
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/belza.html 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej 

Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a 

syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i 

najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć 

uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie 

powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Ks. Piotr Skarga – Kazania Sejmowe:   

http://literat.ug.edu.pl/~literat/skarga/index.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=z1pr-Joc0KY  

https://www.youtube.com/watch?v=4lyhOMRtXXs 

 

Ks. Popiełuszko:  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-

wygloszona-28-sierpnia-1983-r/

 

 

 

Kto ty jesteś? Polka mała. Polak mały.                                                   

Jaki znak twój? Lilja biała. Orzeł biały.                                                

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.                                                            

W jakim kraju? W polskiej ziemi.                                                        

Czem ta ziemia? Mą Ojczyzną.                                                                

Czem zdobyta? Krwią i blizną.                                                                

Czy ją kochasz? Kocham szczerze.                                                            

A w co wierzysz? W Boga wierzę.                                                      

Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.                                                         

Coś jej winien? Oddać życie. 

 

Władysław Bełza   Grób 

 

 

 

 

 

http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/belza.html
http://literat.ug.edu.pl/~literat/skarga/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=z1pr-Joc0KY
https://www.youtube.com/watch?v=4lyhOMRtXXs
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl-ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/
http://wierszykidladzieci.pl/belza/


Rota                                             

Autorem słów jest Maria Konopnicka,  autorem 

muzyki jest Feliks Nowowiejski.  Powstała podczas 

pobytu autorki w Cieszynie w 1908 roku. Miała być 

protestem przeciw wywłaszczeniom w zaborze 

pruskim.   https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE   

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE 

 

 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 
Nie damy pogrześć mowy 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy 
 
Nie damy, by nas gnębił  wróg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Do krwi ostatniej kropli z żył  
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i w pył  
Krzyżacka zawierucha 
 
Twierdzą nam będzie każdy próg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie będzie Niemiec pluł  nam w twarz 
Ni dzieci nam germanił , 
 

https://bibliotekapiosenki.pl/strona/pliki/files/teksty_i_nuty/054_mazurek_dabrowskiego_t.pdf

 

Mazurek Dąbrowskiego jest od 26 lutego 1927 roku 

hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Napisał ją w 1797 r. Józef 
Wybicki. https://youtu.be/DebhiaQH3ps 
Początkowo Mazurek Dąbrowskiego był zwany Pieśnią 

Legionów Polskich we Włoszech. Autor melodii tej pieśni 

patriotycznej jest nieznany. Mazurek Dąbrowskiego pierwszy 

raz został zaśpiewany publicznie  20 lipca 1797 roku. Od razu 

pieśń ta została entuzjastycznie przyjęta przez Legiony 

Dąbrowskiego. W ciągu jednego roku ta pieśń patriotyczna 

dotarła do wszystkich zaborów.  

http://web.archive.org/web/20160424193338/http:/www.ma

zurekdabrowskiego.pl:80/ 
 

 

 

 

 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem.  

 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany- 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

 

1. Jeszcze Polska nie umarła, 

kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 

szablą odbijemy. 

2. Jak Czarnecki do Poznania 

wracał się przez morze 

dla ojczyzny ratowania 

po szwedzkim rozbiorze. 

3. Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę 

będziem Polakami 

dał nam przykład Bonaparte 

jak zwyciężać mamy. 

4. Niemiec, Moskal nie osiędzie, 

gdy jąwszy pałasza, 

hasłem wszystkich zgoda będzie 

i ojczyzna nasza. 

5. Już tam ojciec do swej Basi 

mówi zapłakany: 

"słuchaj jeno, pono nasi 

biją w tarabany." 

6. Na to wszystkich jedne głosy: 

"Dosyć tej niewoli 

mamy Racławickie Kosy, 

Kościuszkę, Bóg pozwoli." 

 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy 

Nie damy, by nas gnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha 

Twierdzą nam będzie każdy próg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

Ni dzieci nam germanił, 

Orężny wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

W Ojczyzny imię, na jej cześć 

Podnosi czoła dumne 

Odzyska ziemi dziadów wnuk! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg!     

https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
https://bibliotekapiosenki.pl/strona/pliki/files/teksty_i_nuty/054_mazurek_dabrowskiego_t.pdf
https://bibliotekapiosenki.pl/strona/pliki/files/teksty_i_nuty/054_mazurek_dabrowskiego_t.pdf
https://youtu.be/DebhiaQH3ps
http://web.archive.org/web/20160424193338/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl:80/
http://web.archive.org/web/20160424193338/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl:80/


A jeśli komu droga otwarta do nieba, 

Tym, co służą ojczyźnie.                                                                                                                                              

Jan Kochanowski 

 

 

Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną.                                                                                                                                                                                  

Władysław Bełza 

 

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.  

Ks. Piotr Skarga 

 

 

Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie kto cię stracił.  

Adam Mickiewicz  

 

 

Ojczyzną moją jest Bóg, 

Duch, Syn i Ojciec wszechświata. 

Na każdej z moich dróg 

Ku Niemu dusza ulata.  

Julian Tuwim 
 

Tam ojczyzna, gdzie jest dobrze.  

IBI PATRIA, UBI BENE.  
Cyceron  

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Chcą przywrócić Krzyż Polskiemu Godłu:  
https://trojmiasto.onet.pl/zmiana-polskiego-godla-chca-zebrac-100-tys-
podpisow-pod-inicjatywa-ustawodawcza/t9et8cl 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Kochanowski
https://pl.wikiquote.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Be%C5%82za
https://pl.wikiquote.org/wiki/Piotr_Skarga_%28kaznodzieja%29
https://pl.wikiquote.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://pl.wikiquote.org/wiki/Julian_Tuwim
https://pl.wikiquote.org/wiki/Cyceron
https://trojmiasto.onet.pl/zmiana-polskiego-godla-chca-zebrac-100-tys-podpisow-pod-inicjatywa-ustawodawcza/t9et8cl
https://trojmiasto.onet.pl/zmiana-polskiego-godla-chca-zebrac-100-tys-podpisow-pod-inicjatywa-ustawodawcza/t9et8cl


W Konstytucji zapisano, że GODŁEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
jest biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Jednak zgodnie z 
heraldyką, czyli nauką o herbach, godłem jest sam orzeł. Natomiast 
orzeł na czerwonym tle to już herb. Niestety, zapis do dziś nie został 
zmieniony. http://malygosc.pl/doc/2239381.Jaki-znak-Twoj 

        Video -  https://youtu.be/COMxXRiKOio 

Godło RP -    http://www.bliskopolski.pl/godlo-polski/ 

 

  

  

 

 

 

OJCZYZNA:  http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/o-stronie.html 

http://www.staropolska.pl/ :  ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK                  

oraz materiały z zakresu kultury starożytnej i biblijnej. 

Animowana Historia Polski -  https://youtu.be/qr6Q0BpmyG0            

Historia Polski  http://kresy24.pl/                                                                                

http://polmap.pdg.pl                                                                                                    

http://rzecz-pospolita.com/sanktuaria/index.php3  

Video:    polska przed wojenna - YouTube                              

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFEC8FDDF54DE31E 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RJem0yxjCq4      

HYMN POLSKI:   https://wolna-polska.pl/wiadomosci/katolicki-narod-bez-boga-w-hymnie-czy-to-nie-czas-na-zmiany-2018-08 

 

POLSKA | POLAND | POLEN | POLOGNE | ПОЛЬША | يا ون ول  https://youtu.be/x8VZpW79qJM -  ب
 

Najpiękniejsze miasta Polski - https://youtu.be/vKzvYnLE7QE 

 

Początki Państwa Polskiego - https://youtu.be/apMIgj0pi-U   
 

Kto miłość w sercu ma - https://youtu.be/QM0lj_pUbtE                                 

 

Złote Myśli o Życiu -  https://youtu.be/EeUn4AiyX40    

 

Polska z lotu ptaka - https://youtu.be/Ms25ntllVUw 

 
Kresy[1][2]  – część polskiego terytorium państwowego,  „mała ojczyzna” Polaków poddanych wysiedleniom po II 
wojnie światowej z terenów, które na skutek zmian granic znalazły się poza Polską[1][3][4]. 
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http://www.staropolska.pl/renesans.html
http://www.staropolska.pl/barok.html
https://youtu.be/qr6Q0BpmyG0
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie#cite_note-4


Zapraszamy do multimedialnej podróży do wybranych miast pogranicza - http://shtetlroutes.eu/pl/szlaki/  
http://shtetlroutes.eu/pl/3d-historical-towns-shtetl-routes-virtual-tour-through-the-forgotten-continent/ 

"Historia mówiona" - http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/historia-mowiona/ 

"Księga Pamięci" - http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/ksiega-pamieci/ 

"Literatura" - http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/literatura/ 

Miasteczka - http://shtetlroutes.eu/pl/towns/ 

Mapy - http://shtetlroutes.eu/pl/maps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedwojenny Lwów - https://eloblog.pl/przedwojenny-lwow-na-starych-zdjeciach/ 
 

Nieznane zdjęcia - https://www.youtube.com/watch?v=9QZecPLl5R4 

Kresy -  https://www.kresowianie.info/artykuly,n860,listopadowa_wizyta_na_kresach.html    

NOWA  HISTORIA:  https://nowahistoria.interia.pl/ 

 

         Lata 30. Pracownicy Poczty Polskiej w Podhajcach     

       Cmentarz na Tudyńcu (Podhajce, Stare Miasto) 

                                                                                                                   Mapa, informująca o czasie przez jaki dany obszar należał do Polski. 

http://shtetlroutes.eu/pl/szlaki/
http://shtetlroutes.eu/pl/3d-historical-towns-shtetl-routes-virtual-tour-through-the-forgotten-continent/
http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/historia-mowiona/
http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/ksiega-pamieci/
http://shtetlroutes.eu/pl/keyword/literatura/
http://shtetlroutes.eu/pl/towns/
http://shtetlroutes.eu/pl/maps/
https://eloblog.pl/przedwojenny-lwow-na-starych-zdjeciach/
https://www.youtube.com/watch?v=9QZecPLl5R4
https://www.kresowianie.info/artykuly,n860,listopadowa_wizyta_na_kresach.html
https://nowahistoria.interia.pl/


 

Pacyfikacja wsi 
Na łamach portalu od miesięcy pragniemy przybliżać historię martyroligii Polaków w okresie II wojny 

światowej, kiedy to podjęto próbę biologicznego zniszczenia naszego narodu. Dziś dla Państwa 

wspomnienia dotyczące jednej z takich zbrodni, których na terenie Polski były tysiące. Ich ogrom może 

świadczyć o tym, w jakim niepokoju i w stresie żyli nasi przodkowie, nie znając dnia ani godziny, w której 

mogli paść ofiarą bestialstwa siepaczy narodu polskiego.  

 

W dniach od 6 do 8 marca 1943 roku Niemcy przy współpracy ukraińskich jednostek pomocniczych 

spacyfikowali Łopuszkę Wielką, Rączynę, Pantalowice, Kaszyce, Rokietnicę i Czelatyce (województwo 

podkarpackie, powiat jarosławski). Podczas pacyfikacji Niemcy zamordowali co najmniej 233 osoby. 

Franciszek Bąk, oficer 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, który pochodził z Czelatyc, jesienią 1944 roku 

odwiedził rodzinne strony. Podczas wizyty zebrał wspomnienia opisujące bestialstwo Niemców i ich 

ukraińskich pomocników w czasie pacyfikacji polskich wsi. Odnosząc się do brutalności w czasie 

mordowania niewinnych Polaków w Kaszycach, zapisał: 

 

 (…) salwy hitlerowskich karabinów i broni maszynowej położyły trupem stu czterdziestu sześciu 

mieszkańców Kaszyc, wychodzących z niedzielnego nabożeństwa. Krwawi oprawcy kierowali ogień w 

najgęstszy tłum, zabraniając udzielania pomocy rannym. Wśród bestialsko pomordowanych znalazła się 

również młoda para, otoczona orszakiem ślubnym. Błogosławieństwo, udzielone przez księdza „na nową 

drogę życia”, wystarczyło zaledwie do progów kościoła[1]. Opisując następnie relacje związane z 

pacyfikacją jego rodzinnej wioski, zapisał: 

(…) 8 marca nic nie wróżyło nadciągającego nieszczęścia. Kobiety w Czelatycach, wyprawiwszy dzieci do 

szkoły, przygotowywały izbę do bielenia przed nadchodzącymi świętami (…) Nadeszła pora obiadu i zaczęto 

już siadać do stołów, gdy wtem wysunięte czujki – wieś miała własny system alarmowy – doniosły, że do obu 

krańców wsi zbliżają się furmanki z Niemcami, trzymającymi broń w pogotowiu. Wkrótce rozpoczęli krwawe 

żniwo. Kto żyw, uciekał w pole, ścigany wściekłymi salwami. (…) W wiosce pozostali tylko starcy, ciężarne 

kobiety i małe dzieci. Gestapowcy strzelali do każdego napotkanego człowieka. Nie oszczędzili chorych, 

kobiet ani dzieci. Z bliskiej odległości trafiali bez pudła, a odwagi do mordowania bezbronnych dodawał im 

alkohol i psy policyjne, które doganiały uciekających, szarpały ubranie i ciało, tropiły po kątach. 

Dowódcą grupy szalejącej w górnej części wioski był znany oprawca Anton. Gruby, zwalisty, o mętnych 

oczach, wykrzykiwał:  

– Wy, polskie świnie! Wszystkich wymordujemy!  

https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/#_ftn1


Jego zastępcą, a zarazem dowódcą grupy, która działała w dolnej części wsi, był syn popa z Pełnatycz. 

Na drodze krążył pododział Wermachtu, w każdej chwili gotów przyjść z pomocą gestapowcom.  

(…) Po krwawej masakrze hitlerowcy weszli do domu Emilii Zachary i zażądali wody. Zmyli krew z łap, 

napili się mleka, a następnie dwudziestu zakładnikom kazali zebrać trupy i zakopać w jednym dole. Nakazali 

też cynicznie zebrać od rodzin pomordowanych po jednej tłustej kurze i przywieść jako należność za zużytą 

amunicję. Odchodząc zabrali z wioski kilkanaście krów, pięć koni, świnie i ponad sto kur[2].    

Opisów takich jak powyższy, świadczących o bestialstwie Niemców i ich ukraińskich pomocników wobec 

Polaków, historia zapisała tysiące. Żaden tekst, opracowanie nie przywróci życia pomordowanym. Jest 

jednak okazja, aby wyciągać lekcję z historii naszej Ojczyzny, aby przelana krew nie wołała o 

sprawiedliwość w okresie, kiedy deklarujemy się, że żyjemy w suwerennej i niepodległej Polsce, a nadal 

tysiące naszych rodaków leży niepogrzebanych w połaciach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Szacunek i 

upamiętnienie tych rodaków jest najlepszym sprawdzianem rzekomej suwerenności, który niestety 

oblewamy, oszukując sami siebie. https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/ 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Pacyfikacje_wsi_polskich_podczas_okupacji_niemieckiej 

 

 

https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/#_ftn2
https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/
https://www.wikiwand.com/pl/Pacyfikacje_wsi_polskich_podczas_okupacji_niemieckiej


 

 

 



   
 
 

          
 

"Dzieci patrzyły na śmierć rodziców". Rodzinna trauma. W Rabce Zdroju, też są dzieci 

ofiary wojny. Do dziś żyją w strachu...  https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-

sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html .  https://www.dw.com/pl/zgin%C4%99li-bo-ratowali-%C5%BCyd%C3%B3w-brutalne-morderstwo-ulm%C3%B3w/a-51657718 

 

     

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html
https://www.dw.com/pl/zgin%C4%99li-bo-ratowali-%C5%BCyd%C3%B3w-brutalne-morderstwo-ulm%C3%B3w/a-51657718


Podhale: Górale nie chcą pamiętać o rocznicy powstania Goralenvolk? 
https://gazetakrakowska.pl/podhale-gorale-nie-chca-pamietac-o-rocznicy-powstania-goralenvolk/ar/c1-14546733 
 

7 listopada przypada 80. rocznica jednego z 
najbardziej wstydliwych epizodów w historii 
Podhala. Tego dnia w 1939 roku na Wawelu 
pojawiła się delegacja górali, którzy złożyli hołd 
hitlerowskiemu namiestnikowi w Generalnym 
Gubernatorstwie - Hansowi Frankowi. Nawet 
dziś, 80 lat później, temat ten jest dla górali tak 
bolesny, że pomimo okrągłej rocznicy w 
Zakopanem czy Nowym Targu nie zostało 
przewidziane żadne wydarzenie przypominające 
młodemu pokoleniu o tamtych wydarzeniach. 
Podhalanie chcieliby o zdradzie niektórych 
swoich przodków po prostu zapomnieć.  

 
 

Niemcy zajęli sanatoria, domy wypoczynkowe, najlepsze mieszkania i wille, a przestrzeń publiczną poddano 

germanizacji. Nowy Targ przemianowano na Neumarkt/Dunajec, w Zakopanem zaś zmieniono nazwy 

ulic: Krupówki przemianowano na Hauptstrasse, obok pojawiła się Giewontstrasse, 
Tatrastrasse, Krakauerstrasse, Sprungschanzenstrasse, Sonnenbergalpe 

otrzymała Gubałówka. Czytaj więcej: https://histmag.org/Goralenvolk-podhalanscy-wasale-III-Rzeszy-6044

 
 

12 listopada 1939 r. Frank odwiedził Zakopane. 
Krzeptowski witał go uroczyście pod świerkową 
bramą. Rolę tłumacza pełnił Szatkowski, jednak to 
zamożny góral zwrócił się do Generalnego 

Gubernatora słowami: „Meine Liebe 
Kameraden, dwadzieścia lat jęczeliśmy pod 
polskim panowaniem, a teraz wracamy 
pod skrzydła wielkiego narodu 
niemieckiego”.: http://dziwnawojna.pl/goralenvolk-

podhalanscy-wasale-iii-rzeszy-cz-1-2/ 
 

 

W czerwcu 1940 na Podhalu został przeprowadzony spis ludności, wykorzystany również do agitacji na 
rzecz Goralenvolku. Przynależność do Goralenvolku zadeklarowało ok. 18% ludności (aczkolwiek statystyki 
podawane przez historyków różnią się), przyjmując góralskie karty rozpoznawcze z literą „G”. I tak np 
niebieską kenkartę z literą „G” w Zakopanem przyjęło 23%, w Nowym Targu 33%, a w Szczawnicy 92% [4]. 
Kart góralskich wydano 27 000 - 30 000 (na ogólną liczbę 150 tys. kart), co stanowi jeden z największych 
odsetków volksdeutschów na terenach Generalnego Gubernatorstwa.[5] Pozostałej części ludności wydano 
normalne kenkarty, mimo gróźb niemieckich że ci, którzy nie przyjmą kart góralskich, będą wywiezieni z 
Podhala[6]. 20 lutego 1942 został zawiązany Komitet Góralski jako namiastka samorządu z Wacławem 
Krzeptowskim jako przewodniczącym. Wśród członków Komitetu Góralskiego znaleźli się m.in. działacze 
przedwojennego Związku Górali. Utworzono delegatury Komitetu w Zakopanem, Nowym Targu, Poroninie, 
Szaflarach, Czarnym Dunajcu, Szczawnicy, Chochołowie, Cichem i Rabce. Komitet miał stać się zalążkiem 
przyszłego „Państwa Góralskiego” (tzw. Goralenland).: https://pl.wikipedia.org/wiki/Goralenvolk
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https://pch24.pl/podlaskie-odslonieto-

pierwszy-w-polsce-pomnik-ku-pamieci-

ofiar-operacji-polskiej-nkwd/ 

 

15.12.2022: W Sokołach odsłonięty został pomnik ofiar operacji  NKWD, 

podczas której, w 1937-38 zamordowano 100 000 Polaków w ZSRS. 

„Zginęli za to, że byli Polakami. My mamy ofiary, które zostały wywiezione 

na Sybir. W ostatnim czasie, w ramach repatriacji ściągnęliśmy rodzinę z 

Kazachstanu, której dziadkowie byli wywiezieni właśnie w ramach tej akcji  

Jesteśmy zobowiązani wobec historii, aby o takich faktach historycznych 

pamiętać. My jesteśmy tymi, którzy uczą historii i dlatego podjęliśmy się 

tego, by pomnik powstał – powiedział PAP Zajkowski. 

„Operacja antypolska NKWD należy do najtragiczniejszych kart w historii 

naszego narodu. (…) Pomnik ten ma upamiętnić wszystkie ofiary NKWD. 

To hołd w kierunku ludzi, którzy poświęcili życie służbie naszej Ojczyźnie. 

Wszyscy oni zasługują na miejsce w pamięci przyszłych pokoleń, dlatego 

Rada Gminy Sokoły wyraża zgodę na wzniesienie pomnika Ofiar Operacji 

Antypolskiej NKWD”, napisano w uzasadnieniu tej uchwały. 

https://pch24.pl/podlaskie-odslonieto-pierwszy-w-polsce-pomnik-ku-pamieci-ofiar-operacji-polskiej-nkwd/
https://pch24.pl/podlaskie-odslonieto-pierwszy-w-polsce-pomnik-ku-pamieci-ofiar-operacji-polskiej-nkwd/
https://pch24.pl/podlaskie-odslonieto-pierwszy-w-polsce-pomnik-ku-pamieci-ofiar-operacji-polskiej-nkwd/


Na mocy rozkazu nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r., wydanego przez 

ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa, pod 

rzekomym zarzutem przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej, 

prowadzącej rzekomo działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz 

Polski, represjonowano 139 835 osób, z czego zamordowano najczęściej 

strzałem w tył głowy 111 091. 

Zbrodnia była całkowicie przemilczana w okresie PRL. Również na 

emigracji wiedza o masowej eksterminacji Polaków była niewielka. 

Dopiero w 1991 r. w Polsce ukazała się pierwsza synteza dziejów Polaków 

w imperium sowieckim pióra Nikołaja Iwanowa „Pierwszy naród ukarany. 

Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939”. 

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wyniki badań nad zbrodnią na 

Polakach opublikował „Memoriał”. Kolejnym przełomem w badaniach nad 

operacją polską było nawiązanie bliskiej współpracy między Instytutem 

Pamięci Narodowej a archiwistami z Ukrainy, gdzie zachowała się 

ogromna dokumentacja mordu. 

W 2010 r. ukazała się wspólna publikacja IPN i Archiwum Służby 

Bezpieczeństwa Ukrainy „Polska i Ukraina w latach trzydziestych-

czterdziestych XX wieku. Tom 8. Wielki terror. Operacja polska 1937-

1938”. Od 2018 r. IPN prezentuje wystawę planszową „Rozkaz nr 00485. 

Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Do tej 

pory oglądali ją widzowie w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, Ukrainie, 

USA i Australii. 

W 2009 r. Sejm RP przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni 

dokonanych w latach 1937–1939 na Polakach w ZSRS. „Sejm RP oddaje 

cześć pamięci 150 tys. Polaków zamordowanych przez NKWD w latach 

1937–1939 w ramach tzw. operacji polskiej w czasie Wielkiego Terroru. 

Sejm wyraża wdzięczność działaczom rosyjskiego 

stowarzyszenia Memoriał oraz tym historykom rosyjskim i ukraińskim, 

którzy podtrzymują pamięć o ludobójstwie dokonanym na naszych 

niewinnych rodakach”. (PAP) 

 



Biały Krzyż -  https://youtu.be/VcsjIbbZcvQ   

Boże coś Polskę -  https://youtu.be/bABbppiyDzI 

Ciężkie czasy legionera -  https://youtu.be/z4YcP49WV_k 

Dalej bracia -  https://youtu.be/qs3VInDlP1g 

Gaude Mater Polonia -  https://youtu.be/Wv8LriCtwxE   

Gdzie są kwiaty z tamtych lat? -  https://youtu.be/Fs4_0NJH200 

Góralu czy ci nie żal -  https://youtu.be/3MOkAq0ztoY 

Hej, hej, ułani -  https://youtu.be/q3Ob6Lcyfbk 

Hymn do miłości Ojczyzny -  https://youtu.be/dj7_4iFUHas 

Jak długo w sercach naszych -  https://youtu.be/chwjJg14EJw 

Jak to na wojence ładnie -  https://youtu.be/oCjsF4q_zkg                                                                                                                                                                 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj -  https://youtu.be/Qv315nOM5yg                                                                                                                                                              

Kadrówka -  https://youtu.be/LIGN8k3VODc?list=RD7RLjHTF_nNc 

"Pieśni Legionowe" -  https://youtu.be/Lbq10tdDzI0 

Krakowiak Kościuszki -  https://youtu.be/R0nxGjGbRf8 

Leguny w niebie -  https://youtu.be/Cf382Gos3ZY 

Maj -   https://youtu.be/bhcd2DGWE1k 

Marsz, marsz Polonia -  https://youtu.be/zZtlOhLYWDE    

Marsz Konfederatów -  https://youtu.be/6R9Q1V0OROU 

Modlitwa/Pieśń Armii Krajowej -  https://youtu.be/g5KpQmBHfu0 

My Pierwsza Brygada - https://youtu.be/EDpKIb3eGk0 

O moj rozmarynie -  https://youtu.be/zXS863AVJ7E?list=PLrVA1JTiza9VtByQkM7HV2GUzafZeIZ8O   

Orzeł Biały - https://youtu.be/_q4bXUqYc8E  

Piękna nasza Polska cała -  https://youtu.be/36HR_-tofdo     https://youtu.be/TQVoQ3tLDoY   

Płynie Wisła, płynie -  https://youtu.be/RUpho9XZFMY 

Rozkwitały pąki białych róż -  https://youtu.be/Fq2cTTvG_j4 

Rozszumiały się wierzby płaczące -  https://youtu.be/o-wadsd77tI 

Święta miłości / Hymn do miłości Ojczyzny -  https://youtu.be/yDojmrCZOUE    

"Taki kraj" -  https://youtu.be/RoidjHh1W2w 

Warszawianka 1831 -  https://youtu.be/bb_ZQdATeog    

Warczą karabiny -  https://youtu.be/PU93bQmvw_Q   

Witaj majowa jutrzenko -  https://youtu.be/SDO6h439wR8   

Wojenko, wojenko -  https://youtu.be/OgUcbGd7QMs    

Żurawiejki na pułki kawalerii -  https://youtu.be/k1L_D7-7h7E    

W krwawem (krwawym) polu srebrne ptaszę -  https://youtu.be/OgG5xxcZCPs                                    

Żeby Polska była Polską -  https://youtu.be/BfGkBwzpCKQ   

Stare melodie - https://staremelodie.pl/ 
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HISTORIA POLSKI -  https://www.youtube.com/user/LekcjaHistorii/featured   https://bliskopolski.pl/historia-polski/w-pigulce/ 

Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana  
https://www.youtube.com/watch?v=ux-yPbY8ozI  

https://youtu.be/Z2N9dS4CFbE 

POLSKIE KWIATY - https://youtu.be/fnPUaJQmDd0 

Moja Ojczyzna - https://youtu.be/r71UOZHy140 

Bogurodzica -   https://youtu.be/ITLBVi4wnFM                                                                                                             

Reduta Ordona -  https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg 

Czerwone Maki na Monte Cassino -  https://youtu.be/Iab33qfDW-g                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwone maki na Monte Cassino 

Zamiast rosy piły polską krew. 

Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 

Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 

Przejdą lata i wieki przeminą, 

Pozostaną ślady dawnych dni 

I tylko maki na Monte Cassino 

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. 
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Niecodzienny widok 

                             JEROZOLIMA                                                                                 Poranna modlitwa                                               
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                                                  Polski Cmentarz - Jerozolima: Góra Syjon 

http://2korpus.itgo.com/Cmentarze/Jerozolima%20GS/Jerozolima_CC_

gs.html 
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Góralszczyzna polska, czyli mapa polskich górali: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etnografowie podzielili polskich górali na 3 grupy: 

1. Górali Śląskich: 
Górale Wiślańscy:                    
https://www.wisla.pl/mieszkaniec/stroj-regionalny 
 

Górale Jabłonkowscy, Breniacy, Istebniańscy, 
Morawianie (nie mylić z grupą etniczną Morawian) 

 
O STROJU GÓRALI, WAŁACHÓW, LACHÓW I JACKÓW 

NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM 
Marian Dembiniok: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-

dialektow&l2=dialekt-slaski&l3=slask-poludniowy&l4=slask-poludniowy-kultura-mwr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląscy 
 

 

 

 

 

Wałasi cieszyńscy 

 

 

 

 

 

Lasi śląscy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jackowie jabłonkowscy 

https://www.wisla.pl/mieszkaniec/stroj-regionalny
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-slaski&l3=slask-poludniowy&l4=slask-poludniowy-kultura-mwr
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-slaski&l3=slask-poludniowy&l4=slask-poludniowy-kultura-mwr


2. Górali Czadeckich – grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca 

dolinę Kysucy (region Kysuce), w północno-zachodniej Słowacji, na południe 
od Przełęczy Jabłonkowskiej oraz słowacki teren: Pohorela. Pochodzenia 
śląsko-małopolskiego.: https://wrealu24.pl/gorale-czadeccy-utracona-i-odzyskana-czesc-narodu-polskiego/ 
Video: https://youtu.be/vxRcw72fGks   https://youtu.be/HB84lWzjuVI   https://youtu.be/Wi6kB1a_6NI                                                  
Zofia Tarasiewicz: https://youtu.be/2RrVLK6eM2Q     „POIANA”: https://youtu.be/cP6IEHbIOMQ   https://youtu.be/X2sz-K4-eX8 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

3. Górali małopolskich. Trzy z nich  mieszkające u podnóża Tatr nazywano wspólnie Góralami 

Tatrzańskimi lub Podtatrzańskimi.:   https://dorzeczy.pl/historia/57418/Skad-sie-wzieli-gorale-na-Podhalu.html 

Podhalanie:  http://www.myzakopane.pl/index.php/kultura-goralska/   https://z-ne.pl/t,haslo,3773,podhalanie.html 

Video: https://youtu.be/WdsJFbrqdxA   https://youtu.be/Oeb_3cFlxC4 

Orawianie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Orawianie;3951543.html   https://skarbygorali.pl/region/orawscy 

Video: https://youtu.be/X6QSzwPPF8A 
Spiszacy: https://skarbygorali.pl/region/spiscy 
Video:  https://youtu.be/oDYOpJpuc4M   https://youtu.be/VTuQyEfmjX8 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  Nakryciem głowy jest kolorowa chusta 

zwana szmatką. Wiosną i latem 

dziewczyna chodzi z odkrytą głową, 

wplatając we włosy kwiaty dla ozdoby. 

Na batystową koszulę, ozdobioną 

białym haftem i kryzką, wkłada 

aksamitny gorset podszyty płótnem i 

wyszywany barwnym haftem. Wstążka 

służąca do sznurowania gorsetu jest 

długa, najczęściej czerwona, związana 

na dole w kokardę. Jej długie końce 

swobodnie spływają na spódnicę uszytą 

z tybetu, którą zdobi kwiecisty motyw 

ułożony w koronę. Pod spódnicą 

dziewczyna nosi białą halkę zwaną 

fartuchem, na nogach kierpce, a na szyi 

sznury czerwonych korali. 

Góral nosi płaski czarny kapelusz z filcu, którego główkę otaczają muszelki zwane kostkami naszyte na czerwoną wstązkę. 
Białą lnianą koszulę z szerokimi rękawami zdobi przy szyi metalowa spinka przystrojona łańcuszkami i koralikami. Góralskie 
spodnie, czyli portki szyte z białego płótna, mają rozcięcia w pasie i u dołu nogawek. Wzdłuż nogawek biegną lampasy z 
kolorowego sznurka, dół spodni zdobią pomponiki, a górę - barwny haft zwany parzenicą. Noszony na spodniach skórzany 
pas bacowski jest bogato zdobiony wyżłobieniami, metalowymi ćwiekami i guzami. Kierpce, szyte ze skóry, przywiązuje się 
do nóg rzemykami zwanymi nawłokami. Cucha, zarzucana na ramiona jak peleryna, jest okryciem wierzchnim. Zdobi ją 
wielobarwny haft, rozmaite aplikacje, obszyte tasiemką boki oraz czerwona wstążka, służąca do wiązania. Uzupełnieniem 
stroju jest laska z toporkiem - ciupaga. 

 

https://wrealu24.pl/gorale-czadeccy-utracona-i-odzyskana-czesc-narodu-polskiego/
https://youtu.be/vxRcw72fGks
https://youtu.be/HB84lWzjuVI
https://youtu.be/Wi6kB1a_6NI
https://youtu.be/2RrVLK6eM2Q
https://youtu.be/cP6IEHbIOMQ
https://youtu.be/X2sz-K4-eX8
https://dorzeczy.pl/historia/57418/Skad-sie-wzieli-gorale-na-Podhalu.html
http://www.myzakopane.pl/index.php/kultura-goralska/
https://z-ne.pl/t,haslo,3773,podhalanie.html
https://youtu.be/WdsJFbrqdxA
https://youtu.be/Oeb_3cFlxC4
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Orawianie;3951543.html
https://skarbygorali.pl/region/orawscy
https://youtu.be/X6QSzwPPF8A
https://skarbygorali.pl/region/spiscy
https://youtu.be/oDYOpJpuc4M
https://youtu.be/VTuQyEfmjX8


Podhalanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sąsiadami polskich Górali Tatrzańskich kolejno od pn.-zach., pn. itd. są:  
Żywieccy:  https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rale_%C5%BCywieccy#/media/Plik:Young_Gorals_of_Zywiec_2008_10.jpg 
Video: https://youtu.be/ozhszZLjQW0   https://youtu.be/DtfJ7UJV8yU   https://youtu.be/UbAUFIEWgIA 

Babiogórcy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Babiog%C3%B3rcy 
Video: https://youtu.be/HsEp7ATtCZc   https://youtu.be/HvH149gVRao   https://youtu.be/5q4fPlIld7s 

Zagórzanie: http://www.otopodhale.pl/n/1408/w-krainie-gorali-zagorzan   

Kliszczacy: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rale_Kliszczaccy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górale Pienińscy zasiedlają obszar położony nad Dunajcem we wschodniej części 

Podhala od Czorsztyna po Szczawnicę oraz na Spiszu (Leśnica). Wpływy pienińskie 
obecne są także wśród grup sąsiednich (Tylmanowa), a w szerokim znaczeniu za 
rezultat ewolucji stroju pienińskiego należy uznać strój spiski; podobnie gwara części 
Zamagurza Spiskiego posiada szereg cech charakterystycznych dla gwary Górali 
Pienińskich. W obrębie górali pienińskich bywa wydzielana podgrupa górali 
szczawnickich około Krościenka i Szczawnicy. Cechami wyróżniającymi górali 
pienińskich jest zarówno strój jak i profesja (flisacy pienińscy) oraz gwara, zawierająca 
szereg cech gwar sądeckich. Górale Pienińscy od południa sąsiadują ze Spiszakami, od 
zachodu i wschodu (Ruś Szlachtowska) z Podhalanami, od północy z Góralami 
Sądeckimi. Oddziały Związku Podhalan skupiające górali pienińskich funkcjonują w 
Szczawnicy, Krościenku i Sromowcach Niżnych. 
https://skarbygorali.pl/region/pieninscy  Video: https://youtu.be/Fihn7UQvhIM 
 

Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce mniejszości narodowych (obok 

Karaimów, Tatarów i Romów). Ich historia związana jest z m.in. z Krynicą i jej okolicami. Niegdyś 
Łemkowie zamieszkiwali obszary wzdłuż głównej linii Karpat Wschodnich. W wyniku przesiedleń 
grupy Łemkowskie zostały rozsiane po całej Polsce. To jednak w okolicach Krynicy znaleźć można 
wiele śladów bytności Łemków. Jaka jest ich historia? Skąd pochodzą? Gdzie mieszkają dzisiaj? 
Zapraszamy na pierwszy z mini cyklu wpisów o Łemkach. : https://www.bozy-dar.pl/gorale-
karpaccy-czyli-lemkowie-kim-sa-i-jaka-jest-ich-historia-czesc-1/                                                                     
To co pozostało …      Kultura ludowa Łemków w formach sprzed 1947 r., należy do historii: 
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/604-maj-czerwiec-nr61/kultura-i-tradycje-
ludowe/542-2014-05-06-09-06-30 

 

 

Orawianie Spiszacy 

                                                                     Żywieccy                            Babiogórscy Zagórzanie 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rale_%C5%BCywieccy#/media/Plik:Young_Gorals_of_Zywiec_2008_10.jpg
https://youtu.be/ozhszZLjQW0
https://youtu.be/DtfJ7UJV8yU
https://youtu.be/UbAUFIEWgIA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babiog%C3%B3rcy
https://youtu.be/HsEp7ATtCZc
https://youtu.be/HvH149gVRao
https://youtu.be/5q4fPlIld7s
http://www.otopodhale.pl/n/1408/w-krainie-gorali-zagorzan
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rale_Kliszczaccy
https://skarbygorali.pl/region/pieninscy
https://youtu.be/Fihn7UQvhIM
https://www.bozy-dar.pl/gorale-karpaccy-czyli-lemkowie-kim-sa-i-jaka-jest-ich-historia-czesc-1/
https://www.bozy-dar.pl/gorale-karpaccy-czyli-lemkowie-kim-sa-i-jaka-jest-ich-historia-czesc-1/
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/604-maj-czerwiec-nr61/kultura-i-tradycje-ludowe/542-2014-05-06-09-06-30
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/604-maj-czerwiec-nr61/kultura-i-tradycje-ludowe/542-2014-05-06-09-06-30


Górale Sądeccy dzielą się na: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarni_G%C3%B3rale 
Górali Białych (Łącko-Kamieniccy)  
Górali Czarnych (Ryterscy i Piwniczańscy ).  
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/98-
stroj-lachow-sadeckich.html   
 
https://www.etnozagroda.pl/gorale-sadeccy/stroacute-j-i-ubioacute-r-
codzienny 

 

              Góralu, czy ci nie żal: https://youtu.be/3MOkAq0ztoY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Góralu, czy ci nie żal 

Odchodzić od stron ojczystych, 

Świerkowych lasów i hal 

I tych potoków srebrzystych? 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

2.A góral na góry spoziera 

I łzy rękawem ociera, 

Bo góry porzucić trzeba, 

Dla chleba, panie dla chleba. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

3.Góralu, wróć się do hal, 

W chatach zostali ojcowie, 

Gdy pójdziesz od nich hen w dal 

Cóż z nimi będzie, kto powie? 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

4.A góral jak dziecko płacze: 

Może już ich nie zobaczę; 

I starych porzucić trzeba, 

Dla chleba, panie, dla chleba. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

5.Góralu, żal mi cię, żal! 

I poszedł z grabkami, z kosą, 

I poszedł z gór swoich w dal, 

W guńce starganej szedł boso. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

6.Lecz zanim liść opadł z drzew 

Powraca góral do chaty, 

Na ustach wesoły śpiew, 

Trzos w rękach niesie bogaty. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

 

 

Pieśń Góralu, czy ci nie żal powstała na 

podstawie wiersza krakowskiego poety 

Michała Bałuckiego. Wiersz Góralu, czy ci 

nie żal powstał w II połowie wieku XIX, 

podczas odsiadki autora za rzekome 

"wichrzycielstwo". Domniemanym 

kompozytorem muzyki do pieśni Góralu, czy ci 

nie żal jest Antoni Rutkowski, czasem jako 

autor melodii wskazuje się nauczyciela 

Antoniego - Władysława Żeleńskiego. 

 

 

https://www.polskieradio.pl/7/1

551/Artykul/1561945,Nielatwo-

wejsc-do-swiata-gorali-Jemu-sie-

udalo 

https://www.polskieradio.pl/68/

755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-

Tischner-Podhale-to-jest-taka-

mafia 

https://www.radiokrakow.pl/au

dycje/goralskie-bajania/helena-

waliczek-z-bialego-dunajca-

smierztecka/ 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarni_G%C3%B3rale
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/98-stroj-lachow-sadeckich.html
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/malopolska/98-stroj-lachow-sadeckich.html
https://www.etnozagroda.pl/gorale-sadeccy/stroacute-j-i-ubioacute-r-codzienny
https://www.etnozagroda.pl/gorale-sadeccy/stroacute-j-i-ubioacute-r-codzienny
https://youtu.be/3MOkAq0ztoY
https://www.polskieradio.pl/7/1551/Artykul/1561945,Nielatwo-wejsc-do-swiata-gorali-Jemu-sie-udalo
https://www.polskieradio.pl/7/1551/Artykul/1561945,Nielatwo-wejsc-do-swiata-gorali-Jemu-sie-udalo
https://www.polskieradio.pl/7/1551/Artykul/1561945,Nielatwo-wejsc-do-swiata-gorali-Jemu-sie-udalo
https://www.polskieradio.pl/7/1551/Artykul/1561945,Nielatwo-wejsc-do-swiata-gorali-Jemu-sie-udalo
https://www.polskieradio.pl/68/755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-Tischner-Podhale-to-jest-taka-mafia
https://www.polskieradio.pl/68/755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-Tischner-Podhale-to-jest-taka-mafia
https://www.polskieradio.pl/68/755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-Tischner-Podhale-to-jest-taka-mafia
https://www.polskieradio.pl/68/755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-Tischner-Podhale-to-jest-taka-mafia
https://www.radiokrakow.pl/audycje/goralskie-bajania/helena-waliczek-z-bialego-dunajca-smierztecka/
https://www.radiokrakow.pl/audycje/goralskie-bajania/helena-waliczek-z-bialego-dunajca-smierztecka/
https://www.radiokrakow.pl/audycje/goralskie-bajania/helena-waliczek-z-bialego-dunajca-smierztecka/
https://www.radiokrakow.pl/audycje/goralskie-bajania/helena-waliczek-z-bialego-dunajca-smierztecka/


Kaszuby (kaszub. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w 

północnej Polsce, będący częścią Pomorza Gdańskiego. Zamieszkują 

tu m.in. Kaszubi, posługujący się językiem kaszubskim, który ma w 

Polsce status języka regionalnego.: Kaszubi - język, kultura, zwyczaje    

 

Kim są polscy KASZUBI?: https://youtu.be/VyWN3a9nN_Q 
Kaszubska Msza Św.: https://youtu.be/DbYBYh3iW3Q 

Zjazd Śpiewaków Kaszubskich: https://youtu.be/AluwHx0U7L8 

Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej: https://youtu.be/ZnSKReCPtr8

 
Kaszuby to tereny obfitujące nie tylko w piękne zabytki i ciekawe atrakcje turystyczne ale również kraina z własną 

kulturą. Znany jest kaszubski haft, smaczna kuchnia kaszubska oraz język kaszubski. Haft kaszubski składa się z pięciu 

kolorów, są to: czerwony, czarny, zielony, żółty oraz trzech odcieni niebieskiego: błękitu, lazuru oraz granatu. 

Motywy, jakie przeważają w hafcie to motywy roślinne, głównie kwiaty, w tym niezapominajki, róż, dzwonków, 

chabrów, lilii i innych oraz motywy zwierzęce (z czasów pogańskich), głównie owady, w tym żuki i pszczoły. Haft zdobi 

wiele przedmiotów, w tym ubrania, tekstylia (obrusy, serwety, ścierki), ceramikę, meble oraz dodatki, w tym torby 

czy etui na telefony komórkowe i w takiej wersji dostępny jest jako element pamiątek.                        

https://www.atrakcyjne-wakacje-z-dzieckiem.pl/2019/09/sea-park-sarbsk-czy-warto-odwiedzic.html?m=1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 Mężatka nosi na głowie złotnicę, czyli 

aksamitny czepek wyszywany złotą nicią i 

ozdobiony wstążkami, dziewczyna stroi 

głowę wiankiem lub opaską w kolorze 

spódnicy. Na białą płócienną koszulę 

zakłada aksamitny gorset wyszywany złotą 

lub srebrną nicią, czarny lub w kolorze 

spódnicy. Kaszubka nosi jednocześnie dwie 

spódnice: spodnia pełni rolę halki, 

wierzchnia jest szeroka i suto marszczona, w 

żywych kolorach dla młodych, w ciemnych 

dla starszch kobiet. W pasie zawiązuje białą 

lnianą zapaskę zwaną szertuchem, 

ozdobioną u dołu misternym haftem. 

Odświętne wiksówki, czyli czarne, zapinane 

na pasek półbuciki, zakłada do białych 

pończoch. Uzupełnieniem stroju są korale. 

 

Nakryciem głowy jest filcowy kapelusz 

ozdobiony tasiemką. Na białą płócienną 

koszulę chłopak zakłada albo krótką 

kamizelkę zwaną liwkiem, albo nieco 

dłuższy kaftan węps, dopasowany do figury, 

ozdobiony wyszyciami i rzędami 

metalowych guzików. Starsi mężczyźni 

przywdziewają ponadto kosztowne 

sukmany o kroju kontuszowym. Odświętne 

buksy, czyli spodnie uszyte z zamszu, 

wpuszczone są w skorznie, wysokie buty 

wykonane z surowej skóry, o sztywnej, 

szerokiej cholewie, zawsze wypolerowane i 

błyszczące. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kaszubski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_kulturowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Gda%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubi
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_kaszubski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_regionalny
https://wczasypolskie.pl/kaszubi-historia-jezyk-kultura-sztuka-kuchnia-zwyczaje
https://youtu.be/VyWN3a9nN_Q
https://youtu.be/DbYBYh3iW3Q
https://youtu.be/AluwHx0U7L8
https://youtu.be/ZnSKReCPtr8
https://youtu.be/ZnSKReCPtr8
https://www.atrakcyjne-wakacje-z-dzieckiem.pl/2019/09/sea-park-sarbsk-czy-warto-odwiedzic.html?m=1


Historia Śląska: Mamy co prawda trochę zagmatwaną, ale piękną historię 
https://dziennikzachodni.pl/historia-slaska-mamy-co-prawda-troche-zagmatwana-ale-piekna-historie/ar/10436844 
geneza: http://silesiana.republikasilesia.com/#geneza  słownik:  http://www.slownikslaski.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląsk bez wątpienia jest 

najbardziej urodzajnym 

regionem, jeżeli chodzi o 

folklor ludowy a w 

szczególności stroje 

ludowe. 
https://www.polskatradycja.pl/folklo

r/stroje-ludowe/slask.html 

Praktycznie każda większa i mniejsza miejscowość  Śląska i Opolszczyzny posiadała swój 

własny strój ludowy. Górny Śląsk może pochwalić się strojem cieszyńskim, strojem 

rozbarskim, strojem pszczyńskim i wieloma innymi. Na Dolnym Śląsku znajdziemy coraz 

bardziej zapomniany strój jeleniogórski, strój wałbrzyski czy strój dolnośląski. Dodatkowo w 

Muzeum Wsi Opolskiej możemy zwiedzić wystawę i dowiedzieć się jak wyglądały stroje 

opolskie noszone w latach 1900-1945. 

 

 

https://dziennikzachodni.pl/historia-slaska-mamy-co-prawda-troche-zagmatwana-ale-piekna-historie/ar/10436844
http://silesiana.republikasilesia.com/#geneza
http://www.slownikslaski.pl/
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/slask.html
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/slask.html


 

 

 

 

 

Cieszyński                          Dolnośląski                           Rozbarski-Bytomski 

 

Legendy: https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/585-bogumil-i-meluzyna.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/575-legenda-kozielska.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/83-legenda-o-duchu-kopalni.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/544-miasto-rosenau.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/551-pies-z-psar.html     

FILMY: https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Msza: https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Takŏ jes nasza ślónskŏ mŏwa: https://youtu.be/zxU4f59EYEg    godom:  https://youtu.be/FDHSCebAsvc 

"Być Ślązakiem brzmi dumnie..." - Adam Giza, Łukasz Głąb: https://youtu.be/cUcP10BjZSc 

Pieśni Ludowe ze Śląska Chór Uniwersytetu Ekonomicznego i Orkiestra KWK Knurów: https://youtu.be/lIAVTDVL8kU 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Szła dzieweczka: https://youtu.be/dBl-ibBbvmo 

Jawor - piosenka ludowa ze Śląska, folk: https://youtu.be/uH5hnRBKvn0 

Poczkaj, powiem mamie - Piosenka ludowa ze Śląska (Polish folk): https://youtu.be/e86f8wB5HCo 

Biesiada Śląska (1999) - IV Gala Piosenki Biesiadnej: https://youtu.be/i5PFRpzw-eo 

„Pieśń o Małym Rycerzu”- śpiewa zespół Śląsk: https://youtu.be/6jw8ymhUyfA 

Stanisław Moniuszko HALKA: https://youtu.be/YoHjQHBi4U8 

Stanisław Moniuszko - "Straszny Dwór":  https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw

 

   

 

 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/585-bogumil-i-meluzyna.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/575-legenda-kozielska.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/83-legenda-o-duchu-kopalni.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/544-miasto-rosenau.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/551-pies-z-psar.html
https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/zxU4f59EYEg
https://youtu.be/FDHSCebAsvc
https://youtu.be/cUcP10BjZSc
https://youtu.be/lIAVTDVL8kU
https://youtu.be/67OXwHf_EU8
https://youtu.be/dBl-ibBbvmo
https://youtu.be/uH5hnRBKvn0
https://youtu.be/e86f8wB5HCo
https://youtu.be/i5PFRpzw-eo
https://youtu.be/YoHjQHBi4U8
https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw
https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw


 
Piotr Larysz 
662 subskrybentów 
SUBSKRYBUJ 

Fragment z Modlitwy Wiernych Piekary Śląskie 31.05.2020 w języku literackim (po Śląsku). Pielgrzymka 

w czasie epidemii była wyjątkowa, odbyła się tylko w Bazylice Piekarskiej. Modlitwę wiernych czytali: 

Jacek Glanc i Dominik Pszczoła. Bóg zapłać za modlitwę. Wielu z pielgrzymów uczestniczyło w niej 

poprzez media; Radio, Telewizję i Internet. Źródło: https://www.radio.katowice.pl/zobacz,... 

 
Video: https://youtu.be/D3NSWLpkG3k 
 

Śląska gwara - Biblia po śląsku: Nowy Testament 

 
https://tuudi.net/biblia-po-slasku/ .  https://www.youtube.com/watch?v=WbAHIDJyVy8 
https://vod.tvp.pl/video/slaska-wielkanoc,slaska-wielkanoc,59655883 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfkT6k8Xz96JWcknATEALlg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhibXlDYXlhMGlSa1daOGJDdjZEQ1A1Mi1DZ3xBQ3Jtc0trQmt2dFJIZkppdWVGRnlwa1h4cndHekdIRnFtNDlvX0VkUHpmSUQwcUs3eHBMMEM4ZWNrbW5nSnAzVTdKMkQtQnpxWEMxeDdJdlNFVjJGcGFOLWZxTVhJbDBhalNlb0RpeUNGYzgtUms1TlkwUVdFdw&q=https%3A%2F%2Fwww.radio.katowice.pl%2Fzobacz%2C49556%2CModlitwa-mezczyzn-Sanktuarium-Matki-Boskiej-Piekarskiej-Transmisja.html&v=D3NSWLpkG3k
https://youtu.be/D3NSWLpkG3k
https://tuudi.net/biblia-po-slasku/
https://www.youtube.com/watch?v=WbAHIDJyVy8
https://vod.tvp.pl/video/slaska-wielkanoc,slaska-wielkanoc,59655883


Serwis Heraldyczno Genealogiczny:                                                                                            

Oto podstawy zasad heraldycznych   i publikacja "Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić 

ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce i jaki jest rozkład terytorialny.  

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów według kryterium 

nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku. 

 

MATERIAŁY DO HISTORII POLSKI: W wielu dziedzinach historii bazy danych są 

jedyną możliwością na dokonanie kolejnych kroków badań. Szczególnie istotne są one w zakresie źródeł 

rozproszonych. Genealogia Polaków prowadzi wiele takich baz danych.                                                                        

- POWSTAŃCY STYCZNIOWI:: bazy osób, bitew, miejsc     

- OFICJALIŚCI PRYWATNI : pogranicze dworu i wsi     

- LISTY NAZWISK  : wiele różnych zestawów, które do dzisiaj są niepełne - np. lista uczniów 

Akademii w Dublanach, lista mieszkańców Okołu krakowskiego, lista zamordowanych w Rzezi Galicyjskiej i 

wiele innych.: https://genealogia.okiem.pl/index2.php 
 

RODY I RODZINY: Genealogia rodzinna to pierwszy i najważniejszy dla wielu 

ludzi dział historii. Ona prowadzi do poznawania wydarzeń historycznych, kultury, 

wartości. 

- ZNAJDŹ NAZWISKO 

- POSZUKWANIA  : wsparcie różnego typu 

 

Genealogia Polaków: https://genealogia.okiem.pl/index2.php

 
 

NARZĘDZIA DLA GENEALOGÓW I HISTORYKÓW: Unikalne, autorskie 

narzędzia pomagają online docierać do potrzebnych informacji. Są gromadzone i aktualizowane społecznie z 

wieloma opcjami. 

- MAPA : to lokalizator miejscowości Rzeczypospolitej (stare nazwy własność, miejsca powstańcze, 

zamki, dwory, parafie, archiwa... 

- LEKSYKON : informacje nauk pomocniczych historii: miary, wagi, herby, mobilia, pieniądz, broń, 

gwara, określenia metrykalne, naukowe i in. 

 

Twoja Historia: https://twojahistoria.pl/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/prehistoria/    

https://twojahistoria.pl/category/epoka/starozytnosc/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/sredniowiecze/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/nowozytnosc/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/xix-wiek/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/1918-1939/  

https://twojahistoria.pl/category/epoka/1939-1945/   

https://twojahistoria.pl/category/epoka/powojnie/  

 

 

 

 

http://www.herby.com.pl/heraldyka.html
http://www.herby.com.pl/indexslo.html
http://www.herby.com.pl/main.php
http://www.herby.com.pl/main.php
http://www.powstanie.okiem.pl/
https://genealogia.okiem.pl/rzadca
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewforum.php?f=73
https://genealogia.okiem.pl/index2.php
https://genealogia.okiem.pl/herbarz.php
https://genealogia.okiem.pl/form_arch.php
https://genealogia.okiem.pl/index2.php
https://genealogia.okiem.pl/index2.php
http://www.mapa.okiem.pl/
http://www.leksykon.okiem.pl/
https://twojahistoria.pl/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/prehistoria/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/starozytnosc/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/sredniowiecze/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/nowozytnosc/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/xix-wiek/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/1918-1939/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/1939-1945/
https://twojahistoria.pl/category/epoka/powojnie/


Dzieje Polski: https://dzieje.pl/    

 Wiadomości   Polska w XX wieku   Rocznice   Postacie   Kalendaria  
 https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/ 

 

 

 

 
 Encyklopedia: 
 http://twojahistoria.pl/encyklopedia/ 
 https://twojahistoria.pl/category/temat/mity-przeklamania-propaganda/  

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/ 
 

Wikiźródła: https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne 
 1 Dokumenty  

o 1.1 Teksty starożytne 
o 1.2 Teksty średniowieczne 
o 1.3 Teksty nowożytne 
o 1.4 XX w. 
o 1.5 XXI w. 

 2 Konstytucje  
o 2.1 Konstytucje polskie 
o 2.2 Konstytucje innych państw 

 

NOWA HISTORIA: https://nowahistoria.interia.pl/#iwa_source=logo 
 Drogi do wolności (do 1918)  
 II Rzeczpospolita (1918-1939)  
 Polska walcząca (1939-1944)  
 PRL (1944-1990)  
 Polska współczesna (od 1990)  

 

Życiorysy.info: https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/    
Wiek, wzrost i waga gwiazd: Wiek, wzrost i waga gwiazd   

Życiorysy i biografie: https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/ 
  

 Aktorzy 
 Duchowni 
 Działacze religijni 
 Działacze społeczni 
 Dziennikarze 
 Filozofowie 
 Kompozytorzy 
 Malarze 
 Modelki 
 Naukowcy 
 Papieże 

 Pierwsze damy 
 Piłkarze 
 Piosenkarze 
 Pisarze 
 Podróżnicy i odkrywcy 
 Politycy 
 Postacie biblijne 
 Prezenterzy telewizyjni 
 Projektanci mody 
 Przedsiębiorcy 
 Przywódcy 

 Reżyserzy 
 Rodzina królewska 
 Różne 
 Satyrycy 
 Sportowcy 
 Święci 
 Władcy Polski 
 Wynalazcy 
 Zbrodniarze

 

1 Styczeń   2 Luty   3 Marzec   4 Kwiecień   5 Maj   6 Czerwiec  

7 Lipiec   8 Sierpień   9 Wrzesień   10 Październik   11 Listopad   12 Grudzień 

 

https://dzieje.pl/
https://dzieje.pl/wiadomosci
https://dzieje.pl/zagadnienia
https://dzieje.pl/rocznice
https://dzieje.pl/postacie
https://dzieje.pl/tag/kalendarium
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/
http://twojahistoria.pl/encyklopedia/
http://twojahistoria.pl/encyklopedia/
https://twojahistoria.pl/category/temat/mity-przeklamania-propaganda/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Dokumenty
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_staro%C5%BCytne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_%C5%9Bredniowieczne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_nowo%C5%BCytne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#XX_w.
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#XXI_w.
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje_polskie
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje_innych_pa%C5%84stw
https://nowahistoria.interia.pl/#iwa_source=logo
https://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci
https://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita
https://nowahistoria.interia.pl/polska-walczaca
https://nowahistoria.interia.pl/prl
https://nowahistoria.interia.pl/polska-wspolczesna
https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/
https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/aktorzy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/duchowni/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/dzialacze-religijni/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/dzialacze-spoleczni/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/dziennikarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/filozofowie/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/kompozytorzy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/malarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/modelki/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/naukowcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/papieze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pierwsze-damy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pilkarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/piosenkarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/pisarze/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/podroznicy-i-odkrywcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/politycy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/postacie-biblijne/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/prezenterzy-telewizyjni/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/projektanci-mody/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/przedsiebiorcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/przywodcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rezyserzy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rodzina-krolewska/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/rozne/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/satyrycy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/sportowcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/swieci/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/wladcy-polski/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/wynalazcy/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/zbrodniarze/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Stycze%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Luty
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Marzec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Kwiecie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Maj
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Czerwiec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Lipiec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Sierpie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Wrzesie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Pa%C5%BAdziernik
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Listopad
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Grudzie%C5%84


Muzeum Historii Polski. Dymińska 13, Żoliborz, Warszawa: http://muzhp.pl/pl/c/1141/siedziba-i-wystawa-stala 

„Mówią Wieki”: http://mowiawieki.pl/index.php?page=main 
Instytut Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/24154,O-IPN.html 

 Wirtualna „Łączka”  
 Aktualności  
 Misja  
 Zespół  
 Baza genetyczna  
 Kresy  
 Odnalezieni  

Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Niezwykły obiekt z końca XIX wieku był „świadkiem” 

skomplikowanej historii miasta. Zajezdnia podobnie jak całe miasto, została zniszczona w czasie wojny, w trakcie walk o Festung Breslau. W 1945 

roku, w wyniku decyzji mocarstw, Wrocław stał się polskim miastem. Niemieckie Städtische Straßenbahn Breslau zastąpione zostało przez polskie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Polacy odbudowali częściowo zniszczone zabudowania zajezdni, która odtąd służyła wrocławskim 

autobusom. To tu w sierpniu 1980 roku rozpoczął się strajk wspierający robotników Wybrzeża. Tak rodziła się „Solidarność”, wielomilionowy, 

pokojowy ruch, który sprzeciwiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu doprowadził do jej obalenia.: https://www.zajezdnia.org/zajezdnia 
 

Biblioteka Narodowa: Nasze zbiory są dostępne dla Państwa on-line: 

Otwarty System Archiwizacji - informacja o wszystkich kolekcjach Ośrodka KARTA 
Dokumenty, wspomnienia, dzienniki, wydawnictwa II obiegu - 250 000 stron dokumentów 

Fotografie - ponad 100 000 zdjęć 
Relacje historii mówionej - opisy i fragmenty relacji / https://karta.org.pl/archiwa-0 

Żydowski Instytut Historyczny (ul. Tłomackie 3/5, Warszawa) jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-

badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.: http://www.jhi.pl/instytut 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 
Polonik tygodnia.: https://polonika.pl/polonik-tygodnia 

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79, Warszawa. Czynne: Pon., śr., pt.: 08.00-18.00, Czw.: 

08.00-20.00, Sob., niedz.: 10.00-18.00, Wt.: nieczynne: https://www.1944.pl/  

1939:  

-  https://www.prchiz.pl/alef 

- https://historiarabki.blogspot.com/  

- https://dobrodziej.webnode.com.ua/  

- https://www.prchiz.pl/teksty-kluczowe 

- http://www.o2wojnie.cba.pl/Miasta/Rabka-zydzi.php 

- http://www.u3w.rabka-net.pl/2016/sladami/index.html 

- https://fotopolska.eu/Rabka-Zdroj/b54477,Willa_Trzy_Roze.html   

- https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/wrzesniowe-dni.html 

- https://www.kulturowygosciniec.pl/zeszyty/Zeszyty%20Rabczanskie%20nr2.pdf 

- https://www.salon24.pl/u/albatros/691449,pedagodzy-z-kriminalpolizei-w-rabce 

- https://docplayer.pl/15510820-Dlaczego-oni-ktorzy-tyle-przecierpieli-i-przetrzymali-musieli-zginac.html 

- https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/818-rabka-zdroj/99-historia-spolecznosci/137913-historia-spolecznosci  

- http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/328_NAPAD%20NA%20SIEROCINIEC%20W%20RABCE%201946.pdf                                              

- http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/278_ZAG%C5%81ADA%20RABCZA%C5%83SKICH%20%C5%BBYD%C3%93W.pdf   

Rabowanie polskich dzieci to kolejny rodzaj zbrodni, którego dopuścili się niemieccy okupanci. Nie można o nim 

zapomnieć, ani zepchnąć go na boczny tor…  https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/ 

 

http://muzhp.pl/pl/c/1141/siedziba-i-wystawa-stala
http://mowiawieki.pl/index.php?page=main
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/24154,O-IPN.html
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https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/zespol
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http://www.jhi.pl/instytut
https://polonika.pl/polonik-tygodnia
https://www.1944.pl/
https://www.prchiz.pl/alef
https://historiarabki.blogspot.com/
https://dobrodziej.webnode.com.ua/
https://www.prchiz.pl/teksty-kluczowe
http://www.o2wojnie.cba.pl/Miasta/Rabka-zydzi.php
http://www.u3w.rabka-net.pl/2016/sladami/index.html
https://fotopolska.eu/Rabka-Zdroj/b54477,Willa_Trzy_Roze.html
https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/wrzesniowe-dni.html
https://www.kulturowygosciniec.pl/zeszyty/Zeszyty%20Rabczanskie%20nr2.pdf
https://www.salon24.pl/u/albatros/691449,pedagodzy-z-kriminalpolizei-w-rabce
https://docplayer.pl/15510820-Dlaczego-oni-ktorzy-tyle-przecierpieli-i-przetrzymali-musieli-zginac.html
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/818-rabka-zdroj/99-historia-spolecznosci/137913-historia-spolecznosci
http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/328_NAPAD%20NA%20SIEROCINIEC%20W%20RABCE%201946.pdf
http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/278_ZAG%C5%81ADA%20RABCZA%C5%83SKICH%20%C5%BBYD%C3%93W.pdf
https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/


Multimedia. Zbiór wszelkich materiałów multimedialnych dotykających wszelkiego rodzaju tematów 

związanych z Służbą Bożą sprawowaną dawniej i dziś na Ziemiach Polskich (w porządku chronologicznym,                    

wg publikacji na portalu): http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/multimedia.html 

1. Obrona Częstochowy ("Potop"). 

2. Ingres Augusta kardynała Hlonda do prokatedry warszawskiej 

3. Pogrzeb Augusta kardynała Hlonda w Warszawie 

4. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Warszawa A. D. 1913 r.)  

5. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Kraków A. D. 1937 r.) 

6. Pielgrzymka do Piekar Śląskich (A. D. 1935)  

7. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla (Poznań A. D. 1937) 

8. Obchody 150-lecia koronacji obrazu św. Józefa w Kaliszu (A. D. 1946) 

9. "Majówka" z Papieżem Benedyktem XVI (A. D. 2006) 

10. Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938) 

11. Ogólnopolski Synod Plenarny (Jasna Góra A. D. 1936) 

12. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki J.Piłsudskiego (Łódź A. D. 1938) 

13. Film dokumentalny o Stefanie kard. Wyszyńskim (TVP A. D. 2007) 

Galeria. Zbiór archiwalnych i współczesnych materiałów zdjęciowych ukazujących i dokumentujących różne 

tradycje i zwyczaje (nie tylko) liturgiczne, które wyrosły i były (lub są do dziś) praktykowane na Ziemiach Polskich.: 
http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/galeria.html 

1. Abp Karol Wojtyła i racjonał św. Królowej Jadwigi 

2. Procesja Bożego Ciała (Kraków circa A. D. 1930) 

3. Boże Ciało w zniszczonej Warszawie (A. D. 1946) 

4. Poświęcenie mostu (A. D. 1931, 1933, 1937) 

5. Pontyfikalna Msza św. polowa kardynała Sapiehy (Kodeń A. D. 1927) 

6. Pontyfikalna Msza św. w Bazylice Mariackiej (Kraków A. D. 1931) 

7. Tysiąclecie Chrztu Polski (Jasna Góra A. D. 1966)  

 
 

Kolej Transkanadyjska: https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/ 

Żyjemy jak królowie: https://paragonzpodrozy.pl/13368/zyjemy-jak-krolowie/ 

Pociągiem dookoła Polski: https://paragonzpodrozy.pl/2899/pociagiem-dookola-polski/ 

Bieszczady: https://paragonzpodrozy.pl/13001/bieszczady-wschodnie-jak-jest-po-ukrainskiej-stronie-bieszczad/ 

Madagaskar: https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/                                                                                                    

Tatry: https://paragonzpodrozy.pl/14100/listopadowy-wypad-w-tatry/   
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http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/07/obrona-czestochowy-potop.html
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http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/miedzynarodowy-kongres-chrystusa-krola.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/obchody-150-lecia-koronacji-obrazu-sw.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/majowka-z-papiezem-benedyktem-xvi-na.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/powrot-relikwii-sw-andrzeja-boboli-do.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/ogolnopolski-synod-plenarny-jasna-gora.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/poswiecenie-kamienia-wegielnego-pod.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/zawod-prymas-polski-film-dokumentalny-o.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/galeria.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/arcybiskup-krakowski-karol-kardyna.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/procesja-bozego-ciaa-w-stoecznym.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/boze-ciao-w-zniszczonej-warszawie-d-1946.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/poswiecenie-mostu-w-polsce.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/msza-polowa-kardynaa-sapiehy-w-kodeniu.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/msza-sw-pontyfikalna-w-bazylice.html
http://polonicaliturgica.blogspot.com/2013/08/tysiaclecie-chrztu-polski.html
https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/
https://paragonzpodrozy.pl/13368/zyjemy-jak-krolowie/
https://paragonzpodrozy.pl/2899/pociagiem-dookola-polski/
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https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-

mamy-jednoznaczne-techniczne-prawne-i-polityczne-zdefiniowanie-tego-

co-naprawde-stalo-sie-w-smolensku-do-katastrofy-doszlo-na-skutek-

dzialania-federacji-rosyjskiej/ 

  

https://youtu.be/TJX6JxN3QJw 

Nasz kraj jako pierwszy został terrorystycznie zaatakowany przez 

Federację Rosyjską, gdy 10 kwietnia 2010 roku został zamordowany śp. 

prezydent Lech Kaczyński i cała elita wojskowa oraz duża część elity 

społecznej (…). Mamy jednoznaczne techniczne, prawne, jak i polityczne 

zdefiniowanie tego, co naprawdę się stało. Do katastrofy doszło na skutek 

działania Federacji Rosyjskiej. Uchwała Sejmu jednoznacznie pokazuje 

całemu światu, jakie jest stanowisko Polski,                                                               

– powiedział poseł Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, 

w czwartkowym felietonie z cyklu „Głos Polski” w TV Trwam. 

Poseł Antoni Macierewicz na początku felietonu podziękował Ojcom 

Redemptorystom, w tym O. Dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, Dyrektorowi 

Radia Maryja, a także Rodzinie Radia Maryja. 

– Dziękuję za to, że w czwartek w Sejmie olbrzymią rolę odegrał głos 

Polski. Było go słychać. Została przyjęta uchwała definiująca 

terrorystyczne wsparcie Kremla przez pokazanie tego, co naprawdę 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-mamy-jednoznaczne-techniczne-prawne-i-polityczne-zdefiniowanie-tego-co-naprawde-stalo-sie-w-smolensku-do-katastrofy-doszlo-na-skutek-dzialania-federacji-rosyjskiej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-mamy-jednoznaczne-techniczne-prawne-i-polityczne-zdefiniowanie-tego-co-naprawde-stalo-sie-w-smolensku-do-katastrofy-doszlo-na-skutek-dzialania-federacji-rosyjskiej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-mamy-jednoznaczne-techniczne-prawne-i-polityczne-zdefiniowanie-tego-co-naprawde-stalo-sie-w-smolensku-do-katastrofy-doszlo-na-skutek-dzialania-federacji-rosyjskiej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-macierewicz-mamy-jednoznaczne-techniczne-prawne-i-polityczne-zdefiniowanie-tego-co-naprawde-stalo-sie-w-smolensku-do-katastrofy-doszlo-na-skutek-dzialania-federacji-rosyjskiej/
https://youtu.be/TJX6JxN3QJw


rozpoczęło działania rosyjskie przeciwko Polsce. Nasz kraj jako pierwszy 

został terrorystycznie zaatakowany, gdy 10 kwietnia 2010 roku został 

zamordowany śp. prezydent Lech Kaczyński i cała elita wojskowa oraz 

duża część elity społecznej. Przyjęta uchwała pokazuje nie tylko, co 

naprawdę wtedy się wydarzyło, ale pokazuje także rolę Polski, która jako 

pierwsza została zaatakowana przez Federację Rosyjską,                                           

– powiedział b. minister obrony narodowej. 

Polityk zaznaczył, iż „wtedy trzeba było zrozumieć, że rozpoczęła się 

wojna, która dzisiaj przez wszystkich jest widziana i z przerażeniem 

traktowana”. 

– Gdyby państwo polskie przygotowywało się od 10 kwietnia, gdyby 

ówczesny rząd Donalda Tuska nie wspierał strony rosyjskiej, gdyby media 

(jak TVN) nie wspierały strony rosyjskiej, gdyby nie upowszechniano 

kłamstwa smoleńskiego, gdyby nie chroniono Władimira Putina i osób 

odpowiedzialnych za śmierć polskiej elity, to bylibyśmy nieporównanie 

silniejsi. Cały Zachód byłby silniejszy – wskazał Antoni Macierewicz. 

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, a także Maria Zacharowa, rzecznik 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przekonywali, że Polacy nie chcą 

„spojrzeć na prawdę”, która – według nich – polega na tym, że winę za 

tragedię smoleńską ponosi Polska. 

– Uchwała Sejmu bazuje na decyzji sądu, który jednoznacznie stwierdza, 

że to przedstawiciele Federacji Rosyjskiej świadomie i umyślnie 

doprowadzili do tragedii. Bazuje także na stanowisku prokuratury, która 

jasno stwierdza, że badanie zwłok wskazuje co najmniej w kilku 

wypadkach, iż najprawdopodobniej doszło do śmierci na skutek eksplozji.  

To jest to, co ponad pół roku temu rozstrzygnął raport komisji 

smoleńskiej. Mamy jednoznaczne techniczne, prawne, jak i polityczne 

zdefiniowanie tego, co naprawdę się stało. Do katastrofy doszło na skutek 

działania Federacji Rosyjskiej.  

Uchwała Sejmu jednoznacznie pokazuje całemu światu, jakie jest 

stanowisko Polski – powiedział Antoni Macierewicz.  

 



 
https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-

jej-nie-rozliczono/ 
 

Pacyfikacja kopalni „Wujek” – największa zbrodnia stanu wojennego 

Dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych – to krwawy bilans pacyfikacji strajkującej załogi kopalni „Wujek” 
w Katowicach, przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko 16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu przez ekipę gen. 

Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat. 

Gdy 13 grudnia 1981 roku o świcie górnicy z katowickiej kopalni „Wujek” przygotowywali się do rozpoczęcia pracy, nie 

wiedzieli jeszcze o gigantycznej operacji komunistycznej władzy, wymierzonej w „Solidarność” i miliony popierających 
ją Polaków. Niepewność wzbudziła natomiast informacja o brutalnym zatrzymaniu minionej nocy Jana Ludwiczaka, 

przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarności”. Po porannym przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego 

było już jasne, że to efekt stanu wojennego. Wkrótce zaczął się górniczy protest. 

Strajkujący domagali się uwolnienia Ludwiczaka oraz innych aresztowanych działaczy z całego kraju, a także 
zniesienia stanu wojennego, co miało umożliwić ponowną działalność związku. Stanął nie tylko „Wujek” – na terenie 

woj. katowickiego strajkowało około 50 zakładów pracy. 

Władze PRL postanowiły spacyfikować „bunt” górników także po to, by zastraszyć innych. Już 14 grudnia wojsko i 

milicja przystąpiły do tłumienia protestów. W Jastrzębiu-Zdroju pod kopalnią „Manifest Lipcowy” otworzono ogień do 
górników, raniąc czterech z nich. 

Była to zapowiedź najkrwawszej pacyfikacji w okresie stanu wojennego – masakry przeprowadzonej przez ZOMO na 
terenie KWK „Wujek”, gdzie strajkowało ok. trzech tys. górników. Decyzję o użyciu siły podjęto 15 grudnia wieczorem, 

podczas narady Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Ogrom sił, które skierowano do kopalni – 1471 funkcjonariuszy MO 

i ZOMO oraz 760 żołnierzy, dysponujących 22 czołgami i 44 wozami bojowymi – jednoznacznie świadczył o zamiarach 
komunistów. Początek akcji „odblokowania” kopalni zaplanowano na 16 grudnia. 

Kilka minut po godzinie 8.00 teren KWK „Wujek” szczelnie otoczyła milicja, do której później dołączyło wojsko. Po 

wezwaniu strajkujących do rozejścia się (niewzruszeni protestujący odśpiewali m.in. Mazurka Dąbrowskiego), użyciu 

armatek wodnych i wyrzutni gazu, rozpoczął się szturm na kopalnię. Na teren zakładu wjechały czołgi i wozy bojowe, 
taranując ogrodzenie. Strajkujący próbowali się bronić m.in. przy użyciu metalowych prętów. Stawiali też pośpiesznie 

barykady. 

https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-rozliczono/
https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-rozliczono/


Największy dramat rozegrał się ok. 12.30, gdy do akcji pacyfikacyjnej skierowano 
pluton specjalny ZOMO. Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety maszynowe zabili 
sześciu górników. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł potem do dziewięciu – trzech 
rannych zmarło w szpitalu. 

Plan zduszenia siłą strajku w KWK „Wujek”, a także charakter ran postrzałowych 
ofiar (jamy brzusznej, klatki piersiowej czy czaszki) dowodzą, że masakra z 16 
grudnia była działaniem z premedytacją. Świadczy o tym także fakt utrudniania 
przez wojsko i milicję akcji ratunkowej na terenie kopalni. 

Krwawy rezultat pacyfikacji „Wujka” – 9 zabitych i 23 rannych górników (nie licząc 
zatrutych gazem) przesądził o zakończeniu strajku w dniu masakry, 16 grudnia. 
Rany odniosło także kilkudziesięciu funkcjonariuszy milicji i żołnierzy. 

Władze komunistyczne postawiły przed sądem organizatorów protestu. 3 lutego 
1982 roku wydano wyroki – dwa tygodnie po umorzenia śledztwa w sprawie 
odpowiedzialności funkcjonariuszy za użycie broni palnej (rzekoma „obrona 
konieczna”). Na cztery lata więzienia skazano przewodniczącego Komitetu 
Strajkowego Stanisława Płatka. Inni sądzeni – Adam Skwira, Marian Głuch i Jerzy 
Wartak, usłyszeli wyroki trzech lat więzienia. 

Potrzeba było aż 27 lat, aby ukarać odpowiedzialnego za krwawą pacyfikację 
„Wujka” – dowódcę plutonu specjalnego ZOMO sierż. Romualda Cieślaka (24 
czerwca 2008 roku został skazany na sześć lat pozbawienia wolności). Kilkunastu 
jego podwładnych otrzymało kary od trzech i pół roku do czterech lat więzienia. 

Przywódcy PZPR, którzy poprzez decyzję o stanie wojennym przypieczętowali los 
górników, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.                                                     

Ówczesny szef MSW Czesław Kiszczak był sądzony w związku z masakrą w „Wujku” 
kilkukrotnie, począwszy od 1994 roku. W 2008 roku sąd uznał jego „nieumyślną 
winę”, jednak rok później były szef MSW został uniewinniony. 

– Generał odpowie teraz przed Sędzią Najwyższym – powiedział po śmierci 
Kiszczaka Czesław Kłosek z kopalni „Manifest Lipcowy”.                                                

 

Strajkujący wówczas górnik do dziś nosi pocisk w kręgosłupie po tamtej akcji milicji. 
 

Lista zabitych górników z KWK „Wujek”: 
 
Józef Czekalski (48 lat) 
Krzysztof Giza (24 lata) 
Joachim Gnida (28 lat) 
Ryszard Gzik (35 lat) 
Bogusław Kopczak (28 lat) 

 
Andrzej Pełka (19 lat) 
Jan Stawisiński (21 lat) 
Zbigniew Wilk (30 lat) 
Zenon Zając (22 lata)

 
 

 



 https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/156643,Robert-Ciupa-Uzywaja-ostrej-amunicji-Pacyfikacja-kopalni-Wujek-oczami-swiadkow.html 

 
 

 
 
Górnicy z kopalni Wujek byli jak „pochodnie wolności”; „zginęli za przyszłość; pragnęli, by była bardziej sprawiedliwa i 
solidarna” – mówił w rocznicę tej największej tragedii stanu wojennego – krwawej pacyfikacji kopalni KWK Wujek – 
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Strajk w kopalni Wujek należał do najbardziej tragicznych strajków w 
dziejach Polski – podkreślił prezydent Andrzej Duda. https://www.tvp.info/28242445/kopalnia-wujek-obchody 

 

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/156643,Robert-Ciupa-Uzywaja-ostrej-amunicji-Pacyfikacja-kopalni-Wujek-oczami-swiadkow.html
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https://magazyn.wp.pl/informacje/artykul/do-

widzenia-w-niebie-

likwidacja-szpitala-w-

kobierzynie 

Obóz Hitlerjugend w Kobierzynie. Młodzież pod nadzorem przełożonych rozbija namioty wojskowe. ŹRÓDŁO: NAC 
 

Ogólny widok zabudowań szpitalnych. Sierpień 1927. ŹRÓDŁO: NAC 

    (Ofiary niemieckich zbrodni. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Wikimedia Commons) 

23 czerwca 1942 roku okupanci niemieccy przeprowadzili otwartą eksterminację pacjentów szpitala 

psychiatrycznego w Kobierzynie. 

 

 W latach 30. w Niemczech dokonywano rocznie nawet pół miliona aborcyjnych dzieciobójstw, na ogół pod 

pretekstem „zachowania zdrowia matki” (polskie aktywistki z tzw. Strajku Kobiet, protestujące w 2020 roku przeciw 

zakazowi aborcji eugenicznej, zarazem tak skwapliwie zaprzeczające kojarzeniu ich „błyskawic” z symboliką 

nazistowską, w tym wypadku nie mogą wyprzeć się swych ideowych antenatów). 

 

Adolf Łaskawy: Na jesieni 1939 roku władze niemieckie rozpoczęły akcję „obdarowania łaskawą 

śmiercią” osób nieuleczalnie chorych, pacjentów szpitali psychiatrycznych i upośledzonych umysłowo. 

Operacja przeszła do historii jako E-Aktion (E jak Euthanasie) bądź Aktion T4 (od berlińskiego adresu biura 

eutanazistów – Tiergartenstrasse 4). 

 

https://pch24.pl/zbrodnia-w-kobierzynie-

skad-wziely-sie-eugeniczne-

praktyki-niemcow/ 
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https://pch24.pl/zbrodnia-w-kobierzynie-skad-wziely-sie-eugeniczne-praktyki-niemcow/
https://pch24.pl/zbrodnia-w-kobierzynie-skad-wziely-sie-eugeniczne-praktyki-niemcow/
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Skazanych na zagładę zabijano zastrzykami barbituranów, fenolu i morfiny (rodzinom i opiekunom 

mówiono, że ich podopieczni przyjmują szczepionkę), zatruwano tlenkiem węgla, cyjanowodorem bądź 

spalinami samochodowymi w stacjonarnych lub mobilnych komorach gazowych, głodzono, niekiedy 

(szczególnie na obszarach okupowanych) rozstrzeliwano. 
 

Początkowo akcja była utrzymywana w tajemnicy (rodziny otrzymywały informację o zgonie pacjenta z 

przyczyn naturalnych, na przykład po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego). Z czasem ogromna 

śmiertelność pensjonariuszy wzbudziła podejrzenia, a w 1941 roku informacje od wykonawców zbrodni 

przedostały się do społeczeństwa Niemiec, wywołując spore poruszenie. Z prawdziwie ewangeliczną 

bezkompromisowością zareagował katolicki bp Münsteru, bł. Klemens August von Galen. Ów niestrudzony  

krytyk zbrodni reżimu pomstował na kazaniach, nie bacząc na możliwe konsekwencje: 

„Biada ludowi Niemiec, gdzie zabija się niewinnych, a ich mordercy pozostają bezkarni. Nie mamy do czynienia 

z maszynami, końmi i krowami, których jedyny cel polega na służeniu ludzkości, wytwarzaniu dóbr dla człowieka. 

Maszyny można złomować, a zwierzęta zaprowadzić do rzeźni, kiedy nie spełniają już swoich funkcji. Nie, mamy do 

czynienia z ludzkimi istotami, naszymi bliźnimi, naszymi braćmi i siostrami. Z biednymi chorymi ludźmi – jeśli chcecie: 

ludźmi nieproduktywnymi. Ale czy utracili oni prawo do życia? Czy wy i ja sam mamy prawo żyć tylko tak długo, jak 

długo jesteśmy użyteczni, dopóki inni uznają nas za takich?”. 

... euntanazyjne ludobójstwo zostało po cichu wznowione. Tym razem preferowano „leczenie głodem” – 

specjalnie opracowana dieta pozwalała zabić pacjenta w ciągu trzech miesięcy. Z większą ostentacją 

działano na obszarach okupowanych, w tym w Polsce. Tu już w pierwszych miesiącach wojny złą sławę 

zdobył poznański Fort VII; mordowano masowo pacjentów w Świeciu, Kocborowie, Owińskach ... 

Pełzające ludobójstwo 
W chwili wybuchu II wojny światowej pensjonariuszami Państwowego Szpitala dla 

Umysłowo i Nerwowo  Chorych w Kobierzynie było z górą 1000 pacjentów. Była to w owym 

czasie jedna z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. 

Już 5 września 1939 roku szpital znalazł się pod ogniem niemieckiej artylerii. Świadkowie wspominali 

dobiegający z zabudowań krzyk przerażonych pacjentów... 18.06.1942 roku polscy lekarze otrzymali 

zakaz wstępu na teren szpitala w Kobierzynie. Cztery dni później usunięto stamtąd kapelana 

i siostry zakonne pełniące posługę pielęgniarską. Nazajutrz wkroczyły tam oddziały SS. 

Pacjentom powiedziano, że zostaną przetransportowani do szpitala w Drewnicy.  

Uznanych za nadające się do transportu, upchnięto w ciężarówkach, które skierowano na 

przyszpitalną bocznicę kolejową. Czekało już tam osiem wagonów towarowych. Dobrze 

strzeżony transport udał się nie do Drewnicy, ale do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Zaraz po przybyciu pacjenci zostali zagazowani w komorze nr 1 KL Auschwitz II (Birkenau). 

W Kobierzynie trzydziestu obłożnie chorych uśmiercono na miejscu zastrzykami. 

Do ich pogrzebania w masowym grobie spędzono 25 okolicznych Żydów, których 

następnie zabito strzałami w głowę. Ich zwłoki ciśnięto do tej samej mogiły, a 

następnie przysypano wapnem. 
 

Liczbę osób niepełnosprawnych i psychicznie chorych, zamordowanych w Europie przez 

niemieckich narodowych socjalistów w latach 1939-1945, szacuje się na 200 do 400 tysięcy. 

 

https://bliskopolski.pl/leksykon/maszyna/
https://bliskopolski.pl/leksykon/kon/
https://bliskopolski.pl/leksykon/krowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/brat/
https://bliskopolski.pl/leksykon/siostra/
https://bliskopolski.pl/leksykon/prawo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/prawo/


Eugeniczne zabijanie nie zaczęło się od Hitlera i nie skończyło 

się na nim. Kiedy dziś „postępowi”, „humanitarni” psychopaci 

domagają się, by zabijać kalekie dzieci („– A po co to to żyje, 

tak się męczy? Przecież już starożytni Spartanie…”), wtedy 

opowiadam im moją nieśmiertelną historię o liściu. 
To była moja pierwsza praca, w szkole specjalnej; niezbyt zgodna z moimi kwalifikacjami, ale co tam, byłem młody, 

chciałem się sprawdzić. Od razu rzucili mnie na głęboką wodę, do „klasy życia”, do uczniów „upośledzonych 

umysłowo w stopniu znacznym”. Robota była nielekka. Był tam Łukasz, chłopak, no… biedny. Wprawdzie biedni byli 

wszyscy uczniowie tej klasy, ale on już szczególnie. Jednak kiedyś (to była jesień, pod stopami szeleściły liście, 

prawdziwe dywany liści) to on dał mi prawdziwą lekcję życia. Nie zrobił nic nadzwyczajnego – ot, schylił się, podniósł 

z ziemi liść (taki duży, pamiętam, złocistożółty) – i zaczął się śmiać. Śmiał się radośnie, pełną piersią. Nie wiem, co on 

tam w tym liściu zobaczył. Ale śmiał się i w tym momencie był szczęśliwy. Patrzyliśmy na niego z zazdrością, bo nam, 

zdrowym i silnym, brak było tej radości i beztroski. 

Innym razem koleżanka zaprosiła mnie do swojej pracy; a pracowała w 

ochronce. Ujrzałem tam dzieci, przy których wspomniany Łukasz wyglądał jak 

okaz zdrowia i geniuszu. Stanąłem jak wryty, gdy przyczołgał się do mnie mały 

chłopczyk (faktycznie miał podobno 30 lat), bez rączek i nóżek, tylko z jakimiś 

kikutami, przypominającymi płetwy. I objął mnie tymi płetwami za kolana, i 

przytulił się, i wyszczerzył zęby w uśmiechu, i zagulgotał radośnie. 

– Jaś bardzo cieszy się, kiedy przychodzą goście – wyjaśniła mi wychowawczyni. 

Tymczasem co rusz słyszę, jak kolejna „wyzwolona” (z 

sumienia) mamusia tłumaczy, że kazała własne dziecko rozszarpać kleszczami, 

albo spalić chlorkiem potasu, lub „wyssać” czymś w rodzaju odkurzacza – 

oczywiście „dla jego dobra”, jakżeby inaczej, „żeby nie było nieszczęśliwe”. No 

bo przecież to jej chore, kalekie, zdeformowane dziecko (wcale niepodobne do 

zdrowych, dobrze odżywionych, roześmianych bobasów ze stron prasy kobiecej) 

– jeszcze by kiedyś doczołgało się do jej stóp, objęłoby ją za kolana, i 

niezrozumiałym, wysoce nieestetycznym gulgotaniem poprosiło o miłość. 

A wystarczyłoby chwilę pomyśleć, żeby dokonać wielkiego odkrycia – że ta mała, 

„szkaradna pokraka” jest pewnie milsza Bogu, niż większość z nas. I że na jej 

ścieżkach życia dobry Bóg na pewno zostawi wiele wesołych, złotych liści.

 

Video - „Życie niewarte życia”. Od nazistów 

do aborcjonistów - https://youtu.be/AywluLul_0A  

 
 

https://youtu.be/AywluLul_0A


 
 

     https://youtu.be/fVO_g4OHe54 
dzejkplkosa 

Dokument który trzeba zobaczyć, który warto zobaczyć!! Film, zrealizowany w oparciu o nagrania, 

rozmowy z rodziną i znajomymi oraz źródła pisemne, ukazuje życie i śmierć Janka Bytnara "Rudego", 

Aleksego Dawidowskiego "Alka" i Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Trzej bohaterowie "Kamieni na 

szaniec" są ukazani w filmie nie tylko jako wspaniali harcerze 23 WDH "Pomarańczarnia" i żołnierze Armii 

Krajowej, ale także jako zwykli ludzie. Poznajemy rodziny, w jakich dorastali, szkołę, którą kończyli. 

Widzimy, jak zachowują zimną krew w momencie wybuchu II Wojny Światowej i schodzą do konspiracji. 

Autorzy pokazują, jak tak młodzi ludzie radzili sobie z ciężką pracą, miłością, harcerstwem i działaniem na 

rzecz niepodległej Polski i jak bliska staje się im dewiza "Pięknie żyć i pięknie umierać". 

 
 
 
 
 
 

 

   https://youtu.be/RHqnvRXOEdo 

wookasz 

Dokument poświęcony jest członkom Szarych Szeregów. Pod tym kryptonimem Związek Harcerstwa 

Polskiego działał w konspiracji podczas II wojny światowej. Organizacja wychowywała młodzież poprzez 

udział w walce z okupantem oraz tajne nauczanie i samokształcenie. Jedną z grup organizacji były 

skupiające młodzież powyżej siedemnastego roku życia Grupy Szturmowe. Wchodzące w skład formacji 

jednostki, np. bataliony "Zośka" i "Parasol", wykonały wiele akcji bojowych. Harcerze wysadzali mosty 

kolejowe, odbijali więźniów, a także likwidowali funkcjonariuszy aparatu terroru. 

 

  

https://youtu.be/fVO_g4OHe54
https://www.youtube.com/user/dzejkplkosa
https://youtu.be/RHqnvRXOEdo
https://www.youtube.com/channel/UC0pXB7W3VfSIrjvpGflmMjQ


1945. Rozwiązano "Szare Szeregi" — Stowarzyszenie 
Pamięci i Świadectwa Arthura Bliss Lane (sablane.pl)   
 

                                  17 stycznia 
1945 r. rozwiązano “Szare Szeregi” – młodzieżową organizację konspiracyjną 
skupiającą ponad 15 000 Harcerzy i Harcerek. 

Polska młodzież brała udział we wszystkich formach walki z okupantem niemieckim 
a później sowiecko/UB-eckim do końca lat 50. XX wieku. 

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszen
ie-Pami%C4%99ci-i-%C5%9Awiadectwa-
Arthura-B-Lane-108239787364630/ 

 

TAGI:  

- https://sablane.pl/tag/antykomunizm/ 

- https://sablane.pl/tag/antypolonizm/ 

- https://sablane.pl/tag/armia-czerwona/ 
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- https://sablane.pl/tag/armia-krajowa/ 

- https://sablane.pl/tag/czytadlo/ 

- https://sablane.pl/tag/dekomunizacja/ 

- https://sablane.pl/tag/dziejow-polski-ksiega-pierwsza/ 

- https://sablane.pl/tag/bitwa-warszawska-1920/ 

- III Rzesza 

- II RP 

- II Wojna Światowa 

- I Rzeczpospolita 

- Jan Długosz 

- Komunizm 

- Niemcy 

- NKWD 

- NSZ 

- Opresyjne państwo  

- Polska 

- Polskie Państwo Podziemne 

- Powstanie Warszawskie 

- PRL 

- Rosja 

- Wojna Wojna polsko-bolszewicka 

- Wojsko Polskie 

- Polscy Bohaterowie     

 

 

Stawajmy więc bez 

strachu po stronie Boga! 

Rodziny i Ojczyzny! W tej 

dokładnie kolejności, 

nigdy o Honorze nie 

zapominając… O 

Honorze, który wykuwa 

się wtedy, gdy stanąć 

trzeba przeciw Fałszywym 

Prorokom i miecz 

zanurzyć w ich cielska 

opasłe! Rozpoznamy ich 

bez trudu, bo gdy 

przyjdzie czas zostanie 

nam to objawione… Nie 

lękajmy się więc… Niech 

Oni się boją, bo czas ich 

jest bliski… 

https://sablane.pl/blog/w-przededniu/ 
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 Związek Młodzieży Polskiej  -  ZMP – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca 

w Polsce w latach 1948–1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez 
rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, 
służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie 
społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.  

 

Warszawa, 1953-05-01. W pochodzie pierwszomajowym maszeruje młodzież ze Związku Młodzieży Polskiej. PAP/CAF/Baranowski  
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/648677,Byli-towarem-do-wziecia 

 

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. (FSZMP) utworzona 11 IV 1973 w 
Warszawie; podporządkowana PZPR, realizowała politykę partii komunist. wobec środowisk 
młodzieży; skupiała: ZMS, ZSMW, ZHP, SZMW, a od 1976 — SZSP, ZHP i ZSMP; rozwiązana 
1981 po wystąpieniu SZSP i ZHP. 

 Związek Młodzieży Socjalistycznej –    

Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS),  

organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w 
okresie rozpadu ZMP; 

ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR; ZMS prowadził indoktrynację ideol. i propagandę (kluby myśli polit.), przygotowywał kandydatów 

do PZPR, współorganizował akcje polit.-propagandowe, m.in. od 1960 zloty młodzieży; mobilizował młodzież do nauki i pracy zaw. (współzawodnictwo pracy, 
patronat nad budową dużych przedsiębiorstw przem. i budownictwem mieszkaniowym), prowadził działalność oświat.-kult. i sport.-turyst.; działał w miejskich 

środowiskach młodzieży, 1957 liczył ok. 70 tys. czł., 1973 — prawie 1,3 mln; I sekr. KC J. Lenart, M. Renke, od 1964 przewodniczący ZG m.in. A. Żabiński, B. 

Waligórski; organy prasowe: „Sztandar Młodych” (wspólny z ZMW), „Walka Młodych”, „Płomienie”, „Dookoła Świata”; od 1973 ZMS był czł. Federacji 
Socjalist. Młodzieży Pol.; 1976 współtworzył Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 

 Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej –  
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW),  

organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie; 
jednocześnie zostały zlikwidowane ogniwa samodzielnego, tworzonego od 1956 ZMW „Wici”, nawiązującego do tradycji ZMW RP „Wici” 1928–39 i 1945–48; 

ZMW był politycznie i programowo podporządkowany PZPR i ZSL (członkowie partii polit. dominowali we władzach Związku); ZMW prowadził gł. działalność 

społ.-kult. i oświat. (czytelnictwo, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, amatorskie zespoły artyst., opieka nad wiejskimi klubami i domami kultury, 

konkursy i szkolenia zaw. dla rolników), sport. (wspólnie z LZS: obozy i wycieczki turyst., turnieje sport.) oraz uczestniczył w pracach użytecznych dla lokalnych 

społeczności (udział w budowach dróg, remiz straży pożarnych, szkół i in.); 1970 liczył ok. 1 mln czł.; przewodniczący ZG: J. Tejchma, K. Barcikowski, Z. 

Kurowski, T. Haładaj, S. Gabrielski; organy prasowe: „Zarzewie”, „Nowa Wieś”; od 1973 w składzie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 

Polskiej, 1976 wbrew stanowisku większości członków organizacji ZMW połączył się ze Związkiem Młodzieży Socjalist. i Socjalist. Związkiem Młodzieży 

Wojsk., tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W XII 1980 odbudowany; 1989–90 dokonał zasadniczej zmiany programu i formuły działania, 

odwołał się do ideologii agraryzmu; 1982 liczył ok. 200 tys. czł., 1989 — 450 tys., 1994 — 50 tys.; ZMW zachowuje samodzielność polit. i programową, 
współpracuje z PSL, wspiera rozwój wsi; prowadzi pracę ideowo-wychowawczą, edukacyjną, ekol., kult.-artyst. i turystyczną. 

 

1Historia PZPR                                                                                     

2Program polityczny i cele PZPR                                                                                                       

3Status                                                                                                                        
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5Władze partii                                                                                                                                                          

6Rozwiązanie PZPR  
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 Socjalistyczny Związek Studentów Polskich –  
Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP),  

organizacja studencka, utworzona III 1973 w wyniku połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) z uczelnianymi organizacjami ZMS i ZMW; 
podporządkowany PZPR; do 1980 wchodził w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; prowadził działalność ideol.-propagandową, 

socjalną, kult., sport.-turyst.; XII 1981–IV 1982 zawieszony, XI 1982 rozwiązany, część członków współorganizowała ZSP. 

 

 Związek Harcerstwa Polskiego –  
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP),  

społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. 

(harcerstwo); 
1920 władze państw. nadały mu statut (zmieniony 1936); pocz. ideał wychowawczy ZHP nawiązywał gł. do koncepcji obozu narodowodemokr. (Polak-katolik), 

po 1930 dominowała idea wychowania państw. (wpływ działaczy obozu rządowego); wypracowano oryginalny, tylko częściowo nawiązujący do wzorów 

skautingu, ideał wych. odwołujący się do tradycji nar. (służba ojczyźnie, braterstwo ludzi); 1918 harcerstwo liczyło ok. 30 tys. harcerzy i harcerek, 1939 — 200 
tys.; ZHP był trzecią pod względem liczebności organizacją skautingu świat., od 1922 należał do Międzynar. Biura Skautów w Londynie; podczas II wojny 

światowej IX 1939–I 1945 ZHP w kraju działał w konspiracji (Szare Szeregi), skupiał kilkanaście tys. harcerzy i harcerek; na uchodźstwie Nacz. Kom. 

Harcerskiemu w Wielkiej Brytanii podlegał m.in. ZHP na Wschodzie, liczący ok. 7 tys. członków; w grudniu 1944 na terenach wyzwolonych spod okupacji niem. 
PKWN powołał ZHP, w którym dominowali działacze ZWM, czł. Czerwonego Harcerstwa Tow. Uniw. Robotniczego; 1946–47 harcmistrze i instruktorzy 

przedwojennego ZHP po wstąpieniu do Związku podjęli próbę przywrócenia dawnego ideału wych. i tradycyjnej metodyki harcerskiej, 1948 zostali usunięci z 

organizacji; zniesiono podział na harcerstwo męskie i żeńskie, utworzono jedną Gł. Kwaterę; z powodów polit. zaprzestano kontaktów ze skautingiem świat.; 1950 
zlikwidowano ZHP, powstała Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej; 1956 przy udziale usuniętych 1948 harcmistrzów odbudowano ZHP; do 1959 

trwały spory dotyczące ideowego kształtu organizacji (podporządkowanie PZPR, komunist. i laicki ideał wychowawczy), zakończone ponownym opuszczeniem 

organizacji przez zwolenników niezależnego, tradycyjnego harcerstwa (A. Kamiński); ZHP działał gł. wśród uczniów, m.in. 1974–80 Harcerska Służba Polsce 
Socjalist. (HSPS) — w szkołach średnich; organizował masowe akcje — Frombork 1001, Bieszczady 40, alerty (corocznie). ZHP liczył: 1963 — 1 mln 

instruktorów, harcerzy, harcerek i zuchów, 1972 — 2 mln, 1980 — ponad 3 mln; naczelnicy ZHP (od 1956), m.in.: Z. Zakrzewska, W. Kinecki, S. Bohdanowicz, 

J. Wojciechowski; 1973–80 ZHP wchodził w skład Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol.; od 1980 w Związku narastał kryzys programowo-
organizacyjny, powstało — nawiązujące do tradycji ZHP 1918–45 — Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (rozwiązane 1982), 

następnie półjawny Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej; 1988 ZHP liczył ok. 2 mln czł. 
W 1989–91 ZHP wprowadził zasadnicze zmiany programowe, odwołano się do tradycyjnych założeń harcerstwa (wprowadzono pluralizm światopoglądowy, 

ideowy), ale odrzucono warunki porozumienia z powołanym 1989 Krajowym Kom. Odrodzenia ZHP (przewodniczący S. Broniewski) i niezależnymi 

organizacjami harcerskimi (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej); 1990 naczelnikiem ZHP został R. Pacławski, 2000–05 naczelnikiem ZHP był W. Maślanka, 
2005–07 T. Hernik, od 2007 M. Sinica; 1991 ZHP liczył ok. 1 mln, 1993 — 0,5 mln, 2004 — ponad 142 tys. instruktorów, harcerzy, harcerek i zuchów; od 1996 

ponownie czł. Świat. Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Świat. Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS); jest również czł. Międzynar. 

Katol. Konferencji Skautingu (ICCS), Międzynar. Katol. Konferencji Przewodniczek i Skautek (ICCG), Międzynar. Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF), 
Międzynar. Porozumienia Skautów Prawosł. (DEMOS). 

 

 Historia harcerstwa 
 Organizacje w PRL 
 Harcerstwo w Polsce Ludowej 
 Harcerstwo w latach 1956–1979   
 https://histmag.org/miedzy-oporem-a-przystosowaniem-harcerstwo-w-prl-13446 
 Zaczęło się od kary – narodziny harcerstwa w Polsce 
 Walczyć pomysłem i humorem, czyli harcerstwo w czasie II wojny światowej 
 https://www.salon24.pl/u/logit47/967430,zwiazki-mlodziezowe 

 
 

Czytaj więcej od str. 42: http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf  i także w:   https://parafia-rabka.swmm.eu/Ojczyzna.pdf 

 
 

 FSZMP –  
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP),  
organizacja utworzona 11 IV 1973 w Warszawie; 

podporządkowana PZPR, realizowała politykę partii komunist. wobec środowisk młodzieży; skupiała: ZMS, ZSMW, ZHP, SZMW, a od 1976 — SZSP, ZHP 

i ZSMP; rozwiązana 1981 po wystąpieniu SZSP i ZHP. 
 

 Koła Młodzieży Wojskowej –  
Koła Młodzieży Wojskowej (KMW),  

organizacja młodzież. powołana 1958 na mocy rozkazu min. obrony nar. 
politycznie podporządkowane PZPR; KMW skupiały żołnierzy WP, którzy przed rozpoczęciem służby wojsk. byli czł. ZMS, ZMW, ZSP lub instruktorami ZHP; 

prowadziły szkolenie ideol., organizowały zajęcia kult.-oświat.; 1973 przemianowane na Socjalist. Związek Młodzieży Wojsk. (SZMW), weszły 

w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP), a 1976 współtworzyły Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). 
 

 Związek Młodzieży Wiejskiej –  

Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW),  

organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie; 
jednocześnie zostały zlikwidowane ogniwa samodzielnego, tworzonego od 1956 ZMW „Wici”, nawiązującego do tradycji ZMW RP „Wici” 1928–39 i 1945–48; 

ZMW był politycznie i programowo podporządkowany PZPR i ZSL (członkowie partii polit. dominowali we władzach Związku); ZMW prowadził gł. działalność 

społ.-kult. i oświat. (czytelnictwo, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, amatorskie zespoły artyst., opieka nad wiejskimi klubami i domami kultury, 
konkursy i szkolenia zaw. dla rolników), sport. (wspólnie z LZS: obozy i wycieczki turyst., turnieje sport.) oraz uczestniczył w pracach użytecznych dla lokalnych 

społeczności (udział w budowach dróg, remiz straży pożarnych, szkół i in.); 1970 liczył ok. 1 mln czł.; przewodniczący ZG: J. Tejchma, K. Barcikowski, Z. 

Kurowski, T. Haładaj, S. Gabrielski; organy prasowe: „Zarzewie”, „Nowa Wieś”; od 1973 w składzie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 

Polskiej, 1976 wbrew stanowisku większości członków organizacji ZMW połączył się ze Związkiem Młodzieży Socjalist. i Socjalist. Związkiem Młodzieży 

Wojsk., tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W XII 1980 odbudowany; 1989–90 dokonał zasadniczej zmiany programu i formuły działania, 

odwołał się do ideologii agraryzmu; 1982 liczył ok. 200 tys. czł., 1989 — 450 tys., 1994 — 50 tys.; ZMW zachowuje samodzielność polit. i programową, 
współpracuje z PSL, wspiera rozwój wsi; prowadzi pracę ideowo-wychowawczą, edukacyjną, ekol., kult.-artyst. i turystyczną. 

Czytaj więcej od str. 42: http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf  i także w:   https://parafia-rabka.swmm.eu/Ojczyzna.pdf 
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https://dorzeczy.pl/opinie/312085/semka-zhp-spycha-boga-z-piedestalu.html 

    

 

NA PIERWSZY OGIEŃ | Jak zarządził 42. Zjazd Związku 
Harcerstwa Polskiego – przystępujący do ZHP będą mieli 
możliwość wyboru między już istniejącą rotą przysięgi 
a dodatkowym jej wariantem niezawierającym słowa „Bóg”. 
 

Jak deklarują władze Związku: „Zmiana to wyjście naprzeciw osobom, które 
poszukują swojej drogi i często nie są gotowe na określenie wyznania”. Wersja 
przysięgi, która dotychczas obowiązywała, brzmiała: „Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/ 
posłuszną prawu harcerskiemu”. Alternatywna wersja brzmi: „Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną 
pomoc bliźnim i być posłusznym/ posłuszną prawu harcerskiego”. 

Pozostało 82% tekstu 

Artykuł można przeczytać w całości korzystając z „Do Rzeczy+”. 
 

Nie korzystacie Państwo jeszcze z „Do Rzeczy+”? 

 

https://dorzeczy.pl/opinie/312085/semka-zhp-spycha-boga-z-piedestalu.html
https://dorzeczy.pl/plus/189864/czytanie-jest-do-rzeczy-teraz-dla-naszych-czytelnikow-mamy-do-rzeczy.html


https://pch24.pl/harcerska-rota-bez-boga-to-naruszenie-tradycji-skautingu-alarmuje-rada-duszpasterska-zhp/ 

https://pch24.pl/przysiega-harcerska-bez-boga-zhp-dopuscilo-alternatywny-tekst/ 

 

https://pch24.pl/bialystok-oznaczenie-zhp-dla-lewicujacego-prezydenta-medal-wreczyla-zwolenniczka-lgbt/ 

https://pch24.pl/20-tys-podpisow-przeciw-promowaniu-ideologii-lgbtq-trafilo-do-zhp/ .  

https://pch24.pl/nie-dla-homoindoktrynacji-w-harcerstwie-podsumowanie-kampanii-teczowe-zhp/ 

https://pch24.pl/zdecydowany-protest-zatrzymal-homopropagande-w-zhp/ 
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"Biała Służba" Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej - film dok.cz. 1 -  https://youtu.be/oT3j_8Tm94U 

 

 
 
Pomagali pielgrzymom, podawali wodę i leki, biegali z noszami, opiekowali się zagubionymi. Z harcerskim 
„Czuwaj” towarzyszyli Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymek, w ostatniej ziemskiej drodze i po śmierci. 
 

 

Rzym, 2011 

 
– Moja pierwsza Biała Służba przypadła w 1991 r., w czasie papieskiej Mszy na Agrykoli – 
opowiada Bartosz Godzisz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. – Pomagaliśmy wtedy 
osobom niepełnosprawnym dotrzeć na miejsce celebry i opiekowaliśmy się nimi w czasiecałego 
spotkania. Potem trzeba było za papieżem przemieścić się do Olsztyna i do Częstochowy. W 
Częstochowie byłem łącznikiem na placu przed Jasną Górą między szefem Pawłem Wypychem 
(w 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej – przyp. red.) a harcerskimi grupami porządkowymi. W 
dobie bez telefonów komórkowych służba porządkowa była nie lada wyzwaniem, wymagała 
ciągłego biegania z informacjami. Ogromne zmęczenie, ale jeszcze większa radość – wspomina. 
 
Biała Służba powstała w 1983 r. na bazie oddolnego ruchu odnowy polskiego harcerstwa, po tym 
jak władza rozbiła w 1982 r. KIHAM (Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego). 
W czasie pierwszej Białej Służby, która zorganizowana została na czas drugiej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, w dniach 18-19 czerwca 1983 r. w Częstochowie przebywały 2 tys. harcerzy. 
Udzielali pierwszej pomocy medycznej, organizowali dojazd karetki do potrzebujących. Z 

http://idziemy.pl/spoleczenstwo/papieska-biala-sluzba/
https://youtu.be/oT3j_8Tm94U


rzucanych z tłumu kwiatów na trasie przejazdu papieża układali harcerskie lilijki. 
 
W 1987 r. Biała Służba była już dobrze zorganizowaną akcją z powołanymi sztabami, 
regulaminem sprawności. W czasie pielgrzymki w 1991 r., po przemianach ustrojowych w Polsce, 
w Białej Służbie pracowali też harcerze z kilku nowo powstałych formacji, obok ZHP-1918 był 
ZHR, SHK „Zawisza” oraz Polska Organizacja Harcerska. 
 
 
SB PRZECIWKO BS 
 
Zwłaszcza w czasie pierwszych pielgrzymek do Polski bezpieczeństwo pielgrzymom zapewniała 
głównie posługa harcerzy. – Wtedy milicja miała za zadanie ograniczać dostęp do papieża. 
Zabezpieczaniem pielgrzymki w 1983 r. w Gdańsku zajmowała się kościelna służba porządkowa 
Totus Tuus, grupa Semper Fidelis i właśnie harcerze – opowiada Grzegorz Kozłowski, harcmistrz 
z Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście. – Harcerze byli bardzo mobilni, potrafili przemieszczać się 
szybko z miasta do miasta i współdziałać ze sobą bez wcześniejszych ćwiczeń. Struktury ZHP 
przypominają przecież struktury organizacji paramilitarnej – wyjaśnia. 
 
Nie było łatwo, bo Biała Służba spotykała się z szykanami ze strony Służb Bezpieczeństwa. I to 
„na ostro”: 3 czerwca 1987 r. naczelnik Wydziału III WUSW w Krakowie ppłk W. Hryniewicz pisał o 
podjętych działaniach profilaktycznych: „We współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania, 
Komendy Chorągwi ZHP, władz poszczególnych dzielnic Krakowa przekazano dyrektorom szkół 
polecenie niewyrażania zgody na zwalnianie harcerzy w dn. 9-10.06.1987”. 
 
Na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 1987 r. przybyło z całej Polski około 3 tys. harcerzy. 
Szef gdańskiej Służby Bezpieczeństwa zabronił harcerzom występowania w mundurach, co 
zmieniono dopiero po interwencji bp. Tadeusza Gocłowskiego. 

 
Częstochowa, 1983 

 

W Krakowie, podczas tej samej pielgrzymki, doszło do kolejnej interwencji władz. Z placyku przed 
kościołem św. Idziego odwołano agentów SB, a kamera z okna kamienicy filmowała zgromadzonych 
harcerzy. Na Dworcu PKP w Tarnowie spisywano drużyny przybywające na spotkanie z Janem Pawłem II. 
Lojalne wobec władz komisje instruktorskie ZHP rozpatrywały „naruszanie świeckiego charakteru 
organizacji czy przeprowadzanie nielegalnych imprez”. Zawieszono działalność 16 Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy, a jej drużynowego zwolniono z funkcji. Jednego z instruktorów harcerskiej grupy z Gliwic jadącej 
do Trójmiasta pobito na komisariacie kolejowym MO. Doszło do tego, że 23 lipca 1987 r. Urząd ds. Wyznań 
skierował do Sekretariatu Episkopatu Polski pismo Pro memoria, w którym władze PRL zarzuciły 
Kościołowi włączanie młodzieży zrzeszonej w ZHP do przedsiębranych przez siebie akcji. Dalej czytaj: 
http://idziemy.pl/spoleczenstwo/papieska-biala-sluzba/2092/2/    .   https://youtu.be/nr0L_aIzQkI 
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ZHR - 111. lat - h t t p s : / / i s w i n o u j s c i e . p l / a r t y k u l y / 7 5 3 0 9 / 

 

 
https://youtu.be/cX-8cIvZyRk . https://youtu.be/50NhKY9F7Cw .  https://youtu.be/GNZlmEgkGPg 
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Związek Harcerstwa Polskiego ustanowił alternatywną rotę 
przyrzeczenia, w której nie ma odniesienia do Boga. To wywołało 
niemałe poruszenie. Jeden z księży wskazuje na proces dechrystianizacji 
harcerstwa. Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca 
UAM i AKSiM, twierdzi, że to niepokojące zjawisko. To przyrzeczenie 
wyrastało oczywiście z tradycji skautingu, jak i przede wszystkim 
z tradycji ruchu harcerskiego w Polsce, gdzie wartości religijne 
i odwołanie się do Boga jest elementem integralnie określającym 
harcerstwo - powiedział we wtorkowej audycji "Aktualności dnia" na 
antenie Radia Maryja. To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa 
Polskiego jest próbą powrotu do niechlubnych prób zdeformowania 
harcerstwa w dobie rządów komunistycznych, w dobie PRL -
 kontynuował gość Radia Maryja.  To jest na pewno proces 
dechrystianizacji harcerstwa, a więc wyrwania z harcerstwa tego, co 
było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież właśnie na 
kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim, w Prawie 
Harcerskim budowana była siła harcerstwa przez całe dziesięciolecia -
 zaznaczył wyraźnie ks. prof. Bortkiewicz. 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-tchr-to-co-tworzy-obecny-
zarzad-zwiazku-harcerstwa-polskiego-jest-proba-powrotu-do-niechlubnych-prob-zdeformowania-
harcerstwa-w-dobie-prl/ 

 

https://www.o2.pl/informacje/harcerze-zmienili-

slowa-przysiegi-oburzenie-w-

radiu-maryja-6772600117312000a 

 

 

http://idziemy.pl/spoleczenst

wo/papieska-biala-

sluzba/2092/1/ . 

http://idziemy.pl/spoleczenst

wo/papieska-biala-

sluzba/2092/2/ .                                  

Całość rozmowy z ks. prof. 

jest  [tutaj]. 
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Duchowny zwrócił uwagę na tradycje, z jakich wywodzi się harcerstwo w Polsce. 

– Zarówno ruch skautowski, zainicjowany, stworzony przez Baden-Powella, jak i 

polskie harcerstwo, wywodzące się jeszcze sprzed wojny, od Andrzeja 

Małkowskiego, było jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości 

chrześcijańskie. Trzeba zauważyć, że jednym z pierwszych naczelników 

harcerstwa polskiego był ks. Jan Mauersberger, który jest twórcą „Komentarza 

do Prawa Harcerskiego”; jest też twórcą „Katechizmu harcerza”, a więc 

rugowanie tego nurtu tradycji z harcerstwa jest po prostu podważaniem 

tożsamości harcerskiej – zaznaczył rozmówca Radia Maryja. 

Przypomniał, że w podobny sposób z chrześcijaństwem próbowały zerwać komunistyczne organizacje pseudoharcerskie. 

– To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa Polskiego jest próbą powrotu 

do niechlubnych prób zdeformowania harcerstwa w dobie rządów 

komunistycznych, w dobie PRL – ocenił etyk. 

To nie jedyny „skręt w lewo”, jeśli chodzi o działania ZHP w ostatnim czasie. Przykładowo, podczas stulecia ZHP przemawiał lewicowy polityk i 
propagator ideologii LGBT, Robert Biedroń. 

– To jest na pewno proces dechrystianizacji harcerstwa, a więc wyrwania z 

harcerstwa tego, co było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież 

właśnie na kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim, w Prawie 

Harcerskim budowana była siła harcerstwa przez całe dziesięciolecia – podkreślił 

ks. prof. Paweł Bortkiewicz. 

Harcerstwo ma bowiem swoją tożsamość, a ta jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Rozmówca Radia Maryja zwrócił uwagę, że jeśli komuś nie 
podobają się tradycyjne zasady harcerstwa, zawsze może powołać do istnienia własną organizację. 

– Niech to będą jakieś Brygady Paratęczowe czy niech to będzie Związek 

Młodych Wolnomyślicieli, czy jakieś Bojówki Neomarksistowskie. Jakkolwiek to 

zostanie nazwane, niech to sobie funkcjonuje, bo żyjemy (podobno) w 

społeczeństwie demokratycznym. Tylko w takim razie nie zawłaszczajmy tego, co 

ma swoją określoną tożsamość i ma prawo do rozwoju w ramach tej tożsamości – 

mówił gość „Aktualności dnia”. 

ZHP tłumaczy swoją decyzję o dodaniu 
alternatywnej roty przyrzeczenia otwarciem 
się na osoby poszukujące Boga. Zdaniem Ks. 
Prof. jednak nieuczciwością jest wstępowanie 
do instytucji, jeśli się z nią ideologicznie nie 
zgadzamy.  

Zobacz też film;    https://youtu.be/oT3j_8Tm94U 

 

https://youtu.be/oT3j_8Tm94U


https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/600088-ks-dr-kostecki-ta-zmiana-odchodzimy-od-

korzeni-harcerstwa 

   

„Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie religijności różnie, 
niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego kompasu, który 
ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak prawda, dobro, 
piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ks. 
dr Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej, związany 
z harcerstwem od 14. roku życia (ponad 32 lata). Ks. dr Kostecki jest też prefektem młodzieży 
w siedleckim Technikum przy ZSP w Siedlcach. Rozmawialiśmy z nim o zmianach w słowach 
przysięgi harcerskiej i wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia 
harcerskiego, niezawierającej słowa „Bóg”.  

„Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie religijności różnie, 
niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego kompasu, który 
ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak prawda, dobro, 
piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ks. 
dr Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej, związany 
z harcerstwem od 14. roku życia (ponad 32 lata). Ks. dr Kostecki jest też prefektem młodzieży 
w siedleckim Technikum przy ZSP w Siedlcach. Rozmawialiśmy z nim o zmianach w słowach 
przysięgi harcerskiej i wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia 
harcerskiego, niezawierającej słowa „Bóg”. 

wPolityce.pl: Jak ksiądz komentuje zmiany w słowach przysięgi harcerskiej wprowadzone przez 
ZHP? Czy wyrzucenie odniesienia do Boga było konieczne? 

Ks. dr Tomasz Kostecki: Wydaje się, że część środowiska ZHP (mająca większość wśród 
instruktorów) sukcesywnie odchodzi od korzeni i tradycji polskiego harcerstwa. Już wcześniej, 

 1Związek Harcerstwa Polskiego 

o 1.1Grupy metodyczne 

o 1.2Nazewnictwo i obrzędowość 

o 1.3Działanie 

o 1.4Ciąg metodyczny 

 2Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

o 2.1Drużyna harcerek/harcerzy 

o 2.2Drużyna wędrowniczek/wędrowników 

 3Stowarzyszenie Harcerskie 

o 3.1Drużyna harcerska 

o 3.2Drużyna wędrownicza 

 4Organizacja Harcerska „Rodło” 
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w 2017 roku na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęto decyzję o zmianie brzmienia 
dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który dotychczas brzmiał następująco: „Harcerz jest 
czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów 
alkoholowych” (treść tego punktu obowiązywała w harcerstwie od 1912 roku – pierwsze drużyny 
harcerskie powstały we Lwowie w 1911 roku. Nawet w przedwojennym Czerwonym Harcerstwie 
obowiązywał punkt: „Jest czysty w myśli, słowach i uczynkach, nie pali, zwalcza alkohol i gry 
hazardowe”). 

Od tej pory dziesiąty punkt prawa obowiązujący w ZHP brzmi: „Harcerz pracuje nad sobą, jest 
czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów”. 

Nietrudno zauważyć, że powyższa zmiana oraz ostatnia zmiana roty Przyrzeczenia 
(ta w dotychczasowym brzmieniu, z odwołaniem się do Boga obowiązywała w harcerstwie 
od 1914 roku) podąża w kierunku liberalizmu w dziedzinie wychowania harcerskiego. Uczciwie 
mówiąc również przed wojną wokół harcerstwa i jego wychowania ścierały się różne poglądy 
i polityczne stronnictwa. Niemniej wypracowany konsensus z niewielkimi zmianami przetrwał 
do wybuchu II wojny światowej i był również obecny w harcerstwie powojennym, zanim nie zostało 
ono zawłaszczone przez system komunistyczny. 

Czy to znaczy, że chodzi o odejście od własnych korzeni? 

Trudo to inaczej interpretować. Tym bardziej, gdy wspomni się słowa gen. Roberta Baden-Powella 
skierowane do Edmunda Naganowskiego: „Jeśliby wasze skautostwo miało być bez Boga, lepiej 
żeby go wcale nie było” (pisze o tym twórca harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski w książce: 
„O wychowanie skautowe”, Chicago 1915 rok). 

ZHP wyjaśnia, że chodzi o osoby, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania i ciągle 
go poszukują. Czy taki pluralizm jest potrzebny w szeregach ZHP? 

Zacytuję jeszcze jeden fragment z książki Małkowskiego. Zauważa: „Wśród nienormalnych, 
więziennych, warunków życia narodowego pod nadzorem trzech zaborców, razem z wszelkiemi 
chorobliwemi dążnościami rozszerzyły się wśród inteligencji naszej światowe prądy ateistyczne. 
Pod ich wpływem skauci czescy oraz jedna z organizacyi francuskich wyrzuciły wzmiankę o Bogu 
z roty przyrzeczenia skautowego. Wyodrębnili się wskutek tego od ogółu pozostałych skautów 
i nie mogą być uważani za skautów baden-powellowskich”. 

Krótko i na temat. Małkowski nie odmawia praw nazywania ich skautami, ale zauważa, że bez 
odwołania się do osobowego Boga tracą oni jedność z rodziną ruchu skautowego założonego 
przez Baden-Powella. Przedwojenne Czerwone Harcerstwo również nie odwoływało się do Boga, 
choć pozostawało przy swojej nazwie. Jest to chyba dzisiaj zjawisko niemalże powszechne, 
że dopasowujemy pojęcia, idee do własnych oczekiwań i roszczeń. Tymczasem wypadałoby 
bardziej zmieniać życie. Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie 
religijności różnie, niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego 
kompasu, który ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak 
prawda, dobro, piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie. Zostają wydane na ludzki osąd 
większości – to oni decydują co jest dobre, prawdziwe i piękne. Codzienność przekonuje 
o marności takiego rozwiązania. Człowiek się gubi. Jak Boga wyrzuci się z Roty i Przyrzeczenia 
to jak wówczas, zgodnie z zapewnieniem władz ZHP będzie wyglądało poszukiwanie 
i dojrzewanie do wyznania. I żeby było jasne: nie chodzi o ideę Boga chrześcijańskiego (skauting 
działa również wśród Żydów czy muzułmanów), ale chodzi w ogóle o odejście od idei Boga, jako 
Absolutu, Bytu Nadprzyrodzonego. To również rzutuje na jakość kształtowania młodego człowieka 
– czy harcerstwo to jedynie stopnie i sprawności, czy również wartości (prawda, dobro – służba, 
piękno). Co wówczas jest ich fundamentem? Czym je określać? Lubię określenie człowieka jako 
DDC – jedność Ducha, Duszy i Ciała (Duch i ciało to to, co w człowieku ziemskie, biologiczne, 
wynikające z natury) - bardzo chrześcijańskie a zarazem bardzo harcerskie! Bez odniesienia 
do nadprzyrodzoności człowiek karłowacieje – w niczym ostatecznie nie przekracza świata 
zwierząt (Brzmi to mocno!). 



Co taki ruch mówi nam o sytuacji polskiego skautingu i społeczeństwa generalnie? 

Ściśle mówiąc harcerstwo to nie skauting. Skauting jest głównym źródłem jego powstania, ale 
są w nim obecne wpływy przedwojennego Sokoła i Zarzewia (silny akcent na patriotyzm – mniej 
akcentowany w skautingu) oraz Eleusis i Eleuterii (postulaty moralne, w tym całkowita abstynencja 
– w skautingu po osiągnięciu dorosłości jest mowa o trzeźwości. W tym kierunku poszło do 2017 
roku ZHP). 

Odpowiadając na pytanie: pomijanie Boga w przestrzeni publicznej – coraz częściej postulowane 
w naszej ojczyźnie (działania ZHP są tego przykładem) wskazują na postępującą laicyzację 
naszego społeczeństwa. Coraz brutalniej i konsekwentniej spycha się wiarę do przestrzeni 
prywatnej, co ma rzekomo być prawidłowym sposobem funkcjonowania obywateli w państwie. 

Postuluje się „neutralność światopoglądową”, ale w samej rzeczy czym ona jest? Wiara nie jest 
sprawą prywatną, choć opisuje osobistą relację z Bogiem. Żyję tak, jak wierzę. W przeciwnym 
wypadku wierzę tak, jak żyję – a to z wiarą ma niewiele wspólnego. Bóg jest jakiś, konkretny, jest 
Osobą, która zaprasza do relacji. To nie jest moc, energia, pozytywne naładowanie… Problemem 
jest, że wierzący żyją na co dzień jak niewierzący. Przekonanie o istnieniu Boga to zbyt mało, 
by wierzyć. Nie chodzi o polityczny związek ołtarza z tronem – w historii nie przynosiło to dobrych 
owoców dla Kościoła, ale chodzi o możliwość publicznego świadczenia o swojej wierze. Bóg 
do żadnego zła nie namawia, skąd zatem taki opór wobec wiary? Teologicznie mówiąc – nic 
nowego, człowiek chce zająć miejsce Boga –chce decydować, co jest dobre a co złe. Na dłuższą 
metę nigdy to człowiekowi na dobre nie wychodziło. W tych wszystkich zmianach zachodzących 
w naszym świecie, w naszej ojczyźnie (w tym i w tych ostatnich w ZHP) zawsze się pytam 

piewców zmian: co dacie w zamian?                               
Co w miejsce Boga? 
Bez odpowiedzi.

 
CZYTAJ TAKŻE:   Bóg wyrzucony z przysięgi harcerskiej! Związek 

Harcerstwa Polskiego dopuszcza nową „laicką” rotę przyrzeczenia 

— UJAWNIAMY. ZHP będzie pisać historię Szarych Szeregów razem 
z Obywatelami RP? Druh Mazguła i towarzysze będą uczyć o znaku Polski 
Walczącej? Skandaliczny list do instruktorów 

— Czy striptiz w mundurze i profanacja Harcerskiego Krzyża to zapowiedź 
obyczajowej rewolucji w ZHP? Droga ku przepaści w 4 krokach 
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Lista Białych Służb 

Ro
k 

Papież Miejsca 
Organizacje 
harcerskie 

19
83 

Jan 
Paweł 
II 

Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków, Zakopane 

Ruch 
Harcerski 
Rzeczyposp
olitej 

19
87 

Jan 
Paweł 
II 

Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź 

Ruch 
Harcerski 
Rzeczyposp
olitej 

19
91 

Jan 
Paweł 
II 

Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa, Częstoc
howa, Kraków, Wadowice 

ZHP, ZHR, 
ZHP-
1918, SHK-
Z 

19
95 

Jan 
Paweł 
II 

Praga (Czechy), Skoczów ZHR[2]
 

19
97 

Jan 
Paweł 
II 

Wrocław, Legnica, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków 

ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

19
99 

Jan 
Paweł 
II 

Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Augustów, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomier
z, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa 

ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
02 

Jan 
Paweł 
II 

Kraków, Kalwaria Zebrzydowska 
ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
06 

Bened
ykt XVI 

Warszawa, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim 
ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
16 

Francis
zek  

Kraków, Częstochowa, Oświęcim 

ZHP[3], ZHR,
 SHK-Z 
FSE, ZHPpg
K (z ZHR), 
Skauci Króla 
(z ZHP) 
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 Historia harcerstwa 

 początki ruchu skautowego na świecie 

 ruch skautowy na ziemiach polskich 

 harcerstwo do II wojny światowej 

 harcerstwo podczas II wojny światowej – Szare Szeregi, Hufce Polskie 

 odrodzenie harcerstwa w latach 1945–1949 

 harcerstwo w okresie stalinizmu 1949–1956 

 harcerstwo PRL w latach 1956–1980 

 odnowa harcerstwa w latach 1980–1989 (KIHAM, RHR, RHS) 

 powstanie harcerskich organizacji alternatywnych 

 współczesne harcerstwo 

 
 

https://www.zhr.pl/2022/05/19/zhr-na-monte-
cassino-2/ 

 

 
 

https://www.zhr.pl/2022/05/24/spotkajmy-sie-na-zlocie-zhr-tobie-
polsko-juz-w-czerwcu/ 
 

                   17 czerwca rozpocznie się Zlot wędrowników i ZZ-tów drużyn 
harcerskich ZHR “Tobie Polsko”. Mamy nadzieję, że wydarzeniu weźmie udział 
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blisko pół tysiąca harcerzy i harcerek z całej Polski – to będzie super szansa 
spotkania po pandemicznej przerwie.  

Miejscem do którego Was zapraszamy jest Pszczyna (świetny dojazd PKP), 
urokliwe miasteczko, które łączy zarówno walory historyczne i krajobrazowe. 

Zlot “Tobie Polsko” to nie tylko czas na spotkanie z innymi, wymianę zdań, czy 
poznanie kultury i historii Ziemi Śląskiej, ale to także czas na dobrą zabawę. 
Podczas Zlotu będzie możliwość wzięcia udział w nocnym biegu i zdobycia szabli 
Naczelnika Organizacji Harcerzy.  

Ponadto odbędzie się gra terenowa, podczas której sprawdzimy która drużyna/ZZ 
jest najlepiej zgranym harcerskim team’em w Polsce. 

Na uczestników “Tobie Polsko”, czekają jeszcze inne atrakcje programowe. 
Zaplanowaliśmy możliwość spływu kajakowego Wisłą do Oświęcimia, wycieczkę 
górską na Błatnią, podczas której można zobaczyć uroki Beskidu Śląskiego.  

Będzie też możliwość podniesienia poziomu adrenaliny – zaplanowaliśmy na jednej 
ze ścieżek programowych szkolenie w Wakeparku, gdzie będzie można sprawdzić 
swoje zdolności w jeździe na desce po wodzie. Będzie również turniej strzelecki. 

Krajobraz Śląska związany jest z szybami kopalnianymi, dlatego będzie także 
możliwość zjazdu do kopalni Guido i Szybu Luiza, a po ciekawym zwiedzaniu 
zaprosimy do Muzeum Powstań Śląskich na lekcję historii. Chcemy, żeby 
uczestnicy Zlotu mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i poznać tradycje 
kuchni śląskiej (wiecie co to gumiklyjzy?). Dla miłośników przyrody, zaplanowaliśmy 
urokliwy spacer po Ogrodach Kapiasa, a zaraz po odpoczynku na świeżym 
powietrzu, zwiedzanie śląskiej wsi, młócenie cepami i pieczenie podpłomyków w 
Chlebowej Chacie. Będzie też czas na degustację swojskiego masła, miodu  i 
mleka. Każdy z uczestników Zlotu będzie mógł odwiedzić żubry (prawdziwe!) i 
Muzeum Wsi Pszczyńskiej. 

Sobotni wieczór, po ścieżkach programowych  to czas na grę, kąpiel w jeziorze, 
pływanie kajakami lub rowerkami oraz ognisko harcerskie, które poprowadzi 
Drużyna Rzeczypospolitej! 

W niedzielę odbędzie się uroczysta Msza Święta i apel kończący dwuletni program 
edukacyjno-wychowawczy „Tobie Polsko ZHR”.  
 
Po apelu przejedziemy do Katowic na uroczystości wojewódzkie upamiętniające 
przyłączenie Śląska do Macierzy.  
Pamiętajcie, ze można zdobywać okolicznością sprawność zlotową.  
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wszystkiego co dla Was przygotowujemy na 
Facebooku: https://www.facebook.com/tobiepolskozhr 
Zapisy: https://tobiepolsko.zhr.pl/ 
Data: 17-19.06.2022 r. 
Dla kogo: wędrownicy, ZZ-ty, instruktorzy 
O kolejności wyboru ścieżek tematycznych będzie decydowała kolejność zgłoszeń 
na Zlot, więc nie czekajcie! Do zobaczenia! 

Czytaj, strony 42 – 56:  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf 

https://www.facebook.com/tobiepolskozhr
https://tobiepolsko.zhr.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprzetarty Szlak powstał w marcu 1958, w trakcie pierwszego kursu dla nauczycieli i wychowawców 

zakładów leczniczych, który odbył się w Domu Wycieczkowym PTTK „Turbacz” w Rabce-Zdroju, przy ul. 

Wąskiej 1. Kurs zorganizowała Główna Kwatera ZHP, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Oświaty. Od 

samego początku inspiratorem ruchu była Maria Łyczko – najpierw jako szef sztabu, a potem przez wiele 

lat kierownik Wydziału „Nieprzetartego Szlaku”. Pierwszy kurs w 1958 był początkiem eksperymentu, który 

przekształcił się w systematyczną drużyn harcerskich. Nieprzetarty Szlak – Wikipedia, wolna encyklopedia 
https://ar-ar.facebook.com/szkolaSCRUrabka/posts/pfbid0QPTPZJh1pA5NEbrojDTsAz6ifD1fSZHd3oAFpn74tBYtZj6RFAS8rfVCjaHzc1Kfl 
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https://rejestr.io/krs/867681/harcerski-krag-przyjaciol  .   https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Harcowka-otwarta/idn:5477 

 
Czytaj też: https://historiarabki.blogspot.com/2012/11/tajemnicze-zdjecia-forstschutzkommando.html  .   https://historiarabki.blogspot.com/2013/10/zagadka-ktora-kryje-willa-krzywon-czyli.html  .   

https://historiarabki.blogspot.com/2012/01/za-to-grozia-smierc-rabczanie-z-pomoca.html  .   https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/wojenne-losy-jadwigi-i-biruty.html  .   
https://historiarabki.blogspot.com/2012/04/rodzina-w-wirze-historii-cz-3.html  .   https://historiarabki.blogspot.com/2014/04/z-grodu-kraka-na-wypady-w-gorskie-bady.html  .   
https://historiarabki.blogspot.com/2009/10/jak-utworzono-dzieciece-uzdrowisko.html  .    Czytaj też:    http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf                                                
https://www.facebook.com/people/Jacek-Nizio%C5%82ek-Historia-Harcerstwa-w-Rabce-Zdr%C3%B3j/100086340334894/ 

https://rejestr.io/krs/867681/harcerski-krag-przyjaciol
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Harcowka-otwarta/idn:5477
https://historiarabki.blogspot.com/2012/11/tajemnicze-zdjecia-forstschutzkommando.html
https://historiarabki.blogspot.com/2013/10/zagadka-ktora-kryje-willa-krzywon-czyli.html
https://historiarabki.blogspot.com/2012/01/za-to-grozia-smierc-rabczanie-z-pomoca.html
https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/wojenne-losy-jadwigi-i-biruty.html
https://historiarabki.blogspot.com/2012/04/rodzina-w-wirze-historii-cz-3.html
https://historiarabki.blogspot.com/2014/04/z-grodu-kraka-na-wypady-w-gorskie-bady.html
https://historiarabki.blogspot.com/2009/10/jak-utworzono-dzieciece-uzdrowisko.html
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf
https://www.facebook.com/people/Jacek-Nizio%C5%82ek-Historia-Harcerstwa-w-Rabce-Zdr%C3%B3j/100086340334894/


 

 

5 Rabczańska Drużyna Harcerzy "Gorczanie" | Facebook 
 

    

 

Jacek Niziołek - Historia Harcerstwa w Rabce-Zdrój 
 

 
 

https://www.facebook.com/5rdh.rabka
https://www.facebook.com/people/Jacek-Nizio%C5%82ek-Historia-Harcerstwa-w-Rabce-Zdr%C3%B3j/100086340334894/?__cft__%5b0%5d=AZXFxUvxjGR1EsYGnpppR3c0zBoyjok06PA2_c8pBbzsbz3EShKZbY_L3onQHzeMbI0nxv8Tqugd5OBPwUV0YUQ7sOsRKKnLeM0wAQ-f94S0mU-EXUEhlORyJcoobNBwqzg3WHWUji3VYE-Ml77KwD0lRE8zv5zIzAtDjkAmWTgFx58nKM9135_A7oZ9XyB2p8c4B2SmFnKTNib_yRJUDRwh&__tn__=-UC%2CP-R


  http://harcerze.rabka.pl/ 

 
 

     

 
 

http://harcerze.rabka.pl/


 
 

 

 
 

Słowacja: https://youtu.be/Y-EVoEpHa1s 
 

Głodówka:                                          

https://pl-pl.facebook.com/BetlejemskieSwiatloPokoju/videos/przekazanie-

%C5%9Bwiat%C5%82a-na-g%C5%82od%C3%B3wce/1306786346059453/ 

 

https://youtu.be/Y-EVoEpHa1s
https://pl-pl.facebook.com/BetlejemskieSwiatloPokoju/videos/przekazanie-%C5%9Bwiat%C5%82a-na-g%C5%82od%C3%B3wce/1306786346059453/
https://pl-pl.facebook.com/BetlejemskieSwiatloPokoju/videos/przekazanie-%C5%9Bwiat%C5%82a-na-g%C5%82od%C3%B3wce/1306786346059453/


Betlejemskie Światło Pokoju 2022  „Światło dla Ciebie” 
 

 
 

Płomień, pozwala odkryć ważne dla zuchów, harcerzy, wędrowników i 
instruktorów wartości i uczy być ich stróżami. Swoją wędrówkę rozpoczął 
w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, w miejscu, w którym 
narodziła się – jak pisze św. Jan – Światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Zatem nie sposób nie 
dostrzec związku Betlejemskiego Światła Pokoju z Jezusem, który rodząc 
się w Betlejem, staje się człowiekiem i będąc Bogiem, dzieli się prawdą o 
tym, kim jest Bóg. Od tamtej chwili możemy poznawać Boga, patrząc na 
Jezusa i słuchając, co do nas mówi — w ten sposób rozpoczęła się nowa 
era w życiu ludzkości. Pozostaje tylko pokazać ludziom Jezusa, mówić o 
Nim, przekazać Jego słowa… A to okazuje się zadaniem niełatwym.  
 

Betlejemskie Światło Pokoju otrzymaliśmy od skautów ze Słowacji. Trafił 
do chorągwi, hufców, kościołów, urzędów, szpitali, domów i… dalej biorąc 
udział w skautowej sztafecie. A jeśli w tym płomyku rozpoznajesz Jezusa, 
to tak samo musisz postępować ze swoją wiarą — pilnuj jej, nie zapomnij 
podsycać przez modlitwę, tak jak wymieniasz świeczkę, gdy się dopala.  

 

Osłaniaj od wiatru zła, który ją osłabia i może zgasić. To jest Światło dla 
Ciebie, a dzięki Tobie dla innych. Dziel się nim z drugim człowiekiem 
poprzez służbę tak, jak zapalasz płomień od płomienia. Strzeż go jak 
najcenniejszego skarbu i pomnażaj, dzieląc się z innym. 

 
 

 



Chorągiew Śląska ZHP im. Harcerzy Września 1939 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/ChoragiewSlaskaZHP/?__xts__%5B0%5D=68.ARBq8fOrmAVDCNRkIw5_tdI9L6XrbDkCNHh0U_tDJA6OjBSWu1KaDOG1TwqINzpmIB3lE4areXBlumyHv_L7Wywa2BZsYWP4txAPzQgl1JPAEFgQllekIW8uhYHiWD58iR3qsJ9XJFxP22mcm2jnWgBmDK5hDeHd7gSAqvqm4L7rWcQY8DNBnBtBzds2kz_YLjiE-8ArUU8HbHkv5RaPx_Uk5x7Ysjrfz6iK8mjPXAgpOfxUxqLxA2voAct966tXMdkERUuOjByMi953QgRlU9cf-DqTsDIpfTiIm--Sc24U1JQFGWc6jUKuxtb0kJuRCqQ1VI02yRG7TdV0KDz_Gf3yZRzuZ_5Ao1P_6JRAJiOWn93J68H8Hxe3XPdiJqyKJUP9oWCVGST_5aZEwK2B0LWNKbfMbigBt5GGy6YZl7XBwIXbUGOhXMoD&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF


 

 

 
 
 
 

 

 



Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Rabki 
Jak co roku zuchy i harcerze z 1 Podhalańskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Danuty 
Siedzikówny „Inki” wraz z drużynową phm. Renatą Możdżeń-Starowicz udali się na Głodówkę na 
południowy stok Cyrhli aby odpalić lampion ogniem, który z Betlejem, przez Austrię i Słowację 
dotarł do Polski. Kontynuując sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju wraz z Komendantem Hufca 
Podhalańskiego pwd. Łukaszem Kowalczykiem przekazywali ogień do urzędów, szkół i instytucji na 
terenie gminy Rabka-Zdrój. Betlejemskie Światło Pokoju opatrzone hasłem „Światło dla Ciebie” 
dotarło do: 

 Urząd Miejski Rabka-Zdrój 

 Centrum Kultury, Sportu i Promocji 

 Komisariat Policji 

 Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Kochanowskiego 

 Zespół Szkół im. księdza prof. Józefa Tischnera 

 Zespół Szkół Uzdrowiskowych 

 Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 

 Punkt Przedszkolny im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

 Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny 

 Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Rabce-Zarytem 

 Rzymskokatolicka Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

   

               

 

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/idn:7346

 

https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/idn:7346
https://gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/idn:7346


     

https://wds.pl/rozne-dom-nad-ploska,c44,p2726,pl.html   -   https://pch24.tv/zbrodnia-wieksza-niz-katyn-mocna-ksiazka/ 

 

 

 

Odzyskanie niepodległości nie wszystkim Polakom przyniosło upragnioną 
wolność. Na terenach położonych na wschód od rzeki Zbrucz, które po 

traktacie ryskim w 1921 roku przypadły Sowietom, pozostały ponad dwa 
miliony Polaków. Po latach bolszewickich eksperymentów społecznych, 
obliczonych na ich wynarodowienie, komunizację i pozbawienie wiary 

ojców, sowieckie kierownictwo doszło do wniosku, że "elementu 
polskiego" trzeba  się pozbyć. 

 

 

Ta książka powstała w oparciu o prawdziwe 

historie przekazywane przez potomków ocalałych 

z rzezi, jaką naszym rodakom zgotowały 

sowieckie władze jeszcze przed wybuchem 

drugiej wojny światowej. Choć fabuła koncentruje 

się na obszarze szczególnym - wioskach pod 

Płoskirowem na Ukrainie, które do dzisiaj są 

zamieszkane niemal przez samych Polaków - to 

oddaje los wszystkich kresowiaków, jakich 

dotknęła operacja polska NKWD w latach 1937-

1938. Najbardziej zapomniane ludobójstwo, 

którego ofiarą padli Polacy w dwudziestym wieku.             

                                          Cześć ich pamięci! 

https://wds.pl/rozne-dom-nad-ploska,c44,p2726,pl.html
https://pch24.tv/zbrodnia-wieksza-niz-katyn-mocna-ksiazka/


(Nie)zakazane piosenki wracają na plac Piłsudskiego! | Stacja7.pl 

 

 

https://stacja7.pl/z-kraju/niezakazane-piosenki-wracaja-na-plac-pilsudskiego/


 

 

Po dwóch latach koncert „Warszawiacy śpiewają 

(nie)zakazane piosenki” wróci na plac Piłsudskiego. To 

wydarzenie, które gromadzi tysiące mieszkańców stolicy. 

1 sierpnia 2018 - https://youtu.be/43scjpgMf9A 

2 sierpnia 2019 - https://youtu.be/WUirFDcHnbk 

1 sierpnia 2020 - https://youtu.be/YuyKjivi8xI 

1 sierpnia 2021 - https://youtu.be/dVzzzvHLWHw

 

https://youtu.be/43scjpgMf9A
https://youtu.be/WUirFDcHnbk
https://youtu.be/YuyKjivi8xI
https://youtu.be/dVzzzvHLWHw
https://youtu.be/dVzzzvHLWHw


https://dziennikpolski24.pl/krakow-tak-wygladal-rynek-glowny-kiedy-rosly-na-nim-zielone-i-rozlozyste-drzewa-6072022/ga/c1-16470909/zd/58357073 

Tak wyglądał Rynek Główny w Krakowie, kiedy rosły na nim rozłożyste drzewa! 

 

 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-na-rynku-glownym-wyrosly-drzewa-tylko-ze-w-donicach-myslicie-ze-tego-chcieli-mieszkancy/ar/c1-16468839 

 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-tak-wygladal-rynek-glowny-kiedy-rosly-na-nim-zielone-i-rozlozyste-drzewa-6072022/ga/c1-16470909/zd/58357073
https://dziennikpolski24.pl/krakow-na-rynku-glownym-wyrosly-drzewa-tylko-ze-w-donicach-myslicie-ze-tego-chcieli-mieszkancy/ar/c1-16468839


  

 

 

  



 

 

 

 

 



Budynek, ul. 18 stycznia 55 (obecnie ul. Królewska), na parterze mieściła się restauracja i kawiarnia "Dniepr", 1974 rok. 

 
Przed kawiarnią "Mozaika" w Nowej Hucie, 1983 rok     Ogródek kawiarni Santos, ul. Grodzka 65               Kawiarnia Telimena, ul. Mikołajska 5

 

  



Hotel Cracovia, al. A. Puszkina 1 

BAR SMOK - przy Dworcu PKP uchodził za jeden z najbardziej popularnych punktów Krakowa. Na sali było 15 stołów, przy których jadło się na 

stojąco. Dodatkowo przy oknie była duża półka, dla 30, 40 osób. Sprzęt gastronomiczny sprowadzono z NRD. Prawdopodobnie ten bar mleczny 

nigdy nie powstałby, gdyby nie konkurs skoków narciarskich w Zakopanem na początku lat 60. Początkowo zakładano, że bar przetrwa trzy lata, jak 

się okazało wytrzymał prawie pół wieku! Mieszkańcom Krakowa w pamięci zapadł zwłaszcza neon Smok, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

napisów i grafik świetlnych. Kuchnia serwowana w Smoku nie była wykwintna, ale miała wielu amatorów. "Smok" został rozebrany w 2004 roku. 



Fabryka Octu, Musztardy i Konserw Ogórkowych przy ul. Królowej Jadwigi 31 

Cherubiono - restauracja na ul. św. Tomasza 



2

 
 

2.10.2007 - Kolejka kibiców po bilety na mecz sezonu pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa 

 

 
 

30.10.2007 - ul. Floriańska w Krakowie 



Wieża Mariacka ma 80 m wysokości, by spojrzeć na Kraków z perspektywy kościelnej wieży, trzeba pokonać 239 schodków, by dostać się na wysokość 54 metrów.Nazywana także 

Wieżą Straży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą - jest jedyną na świecie, z której od przeszło sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery strony 

świata.Podobno widać stąd wszystkie polskie ziemie: na południu białe szczyty Tatr, na zachodzie kominy Śląska, na wschodzie wieże kościołów Lwowa, na północy granatową linię 

Bałtyku. Z pewnością to wina smogu, że dziś wzrok tak daleko nie sięga. Historia głosi, że w czasie trzęsienia ziemi w 1443 roku zawaliły się w Krakowie różne mniejsze budowle, ale 

Wieża Mariacka ani drgnęła. Fot: Adam Wojnar/Polska Press 

Wieża 

Ratuszowa jest jedyną pozostałością po budynku krakowskiego ratusza (sięgającego wysokości ul. Szewskiej), który od średniowiecza do XIX 

wieku był siedzibą władz miejskich. wieża ratusza ma 70 metrów, ażeby zobaczyć panoramę miasta trzeba wspiąć się po 110 kamiennych 

schodach. fot. sylwia penc / polskapresse gazeta krakowska 



Kawiarnia na dachu 

Akademii Muzycznej św. Tomasza 43. Rozciąga się z niego widok m. in. na Wawel, Kościół Mariacki, Pocztę Główną, Dom Turysty, a także na 

dachy kamienic przy Rynku. 



 
Restauracja Zielone Tarasy na dachu budynku Herbewo to perspektywa na na Beskidy, a niekiedy również na Tatry - jak mówi właściciel. 

 

Kopiec Kościuszki miejsce pamięci poświęcone bojownikowi o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, popularny cel spacerów i znakomity 

punkt widokowy. Przy dobrej pogodzie widać z jego wierzchołka Tatry, odległe o 100 km. Wysokość kopca to ponad 34 m. Jeden z pięciu kopców 

krakowskich, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajduje się na Górze św. Bronisławy w zachodniej części Krakowa.

 



Zagroda Maziarska w Łosiu. Kim byli i czym 
zajmowali się maziarze? 
Małopolska słynie z wielu ciekawych zakątków. Nie wszystkie z miejsc wartych odwiedzenia są jednak powszechnie znane. Jedną z mniej 

popularnych atrakcji jest Zagroda Maziarska w Łosiu. Można tam symbolicznie przenieść się do czasów Łemków, prowadzących przed laty 

obwoźny handel smarami, mazią i produktami pochodzenia naftowego. 

 

Zagroda Maziarska w Łosiu Autorstwa Wawa65 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57549413 

 

Łosie to niewielka wioska oddalona o ok. 40 km od Nowego Sącza i ok. 30 km od Krynicy-Zdroju. Choć jej nazwa wskazywałaby na bliższy 

związek ze zwierzakami, to próżno szukać konkretnych danych potwierdzających obecność łosi na tych terenach. Wiadomo natomiast, że 

dawniej mieszkali tutaj m.in. Łemkowie (wschodniosłowiańska grupa etniczna), którzy zostali przymusowo wysiedleni w ramach akcji 

"Wisła" w 1947 roku. Chcąc dowiedzieć się więcej o życiu dawnych mieszkańców i zobaczyć wyjątkową architekturę drewnianą, warto 

odwiedzić tutejszy skansen. Jakie atrakcje czekają na turystów w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu?                                                             

https://turystyka.wp.pl/zagroda-maziarska-w-losiu-kim-byli-i-czym-zajmowali-sie-maziarze-6784683177450048a 
 

 
Wakacje w Polsce. Zalipie. Najbardziej kolorowa wieś w kraju

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57549413
https://turystyka.wp.pl/zagroda-maziarska-w-losiu-kim-byli-i-czym-zajmowali-sie-maziarze-6784683177450048a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a


 
 
https://dziennikzachodni.pl/opuszczony-kosciol-z-trumna-w-grzymalkowie-straszy-juz-pol-wieku-ale-uwaga-to-miejsce-grozy-wkrotce-moze-sie-zmienic/ar/c1-14673201 
 

Opuszczony kościół w Grzymałkowie odzyska dawny blask 

                            
 

https://dziennikzachodni.pl/opuszczony-kosciol-z-trumna-w-grzymalkowie-straszy-juz-pol-wieku-ale-uwaga-to-miejsce-grozy-wkrotce-moze-sie-zmienic/ar/c1-14673201


 
 

                       
  

 



https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-
propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223 
 

 
 
 
 

 
 

https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223
https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223


 
 

                               
 



 
 



 
 

fot. Paweł Kurczonek 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 



Ostatnia zmiana granic Polski? Większość z 
WAS jej nie zna - Ostatni Przesiedleńcy 

 

           

https://youtu.be/tcKYc9pGnLs

 
 

POLESIE - Utracone dziedzictwo. https://youtu.be/skLT04_adgM 
 

 

 

Sybirak - rozmowa z dziadkiem. Wspomnienia 
z wywózki polaków na Sybir. https://youtu.be/k_0E0BxU0QQ 
 

 

https://youtu.be/tcKYc9pGnLs
https://youtu.be/tcKYc9pGnLs
https://youtu.be/skLT04_adgM
https://youtu.be/k_0E0BxU0QQ


Boże Narodzenie 1939 https://youtu.be/tOjbjefCOgo 
 

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia 1939 r. były najtrudniejszym okresem dla Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce. Klęska wrześniowa spowodowała, że zawalił się 

ich cały świat. Przerażała ich polityka niemieckiego okupanta i zbrodnie, jakich się on dopuszczał na Polakach. Życie codzienne stawało się dla nich coraz trudniejsze, a 

ich nastroje coraz bardziej się pogarszały. Dlatego też z niepokojem oczekiwali tamtych świąt Bożego Narodzenia. I rzeczywiście okazały się dla nich bardzo trudnym 

czasem. Nie tylko dlatego, ze niezwykle trudno było je przygotować, ale jeszcze bardziej dlatego, że przy wigilijnym stole zabrakło tak wielu bliskich im osób. Ale Polacy 

starali się je spędzić razem i wierzyć w to, że następne Święta Bożego Narodzenia będą już w wolnej Polsce.  

 

O tym jak wyglądały święta Bożego Narodzenia Polaków w 1939 r. opowiadam w moim dzisiejszym filmie. Gorąco zapraszam do oglądania!

 
 

https://youtu.be/tOjbjefCOgo


CZAR PRL - BOŻE NARODZENIE 
https://youtu.be/byyz1TcWU2I 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/byyz1TcWU2I


    https://youtu.be/3AU5rhPwOC8 

 

       https://youtu.be/AK8tHat8Heg 

 

       

 

https://youtu.be/83S94gqLNt4  .   https://youtu.be/gc9UDRTa_y0  .   https://youtu.be/SpOGhtP2jvg 

 

        

 

https://youtu.be/ZUB7PjzvrhM 

 

Ks. Roman Kotlarz - kazanie ks. Józefa 
Wójcika, który komunistom się nie kłaniał. 
https://youtu.be/6bzIFFoitMI 

 

 

https://youtu.be/3AU5rhPwOC8
https://youtu.be/AK8tHat8Heg
https://youtu.be/83S94gqLNt4
https://youtu.be/gc9UDRTa_y0
https://youtu.be/SpOGhtP2jvg
https://youtu.be/ZUB7PjzvrhM
https://youtu.be/6bzIFFoitMI


     

 

https://youtu.be/Fl0WSjcsGtk 

 

     

 

https://youtu.be/Xj1z_PNgq0Q 

 

KSIĄDZ MUSI ZAPRZESTAĆ - KS. ROMAN 
KOTLARZ: https://youtu.be/snSY37AiadI 
 
Ks. Roman Kotlarz:  https://dzieje.pl/wiadomosci/45-lat-temu-zmarl-ks-roman-kotlarz-jeden-z-symboli-czerwca-76

 

https://youtu.be/Fl0WSjcsGtk
https://youtu.be/Xj1z_PNgq0Q
https://youtu.be/snSY37AiadI
https://dzieje.pl/wiadomosci/45-lat-temu-zmarl-ks-roman-kotlarz-jeden-z-symboli-czerwca-76
https://dzieje.pl/wiadomosci/45-lat-temu-zmarl-ks-roman-kotlarz-jeden-z-symboli-czerwca-76


 

Urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W 1948 r. 
rozpoczął naukę w sandomierskim seminarium duchownym. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1954 r. z rąk biskupa sandomierskiego Jana Kantego 
Lorka. Pracował następnie, jako wikariusz w Szydłowcu, Żarnowie, Koprzywnicy, Mircu, Kunowie i 



Nowej Słupi. W 1961 r. został wikariuszem w podradomskiej parafii w Pelagowie. Z powodu złego 
stanu zdrowia proboszcza niemal od początku pełnił jego obowiązki. W tym czasie był też 
kapelanem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krychnowicach. Jego 
parafia była znana z wielkich uroczystości dożynkowych. W odpowiedzi na naciski władz 8 
listopada 1965 r. dokonał uroczystego aktu oddania parafii Pelagów w niewolę Najświętszej Marii 
Pannie w intencji obrony wolności wiary. 

Od początku kapłaństwa ks. Kotlarz był znany z wygłaszania pełnych pasji kazań. Wielokrotnie 
pośrednio odnosił się do sytuacji politycznej i działań reżimu komunistycznego. „Ksiądz Roman 
często był zapraszany z posługą kaznodziejską, bo czynił to bardzo chętnie, a mówił nie tylko 
mocnym głosem, płynnie, bez żadnych notatek. Przemawiał całą swoją osobą, bogato 
gestykulując. Mam w pamięci jego sylwetkę, jak z odrzuconą do tyłu stułą schodził z ambony 
oblany potem. Nie zagłębiał się w teologię, poruszał sprawy aktualne, dotyczące nie tylko życia 
religijnego, a także narodowego. Czuł, że jest przez wiernych uważnie słuchany i życzliwie 
odbierany. Ten sposób mówienia nie spodobał się władzy ludowej” – wspominał ks. Tadeusz 
Lutkowski, znajomy ks. Kotlarza. 

„Ksiądz Roman często był zapraszany z posługą kaznodziejską, bo czynił to bardzo chętnie, a 

mówił nie tylko mocnym głosem, płynnie, bez żadnych notatek. Przemawiał całą swoją osobą, 

bogato gestykulując. Mam w pamięci jego sylwetkę, jak z odrzuconą do tyłu stułą schodził z 

ambony oblany potem. Nie zagłębiał się w teologię, poruszał sprawy aktualne, dotyczące nie tylko 

życia religijnego, a także narodowego. Czuł, że jest przez wiernych uważnie słuchany i życzliwie 

odbierany. Ten sposób mówienia nie spodobał się władzy ludowej” – wspominał ks. Tadeusz 

Lutkowski, znajomy ks. Kotlarza. 

Przed południem 25 czerwca 1976 r. ks. Kotlarz przyjechał do Radomia. Zamierzał zjeść obiad w 
stołówce dla księży przy parafii św. Jana Chrzciciela. W drodze natknął się na tłum robotników, 
którzy zmierzali pod Komitet Wojewódzki PZPR. Wspólnie z robotnikami kapłan doszedł do 
kościoła Świętej Trójcy. Tam odłączył się od pochodu i ze schodów świątyni błogosławił 
robotników. Później dołączył do kolejnej grupy robotników. Jego obecność wzbudzała entuzjazm 
robotników, którzy upatrywali w jego osobie wsparcie Kościoła. 

Po powrocie do Pelagowa, będąc pod wrażeniem manifestacji, a także pogłosek o represjach 
stosowanych przez władze, ks. Kotlarz wygłosił kilka kazań upominających się o robotników. 
Mówił, że protesty nie miały na celu wyłącznie upomnienia się o lepsze warunki życia, ale również 
obronę „prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności”. Kazania były nagrywane przez bezpiekę. 
Swoje wrażenie z tego dnia opisał w liście do prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Jak piszą Szczepan Kowalik i Arkadiusz Kutkowski w książce „Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza 
Romana Kotlarza” (wyd. IPN), „za udział w proteście robotników 25 czerwca 1976 r. w Radomiu i 
wygłaszanie kazań, w których apelował o poszanowanie godności uczestników radomskiej rewolty 
represjonowanych przez władze, był nękany psychiczne oraz został co najmniej dwukrotnie pobity 
na plebanii przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co doprowadziło do jego śmierci”. 

Jak piszą Szczepan Kowalik i Arkadiusz Kutkowski w książce „Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza 

Romana Kotlarza” (wyd. IPN), „za udział w proteście robotników 25 czerwca 1976 r. w Radomiu i 

wygłaszanie kazań, w których apelował o poszanowanie godności uczestników radomskiej rewolty 

represjonowanych przez władze, był nękany psychiczne oraz został co najmniej dwukrotnie pobity 

na plebanii przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co doprowadziło do jego śmierci”. 



Władze naciskały na władze diecezji, aby odwołały księdza z dotychczasowej parafii. 12 lipca 
został wezwany do Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu. Przybyły z Warszawy prokurator 
Prokuratury Generalnej Zbigniew Młynarczyk ostrzegł duchownego przed konsekwencjami jego 
działań. W tym czasie plebania była stale obserwowana przez SB. W sierpniu 1976 r. ks. Kotlarz 
został kilkakrotnie pobity na plebanii przez „nieznanych sprawców”. Świadkiem napadów była 
pomagająca mu w prowadzeniu plebanii mieszkanka Pelagowa. Według jej zeznań kolejne napady 
doprowadziły kapłana do całkowitego wyniszczenia fizycznego i psychicznego. W tym czasie kuria 
powiadomiła o napadach Sekretariat Episkopatu Polski. 

Podczas odprawiania mszy w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) ks. 
Kotlarz zasłabł i stracił przytomność. Przed omdleniem krzyknął: „Matko, ratuj”. 

„Do szpitala zgłosił się w stanie silnego rozstroju nerwowego, napięty psychoruchowo, w gabinecie 
nie mógł usiedzieć na jednym miejscu, tremory kończyn, drżenia nerwowe na całej twarzy, blady, 
wyniszczony, słaniał się przy chodzeniu, w wypowiedziach trudności w skoncentrowaniu myśli, 
niepokój i niepewność przyczyn swego stanu” – zapisał lekarz dyżurny. W szpitalu rozpoznano 
nerwicę, nieżyt żołądka i zapalenie wątroby. 

Ks. Roman Kotlarz zmarł w wieku 48 lat, 18 sierpnia o godzinie 8 rano – niespełna dwa miesiące 
po wywołanym podwyżkami cen żywności proteście robotniczym w Radomiu, w którym brał 
udział, błogosławiąc jego uczestników. Rozpoznanie sekcyjne brzmiało – obustronne krwotoczne 
zapalenie płuc. 

20 sierpnia 1976 r. robotnicy radomscy nieśli trumnę z ciałem ks. Kotlarza usłaną kwiatami drogą 
ze szpitala w Radomiu do Pelagowa. Po polowej mszy żałobnej, która stała się patriotyczną 
manifestacją, przewieziono ciało do Koniemłotów i pochowano w grobie rodzinnym. 

Władze oficjalnie nie widziały potrzeby wszczynania postępowania dotyczącego zgonu księdza, 
mimo pogłosek o „nieznanych sprawcach”, którzy mogli mieć coś wspólnego z tą śmiercią. 

Ks. Roman Kotlarz zmarł w wieku 48 lat, 18 sierpnia o godzinie 8 rano – niespełna dwa miesiące 

po wywołanym podwyżkami cen żywności proteście robotniczym w Radomiu, w którym brał 

udział, błogosławiąc jego uczestników. Rozpoznanie sekcyjne brzmiało – obustronne krwotoczne 

zapalenie płuc. 

Ponad miesiąc później kontrowersje związane ze śmiercią ks. Kotlarza powróciły w 
okolicznościach, które aparat bezpieczeństwa w województwie radomskim postawiły w stan 
najwyższego pogotowia. 22 września zawiązał się bowiem Komitet Obrony Robotników. W 
pierwszym numerze „Komunikatu” – periodyku KOR-u – datowanym na 29 września znalazła się 
informacja nadająca sprawie ks. Kotlarza nowej dynamiki. „Krążą niesprawdzone jeszcze w pełni 
pogłoski, że zostało zabitych w związku z wypadkami 25 czerwca pięć osób. Nazwiska i 
okoliczności śmierci dwóch z nich są już znane: ks. Roman Kotlarz, zabity przez nieznanych 
sprawców w swym mieszkaniu – dwa tygodnie po postawieniu mu przez władze bezpieczeństwa 
zarzutu, iż błogosławił demonstrantów – i Jan Brożyna, lat 28, który zmarł na ul. Koszarowej na 
skutek pobicia pałkami” – czytamy w „Komunikacie”. 

Prokuratura wszczęła przeciwko Jackowi Kuroniowi postępowanie w sprawie rozpowszechniania 
„nieprawdziwych informacji”. Raport na temat śmierci duchownego przygotował działacz opozycji 
Wojciech Ziembiński. Ustalenia przekazał prymasowi Wyszyńskiemu. W 1980 r. śledztwa w 



sprawie śmierci ks. Kotlarza żądała radomska „Solidarność”. Wszczęte w 1990 r. nie przyniosło 
żadnych rezultatów, podobnie jak działania prokuratorów Pionu Śledczego IPN. Badano wątek 
uczestnictwa w pobiciu funkcjonariuszy grupy „D” Służby Bezpieczeństwa, której celem były m.in. 
napady na kapłanów. 

Szczepan Kowalik i Arkadiusz Kutowski oceniają, że nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie o 
przyczynę zgonu ks. Kotlarza. „Za pewnik trzeba uznać, że był wielokrotnie pobity po proteście 
robotniczym. Idąc śladem ustaleń prokuratury uważamy też, że sprawcą tych pobić byli 
funkcjonariusze peerelowskiej MSW, najprawdopodobniej działającej w obrębie Samodzielnej 
Grupy +D+ Departamentu IV MSW i że – biorąc pod uwagę nie najlepszy stan zdrowia księdza – 
przyczyniły się one do jego śmierci. Nikomu natomiast, jak dotąd, nie udało się znaleźć 
bezpośrednich, procesowych dowodów wskazujących na zamiar zabicia kapłana. Ponieważ jednak 
realizatorzy zbrodniczych rozkazów płynących z centrów kierowniczych SB – zorientowani przecież 
w realiach życia duchownego – musieli liczyć się ze skutkami stosowanej wobec niego przemocy, 
uznać ich trzeba za odpowiedzialnych tragedii, jaka stała się jego udziałem. Ich nazwisk, niestety, 
nie znamy” – czytamy w książce „Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza”. 

W ocenie Kowalika i Kutowskiego kluczowe znaczenie w sprawie kierunku, w jakim powinny pójść 
poszukiwania sprawców śmierci duchownego ma odnaleziony niedawno dokument – notatka 
rozmowy prokuratora Zbigniewa Młynarczyka z ks. Kotlarzem przeprowadzonej w lipcu 1976 roku. 
Notatka została zadekretowana: „Tow. płk Z. Płatek przesyłam z prośbą o zapoznanie się. 
Dyrektora gen. K. Straszewskiego informowałem”. W ocenie autorów wskazuje to na powierzenie 
sprawy w ręce kierownictwa Departamentu IV MSW, zajmującego się walką z Kościołem, a w 
przypadku płk. Zenona Płatka – w ręce Samodzielnej Grupy „D”, której szefował. W realiach 
tajnych służb tego rodzaju dekretacja mogła bowiem oznaczać dużo więcej niż tylko przekazanie 
dokumentów do przeczytania. 

Ks. Kotlarz stał się patronem środowisk pielęgnujących pamięć o proteście robotniczym w 

Radomiu. Coraz częstsze stają się również porównania posługi ks. Kotlarza do historii ks. Jerzego 

Popiełuszki.  

1 grudnia 2018 roku w radomskiej katedrze ruszył również proces beatyfikacyjny ks. Romana 

Kotlarza. 

„Efekty działalności tej grupy funkcjonariuszy, zwanej niekiedy +komandem śmierci+: zabójstwo 
ks. Jerzego Popiełuszki i inne +działania operacyjne+ (…) pozwalają uznać, że od tego momentu 
los duchownego był już w dużej mierze właściwie przesądzony” – uważają badacze. 

Ks. Roman Kotlarz w 1990 r. został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński nadał 
mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Ks. Kotlarz stał się patronem środowisk pielęgnujących pamięć o proteście robotniczym w 
Radomiu. Coraz częstsze stają się również porównania posługi ks. Kotlarza do historii ks. Jerzego 
Popiełuszki. 1 grudnia 2018 roku w radomskiej katedrze ruszył również proces beatyfikacyjny ks. 
Romana Kotlarza. (PAP) 

autorka: Anna Kruszyńska   
 

 



 

Ks. Blachnicki – wybitny i represjonowany 

Ks. Franciszek Blachnicki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego duchowieństwa 
katolickiego w okresie PRL. Urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Przed wybuchem II wojny 
światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego harcerstwa. We wrześniu 1939 r. jako podchorąży 
Wojska Polskiego uczestniczył w wojnie obronnej. W okresie okupacji niemieckiej podjął 
działalność konspiracyjną na terenie Górnego Śląska. Po aresztowaniu, skazany przez władze 
okupacyjne na karę śmierci, został w cudowny sposób ułaskawiony. 
 
Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a 
w 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. Największym i najbardziej dynamicznym dziełem życia ks. 
Franciszka Blachnickiego był oazowy Ruch Światło-Życie, w którym w latach 1964-1989 
uczestniczyło ok. 2 mln osób. Ponad 100 tys. włączyło się także w działanie antyalkoholowej 
Krucjaty Wstrzemięźliwości. 
 
Ks. Blachnicki był represjonowany przez władze komunistyczne w Polsce. Od lat 50-tych XX w. do 
nagłej śmierci w 1987 r. był obiektem szykan i inwigilacji. Działania te miały na celu ograniczenie 
zasięgu jego oddziaływania na polskie społeczeństwo, szczególnie na młodzież. Ks. Blachnicki 
został m.in. w 1961 r. skazany na karę pozbawienia wolności. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce, gdy pozostał na emigracji w Niemczech, prokuratura wojskowa wydała postanowienie o 
jego tymczasowym aresztowaniu. Zarządziła też poszukiwania listem gończym, zarzucając 
kapłanowi ,,działalność na szkodę interesów PRL”. 
 
Na emigracji w Calsbergu ks. Franciszek Blachnicki założył Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, 
Ośrodek „Marianum” i Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Rozwijał też inicjatywy 
związane z działalnością Ruchu Światło-Życie.  
Departament I MSW PRL umieścił wśród najbliższych współpracowników ks. Franciszka 
Blachnickiego w Calsbergu agentów, w tym o pseudonimach „Yon” i „Panna”, wykonujących 
ofensywne zadania wywiadowcze na rzecz PRL-owskiego wywiadu na terenie Niemiec. Polegały 
one między innymi na ścisłej inwigilacji kapłana oraz podejmowaniu działań zmierzających do 
destrukcji podejmowanych przezeń przedsięwzięć.  https://pl.aleteia.org/2023/03/14/franciszek-blachnicki-zamordowany/    

https://pl.aleteia.org/2017/02/27/jak-odchodzil-ks-blachnicki-wbil-wzrok-w-wizerunek-maryi/ 

 

https://pl.aleteia.org/2023/03/14/franciszek-blachnicki-zamordowany/
https://pl.aleteia.org/2017/02/27/jak-odchodzil-ks-blachnicki-wbil-wzrok-w-wizerunek-maryi/


Pewność wiary: https://youtu.be/ggD6I6HYvzo 

Rola Ducha Świętego: https://youtu.be/MAa4TxwUEyk 

Ksiądz, który zmienił Polskę: https://youtu.be/cReZcz0xxko

 

https://youtu.be/ggD6I6HYvzo
https://youtu.be/MAa4TxwUEyk
https://youtu.be/cReZcz0xxko
https://youtu.be/cReZcz0xxko


Czy Gontarczykowie zabili Księdza: https://youtu.be/XVf37ypjnHc 

niezwykłe życie: https://youtu.be/eqIL0SFnVvQ 

Ks. Franciszek Blachnicki - odważny wiarą: https://youtu.be/R4KhkZpX6u8

 

https://youtu.be/XVf37ypjnHc
https://youtu.be/eqIL0SFnVvQ
https://youtu.be/R4KhkZpX6u8
https://youtu.be/R4KhkZpX6u8


 
 

film o księdzu Blachnickim: https://youtu.be/Tb7_fcGlzKY 

 

 
 

Słowo Ks. Blachnickiego o KWC: https://youtu.be/psGtbwu6Mro 

 
 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka: https://youtu.be/BHN0tsetqBs

 

https://youtu.be/Tb7_fcGlzKY
https://youtu.be/psGtbwu6Mro
https://youtu.be/BHN0tsetqBs
https://youtu.be/BHN0tsetqBs


        
https://youtu.be/9EEzKUybCO4 
 

     
https://youtu.be/jBpjUsmqaBc 
 

KSIĄDZ REFORMATOR - Na czym polegał 

fenomen ks. Blachnickiego? Konferencja IPN i 

KUL [RELACJA IPP] 
 

https://youtu.be/v8kMe0P8FXg

 
 

https://youtu.be/9EEzKUybCO4
https://youtu.be/jBpjUsmqaBc
https://www.youtube.com/watch?v=v8kMe0P8FXg
https://www.youtube.com/watch?v=v8kMe0P8FXg
https://www.youtube.com/watch?v=v8kMe0P8FXg
https://youtu.be/v8kMe0P8FXg
https://youtu.be/v8kMe0P8FXg


Modlitwa przez wstawiennictwo 
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 

 
 

       Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana 
Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską 
wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją 
służbę. 

       Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i 
zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest 
oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór 
Niepokalanej, Matki Kościoła. 

       Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na 
polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich 

uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu 
żywych wspólnot Kościoła. 

       Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz 
wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ............., o którą najpokorniej 
proszę. Amen. 

 

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu 
Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem: 

    Kuria Metropolitalna     

    ul. Jordana 39      

40-043 Katowice 

 
 

  Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożego Ks Franciszka Blachnickiego 
 

    https://youtu.be/3BxEYsmor8g 
 
 
[Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KUL)] [Nota biograficzna ks. Franciszka Blachnickiego (KAI)] 
 
 
 
[Chronologia wydarzeń życia ks. Blachnickiego] [(Anty)Rewolucjonista ks. Franciszek Blachnicki - Kalendarium życia dzień po dniu] 
 

 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/franciszek_blachnicki/beatyfik.htm
https://youtu.be/3BxEYsmor8g
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/pomoc-duchowa/oazowa-czytelnia/60-nota-biograficzna-ks-franciszka-blachnickiego-kul.html
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/pomoc-duchowa/oazowa-czytelnia/1614-nota-biograficzna-ks-franciszka-blachnickiego-kai.html
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/pomoc-duchowa/oazowa-czytelnia/2113-chronologia-wydarzen-zycia-ks-blachnickiego.html
http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/pomoc-duchowa/oazowa-czytelnia/1532-anty-rewolucjonista-franciszek-blachnicki.html


      
 
https://youtu.be/QmR2AVs-kLc 
 

 
Komentarze: 
 

   Józefa Barcik   5 godzin temu 
Boże spraw zeby słowa zmarłego księdza trafiły do naszej młodzieży i kierowali się nimi w życiu. 

  Iwona Krauszowska   40 minut temu 
Big zaplac za przepiekne kazanie. Chwala Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Na wieki. 

 M J  4 godziny temu 
Witam serdecznie, chciałbym zostawić świadectwo ponieważ kiedyś kradłem i byłem uzależniony od 

narkotyków już od 12 roku życia brałem narkotyki i nigdy bym z tego bagna nie wyszedł, ale kiedyś 

wykończony i ledwo już żywy upadłem na kolana i krzyknąłem szczerze Boże jeśli istniejesz błagam ratuj 

bo nie mam już sił dłużej tak żyć i działy się potem cuda i wszystkie uzależnienia mnie opuściły i poczułem 

się jak nowo narodzony a w sercu na nowo zapanowała miłość i spokój. Proście Boga Ojca szczerze o 

pomoc a On wam pomoże i nie ważne ile grzechów macie na sumieniu bo ja przecież miałem ich mnóstwo a 

pomimo to pomoc otrzymałem ! 

  TrololoManPL Studio  5 godzin temu 

Na sali pewnie siedzą również i mordercy Księdza.
 

https://youtu.be/QmR2AVs-kLc
https://www.youtube.com/channel/UCM9uFnLWoI8YL7AX-R6Hkvw
https://www.youtube.com/watch?v=QmR2AVs-kLc&lc=Ugy4UIth6ufbvqESyXp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCriEIB-SKgkW-Y-3-0Y2c1Q
https://www.youtube.com/watch?v=QmR2AVs-kLc&lc=UgwxmLA1k7hqJHKp96Z4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCEenve5nCTv6zKMUcXKJfcA
https://www.youtube.com/watch?v=QmR2AVs-kLc&lc=UgwTAKp5ZyWUj0-jSPN4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCYlVjPd-VaZBDGeyC0ohV0Q
https://www.youtube.com/watch?v=QmR2AVs-kLc&lc=UgzxaisV-zt1vHIa-wl4AaABAg


Jan Lechoń - Hymn Polaków na obczyźnie 
Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie, 
Wszystkie me siły jej składam w ofierze 
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, 
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę. 
 
Twych wielkich mężów przykład doskonały, 
Twych bohaterów wielbię święte kości, 
Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, 
Potęgi, dobra i sprawiedliwości. 
 
Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, 
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, 
Ze nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje 
I większej chluby niźli być Polakiem. 
 
Jestem jak żołnierz na wszystko gotowy 
I jak w Ojczyźnie, tak i w obcym kraju 
Czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, 
Polskiego ducha, polskiego zwyczaju. 
 
Z narodem polskim na zawsze związany 
O każdej chwili to samo z nim czuję, 
Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany 
Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.                                       Video:   https://youtu.be/81XB0es9bYE 
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 WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 

 JÓZEF CZECHOWICZ 

 PRZEMYSŁAW DAKOWICZ 
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 JAN ANDRZEJ MORSZTYN 

 DANIEL NABOROWSKI 

 CYPRIAN KAMIL NORWID 
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 JAN POLKOWSKI 

 KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER 
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https://youtu.be/RoidjHh1W2w 

 

https://youtu.be/mW11Bvmyigo
https://youtu.be/RoidjHh1W2w


    https://youtu.be/elFMfJqgVJg 

 

Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na 

działo 

I spójrzałem na pole; dwieście harmat 

grzmiało. 
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, 

Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 

I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem 
skinął 

I jak ptak jedno skrzydło wojska swego 

zwinął; 
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota, 

Długą czarną kolumną, jako lawa błota, 

Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy 
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą 

zastępy. 

  
Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, 

Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona. 

Sześć tylko miała harmat; wciąż dymią i 
świecą; 

I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, 

Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w 
rozpaczy, 

Ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. 

Patrz, tam granat w sam środek kolumny się 
nurza 

Jak w fale bryła lawy, pułk dymem 

zachmurza; 
Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci 

I ogromna łysina śród kolumny świeci. 

  
Tam kula lecąc, z dala grozi, szumi, wyje, 

Ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt 
ryje; — 

Już dopadła; jak boa śród kolumn się zwija, 

Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. 

Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po 

dźwięku, 

Po waleniu się trupów, po ranionych jęku: 
Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, 

Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł 

śmierci. 
  

Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te 

wyprawia? 
Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam 

nadstawia? 

Nie, on siedzi o pięćset mil na swej stolicy, 
Król wielki, samowładnik świata połowicy; 

Zmarszczył brwi — i tysiące kibitek wnet leci; 

Podpisał — tysiąc matek opłakuje dzieci; 
Skinął — padają knuty od Niemna do Chiwy. 

Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, 

Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, 
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże — 

Warszawa jedna twojej mocy się urąga, 

Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, 
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej 

głowy, 

Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy! 

  

Car dziwi się — ze strachu drżą 

Petersburczany, 

Car gniewa się — ze strachu mrą jego 
dworzany; 

Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara 

Jest Car. — Car gniewny: umrzem, 
rozweselim Cara. 

Posłany wódz kaukaski z siłami pół-świata, 

Wierny, czynny i sprawny — jak knut w ręku 
kata. 

  

Ura! ura! Patrz, blisko reduty, już w rowy 
Walą się, za faszynę kładąc swe tułowy; 

Już czernią się na białych palisadach wałów. 

Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów, 
Czerwieni się nad czernią, jak w środek 

mrowiska 

Wrzucony motyl błyska — mrowie go naciska 
— 

Zgasł — tak zgasła reduta. Czyż ostatnie 

działo 
Strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało? 

Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał? 

Zgasnął ogień. — Już Moskal rogatki 
wywalał. 

  

Gdzież ręczna broń? — Ach, dzisiaj 
pracowała więcej 

Niż na wszystkich przeglądach za władzy 

książęcej; 
Zgadłem, dlaczego milczy, bo nieraz 

widziałem 
Garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem. 

Gdy godzinę wołano dwa słowa: pal, nabij; 

Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi; 

A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza 

czynność; 

Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność, 
Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci, 

Żołnierz jako młyn palny nabija — grzmi — 

kręci 
Broń od oka do nogi, od nogi na oko: 

Aż ręka w ładownicy długo i głęboko 

Szukała, nie znalazła — i żołnierz pobladnął, 
Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie 

władnął; 

I uczuł, że go pali strzelba rozogniona; 
Upuścił ją i upadł — nim dobiją, skona. 

Takem myślił — a w szaniec nieprzyjacioł 

kupa 
Już lazła, jak robactwo na świeżego trupa. 

  

Pociemniało mi w oczach — a gdym łzy 
ocierał, 

Słyszałem, że coś do mnie mówił mój Jenerał.  

On przez lunetę wspartą na moim ramieniu 
Długo na szturm i szaniec poglądał w 

milczeniu. 

Na koniec rzekł: «Stracona». — Spod lunety 

jego  

Wymknęło się łez kilka — rzekł do mnie: 

«Kolego, 
Wzrok młody od szkieł lepszy; patrzaj, tam na 

wale, 

Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest?» — 
«Jenerale, 

Czy go znam? — Tam stał zawsze, to działo 

kierował. 
Nie widzę — znajdę — dojrzę! — śród dymu 

się schował. 

Lecz śród najgęstszych kłębów dymu ileż razy 
Widziałem rękę jego dającą rozkazy. — 

Widzę go znowu — widzę rękę — 

błyskawicę,  
Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świécę, 

Biorą go — zginął — o nie, skoczył w dół, do 

lochów!» 
«Dobrze — rzecze Jenerał — nie odda im 

prochów.» 

  
Tu blask — dym — chwila cicho — i huk jak 

stu gromów. 

  
Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów, 

Harmaty podskoczyły i jak wystrzelone 

Toczyły się na kołach — lonty zapalone 
Nie trafiły do swoich panew. I dym wionął 

Prosto ku nam; i w gęstej chmurze nas 

ochłonął. 
I nie było nic widać prócz granatów blasku, 

I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku. 
Spójrzałem na redutę; wały, palisady, 

Działa, i naszych garstka, i wrogów gromady: 

Wszystko jako sen znikło. — Tylko czarna 

bryła 

Ziemi niekształtnej leży — rozjemcza mogiła. 

Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, 
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. 

Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już 

dusza 
Moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie 

słusza. 

Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona: 
Dusze gdzie? — nie wiem; lecz wiem, gdzie 

dusza Ordona. 

On będzie Patron szańców! — Bo dzieło 
zniszczenia 

W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło 

tworzenia; 
Bóg wyrzekł słowo  s t a ń  s i ę, Bóg i  z g i ń  

wyrzecze. 

Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, 
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona 

Obleją, jak Moskale redutę Ordona — 

Karząc plemię zwycięzców zbrodniami 
zatrute, 

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. 

 

 

https://youtu.be/elFMfJqgVJg
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„Nic nie jest w 
porządku” - K. Dębski 
- recenzja 

   

 

Krzesimir Dębski pisze o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu dając głos jej świadkom, 
których wspomnienia zapisał ojciec autora. Dzięki tym świadectwom oraz 
przedstawieniu obecnej polityki władz Polski i Ukrainy w kwestii rzezi wołyńskiej 
powstała książka, która w przystępny sposób opisuje trudną historię, która nadal nie 
została rozliczona. 

Autorem książki jest Krzesimir Dębski, polski kompozytor i dyrygent. Szerszej publiczności znany głównie jako autor 
muzyki filmowej do popularnych filmów i seriali, takich jak „Kingsajz„, „Złotopolscy„, „Ogniem i mieczem”, ”W pustyni i puszczy”, „Stara baśń – kiedy słońce było bogiem” i 
wielu innych. 

Okładka jego książki przedstawia upiorny las, który w połowie pokryty jest białym, a w połowie czerwonym tłem. Aluzja do polskiej flagi jest oczywista, ale czerwień 
symbolizuje również krew-  a polskiej krwi na Wołyniu przelano wiele. Mimo, iż książka, w której opisano całe okrucieństwo wołyńskie nie jest długa, to pozostawia po 
sobie duży ładunek emocjonalny. 

Dębski przedstawia historię swojej rodziny, jednakże historia jego bliskich staje się jednocześnie historią tysięcy Polaków, zamordowanych przez Ukraińców. Nic nie jest 
w porządku można podzielić na trzy główne części. Pierwsza opowiada o ludobójstwie Polaków i ucieczce rodziców autora do Polski, druga przedstawia ich losy w 
okresie PRL i poszukiwanie sprawców śmierci dziadków, a trzecia prezentuje opinie kompozytora na temat stosunku Ukraińców do rzezi wołyńskiej. Uzupełniają je 
zdjęcia z rodzinnego albumu Dębskich, ale brak w nich makabrycznych fotografii, przedstawiają Wołyń sprzed 1943 r. 

Rozdziały poświęcone ludobójstwu w znacznej mierze zaczerpnięte są z pamiętników ojca autora Włodzimierza Dębskiego, które wydano w książce Było sobie 
miasteczko. Opowieść wołyńska. Skonstruowano je w taki sposób, że mamy wrażenie, iż uczestnicy wydarzeń mówią do nas. Zza grobu dają świadectwo zapomnianej 
przez wiele lat masakry. Włodzimierz Dębski zebrał relacje aż 80-ciu takich osób. To wielka wartość tej opowieści. 

Historia wołyńska w książce Dębskiego zaczyna się od Krwawej Niedzieli. W trakcie niej, 11 lipca 1943 r. ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Polaków w domach i 
kościołach. W jednym z takich kościołów, w miejscowości Kisielin, znajdowali się rodzice autora. Im udało się przeżyć, gdyż wraz z kilkunastoma osobami schowali się w 
murowanej plebanii. Przez wiele godzin odpierali ataki Ukraińców, którzy strzelali i rzucali grantami w garstkę Polaków. Jeden z takich granatów pozbawił Włodzimierza 
Dębskiego nogi. Rodzina Dębskich wielokrotnie ledwo uchodziła z życia. 

Opowieść Wołyńska pełna jest drobiazgowych opisów i drastycznych przykładów, które pozbawiają wiary w ludzkość. Jedną z takich historii jest los dziadków Krzesimira 
Dębskiego. Leopold Dębski był lekarzem. Wielokrotnie leczył Ukraińców za darmo, wielu z nich przyjął na świat w trakcie porodu. Zginął wraz z żoną. Zamordowali ich 
znajomi, ukraińscy nacjonaliści. Ta książka pokazuje, że mordercami nie były przypadkowe hordy bandytów, ale najbliżsi sąsiedzi. Nic nie jest w porządku opisuje 
przejście przez te tereny Armii Czerwonej i Wermachtu. Tutaj wstrząsającą jest opowieść o niemieckim oficerze, który życzył sobie zagrać Beethovena z ojcem 
Krzesimira Dębskiego na znalezionym fortepianie. Po odegraniu utworu na cztery ręce, na oczach Władysława Dębskiego, zabił kilkoro dzieci żydowskich. Takich historii 
w tej książce jest więcej. Pokazują bestialstwo wymierzone głównie w ludność polską na skrwawionych ziemiach. Autor jednak nie zapomina wspomnieć nielicznych 
Ukraińców, którzy okazali Polakom pomoc. 

Ocaleni Państwo Dębscy zamieszkali w Polsce. Mieli łatkę Kresowiaków, tudzież nazywano ich… Ukraińcami, bo byli zza Buga. Tragiczne okoliczności nie przeszkodziły 
Włodzimierzowi Dębskiemu odnaleźć w swojej duszy pokładów człowieczeństwa, które pozwoliły mu pomagać Ukraińcom. Jak opisuje Krzesimir Dębski, niejednokrotnie 
w mieszkaniu rodziców spało kilkunastu Ukraińców. Ojciec próbował w pewien sposób uświadamiać swoich gości, ale Ci najczęściej nie chcieli podejmować tematu rzezi 
lub go nie znali. W tej też części Krzesimir Dębski opisuje swoje starania o znalezienie zabójców dziadka, którym zostaje najmniej spodziewana osoba. Ale to też 
opowieść o niechęci Ukraińców do rozmowy o rzezi. Autor zauważa, że jego rozmówcy unikają tego tematu lub przedstawiają go w sprzeczności z prawdą. 

Książkę kończy polityczny komentarz autora dotyczący sprawy rzezi wołyńskiej. Rozlicza się w nim z wieloletnią obojętnością i milczeniem wobec tej historii. Wskazuje 
konkretne przykłady, gdy w imię różnych interesów albo zwykłej ignorancji pomijano sprawę mordu wołyńskiego. Autor nie potrafi przejść obojętnie wobec postawy „to 
historia, nie zajmujmy się nią, zostańmy przy swojej opinii”. Sprzeciwia się relatywizowaniu i zakłamywaniu historii Wołynia. 

Nic nie jest w porządku to osobiste rozliczenie Krzesimira Dębskiego z przeszłością, ale także wołanie o pamięć dla ofiar tej zbrodni. W przystępny i prosty sposób 
przekazuje za pośrednictwem wspomnień ojca losy swojej rodziny. Dzięki filmowi Wojtka Smarzowskiego ta część historii została w końcu upubliczniona. Znacznie 
istotniejsze w tej pozycji jest to, co Dębski chce przekazać w temacie obecnego stosunku władz Ukrainy do ludobójstwa. Uzmysławia, że o rzezi na Ukrainie nie mówi 
się, lub odpowiedzialnością za jej prowokowanie obarcza się Polaków. To daje do myślenia i pod znakiem zapytania stawia kwestię możliwości pojednania polskiego i 
ukraińskiego narodu. Obecnie nic nie jest w porządku… https://historia.org.pl/2016/10/27/nic-nie-jest-w-porzadku-k-debski-recenzja/

 

https://historia.org.pl/2016/10/27/nic-nie-jest-w-porzadku-k-debski-recenzja/
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Krzesimir Dębski -    Wołyń - ludobójstwo banderowskie 
na Polakach:   https://youtu.be/Kh32XOFGm0c

 

 
 
Dumka na dwa serca ... Muzyka: Krzesimir Dębski:   https://youtu.be/yuT37kALYqo      

                                                                                                                                                     

.   https://youtu.be/Cejg_eVH5UQ 
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https://youtu.be/JlfdBUso2J0 
 

    
https://youtu.be/qZKliJgxUTI 
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https://youtu.be/DZdiY1pTaR4 
 

     
https://youtu.be/DO8-eKTeS_U 
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https://youtu.be/5i9REU35WBE 
 
 

       
 
https://youtu.be/nhX8jQRtw6g   .   https://youtu.be/vo-TutRSJ2w 
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https://youtu.be/99yqjqMdOXQ 
 

           
 
https://youtu.be/u56TX_6_lTM 
 

Usypiała dzieci, żeby wycinać ich mózgi. 
Potworna "Mengele w spódnicy" z Dolnego 
Śląska i Akcja T4:  https://youtu.be/ndaNV8WEW7A
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