecny 

Źródło: www.to.com.pl 

 

Osobą zasłużoną w istnienie Straży Grobu Pańskiego, oprócz ks. 

Eugeniusza Łapińskiego i pierwszego dowódcy Jana Sęka, jest - wspomniany 

wyżej - jej były dowódca Jan Plona z Płoszyc /ur. 1935 r./. Funkcję dowódcy 

straży pełnił on nieprzerwalnie przez 45 lat /1958-2003/. Czynił to do chwili, 

gdy pozwalało mu na to zdrowie. Swą służbę w Straży Grobu Pańskiego 

rozpoczął jako młodzieniec mając 15 lat, z przerwą na służbę w wojsku 

/1956-1957/. W roku 1958 ponownie stanął u Grobu Pańskiego, ale już jako 

dowódca straży, bowiem jej ówczesny dowódca był chory. Swą służbę 

traktował jako zaszczyt i zobowiązanie. Czynił to dla Boga i ludzi. Przez 

czas, kiedy dowodził strażą, setki młodych ludzi mogło poznać go jako 

człowieka oddanego temu co czynił. Uczyli się oni wiary, tradycji, 

posłuszeństwa, miłości.. 

 Zwyczaj wystawiania straży grobowych jest w parafii uważany za powód 

do dumy. „Turki” stanowią cenny przykład niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, które z punktu widzenia etnograficznego nadal jest żywe i 

przekształcane w różnych relacjach i konfiguracjach do współczesności.  

Przekażmy go tym, którzy przyjdą po nas. 

 

Krzysztof Bulak 

Dąbrówka 2016 rok 
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 Informacje uzyskane od Jana Plony z Płoszyc – wieloletniego dowódcy 

Straży Grobu Pańskiego; 
 Tygodnik Niedziela. Edycja przemyska 20/2005 
 www.naszdziennik.pl 
 www.to.com.pl 
 Andrzej Gliwa : Wiielkanocne straże grobowe zwane „turkami”. 
 Adam Chętnik: Kurpie, Kraków 1924; 
 www.sanktuariumdabrowka.pl 
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