
 SŁUCHAJ RADIA ANIOŁ BESKIDÓW:    http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/         

https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/     .    KAMERA:  http://www.aniolbeskidow.pl/     http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line 

Msza św. - 8:15 (w niedzielę i święta: 10:30)   

 

 SŁUCHAJ RADIA BOBOLA Z LONDYNU: https://bobola.church/pl/   

Msza Św. codziennie o 10, 19, w niedzielę:  830, 10, 12, 19.  

 
 

   SŁUCHAJ RADIA MARYJA, TV TRWAM Z TORUNIA:  
Msza Św. o 7, niedziela: 9:00. Godzinki ku czci Matki Bożej: codziennie – 05:10 i 8:10. 

https://www.radiomaryja.pl/live/  .      https://www.radiomaryja.pl/  .     https://tv-trwam.pl/ 

 

 

Modlitwa przy Komunii Św. Duchowej polecana przez 
Papieża Franciszka 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce 

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. 

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. 

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 

Czekając na radość z sakramentalnej Komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. 

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! 

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. 

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. 

 

A poniżej: 
 
- Kazania po Góralsku i w języku literackim 
 
- Radia i TV: Msza Święta: https://msza-online.net/  .    https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/ 
 
- Podział Górali 

 

Na żywo Msza Św. z Polskich 

i zagranicznych kościołów 

http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line
https://bobola.church/pl/
https://www.radiomaryja.pl/live/
https://www.radiomaryja.pl/
https://tv-trwam.pl/
https://msza-online.net/
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/


 

    KAZANIA  GORALSKIE 

Autor: Wojciech Pal 

Kazania górolskie, górolskie gawyndy                               
a i trochę po polsku tyz!  

A wsytko tutok: kazaniagoralskie.pl 

 

Kaz

ania górolskie, górolskie gawyndy a i trochę po polsku tyz! A wsytko tutok: kazaniagoralskie.pl 

     Ostatnie tygodnie przed Świętami Wielkanocnymi to dla wielu czas spowiedzi. Co robić dalej, 

jak pracować nad sobą, by nie wracać znowu z tymi samymi grzechami w kolejnej spowiedzi? 

Pomocy można szukać na internetowej stronie                                                                                  

prowadzonej przez ks. Wojciecha Pala:   http://kazaniagoralskie.pl./

 

 

Ks. Wojciech Pal    

- gorol 

Kazania Góralskie tutok 

http://kazaniagoralskie.pl/
http://kazaniagoralskie.pl/
http://kazaniagoralskie.pl./
http://kazaniagoralskie.pl./


 

Ks. Wojciech Pal, góral z Sopotni Małej, dziś rezydent w parafii NSPJ w Bielsku-Białej, od ośmiu lat w swoich 

góralskich homiliach publikowanych w sieci zaprasza słuchaczy do świata, w którym wyrósł, a który też pokazuje mu, 

jak dzielić się Ewangelią. Jako dziecko siedział przy babci Marysi i jej siostrze, słuchając, jak po góralsku rozprawiają o 

wszystkich sprawach ich świata. A "po góralsku" znaczy prosto, konkretnie. Żeby się nie zagubić. W górach się nie 

eksperymentuje. Bo wegetacja krótsza, ziemia mniej urodzajna, przyroda mniej łaskawa. Tu się idzie drogą utorowaną 

i sprawdzoną przez pokolenia - mówi ks. Wojciech, autor strony kazaniagoralskie.pl 

To z góralskich korzeni i doświadczeń 13 lat kapłaństwa, zachwytu nad ojcami pustyni, pracy z młodzieżą i posługi w 

konfesjonale zrodził się pomysł rekolekcji "Praca nad sobą". W środy Wielkiego Postu na stronie ks. Pala, pojawiały się 

nagrania, w których odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Po co? Nad czym? Jak? Kiedy? Kto? - znajdą ci, którzy 

zastanawiają się nad swoją codziennością między jedną, a kolejną spowiedzią. Warto posłuchać tych nagrań nie tylko 

w Wielkim Poście, ale w każdym czasie, kiedy czujemy, że warto zrobić coś więcej dla zdrowia swojej duszy - a przy 

okazji również ciała! Ks. Pal zauważa, że już sam rachunek sumienia jest modlitwą, rozmową z Panem Bogiem na 

określony temat życia duchowego, dotyczący dobra i zła: - Kiedy mam tę świadomość, inaczej patrzę na to, co było 

problemem w konfesjonale, np.: wstyd wobec księdza, zwątpienia, wściekłość na siebie, że za każdym razem 

spowiadam się z tych samych grzechów.  

Mam nieodparte przeczucie, że ten warunek dobrej spowiedzi: „postanowienie poprawy”, jest niedocenianym, może 

nawet zaniedbanym elementem przygotowania i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania - dodaje. - 

Postanowienie poprawy to nie hurtowa odpowiedź: chcę być lepszy. Bo to z reguły prowadzi donikąd. Warto 

posłuchać nie tyle siebie, ile tego, co na to Pan Bóg. A On często mówi: popatrz na to z innej strony, nie spinaj się, bo 

doszedłeś do muru, zabierz się za coś innego. 

Pomocą dla słuchaczy mogą być także ułożone przez księdza rachunki sumienia,                                        
oparte na modlitwie "Ojcze nasz" i tajemnicach różańcowych - TUTAJ  

oraz Kazania Pasyjne - TUTAJ. 

A kolejne spotkania z cyklu "Praca nad sobą", znajdziecie tutaj: 

 1. Dlaczego mam pracować nad sobą (najtrudniejszy początek), 
 2. Po co mam pracować nad sobą (czyli o tresowaniu siebie, o frajdzie i o chwaleniu się), 
 3. Nad czym mam pracować (czyli o byciu na zero, rachowaniu i korzeniach), 
 4. Jak pracować nad sobą (czyli o byciu generałem i sprzątaniu), 
 5. Kiedy pracować nad sobą (czyli o modlitwie, zawodowcach i amatorach oraz o 

poprzeczce zbyt wysoko), 
 6. Kto pracuje nad sobą (czyli o powołaniu, laurce i postawie: ja-siam), 
 7. Zakończenie - na co uważać (czyli o herbacie ekspresowej, kalibrze naboi i czynieniu za-

dość na własną rękę).

 

UWAGA!: Kazania po Góralsku 

http://kazaniagoralskie.pl/index.php
http://kazaniagoralskie.pl/index.php/modlitwy-i-rozwazania/rachunek-sumienia
http://kazaniagoralskie.pl/index.php/multimedia/posluchaj
https://www.youtube.com/watch?v=ruB8eMEfEQg
https://www.youtube.com/watch?v=5esnbZbyfKk
https://www.youtube.com/watch?v=96lYNqT1jCA
https://www.youtube.com/watch?v=UQuMK9FzPWA
https://www.youtube.com/watch?v=XqapwO_vUvw
https://www.youtube.com/watch?v=XqapwO_vUvw
https://www.youtube.com/watch?v=BcfyP5s_WGc
https://www.youtube.com/watch?v=A4tHZZHsGM8
https://www.youtube.com/watch?v=A4tHZZHsGM8
https://www.youtube.com/watch?v=A4tHZZHsGM8


     

https://youtu.be/y2aCp4Iny94   .     https://anchor.fm/wojciech-pal/episodes/1--Niedziela-Wielkiego-Postu-rok-A--26-lutego-2023r-e1vfubb 

     
https://youtu.be/nhPVaZXlyOs   

NIE PERTRAKTUJ Z POKUSĄ! 
      https://youtu.be/1kXKrZy5uKM      

ŚWIEĆ INNYM! (przykładem)! 
     https://youtu.be/MgN2YQPUb6E 

 

https://youtu.be/y2aCp4Iny94
https://anchor.fm/wojciech-pal/episodes/1--Niedziela-Wielkiego-Postu-rok-A--26-lutego-2023r-e1vfubb
https://youtu.be/nhPVaZXlyOs
https://youtu.be/1kXKrZy5uKM
https://youtu.be/MgN2YQPUb6E


 

Program Radia „ Anioł Beskidów” : http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/program 

 Msza św. - 8:15 (w niedzielę i święta: 10:30) 

 Różaniec - 6:00, 12:30, 17:30 (w niedziele i święta: 17:00), 21:30 

 Anioł Pański - 12:00 

 Koronka - 15:00 

 Apel Jasnogórski - 21:00 

 Stół Słowa Bożego - 4:15, 12:15, 21:15 

 Chwila z Ewangelią (powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św.) - 15:20 

 Katecheza - 4:30, 9:30 (w niedziele i święta: 8:30), 15:30 

 Godzina Biblijna - poniedziałek-piątek: 5:15, 13:10, 22:15 

 "Galilea" – sobota: 5:15, 13:10, 22:15 

 Rozmowa dnia – 7:30, 18:30 

 Rozmowy nie tylko o Wierze – 20:00, 2:00 

 Wiadomości – poniedziałek-sobota: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00 i 17:00 

 Audycje modlitewne – piątek: 14:30 

 Arcybractwo Straży Honorowej – I piątek miesiąca 

 Rycerstwo Niepokalanej – II piątek miesiąca 

 Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa – III piątek miesiąca 

 Rycerstwo św. Michała Archanioła – IV piątek miesiąca 

 

 Magazyny grup diecezjalnych – niedziela: 9:00, 16:00 i po północy 

 Ruch Światło-Życie – I niedziela miesiąca 

 Nasz Czas – Akcja Katolicka – II niedziela miesiąca 

 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe "Serduszko" – III niedziela miesiąca 

 Bagno - duszpasterstwo salwatoriańskie – IV niedziela miesiąca   
 

STAŁE TRANSMISJE: 

 Czuwanie modlitewne (Sanktuarium MB Bolesnej w Hałcnowie) 

- od kwietnia do października w ostatni piątek miesiąca: 18.00 

 Nabożeństwo Fatimskie (Sanktuarium MB Rychwałdzkiej) 

- od maja do października 13-stego dnia miesiąca: 18.00 
 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE: 

 Droga Krzyżowa - poniedziałek-sobota: 17.00 

(piątek - dodatkowo po Mszy św. ok. 8.50) 

 Gorzkie Żale - niedziela 17.15 

RADIO:  http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/         

https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/       

RADIO I KAMERA:  http://www.aniolbeskidow.pl/     

http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line 

Gorzkie Żale niedziela 17/15             

Droga Krzyżowa Pon -Sob o 17/00  

http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/program
http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line


ROZMOWA DNIA      

codziennie: 7.30 i 18.30. 

 KATECHEZA      

codziennie: 4.30, 9.30 (ndz. 8.30) i 15.30. 

 MAGAZYN RADIOWY      

pon-sob: 10.10, 16.10 i po północy, 

ndz: 9.00, 16.00 i po północy. 

 GODZINA BIBLIJNA 

pon.-pt.: 5.15, 13.10 i 22.15. 

 CHWILA Z EWANGELIĄ      

(Ewangelia i kazanie z Mszy św.) 

codziennie: 15.20. 

 AUDYCJA MUZYCZNA 

codziennie: 19.15 

(powtórka o 1.00) 

 ROZMOWY NIE TYLKO O WIERZE       

codziennie: 20.00 

(powtórka o 2.00)       

 

Ks. Bp Piotr Greger - „Po co nam Kościół?:   https://youtu.be/AUnz4Lflslo   

Kazanie J. Eks. Ks. Bpa Piotra Gregera: https://youtu.be/0a1K9xNbtbg   

Rekolekcje Polaków, homilia, 2021 r.:  https://youtu.be/-__lK17f49E   

Święto Miłosierdzia Bożego: https://youtu.be/Zz0j0oiTewc  

Jezus, wyzwala nas od zachowań stadnych:   https://youtu.be/LONxON74uko   

 

W diecezji Bielsko-Żywieckiej jest Radio 

„Anioł Beskidów”:  http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/          

https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/                                                                                                                                                                     

Można oglądać on line: http://www.aniolbeskidow.pl/  .   

http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line 

 

Posłuchaj 

http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/rozmowa-dnia
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/katecheza
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/magazyn-radiowy
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/godzina-biblijna
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/chwila-z-ewangelia
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/audycja-muzyczna
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/audycje/rozmowy-nie-tylko-o-wierze
https://youtu.be/AUnz4Lflslo
https://youtu.be/0a1K9xNbtbg
https://youtu.be/-__lK17f49E
https://youtu.be/Zz0j0oiTewc
https://youtu.be/LONxON74uko
http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line


       
https://youtu.be/AUnz4Lflslo  .   https://youtu.be/4ykotfoQ3SI 
 

       
 
https://youtu.be/0a1K9xNbtbg 
 

         
https://youtu.be/-__lK17f49E 
 

 

      
 
https://youtu.be/Zz0j0oiTewc 
 

 
 

Jezus, Dobry Pasterz wyzwala nas od umasowienia i zachowań stadnych: 
https://youtu.be/LONxON74uko

 

Katecheza 

Modlitwa: Litania, a mówiąc 

wezwania nie utożsamiasz się ...    

Ojcze nasz – 3 pierwsze wezwania 

skierowane do Boga ... 

Intronizacja Chrystusa Króla 

https://youtu.be/AUnz4Lflslo
https://youtu.be/4ykotfoQ3SI
https://youtu.be/0a1K9xNbtbg
https://youtu.be/-__lK17f49E
https://youtu.be/Zz0j0oiTewc
https://youtu.be/LONxON74uko
https://youtu.be/LONxON74uko


        
 
 
https://youtu.be/LERNzlTnmks 
 
 

       
 

 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny, Msza Święta, Różaniec,                                               
Adoracja Najświętszego Sakramentu,                                                                                     
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca:    
 
https://youtu.be/rSOIqEjofkY  

 

https://youtu.be/LERNzlTnmks
https://youtu.be/rSOIqEjofkY


       SŁUCHAJ RADIA BOBOLA Z LONDYNU:  

Msza Św. codziennie o 10, 19, w niedzielę:  830, 10, 12, 19. Uwaga –  w Polsce + 1  

 

 
Kościół na Żywo, Msza Online - Mutimedia at your fingertips. (bobola.church) .     https://bobola.church/pl/   

https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/   .   - https://radio.bobola.church/archiwum/ 

Czytaj też:    http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-01-30.pdf   .     

https://bobola.church/pl/duszpasterstwo/%C5%BCy%C4%87-ewangeli%C4%85                                                                                                                                                                     

St. Andrew Bobola Polish RC Church in London - * ŻYĆ EWANGELIĄ

 

https://player.bobola.church/
https://bobola.church/pl/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://radio.bobola.church/archiwum/
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-01-30.pdf
https://bobola.church/pl/duszpasterstwo/%C5%BCy%C4%87-ewangeli%C4%85
https://bobola.church/pl/historia/publikacje/%C5%BCy%C4%87-ewangeli%C4%85
https://bobola.church/pl/historia/publikacje/%C5%BCy%C4%87-ewangeli%C4%85


https://radio.bobola.church/2021/11/16/bylismy-wychowani-po-polsku/ 

 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/W-lodzimierzmier-jedrzejowicz2021-11-14.mp3

 

https://radio.bobola.church/2021/10/29/dzien-wszystkich-swietych-w-oczach-dziecka/ 

  
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-AGNIESZKA-WODZINSKA.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-BOGUMILA-PIETON.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-JOANNA-KOZUB.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-ANNA-NOWE.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-29-17-09.mp3

 

https://radio.bobola.church/2021/11/16/bylismy-wychowani-po-polsku/
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/W-lodzimierzmier-jedrzejowicz2021-11-14.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/W-lodzimierzmier-jedrzejowicz2021-11-14.mp3
https://radio.bobola.church/2021/10/29/dzien-wszystkich-swietych-w-oczach-dziecka/
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-AGNIESZKA-WODZINSKA.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-BOGUMILA-PIETON.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-JOANNA-KOZUB.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-ANNA-NOWE.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-29-17-09.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-29-17-09.mp3


https://radio.bobola.church/2021/10/22/afryka-jak-baba-plac-zabaw-stawiala/ 

 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST_MACALKA1.mp3

 

 

POSŁUCHAJ ROZMOWY (52 min.): 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3

 

RADIO BOBOLA Z LONDYNU: 

https://radio.bobola.church/2021/10/22/afryka-jak-baba-plac-zabaw-stawiala/
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST_MACALKA1.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST_MACALKA1.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3


https://radio.bobola.church/2021/10/15/dzien-bialej-laski-niewidomi-istnieja-i-

chca-zyc-normalnie/ 

 

„Dzień białej laski” – niewidomi istnieją i chcą żyć – 

normalnie. 

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski –

  jest to świeto osób niewidomych i niedowidzących. Od 1964 

roku celem corocznych obchodów jest przedstawienie opinii oraz 

problemów, z jakimi zmagają się osoby niewidome i niedowidzące. 

Przekaz kierowany jest głównie do środków masowego przekazu, dla rządów i władz lokalnych oraz do 

społeczności na gruncie międzynarodowym.  Jest to uroczyste święto, podczas którego osoby niewidome i 

niedowidzące przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni 

obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. 

W rozmowie na telefon gościem Radia Bobola był ksiądz Robert Hetzyg –  od 1997 roku posługujący we 

wspólnocie Koinonia Jan Chrzciciel w Błotnicy, koło Kołobrzegu. Będziemy mogli usłyszeć, na co można 

zwrócić uwagę, aby ułatwić normalne funkcjonowanie niewidomych w społeczeństwie, co można ulepszyć, 

czego nie robić oraz, jak na co dzień wygląda życie z białą laską.  

 

POSŁUCHAJ O TYM (21 min.): 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/KS.-Robert-Hetzyg-Dzien-Bialej-Laski.mp3

 

RADIO BOBOLA Z LONDYNU: 

https://radio.bobola.church/2021/10/15/dzien-bialej-laski-niewidomi-istnieja-i-chca-zyc-normalnie/
https://radio.bobola.church/2021/10/15/dzien-bialej-laski-niewidomi-istnieja-i-chca-zyc-normalnie/
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/KS.-Robert-Hetzyg-Dzien-Bialej-Laski.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/KS.-Robert-Hetzyg-Dzien-Bialej-Laski.mp3


 https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/ 

 

 Patron św Andrzej Bobola: Bobolowie herbu Leliwa to jeden z najstarszych rodów polskich, ich historia sięga prawdopodobnie XIII, a z 

pewnością XIV wieku i związana jest z ziemią sandomierska. Andrzej przyszedł na świat w 1591 r. w małym miasteczku Strachocina koło Sanoka. Był 

uczniem szkoły jezuickiej w Braniewie. Mając 20 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, a w 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Tym 

samym spełniło się jego marzenie zostania przewodnikiem ludzi do Chrystusa przez sprawowanie sakramentów świętych. Po ukończeniu formacji 

zakonnej Andrzej Bobola rozpoczął pracę duszpasterska w Nieświeżu, gdzie m.in. dał się poznać jako wytrawny kaznodzieja. Z tej racji chciano go 

przenieść do stolicy, aby tamtejszej elicie zapewnić dobrego mówcę. Pomimo zabiegów jezuitów warszawskich został skierowany do Wilna i 

pracował tam w kościele św. Kazimierza. 2 czerwca 1630 r. złożył uroczystą profesję zakonną. Pracował kolejno w prawosławnym Bobrujsku, Płocku, 

Warszawie, Łomży, Wilnie, Pińsku. Wszędzie podkreślano jego zdrowy rozsądek, dobre wykształcenie, łatwość obcowania i dodatni wpływ na ludzi. 

W ostatnim okresie życia Andrzej Bobola pracował przede wszystkim jako misjonarz na Polesiu. Zadanie, jakie postawili mu przełożeni, nie było 

łatwe. Żyjący w nadzwyczaj prymitywnych warunkach lud nie zawsze potrafił odróżnić przyjaciela od wroga, a prawdę od fałszu, łatwo było nim 

manipulować, nawet pchać do zbrodni. Biedni wieśniacy mieszkali tam w nędznych, kurnych chatach, pod jednym dachem z żywym inwentarzem. 

Andrzej Bobola nauczał katechizmu, chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie i rozdawał Komunię św. Troszczył się o zaniedbaną młodzież, 

podnosił na duchu prześladowanych unitów i dużo czasu poświęcał prawosławnym. Głośnym echem odbił się jego duszpasterski „sukces” 

nawrócenia na katolicyzm dwóch wiosek: Baldycze i Udrożyn. Duchowni prawosławni, którzy czuli sie zagrożeni, znaleźli sprzymierzeńców w 

Kozakach. W czasie jednej z takich wypraw, 16 maja 1657 r., Ojciec Andrzej dowiedział się o grożącym mu niebezpieczeństwie. Usiłował ratować się 

ucieczką, ale Kozacy na swych koniach byli szybsi i dopadli uciekającego. Zadali, aby wyrzekł się swej wiary, obnażyli go i przywiązanego skatowali. 

Następnie skrępowali mu ręce powrozem i przywiązali do pary koni, które popędzili w kierunku Janowa. W czasie czterokilometrowego biegu 

miedzy końmi dostał jeszcze mnóstwo razów batogami, cięcie szablą w lewe ramię oraz kilka ukłuć lancą, po której pozostały głębokie rany. Na 

rynku w Janowie, w szopie służącej za rzeźnie, okrutnie go torturowano: przypiekano ciało ogniem, zdzierano nożami skórę, ściskano głowę wieńcem 

z gałązek dębowych. Dwukrotne cięcie szablą w szyje zakończyło jego męczarnie. Ciało Księdza Andrzeja stało się przedmiotem kultu religijnego. 

Okoliczna ludność tłumnie przychodziła pod okienko krypty kościola Jezuitów w Pińsku, gdzie został pochowany, aby oddać hołd Męczennikowi. Do 

trumny zamordowanego kaplana garnęli się nie tylko katolicy. Po rozbiorach przychodzili również prawosławni, widząc w nim orędownika u Boga. 

Sponiewierany naród szukał wsparcia. Ludzie, którzy w latach apostolowania Boboli spluwali z pogardą na widok łacińskiego księdza, teraz 

instynktownie garnęli się do jego grobu. W obawie przed sprofanowaniem zwłok, w styczniu 1808 r. przewieziono je do Połocka, gdzie wydawaly sie 

bardziej bezpieczne pod opieką Jezuitów działających tam jeszcze pomimo kasaty zakonu. W październiku 1853 r. Pius IX ogłosił Andrzeja Bobolę 

błogosławionym. Zabiegi Episkopatu Polski o kanonizacje Błogosławionego zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego 1938 r. Za pomoc papieża Piusa XI, gdy w 1922 r. ZSRR dotknęła klęska głodowa, rząd radziecki zgodził się na wydanie 

relikwii do Rzymu. Po kanonizacji w 1938 r. przewieziono je przez Jugosławę, Węgry i Czechosłowacje do Polski. W tryumfalnej oprawie przewiezione 

zostały przez Czechowice, Oświęcim, Kraków, Katowice, Poznań i Łódz do Warszawy. Dziś spoczywają w kościele Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Św 

Andrzej Bobola jest drugorzędnym Patronem Polski.                                                                                                                                                                                               

-  http://radioniepokalanow.pl/?s=andrzej+bobola 

-  Strona 18: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf 

-  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-05-16.pdf 

-  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2021-12-05.pdf                                                                                                                     

-  Strachocina kościół: http://strachocina.przemyska.pl/index.php?id=2&subpage=21   

 

RADIO BOBOLA 

Z LONDYNU: 

PEŁNY TEKST LITANII DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-

ZWYCIĘSKIEJ - https://player.bobola.church/litania-do-

matki-bozej-kozielskiej/ 

Matko Boża Kozielska-Zwycięska! 

Ty zawsze prowadzisz nas 

do Prawdziwego zwycięstwa 

i Zmartwychwstania 

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy 

Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem 

Naszą przeszłość i przyszłość. 

Tobie zawierzamy samych siebie. 

Polecamy Tobie, Maryjo, 

Wszystkie nasze rodziny, 

Emigrację, wszystkich 

Polaków rozsianych poświecie 

i żyjących w kraju. 

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu. 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko. 

W swoje ręce weź nasz los 

 

 

https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/
http://radioniepokalanow.pl/?s=andrzej+bobola
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-05-16.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2021-12-05.pdf
http://strachocina.przemyska.pl/index.php?id=2&subpage=21
https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/
https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/
https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/
https://player.bobola.church/litania-do-matki-bozej-kozielskiej/


                                   .                                                                                                   

www.bobola.church/fot. Axe Lobaiza  

Żyj Ewangelią! 

Dodatek do biuletynu parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, z niedzielną Ewangelią, rozważaniem, zadaniem do wykonania i myślą do przemyślenia 

na nadchodzący tydzień. Dodatkowo kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień z ciekawymi informacjami. Od grudnia 2011 r. redaktorem dodatku 

jest ks. prał. Bronisław Gwiazda. Polecamy w każdą niedzielę: https://radio.bobola.church/2022/01/23/zyj-ewangelia_1/ 

 

  

fot. Mamikamera    https://radio.bobola.church/2021/12/16/rozmowy-o-macierzynstwie-jest-super/
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  https://www.radiomaryja.pl/live/ 

 

 

PROGRAM RADIOWY NA DZISIAJ 
sobota - 4 marca 2023 

01:00 Program nocny 

02:00 Program dla słuchaczy z USA i Kanady 

03:05 Katecheza 

03:35 Porady ekologa 

04:05 Czytasz i więcej wiesz, czytasz i stajesz się mądrzejszy 

04:10 Aktualności dnia 

05:10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

05:35 Lektura duchowa 

05:45 Pacierz poranny 

06:00 Modlitwa Anioł Pański 

06:05 Serwis informacyjny 

06:10 Jutrznia 

06:30 Różaniec - tajemnice bolesne 

07:00 Msza Święta - transmisja z Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II 

07:50 Felieton Spróbuj pomyśleć – prof. Grzegorz Kucharczyk 

08:00 Serwis informacyjny 

08:10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

https://www.radiomaryja.pl/live/


08:30 

Katecheza: Z Kościołem w III tysiąclecie 

Ks. bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy diecezji opolskiej 

09:15 W Rodzinie Radia Maryja 

10:00 Serwis informacyjny 

10:05 Audycja dla dzieci 

10:30 Porady Lekarskie - dr Urszula Krupa 

11:00 Transmisja z ingresu bp. Zbigniewa Zielińskiego do katedry koszalińskiej 

13:00 Serwis informacyjny 

13:10 Aktualności dnia 

14:00 Serwis informacyjny 

14:10 Modlitwa Popołudniowa z Liturgii Godzin 

14:20 Z operetką w Twoim domu 

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

15:20 Z nauczania Papieży 

15:30 Czas pozdrowień 

16:00 Aktualności dnia 

16:15 Aktualności Radia Watykańskiego 

16:30 Audycja dla młodzieży - Piosenka tygodnia 

17:00 Serwis informacyjny 

17:10 Katecheza 

17:40 Nieszpory 

18:00 Modlitwa Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 W naszej Rodzinie 

19:30 Audycja dla dzieci 

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec - tajemnice radosne 

20:50 Felieton Myśląc Ojczyzna – prof. Mieczysław Ryba 

21:00 Transmisja Apelu z Jasnej Góry 

21:30 Pierwszosobotni wieczór modlitwy 

23:30 Rozmowy niedokończone 

23:35 Kompleta 

23:45 Serwis informacyjny 

 



   https://tv-trwam.pl/ 
 

 
 
 

07:55 

40 dni z modlitwąModlitwa i piękno przyrody 
Wiedza, Religia 

Prowadzi: o. Paweł Drobot CSsR. 40 kroków do żywej i skutecznej modlitwy. 

08:00 

Słowo życia(Mt 17,1-9) Przemienienie Pańskie 
Wiedza, Religia 

Prowadzi: ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki. Program poświęcony tematyce religijnej, w którym 

omawiane są fragmenty Pisma Świętego czytane w czasie mszy świętej. 

08:05 

Polski punkt widzenia 
Informacje I Publicystyka, Program Publicystyczny 

Program publicystyczny realizowany na żywo z udziałem wybitnych gości ze świata nauki, polityki, 

mediów i religii oceniających najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła, Polski i świata. 

08:25 

Święty na każdy dzień5 marca, wspomnienie św. Jana 

Józefa od Krzyża, zakonnika 
Wiedza, Religia 

Cykl o życiu świętych i błogosławionych. Znajdą się w nim biografie męczenników, pustelników, 

misjonarzy, założycieli zakonów i duszpasterzy. Niektórzy są dobrze znani, inni pozostają anonimowi. 

09:10 

Spotkanie z Magdą Buczek 
Dla Dzieci, Program 

Prowadzi: Magdalena Buczek. Audycja o charakterze katechezy dla dzieci prowadzona przez 

założycielkę Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci Magdalenę Buczek. 

09:15 

Manna z NiebaPrzemienieni 
Dla Dzieci, Program 

Prowadzi: Ks. Michał Gławdel. Czy mogę się przemienić jak Pan Jezus? Gdy Pan Jezus był blisko swoich 

uczniów, wiele razy zdarzało się, że oni nie rozpoznawali w nim tego, kim naprawdę był: Boga. 

09:30 

Msza święta z Jasnej GóryTransmisja z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
Wiedza, Religia 

Transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

https://tv-trwam.pl/
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121258
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121259
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121260
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121261
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121261
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121264
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121265
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121266
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121266


10:40 

Siła modlitwy 
Film, Dokumentalny 

Historia Andrzeja Duffeka to świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej. W 

2003 roku gdański przedsiębiorca uległ poważnemu wypadkowi. To opowieść o wielkiej mocy modlitwy. 

12:00 

Anioł Pański z Ojcem Świętym FranciszkiemTransmisja z 

Placu św. Piotra w Watykanie 
Wiedza, Religia 

Transmitowana z Watykanu cotygodniowa modlitwa z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

15:00 

Wieś - to też Polska 
Wiedza, Inne 

Magazyn, który porusza istotne problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wypowiadają 

się rolnicy, przedstawiciele instytucji działających na rzecz obszarów wiejskich i politycy. 

16:10 

Koncert życzeń 
Rozrywka, Muzyka 

Prowadzi: Eryk Milarski, Katarzyna Wiercińska. Telewizyjny koncert życzeń to wspaniała okazja do 

złożenia życzeń w wyjątkowy sposób. 

16:35 

Misyjna Eucharystia w Gahunga, Rwanda 
Film, Dokumentalny 

Film opowiada o posłudze misyjnej oo. Karmelitów Bosych w Gahunga. 

17:00 

Gorzkie żale 
Wiedza, Religia 

Nabożeństwo odprawiane w czasie Wielkiego Postu, którego głównym elementem są pieśni o męce 

Pańskiej. Śpiewa Agata Marcewicz-Szymańska w akompaniamencie chóru. 

17:30 

Sól ziemiŻycie z artystą 
Rozrywka, Kultura 

Artyści to ludzie, którzy często żyją w swoim własnym świecie. Poświęcają cały swój wolny czas, aby 

móc tworzyć. Przyjrzyjmy się blaskom i cieniom życiu z artystą. 

17:55 

Poczet wielkich PolakówPor. Józef Dambek 
Wiedza, Historia 

Program przedstawiający sylwetki i czyny wielkich Polaków, mających wpływ na kształtowanie się 

Rzeczpospolitej. 

18:00 

Anioł Pański 
Wiedza, Religia 

Anioł Pański - modlitwa maryjna, w której rozważamy Zwiastowania Maryi i Wcielenia Syna Bożego, 

Chrystusa. Odmawiana jest o godz. 6.00, 12.00 i 18.00 przez cały rok z wyjątkiem okresu 

wielkanocnego. 

18:05 

Informacje dnia 
Informacje I Publicystyka, Wiadomości 

Serwis przygotowany przez reporterów TV Trwam prezentujący najnowsze informacje z kraju i ze 

świata. 

https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121268
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121270
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121270
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121275
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121277
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121554
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121279
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121280
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121281
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121282
https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.121283


18:15 

Rozmowy niedokończoneHeroizm tych, którzy zachowali 

się jak trzeba 
Informacje I Publicystyka, Program Publicystyczny 

Gość: Jacek Marian Pawłowicz - Wicedyrektor ds. Kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 

Politycznych PRL. 

19:25 

40 dni z modlitwąModlitwa i piękno przyrody 
Wiedza, Religia 

Prowadzi: o. Paweł Drobot CSsR. 40 kroków do żywej i skutecznej modlitwy. 

19:30 

Moja katolicka rodzinaŚw. Faustyna i Miłosierdzie Boże 
Serial, Animacja 

Seria filmów animowanych dla dzieci przybliżająca życie świętych i błogosławionych. 

20:20 

Różaniec 
Wiedza, Religia 

Codzienna modlitwa z udziałem widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja rozważających 

wspólnie najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa i Maryi. 

20:50 

Myśląc OjczyznaProf. Arkadiusz Jabłoński 
Informacje I Publicystyka, Inne 

Cykliczny program, którego nazwa pochodzi od tytułu poematu Karola Wojtyły napisanego w 1974 

roku. Felietoniści przedstawiają w audycji swoje refleksje na temat podstawowych spraw dotyczących 

narodu. 

21:00 

Apel Jasnogórski 
Wiedza, Religia 

Transmisja nabożeństwa poświęconego Maryi w intencji Kościoła i Polski z Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem pielgrzymów. 

21:40 

RetrospekcjaKobiety narodzone i nienarodzone 
Informacje I Publicystyka, Program Publicystyczny 

Program publicystyczny realizowany w oparciu o wybrane wypowiedzi naukowców, ekspertów i 

polityków. Dokonana selekcja pozwala zauważyć rzeczy istotne i ocenić doniosłość prezentowanych 

wydarzeń. 

21:55 

Wygrać z przeznaczeniem 
Film, Dokumentalny 

Mało znana historia 730 polskich dzieci - ofiar zsyłek syberyjskich z 1940 r. Razem z wojskiem przeszły 

przez Turkmenistan do Iranu. Rząd Nowej Zelandii zaoferował pomoc i zabrał je do Wellington. 

23:30 

Tam, gdzie Bóg płaczeHalleluya backstage 
Serial, Dokumentalny 

Brazylijski ewangelizacyjny festiwal corocznie gromadzi rzesze uczestników. To miejsce łączące pasję, 

entuzjazm, żywiołowości i pragnienia intensywnego przeżywania młodości z prawdziwym szczęściem. 

 

https://tv-trwam.pl/program-tv 
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[TYLKO U NAS] Dr n. med. T. Wasilewski: Metoda in vitro jest 
niegodziwością wobec początków ludzkiego życia – 

RadioMaryja.pl                             fot. pixabay.com    27 stycznia 2022 . Radio Maryja 

 

Pierwotnie medycyna szukała powodów choroby. Szukano powodów, następnie je eliminowano i dzięki temu pacjent 

wracał do zdrowia. Należy spojrzeć na człowieka całościowo, zdiagnozować, gdzie leży problem niepłodności pary, a 

następnie podjąć leczenie, by małżonkowie mogli począć dziecko w sposób naturalny – podkreślił dr n. med. Tadeusz 

Wasilewski, specjalista naprotechnologii i ginekologii, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. 

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Kraków ogłosił konkurs ofert na realizację metody in vitro dla par 

starających się o potomstwo. W ramach programu para, która się do niego zakwalifikuje, otrzyma 5 tys. zł na zabieg. 

„Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” ma ruszyć 

w połowie marca 2022 roku. Według zapowiedzi z dofinansowania będzie mogło skorzystać 200 par. Do sprawy 

odniósł się dr n. med. Tadeusz Wasilewski, założyciel pierwszej w Polsce kliniki leczenia niepłodności „NaProMedica”. 

– Niepłodność jest zjawiskiem, które mocno przybiera na sile i zdarza się bardzo często. Dlatego medycyna nie stoi w 

miejscu i szuka rozwiązań. W medycynie klasycznej proponowanym rozwiązaniem jest metoda in vitro. W tej metodzie 

bierze się tylko pod uwagę potencjał rozrodczy jajników, obecność macicy i dziesięć plemników. Kwestie związane z 

tarczycą, nerkami, wątrobą, przewodem pokarmowym i każdym innym układem kobiety i mężczyzny nie mają już 

znaczenia. Pierwotnie medycyna szukała powodów choroby. Szukano powodów, następnie je eliminowano i dzięki 

temu pacjent wracał do zdrowia. Należy spojrzeć na człowieka całościowo, zdiagnozować, gdzie leży problem 

niepłodności pary, a następnie podjąć leczenie, by małżonkowie mogli począć dziecko w sposób naturalny – podkreślił 

specjalista naprotechnologii. Gość „Aktualności dnia” zwrócił uwagę, że choć in vitro ma na celu poczęcie nowego 

życia, to sposób realizacji jest niegodziwy. 

– Metoda in vitro jest niegodziwością wobec początków ludzkiego życia. Jego realizacja odbywa się poza organizmem 

matki, co powoduje, że zarodki są narażone na śmierć. Definicja początków ludzkiego życia jest  „przejechana walcem” 

i nikt się z nią nie liczy. W in vitro liczy się tylko cel, którym jest chęć posiadania dziecka. Powtarzam swoim pacjentom, 

że cel jest szczytny, ponieważ chodzi o poczęcie dziecka. Trzeba jednak zawsze zachować ważną zasadę, a mianowicie 

nie można nikomu po drodze robić krzywdy – powiedział ginekolog. 

Dr n. med. Tadeusz Wasilewski zwrócił również uwagę na etyczny wymiar poczęcia dziecka. 

– To Bóg dał i zadał nam życie. Musimy realizować je w sposób właściwy i godziwy. My, katolicy, wiemy, że początek 

ludzkiego życia jest wielkim darem od Boga – przypomniał gość Radia Maryja. 

Dla małżeństw mających problem z poczęciem dziecka istnieje alternatywa, którą jest naprotechnologia. Jest to 

metoda rozpoznawania i leczenia niepłodności, która wykorzystuje specjalistyczną wiedzę medyczną m.in. z zakresu 

ginekologii, endokrynologii i alergologii. Z metody mogą skorzystać wszystkie małżeństwa mające problem z 

poczęciem dziecka. 

– Rozpoczynając pracę w zakresie naprotechnologii, bardzo często słyszałem, że jestem złodziejem czasu 

prorekreacyjnego. Mówiono mi, że zabieram czas kobietom, które starają się o dziecko. Dziś odbijam piłeczkę, bo 

rozwijam medycynę niepłodnościową, szukam przyczyn i podaję narzędzia, które neutralizują problemy z zajściem w 

ciąże. Program in vitro jest hamulcem w rozwoju medycyny, która szuka przyczyn i próbuje je likwidować – zaznaczył 

ginekolog. 

Specjalista naprotechnologii zwrócił uwagę, że skuteczność in vitro wynosi ok. 60 proc., natomiast w przypadku 

ochronnej medycyny prokreacyjnej w tym samym czasie skuteczność mieści się w granicach 60-80 proc. 

– Różnica tych 20 proc. polega na użyciu bardzo precyzyjnej techniki operacyjnej. Narzędzie w leczeniu niepłodności 

jest bardzo ważne – powiedział dr n. med. Tadeusz Wasilewski. 
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27 stycznia 2022 - Radio Maryja - fot. pixabay.com 

Środowiska aborcyjne próbują wykorzystywać śmierć do promocji tzw. aborcji na życzenie. Tragedia nie 
ma nic wspólnego z zakazem tzw. aborcji eugenicznej i ochroną dzieci podejrzanych o chorobę. Wiemy, że 
jedno z dzieci było zdrowe, a drugie zmarło. Patrząc od strony tych faktów, to nawet przed wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego sprawa nie miałaby związku z tzw. aborcją eugeniczną, bo nie dotyczyła dziecka 
podejrzanego o chorobę. Mam wrażenie, że dla lobby aborcyjnego fakty się nie liczą, bo skoro można 
nakręcić emocje społeczne przeciwko ochronie życia, to próbuje to robić. 

– To, co dzieje się wokół śmierci Pani Agnieszki jest bardzo smutne. Na podstawie informacji, które mamy, 
widzimy, że środowiska aborcyjne próbują wykorzystywać śmierć do promocji tzw. aborcji na życzenie. 
Tragedia nie ma nic wspólnego z zakazem tzw. aborcji eugenicznej i ochroną dzieci podejrzanych o 
chorobę. Wiemy, że jedno z dzieci było zdrowe, a drugie zmarło. Patrząc od strony tych faktów, to nawet 
przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sprawa nie miałaby związku z tzw. aborcją eugeniczną, bo nie 
dotyczyła dziecka podejrzanego o chorobę. Mam wrażenie, że dla lobby aborcyjnego fakty się nie liczą, bo 
skoro można nakręcić emocje społeczne przeciwko ochronie życia, to próbuje to robić – mówiła prawnik. 

Gość Radia Maryja przypomniała fakty dotyczące tragicznej śmierci pani Agnieszki. 
– Pani Agnieszka była w pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej. Wiemy, iż jedno z dzieci zmarło tuż przed 
Bożym Narodzeniem, a kilka dni później zmarło drugie dziecko. 31 grudnia obydwoje zmarłych dzieci 
zostało usuniętych z jej ciała. Niestety niecały miesiąc później zmarła pani Agnieszka. Teraz zaczynają się 
manipulacje, które zaczynają na potężną skalę krążyć w mediach społecznościowych. Rodzina oskarża 
lekarzy, że źle traktowali panią Agnieszkę jeszcze przed śmiercią pierwszego dziecka i zwlekali z indukcją 
porodu martwego dziecka. Rodzina wskazuje, iż czekano dwa dni po śmierci drugiego dziecka na to, żeby 
martwe dziecko się urodziło – powiedziała psycholog. 

– W przypadku tragedii, jaką jest śmierć jednego z bliźniąt, wskazaniem medycznym jest postawa 
wyczekująca, czyli monitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka, które żyje. Nie jest wskazaniem 
medycznym, żeby lekarze natychmiast robili cesarskie cięcie – dodała. 
Tragiczna śmierć pani Agnieszki jest wykorzystywana instrumentalnie do promocji tzw. aborcji na życzenie. 
– Nawet gdyby w ustawie aborcyjnej był zapisany całkowity zakaz tzw. aborcji, to ratowanie życia matki w 
ciąży, które jest zagrożone, byłoby jak najbardziej możliwe. Nie byłoby najmniejszego problemu prawnego. 
(…) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przypadków dzieci z podejrzeniem wad rozwojowych. W 
tym przypadku jedno dziecko było martwe, a drugie było zdrowe. To jest kompletnie inna sytuacja od tej, 
której dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego – podsumowała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=484815036339601&id=100044333264548 

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem Magdaleny Korzekwy-Kaliszuk można odsłuchać -  [tutaj].
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W KANADYJSKIM „MASOWYM GROBIE”                                    

NIE ZNALEZIONO ŻADNYCH CIAŁ 
https://www.catholicarena.com/latest/2022/1/18/no-bodies-found-at-canada-hoax-site 

Kiedy w połowie XX wieku Komunistyczna Partia Chin próbowała powstrzymać wzrost 
wiary chrześcijańskiej , trudno było jej przekonać katolików, że ich przekonania są nie 

do pogodzenia z byciem patriotycznym Chińczykiem. Będąc komunistami, łatwo było 
im kłamać na temat tego, czego potrzebowali, aby uzyskać efekt końcowy. 

Wymyślili dwa główne kłamstwa, którymi oskarżyli katolików. Jednym z nich było 

to, że ich wiara była formą imperializmu, a drugim było to, że zakonnice, 

które opiekowały się biednymi dziećmi w Chinach, były w rzeczywistości 
winne dzieciobójstwa i masowych mordów. 

Te same zarzuty postawiono Kościołowi irlandzkiemu w 2018 r., ponieważ 

Kościół został nazwany Imperialistami pomimo Brytyjczyków, a nie Kościoła, 
który założył Pralnie Magdaleny, a zakonnice, które przez dziesięciolecia 

zajmowały się dziesiątkami tysięcy niechcianych dzieci, zostały oskarżone o 

pochowanie 800 dzieci w szambo, bez dowodów. Nigdy nie znaleziono 

żadnych ciał, nigdy nie przeprowadzono żadnych wykopalisk, a 

dowody przeciwne wielokrotnie obaliły to twierdzenie, nawet gdy 

Irlandia osiągnęła rekordową bezdomność wśród dzieci w 2022 

r. pod rządami obudzonego reżimu. 

W Kanadzie te same zarzuty zostały poparte w zeszłym roku 
przez media, które sprowokowały podpalenia kościołów na równi 
z tymi bezpośrednio poprzedzającymi hiszpańską wojnę domową.  

Twierdzono, że duża liczba dzieci została pochowana w „masowych 

grobach”. Jedną z interesujących rzeczy w tym twierdzeniu było to, że nie 
było możliwości, aby ktoś mógł umrzeć w tym czasie, chyba że został 
zamordowany, a kościół został postawiony w obliczu absurdalnych 
oskarżeń, jak to miało miejsce w Irlandii. „Cmentarz” stał się „masowym 
grobem”, który następnie stał się „dzieciami zamordowanymi i 
wrzuconymi do masowego grobu”. Pomimo wysokiej śmiertelności wśród 
biednych ludzi w tym czasie, pomimo faktu, że dzieci uczęszczały tylko do 
szkół rezydencyjnych, ponieważ panowała wówczas straszna bieda, 
katolików w jakiś sposób przypisywano porwanie tych dzieci. 

Teraz nowy artykuł stał się wirusowy po obaleniu mitu o tym, co rzekomo 
miało miejsce na tej stronie. Zauważa, że ze wszystkich ludzi to Chiny 
kontynuowały tę narrację na szczeblu ONZ. 

Zawiera podsumowanie, które zadaje te same pytania, które należy 
zadać w odniesieniu do zarzutów, że 800 niemowląt zostało wrzuconych 

https://www.catholicarena.com/latest/2022/1/18/no-bodies-found-at-canada-hoax-site


do szamba w budynku, w którym się nimi opiekowano i gdzie zakonnice 
regularnie otrzymywały darowizny w postaci trumien, a nawet miały na 

miejscu pomocnika. budować trumny. Podsumowanie brzmi: a trudno 
uwierzyć, że wstępne poszukiwania rzekomego cmentarza lub zbiorowego 
grobu w sadzie jabłkowym na terenie rezerwowym w pobliżu szkoły 
mieszkalnej w Kamloops mogły doprowadzić do takiej spirali twierdzeń 
popieranych przez rząd kanadyjski i powtarzanych przez środki 
masowego przekazu na całym świecie świat. Daje straszne i uproszczone 
wrażenie skomplikowanych zagadnień z historii Kanady. Ekshumacje 
jeszcze się nie rozpoczęły i najwyraźniej nie znaleziono żadnych 
szczątków. Wyimaginowane historie i emocje przeważają nad dążeniem 

do prawdy. Czy na drodze do pojednania nie jest najlepszym sposobem 
szukania i mówienia całej prawdy, a nie celowego tworzenia sensacyjnych 
mitów?  Zachęcamy wszystkich do przeczytania tej analizy, która oferuje 
aktualny wgląd w ten histeryczny zestaw nieprawd. 

W Kamloops nie znaleziono ani jednego ciała 
— recenzja Dorchester                                                          
- https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-
kamloops-not-one-body-has-been-found 

Gdzie są szczątki dzieci pochowanych w 
indyjskiej szkole rezydencyjnej Kamloops po 
siedmiu miesiącach oskarżeń i donosów? 
Kanadyjska prasa właśnie uhonorowała dzieci ze szkół rezydencyjnych tytułem 
„Osoby Roku 2021”. Ogromna historia medialna zeszłego lata wyrosła ze 
skanowania części witryny we wnętrzu Kolumbii Brytyjskiej, gdzie szkoła działała od 
1890 do 1978 roku. „Odkrycie” zostało po raz pierwszy zgłoszone 27 maja zeszłego 
roku przez Tk'emlúps te secwépemc Chief First Nation Chief Rosanne Casimir po 
antropolożce Sarah Beaulieu użył radaru penetrującego ziemię w poszukiwaniu 
szczątków dzieci rzekomo tam pochowanych. Jest młodą antropolożką, od 2018 
roku wykładowcą antropologii i socjologii na Uniwersytecie Fraser Valley. Jej 
wstępne sprawozdanie w rzeczywistości opiera się na depresjach i 
nieprawidłowościach w glebie sadu jabłoniowego w pobliżu szkoły, a nie na 
ekshumowanych szczątkach. Według naczelnika Kazimierza te „zaginione dzieci” 
reprezentują „nieudokumentowane zgony”. Ich obecność, jak mówi, od dawna była 
„wiedzą” w społeczności, a „niektórzy mieli zaledwie trzy lata”.[1] 

Z nowych badań ujawnionych na konferencji prasowej 15 lipca ubiegłego roku, 
antropolog ograniczył potencjalne odkrycie z 215 do 200 „prawdopodobnych 
pochówków”. Po „ledwie zarysowanym powierzchni” znalazła wiele „zakłóceń w 
ziemi, takich jak korzenie drzew, metal i kamienie”. „Zakłócenia wykryte przez 

https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found
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radar”, mówi, doprowadziły ją do wniosku, że miejsca „mają wiele sygnatur, które 
przypominają pochówki”. Ale nie może tego potwierdzić, dopóki miejsce nie zostanie 
wykopane – jeśli kiedykolwiek zostanie to zrobione. Rzecznik społeczności mówi, że 
pełny raport „nie może” zostać udostępniony mediom. [2] Dla szefa Casimira „nie 
jest jeszcze jasne, czy dalsze prace na terenie Kamloops będą obejmować 
wykopaliska”. 

„Odkrycie” Kamloopsa z 2021 r. wywołało wielką sensację w Kanadzie i za 
granicą. Opierając się na wstępnej ocenie i zanim odnaleziono jakiekolwiek szczątki 
lub sporządzono jakikolwiek wiarygodny raport, premier Justin Trudeau natychmiast 
odniósł się do „mrocznego i haniebnego rozdziału” w historii Kanady. [3]  Premier 
Kolumbii Brytyjskiej John Horgan powiedział, że był „przerażony i załamany”, gdy 
dowiedział się o miejscu pochówku z 215 dziećmi, które podkreśla przemoc i 
konsekwencje systemu szkolnego. [4] Kilka innych społeczności aborygeńskich i 
mediów następnie podało wzmianki o nieoznakowanych grobach. 

30 maja rząd federalny obniżył flagi na wszystkich swoich budynkach do połowy 
sztabowej. Później ustanowiono nowe święto ku czci „zaginionych” dzieci i osób, 
które przeżyły szkoły rezydencyjne. Spontanicznie na schodach kościołów w wielu 
miastach lub na stopniach legislatur ku pamięci małych ofiar umieszczano pęki 
butów i pomarańczowych koszul oraz inne akcesoria. W całym kraju kościoły były 
palone lub niszczone. Posągi zostały pomalowane sprayem i zburzone w pozornym 
odwecie za los dzieci. Posąg królowej Wiktorii przed legislaturą w Manitobie został 
zniszczony i rozebrany. Pomnik sir Johna A. Macdonalda, pierwszego premiera 
Kanady, w Montrealu, został przewrócony, a jego oderwana głowa z brązu 
symbolicznie toczyła się po ziemi.       

W następstwie nieuzasadnionych twierdzeń przywódców aborygeńskich, kilka 
mediów wzmocniło i rozreklamowało tę historię, twierdząc, że znaleziono ciała 215 
dzieci , dodając, że „tysiące” dzieci „zaginęło” ze szkół i że rodzice nie został 
poinformowany. Nienaruszone miejsca stały się nawet „masowymi grobami”, gdzie 
ciała były porzucane w nieładzie. 

Ta rzekoma „wiadomość” krążyła we wszelkiego rodzaju mediach, szarpiąc 
wizerunek Kanady i reputację za granicą. Pod tytułem „Straszna historia: masowy 
grób rdzennych dzieci zgłoszony w Kanadzie”, 28 maja New York Times , nawet po 
aktualizacji 5 października, donosił, że „Przez dziesięciolecia większość [sic] 
rdzennych dzieci w Kanadzie została zabrana ich rodziny i zmuszane do pójścia do 
szkół z internatem. Duża liczba [sic] nigdy nie wróciła do domu, a ich rodziny 
udzielały tylko niejasnych wyjaśnień lub wcale”. Społeczność tubylcza „znalazła 
dowody na to, co stało się z niektórymi z jej zaginionych dzieci: masowy grób 
zawierający szczątki 215 dzieci na terenie dawnej szkoły mieszkalnej”. [5] 

Fałszywe raporty 
TE FAŁSZYWE RAPORTY skłoniły Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka do przedstawienia sytuacji jako „pogwałcenia 
praw człowieka na dużą skalę”. ONZ wezwała władze kanadyjskie i Kościół katolicki 
do przeprowadzenia „dokładnego śledztwa w sprawie odkrycia masowego grobu 



zawierającego szczątki ponad 200 dzieci”  – ponownie, zanim jedno zweryfikowane 
ciało zostało ekshumowane. [6] Amnesty International domaga się ścigania osób i 
instytucji odpowiedzialnych za „szczątki”, które „odnaleziono” w Kamloops. [7] 

To z pewnością ironia losu, że Chiny ze wszystkich krajów — prawdopodobnie 
największy w historii przestępca praw człowieka — wezwały do przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie naruszeń praw człowieka przeciwko rdzennej ludności w 
Kanadzie w Trybunale Praw Człowieka ONZ w czerwcu 2021 roku. Żądanie to było 
wymagane tuż przed Kanadyjscy urzędnicy przeczytali oświadczenie zezwalające 
szefowi ONZ ds. praw człowieka na dostęp do Sinkiangu w celu zbadania 
bezprawnego przetrzymywania ponad miliona ujgurskich muzułmanów. Trudeau 
odpowiedział, że Kanada ma Komisję Prawdy i Pojednania, ale że „Chiny nie uznają 
nawet tego, że istnieje problem”. [8] 

Domniemani sprawcy tej „zbrodni” również robią wymówki: rządy, wspólnoty 
religijne, Konferencja Biskupów Katolickich. W czerwcu papież Franciszek wyraził 
swój ból z powodu „szokującego odkrycia w Kanadzie szczątków 215 dzieci” w 
Kamloops [9] i w wyjątkowym geście obiecał przyjechać do Kanady. Przywódcy 
aborygeńscy domagają się formalnych przeprosin, a niektórzy (w tym Rosanne 
Casimir) żądają, by Kościół zapewnił większe odszkodowania dla 
ocalałych. [10] Aby dowiedzieć się prawdy o nieoznaczonych grobach, rząd 
kanadyjski udostępnił w czerwcu kopertę o wartości 27 milionów dolarów na 
„oznaczenie i wyznaczenie miejsc pochówku oraz powrót do domu w razie 
potrzeby”. [11] 

Nigdy nie wskazując, że jest to tylko kwestia spekulacji lub potencjalności i że nie 
znaleziono jeszcze żadnych szczątków, rządy i media po prostu uwiarygodniają to, 
co w rzeczywistości jest tezą: tezę o „zniknięciu” dzieci z placówek opiekuńczych. 
szkoły. Od zarzutu „ludobójstwa kulturowego” zatwierdzonego przez Komisję 
Prawdy i Pojednania (TRC) przeszliśmy do „ludobójstwa fizycznego”, wniosku, który 
Komisja wyraźnie odrzuca w swoim raporcie. [12] A wszystko to opiera się tylko na 
nieprawidłowościach w glebie, które mogą być łatwo spowodowane przez ruchy 
korzeni, jak sama antropolog ostrzegała na konferencji prasowej 15 lipca. 

Według innego antropologa, Scotta Hamiltona, który w latach 2013-2015 pracował 
na cmentarzach szkolnych dla TRC, należy być bardzo ostrożnym przy korzystaniu 
z radaru penetrującego grunt, ponieważ gleba mogła zostać naruszona przez lata 
przez „teksturę osadową”. …niezgodności, utrudnienia lub puste przestrzenie 
wynikające z kultury”. [13] Projekt testowania gleby tą samą metodą w Brandon 
Residential School w Manitobie, który rozpoczął się w 2012 r. i został ponownie 
uruchomiony w 2019 r., nie przyniósł jeszcze żadnych rozstrzygających wyników. W 
czerwcu zespół badawczy pracuje nad zidentyfikowaniem 104 potencjalnych 
grobów i nadal musi skonsultować się z archiwami szkoły z internatem i 
przeprowadzić wywiady z osobami, które przeżyły. [14] 

 W swoim raporcie z 2015 r. TRC zidentyfikowało 3200 zgonów dzieci w szkołach z 
internatem. Co zaskakujące, nie udało się zarejestrować imienia jednej trzeciej 
dzieci (32%) lub połowy (49%) przyczyny zgonu. [15] Dlaczego jest tak wielu 
„bezimiennych” uczniów szkół z internatem? Według tom. 4 raportu, istnieją „istotne 



ograniczenia zarówno w jakości, jak i ilości danych, które Komisja była w stanie 
zebrać na temat zgonów w szkołach stacjonarnych”. [16] 

W rzeczywistości w każdym trymestrze dyrektorzy szkół podawali imiona uczniów 
uczęszczających do szkoły finansowanej przez rząd i podawali nazwiska wszystkich 
uczniów, którzy zmarli. Ale „w wielu przypadkach”, mówi Raport, dyrektorzy szkół po 
prostu informowali o liczbie dzieci, które zmarły w poprzednim roku, bez 
identyfikacji. Mogą też podać całkowitą liczbę uczniów, którzy zmarli od czasu 
otwarcia określonej szkoły, ale bez wskazania nazwiska, roku lub przyczyny 
śmierci. [17] 

Komisja uwzględniła wszystkich tych bezimiennych studentów w ogólnej liczbie 
zgonów studentów. Oznacza to, że zgony studentów można było 
policzyć dwukrotnie : zarówno w sprawozdaniu trymestralnym dyrektorów, jak iw 
ogólnym zestawieniu bez nazwisk. Komisja przyznała, że istnieje taka możliwość, iż 
niektóre zgony odnotowane w Imiennym Rejestrze mogą być również uwzględnione 
w Nienazwanym Rejestrze. [18] 

Ta oczywiście stronnicza metoda znacznie zwiększa liczbę zaginionych uczniów i 
faktyczny stan wiedzy o ich śmierci. I ta błędna informacja jest tym, co leży u 
podstaw założenia, że wszyscy nienazwani uczniowie zniknęli bez poinformowania 
rodziców i że szkoły brutalnie pochowały ich w masowych grobach. 

Jest prawdopodobne, że ta luka metodologiczna dotyczy lat przed 1950 r., ponieważ 
wskaźnik śmiertelności odnotowany przez Komisję w szkołach z internatem w latach 
1921-1950 (zgony nazwane i nienazwane) jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku 
kanadyjskiej młodzieży w ogólnej populacji w wieku pięciu lat do czternastu za te 
same lata. Ten wskaźnik śmiertelności wynosił średnio około czterech zgonów 
rocznie na każde 1000 młodzieży uczęszczającej do szkół. Ich śmierć była 
spowodowana głównie gruźlicą i grypą, kiedy Komisja mogła zidentyfikować 
przyczynę. 

Z drugiej strony, śmiertelność w szkołach stacjonarnych była w rzeczywistości 
porównywalna ze średnią kanadyjską w latach 1950-1965, ponownie dla młodzieży 
w wieku od pięciu do czternastu lat. [19] Ten spadek z poprzedniego okresu jest 
najprawdopodobniej wynikiem zaszczepienia szczepionkami, które miały miejsce w 
szkołach stacjonarnych, podobnie jak w innych szkołach kanadyjskich.                                                  
Zgony w szkole mieszkalnej w Kamloops 

KOMISJA wyraziła nadzieję, że dalsze dochodzenie w sprawie doniesień o zgonach 
w szkołach przemysłowych, a Rosanne Casimir powiedziała, że „istotne znaczenie 
ma identyfikacja tych zaginionych dzieci” w Kamloops. [20] Z radością ogłaszam 
tutaj, w THE DORCHESTER REVIEW, że zakończyliśmy badanie uzupełniające. 
Założona w 1890 roku z inicjatywy  wodza Shuswap  Louisa Clexlixqena (na zdjęciu 
poniżej), szkoła przemysłowa Kamloops była prowadzona przez kolejne pokolenia 
księży i braci Oblatów Maryi Niepokalanej oraz przez Siostry Św. Anny z 
Quebecu. Według szacunków Mathieu Perreaulta w La Presse (2 lipca 2021 r.) w 
latach pięćdziesiątych szkołę, liczącą około 500 dzieci, prowadziło czterech 
anglojęzycznych oblatów i 11 sióstr św. Anny . Uważał, że typowa szkoła z 
internatem prowadzona przez Kościół katolicki ma dwóch lub trzech oblatów, 
kilkanaście zakonnic i często setki dzieci. [21]  
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  Shuswap  Chief Louis Clexlixqen , założyciel Kamloops Residential School, który kochał i szanował O. Oblatów. 

W szkole rezydencyjnej Kamloops Narodowe Centrum Prawdy i Pojednania (NCTR) oficjalnie 
zarejestrowało imiona 51 dzieci, które zmarły w latach 1915-1964. [22] Udało nam się znaleźć informacje 
na temat tych dzieci z zapisów w Bibliotece i Archiwum Kanada oraz z aktów zgonu przechowywanych w 
Internecie przez British Columbia Archives Genealogy, które, jak się wydaje, nie były konsultowane przez 
badaczy NCTR. [23] 

Połączenie tych dwóch źródeł daje dobry obraz śmierci co najmniej 35 z 49 uczniów (dwa są 
duplikatami). [24] Siedemnastu zmarło w szpitalu, a osiem we własnej rezerwie w wyniku choroby lub 
wypadku. Cztery były przedmiotem sekcji zwłok, a siedem śledztw koronerów. Jeśli chodzi o miejsca 
pochówku, 24 spoczywa na ich macierzystym cmentarzu Indian Reserve, a cztery na cmentarzu Kamloops 
Indian Reserve. W przypadku pozostałych 49 dzieci brakuje informacji lub należy zapoznać się z pełnym 
aktem zgonu w BC Vital Statistics Agency. To jest dalekie od niezweryfikowanychtwierdzą, że władze 
przeoczyły lub w jakiś sposób zatuszowały ich śmierć, że rodzice nie zostali poinformowani lub szczątki 
nigdy nie wróciły do domu. Większość została poinformowana i większość wróciła do domu. 

Od 1935 roku Departament Spraw Indian narzucił specyficzną procedurę postępowania ze śmiercią 
studenta. Dyrektor szkoły z internatem musiał powiadomić agenta wydziałowego, który utworzył komisję 
śledczą złożoną z niego, dyrektora i lekarza, który zdiagnozował zgon. Rodzice muszą zostać 
poinformowani o dochodzeniu i mogli być obecni i złożyć oświadczenie. [25] 

Na przykład Kathleen Michel, lat 14, zachorowała 25 kwietnia 1937 roku i była leczona w szkole przez 
pielęgniarkę, która wezwała lekarza. 1 maja została przewieziona samochodem do Królewskiego Szpitala 
Śródlądowego w Kamloops. Była leczona przez lekarza, ale zmarła dwa dni później z powodu ostrego 
zapalenia nerek z przyczynami odry i dysfunkcji serca. W swoim raporcie lekarz nie stwierdził braków w 
opiece świadczonej w szkole z internatem. Ojciec został poinformowany o śledztwie, ale nie chciał być 
obecny. Niestety w protokole śledztwa nie podano, gdzie została pochowana. [26] 

ZNACZĄCE, że szkoła mieszkalna Kamloops znajduje się w samym sercu samego rezerwatu Kamloops – 
fakt, o którym nigdy nie informują rzecznicy Aborygenów ani media. Raport TRC stwierdza, że „we 
wczesnych latach systemu praktycznie wszystkie szkoły były prowadzone przez kościół [a] chrześcijański 
pochówek był normą w większości szkół”. Ponadto przylegający cmentarz przykościelny „może służyć jako 
miejsce pochówku uczniów, którzy umierają w szkole, a także członków społeczności lokalnej i samych 
misjonarzy”. [27] To właśnie wydarzyło się w Kamloops. Z naszych badań wynika, że czworo uczniów 
pochowanych jest na cmentarzu Orkiestry w rezerwacie, który znajduje się w pobliżu kościoła św. Józefa, 
niedaleko szkoły mieszkalnej. 

Przy tak blisko cmentarzu, czy to naprawdę wiarygodne, że szczątki 200 dzieci zostały potajemnie 
pochowane w masowym grobie, na samym rezerwacie, bez żadnej reakcji rady zespołu aż do zeszłego 
lata? Wódz Kazimierz stwierdza, że obecność szczątków dzieci była w gminie „znana” od dawna. Rodziny 
aborygeńskie są z pewnością tak samo zaniepokojone losem swoich dzieci, jak każda inna 
społeczność; dlaczego nic nie powiedzieli? Co więcej, jak można sądzić, że całe grupy religijnych 
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mężczyzn i kobiet, oddanych wysokim standardom moralnym, mogą spiskować w celu popełnienia tak 
nikczemnych zbrodni bez sprzeciwu i ani jednego demaskatora?    

Mając w pobliżu cmentarz Kamloops Reserve, czy to naprawdę wiarygodne, że szczątki 200 dzieci zostały 

potajemnie pochowane – na samym rezerwacie – bez żadnej reakcji rady zespołu aż do zeszłego lata?” 

Szkoła znajduje się również w pobliżu miasta Kamloops. Agenci Departamentu do Spraw Indian, ściśle monitorujący działalność szkoły, szybko 
zareagowaliby na informacje o zaginionych lub zmarłych dzieciach – o ile takie były. Wreszcie, jak widzieliśmy, prowincja wymagała wystawienia 
aktu zgonu dla wszystkich zmarłych osób. Na przełomie XIX i XX wieku Kolumbia Brytyjska nie była dzikim zachodem. Dzisiejszy badacz, który 
chce uzyskać akt zgonu każdego dziecka uczęszczającego do szkoły stacjonarnej Kamloops, może go uzyskać, wpisując nazwisko i datę zgonu na 
stronie British Columbia Genealogical Records. Tego typu badania są również możliwe w innych prowincjach. 

Zakończmy notatką na temat innego „bezimiennego pochówku” w pobliżu szkoły mieszkalnej, pierwszego narodu Cowessess (Marieval) w 
Saskatchewan, który wywołał kolejne fale wstrząsów w czerwcu zeszłego roku po ogłoszeniu w Kamloops. Działający od 1899 roku na odludziu, 
prowadzony był przez Oblatów i Siostry św. Józefa od św. Jacka. Poszukiwania powierzchni georadarem są tam bardziej zaawansowane, 
ponieważ odkryto 751 dobrze rozplanowanych grobów. Jak pokazał reporter CBC News, w rzeczywistości jest to po prostu katolicki cmentarz Misji 
Niepokalanego Serca Maryi w Marieval. 

Według księgi chrztów, ślubów i pochówków z lat 1885-1933 z pewnością znajdują się groby dzieci zmarłych w szkole rezydencyjnej, ale także 
wielu dorosłych i dzieci poniżej piątego roku życia z okolic. „Na tym cmentarzu, na tym cmentarzu była mieszanina wszystkich” – powiedziała 
mieszkanka Pearl Lerat i jej siostra Linda Whiteman, które uczęszczały do szkoły Marieval od końca lat czterdziestych do połowy lat 
pięćdziesiątych. Pearl powiedziała, że „rodzice sióstr, dziadkowie i pradziadkowie są tam pochowani wraz z innymi osobami spoza Pierwszego 
Narodu”, razem biali i tubylcy. Według innych mieszkańców mieszkających w pobliżu groby miały krzyże i nagrobki aż do lat 60. XX wieku, kiedy to 
ksiądz rzekomo je usunął, ponieważ cmentarz był w „strasznym stanie”. [28] 

Według historyka Jima Millera z University of Saskatchewan „szczątki dzieci odkryte w Marieval i Kamloops zostały pochowane na cmentarzach 
zgodnie z katolickimi obrzędami, pod drewnianymi krzyżami, które szybko się rozpadały”. „Drewniany krzyż był katolickim znacznikiem pochówku 
ubogich” – potwierdza Brian Gettler z Uniwersytetu w Toronto. [29] Cmentarze szkół mieszkalnych z drewnianymi krzyżami prawdopodobnie 
wyglądają jak obecny Cmentarz Rodzimych św. Józefa w rezerwacie Kamloops (patrz zdjęcie). 

  Zdjęcie: Czworo dzieci Kamloops, które zmarły w szkole z internatem, jest 

pochowanych na tym cmentarzu — na cmentarzu społeczności Aborygenów Kamloops (źródło: Ken Vavrhodt, Kamloops w tym tygodniu , 17 listopada 2020 

r .). Pokazany tu pomnik to pomnik  Shuswapa Louisa Clexlixqena , szefa od 1852 roku aż do śmierci w 1915 roku. Silny orędownik edukacji indyjskiej, pomagał 

Ojcom Oblatów w założeniu szkoły dziennej w rezerwacie Kamloops w 1880 roku i zainicjował budowę Szkoły Rezydencyjnej tam w 1890 roku. 

 Według raportu TRC cmentarz często służył jako miejsce kultu i pochówku uczniów, którzy zginęli w szkole, a także członków społeczności lokalnej 
i samych misjonarzy. Ponieważ cmentarze szkolnych domów mieszkalnych zostały opuszczone, zaniedbane, a nawet zapomniane po ich 
zamknięciu, zniknęły w tle. W wielu przypadkach były trudne do zlokalizowania lub były wykorzystywane do innych celów. [30] Komisja słusznie 
zaproponowała, aby były one dokumentowane, utrzymywane i chronione. 
Trudno uwierzyć, że wstępne poszukiwania rzekomego cmentarza lub zbiorowego grobu w sadzie jabłkowym na terenie rezerwowym w pobliżu 
szkoły mieszkalnej Kamloops mogły doprowadzić do takiej spirali twierdzeń popieranych przez rząd kanadyjski i powtarzanych przez środki 
masowego przekazu na całym świecie świat. Daje straszne i uproszczone wrażenie skomplikowanych zagadnień z historii Kanady. Ekshumacje 
jeszcze się nie rozpoczęły i najwyraźniej nie znaleziono żadnych szczątków. Wyimaginowane historie i emocje przeważają nad dążeniem do 
prawdy. Czy na drodze do pojednania nie jest najlepszym sposobem szukania i mówienia całej prawdy, a nie celowego tworzenia sensacyjnych 
mitów?  Uwagi 
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Jacques Rouillard jest emerytowanym profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu w Montrealu. 

 Don Bracken włączony25 stycznia 2022 
Dziękujemy za podanie tych informacji. Moja żona i ja odkryliśmy nasze korzenie Metis w ciągu ostatniej dekady (mam 56 lat, ona 47) i nigdy nie 
wiedzieliśmy zbyt wiele o szkołach stacjonarnych itp., poza ostatnimi mediami w ciągu ostatnich kilku lat… wydaje się to uzasadnione i teraz wiem, 
co zostało znalezione tutaj jestem zaniepokojony dzieleniem się tym z obawy przed odwetem ze strony tych, którzy mają topór do grindowania lub 
agendy inne niż ujawnienie prawdy o rzeczywistych ekshumowanych ciałach itp., ale to musi się wydostać, aby, miejmy nadzieję, stłumić tę falę 
marnowanie dolarów podatników… 

 Jan wł.24 stycznia 2022 

Prawda jest gdzieś tam. Nie znamy prawdy, jeśli nie ma wykopu „jabłkowego sadu”. To się nigdy nie wydarzy. 

 Joan Mcmillan wł.24 stycznia 2022 

Wreszcie ..od początku do końca tego czasochłonnego, marnującego pieniądze idiotycznego bzdury. Kiedy zobaczymy to w mediach… domyślam 
się… nigdy… przemysł „indyjski” bankrutuje Kanadę !! 

 Stephen Brown wł.22 stycznia 2022 

Dziękuję za ten raport. Kładzenie nacisku na odkrycie, jakie są fakty w pierwszej kolejności….. 
(zanim zrobi się publiczne reportaże) ograniczyłoby wiele histerycznych doniesień 
, które były przedstawiane jako fakty przez niegdyś wiarygodne agencje informacyjne, takie jak CBC. 

 Piotr wł.20 stycznia 2022 

Media nie zawiodły – spisały się doskonale – jako stronnicza, promująca narrację maszyna propagandowa 
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https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/author/bridgette-watson-1.4409089
https://tkemlups.ca/remains-of-children-of-kamloops-residential-school-discovered/
https://tkemlups.ca/remains-of-children-of-kamloops-residential-school-discovered/
https://www.theglobeandmail.com/authors/jana-g-pruden/
https://www.theglobeandmail.com/authors/mike-hager/
https://www.ctvnews.ca/more/ctvnews-ca-team/brooklyn-neustaeter-1.4493580
https://www.ctvnews.ca/politics/rachel-aiello-1.3561976
https://tkemlups.ca/press-release-kirs-missing-children-findings-but-a-fraction-of-investigation-and-work-need-to-bring-peace-to-families-and-communities/
https://tkemlups.ca/press-release-kirs-missing-children-findings-but-a-fraction-of-investigation-and-work-need-to-bring-peace-to-families-and-communities/
https://www.thestar.com/news/canada/2021/07/02/religious-orders-in-residential-schools-is-a-quebecois-story.html
https://nctr.ca/residential-schools/british-columbia/kamloops-st-louis/
http://search-collections.royalbcmuseum.bc.ca/Genealogy
https://www.cbc.ca/news/indigenous/author/jorge-barrera-1.4359138


Mieszkanie w pobliżu terenów zielonych ma 

pozytywny wpływ na samopoczucie - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 

 

Jak sugeruje badanie, mieszkanie w obszarze miejskim z zielonymi przestrzeniami ma 
długotrwały pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne ludzi. Przeprowadzka na zielone 
tereny przyniosła badanym osobom trwał pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Zmiana 
ta ma długotrwały efekt, w przeciwieństwie do np. podwyżek płac i awansów, które tylko 
krótkoterminowo dawały impuls do działania. Dostęp do wysokiej jakości parków miejskich 
jest korzystny dla zdrowia publicznego. Ludzie żyjący w okolicy terenów zielonych wykazują 
mniej objawów depresji i lęków. Ludzie stają się szczęśliwsi: awans w pracy, podwyżka czy 
małżeństwo. Kłopot w tym przypadku pojawia się po około pół roku – wracają bowiem do 
swoich pierwotnych wartości, a takie zmiany nie czynią ich szczęśliwymi w dłuższej 
perspektywie. Istnieją dowody, że tacy ludzie mniej się stresują i lepiej się komunikują. 
Nie twierdzę, że jest to „magiczna pigułka”, która leczy wszystkie problemy, jednak może 
być ważnym czynnikiem pomagającym podejmować rozsądne decyzje – ocenia White. 
Tak więc wielu ludzi zgadza sie z naszymi spostrzeżeniami, jednak tak na prawdę, 

potrzebujemy zmian myślenia na szczeblu politycznym, aby pomóc w utrzymaniu dobrej 

jakości lokalnych terenów zielonych.

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/21474-mieszkanie-poblizu-terenow-zielonych-pozytywny-wplyw-samopoczucie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/21474-mieszkanie-poblizu-terenow-zielonych-pozytywny-wplyw-samopoczucie/


https://www.o2.pl/informacje/to-nie-zabawka-malutki-pies-robi-w-sieci-

absolutna-furore-6726220754262880a 

Pies zrobił furorę w sieci (Instagram)

 

Jezuita rapuje: Szukałem odpowiedzi, spotkałem 

Ignacego (deon.pl) 

  

  https://youtu.be/akWrnbOJT6U 

 

https://www.o2.pl/informacje/to-nie-zabawka-malutki-pies-robi-w-sieci-absolutna-furore-6726220754262880a
https://www.o2.pl/informacje/to-nie-zabawka-malutki-pies-robi-w-sieci-absolutna-furore-6726220754262880a
https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/jezuita-rapuje-szukalem-odpowiedzi-spotkalem-ignacego,1738460
https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/jezuita-rapuje-szukalem-odpowiedzi-spotkalem-ignacego,1738460
https://youtu.be/akWrnbOJT6U


https://deon.pl/kosciol/karmelitanki-bose-z-zakopanego-do-strozy-

powstaje-nowy-klasztor-karmelitanek,1828634 

 

                         

 

 

 https://deon.pl/wiara/adam-szustak-op-o-tym-co-oznacza-zony-niechaj-beda-

poddane-swym-mezom,1825718 

 

https://deon.pl/kosciol/karmelitanki-bose-z-zakopanego-do-strozy-powstaje-nowy-klasztor-karmelitanek,1828634
https://deon.pl/kosciol/karmelitanki-bose-z-zakopanego-do-strozy-powstaje-nowy-klasztor-karmelitanek,1828634
https://deon.pl/wiara/adam-szustak-op-o-tym-co-oznacza-zony-niechaj-beda-poddane-swym-mezom,1825718
https://deon.pl/wiara/adam-szustak-op-o-tym-co-oznacza-zony-niechaj-beda-poddane-swym-mezom,1825718


 

Górale:                                                       

 

        
https://youtu.be/UdAAnDv_Mqg 

     
https://youtu.be/3Rpu0SugUQ4 

 

Magurzanie w czerwcu 

śpiewają Litanię do 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 

Magurzanie w maju 

śpiewają Litanię do 

Najświętszej Maryji Panny 

https://youtu.be/UdAAnDv_Mqg
https://youtu.be/3Rpu0SugUQ4


 
 

Zespół Regionalny Magurzanie - V Czuwanie z 

PIEŚNIĄ - cz. 2 MĘKA: https://youtu.be/Xy9GLJMjhew 

 

VI Wielkopostne Czuwanie z PIEŚNIĄ – Zespół 

Regionalny Magurzanie: https://youtu.be/cAlg_xnaJQc

 

https://youtu.be/Xy9GLJMjhew
https://youtu.be/cAlg_xnaJQc
https://youtu.be/cAlg_xnaJQc


 
 

Cokolwiek w świecie jest wszystko marność - 

Zespół Regionalny Magurzanie:  https://youtu.be/jOFrWFacDQ8 

 

 
 

 

 

Jest drabina do nieba, Uwoz pobozny, 

Płaczcie Anieli:  https://youtu.be/95DfjgJkNu8  .   https://youtu.be/W2Ckqq7E2Rs     https://youtu.be/oUCtXBx_quQ   
 

https://youtu.be/jOFrWFacDQ8
https://youtu.be/95DfjgJkNu8
https://youtu.be/W2Ckqq7E2Rs
https://youtu.be/oUCtXBx_quQ


     

https://www.facebook.com/magurzanie/videos/czuwania-z-

pie%C5%9Bni%C4%85/393860397871709/?locale=nl_NL 

 

    
https://youtu.be/IiUWqbv3MYA

 

https://www.facebook.com/magurzanie/videos/czuwania-z-pie%C5%9Bni%C4%85/393860397871709/?locale=nl_NL
https://www.facebook.com/magurzanie/videos/czuwania-z-pie%C5%9Bni%C4%85/393860397871709/?locale=nl_NL
https://youtu.be/IiUWqbv3MYA
https://youtu.be/IiUWqbv3MYA


      https://youtu.be/VTuQyEfmjX8 
 
 

 
 

      
 
 
https://youtu.be/VPgqbK4LHrs 

 

Odgrywanie moji 

Odgrywanie moji 

https://youtu.be/VTuQyEfmjX8
https://youtu.be/VPgqbK4LHrs


 
 

DZIADY NOWOROCZNE Z ZARZECZA – 

kolęda w Beskidzie Żywieckim (film edukacyjny) 
https://youtu.be/VpOGpWPLJp8 
 

        
 

DZIADY ŻYWIECCY:   https://youtu.be/W9wDRs7Ecfw 

 

Dziady z Żywca - Zabłocia 

https://youtu.be/VpOGpWPLJp8
https://youtu.be/W9wDRs7Ecfw


      
 
 
 
https://youtu.be/5q4fPlIld7s 
 
 

       
 
https://youtu.be/HvH149gVRao 
 
 

     
 

Film „Górale Babiogórcy”:   https://youtu.be/HsEp7ATtCZc  

 

Legenda o Babiej Górze 

Kulasa 

Redyk 

https://youtu.be/5q4fPlIld7s
https://youtu.be/HvH149gVRao
https://youtu.be/HsEp7ATtCZc


 

Sezon Parad Gazdowskich za nami, co oznacza, że na tych wyjątkowych wydarzeniach spotkamy się dopiero w przyszłym roku. Tych, którzy już 

tęsknią, zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z największej tegorocznej Parady, która odbyła się w Zębie. Ślemy serdeczne pozdrowienia 

do wszystkich uczestników i widzów!:  https://youtu.be/cQ_2atfGMjM 

      

https://radioalex.com.pl/play/index.php?2022  .   https://onlineradio.pl/alex/               Net Radio:     https://www.allradio.net/radio/18299        
 

 

Radio Alex Radio net 

Parada Gazdowska 

https://youtu.be/cQ_2atfGMjM
https://radioalex.com.pl/play/index.php?2022
https://onlineradio.pl/alex/
https://www.allradio.net/radio/18299


    
https://youtu.be/MNbh7iBfoas 

 
 

Moja mała ojczyzna - kazanie ks. prof. J. Tischnera:  https://youtu.be/csZZ6Zs37bM 

Historia filozofii po góralsku wg księdza Józefa Tischnera:  https://youtu.be/1Z6_KR4IhRQ 

Józef Tischner Siedem grzechów głównych po góralsku:  https://youtu.be/Rlr8paZuI30   

Tischner opowiada kawał:  https://youtu.be/wNRXeyeCsIM 

 

Ks. Józef Tischner 

Ks. Zązel Władysław  

https://youtu.be/MNbh7iBfoas
https://youtu.be/csZZ6Zs37bM
https://youtu.be/1Z6_KR4IhRQ
https://youtu.be/Rlr8paZuI30
https://youtu.be/wNRXeyeCsIM


 
 

Rekolekcje Góralskie – Łącko: https://youtu.be/WvZOHKKldgc 

 

 
 

Kazanie ks. Władysława Zązla: https://youtu.be/9L4o6j2oR3Q 

 

 
 

Góralska Kolęda: https://youtu.be/XHLTFY8m5M0 
 

Ej, górol ci jo górol spod samiuśkich Tater!:  
 

https://youtu.be/xee-8zLf5EQ 
 

https://youtu.be/WvZOHKKldgc
https://youtu.be/9L4o6j2oR3Q
https://youtu.be/XHLTFY8m5M0
https://youtu.be/xee-8zLf5EQ


        
 
https://youtu.be/wykgUXBzlrs 
 

       
 
https://youtu.be/DT3IEaZZLt4 
 

 
 

góralskie kazanie: https://youtu.be/fZAQ5s-Vh2c   

 

wesele góralskie:  https://youtu.be/-W6jBL9bwnk 

 

https://youtu.be/wykgUXBzlrs
https://youtu.be/DT3IEaZZLt4
https://youtu.be/fZAQ5s-Vh2c
https://youtu.be/-W6jBL9bwnk


Jak powstało Zakopane 
 

Przed wiekami pod Tatrami rozciągała się gęsta puszcza. Najbliższe ludzkie osiedla były w dolinie rzek 

Białego i Czarnego Dunajca. W głąb puszczy zapuszczali się tylko myśliwi, bo zwierząt i ryb było 

mnóstwo. Górale jedynie patrzyli na szczyty gór. Jeden gazda z Szaflar, a wołali go Piotr, był ogromnie 

ciekaw, jak tam jest pod Tatrami? Postanowił osiedlić się pod Tatrami. W swoją wyprawę zabrał tylko 

trochę jedzenia i ciupagę. Po długim marszu Piotr dotarł na maleńką, leśną polanę przy potoku. 

Jest tu pięknie – tu zostanę, pomyślał Piotr. Następnego dnia Piotr zabrał się ostro do pracy. Rąbał las, 

suszył drzewo, a gałęzie i pnie palił, by ziemia była żyźniejsza. Gdy zgromadził odpowiednią ilość drzewa 

zbudował szałas, w którym zamieszkał. Na pozyskanej ziemi przez wyrąb drzewa uprawiał ziemniaki, 

owies, warzywa. Po pracy chodził na polowanie, łowił ryby w górskich potokach. Był szczęśliwym 

człowiekiem. Polanę, na której gazdował Piotr, ludzie z okolicznych wiosek nazywali „Kopana”, a gazdę 

Piotra okrzyknięto Gąsienicą, a to z powodu pasiastego odzienia, w którym chodził. Później ludzie mówili, 

że Gąsienica siedzi na „Za kopane”. A z czasem przyjęła się nazwa Zakopane. I tak już zostało. Pewnego 

dnia odwiedził Piotra jego najstarszy brat Jędrek. – Jak Ci się gazduje? spytał młodszego brata. Dobrze, 

mam swój szałas, małą gazdówkę, poluję na zwierzęta, łowię ryby. Jest tu pięknie! Tu już zostanę! – 

odpowiedział Piotr. Baby nie masz powiedział Jędrek. A skąd ja tu babę znajdę? spytał Piotr. W naszej wsi 

jest piękna dziewka o imieniu Kasia, może wziąłbyś ją za żonę? Piotr z Jędrkiem poszli do wsi. Kasia 

okazała się śliczną dziewczyna, a i Piotr spodobał się Kasi. Rodzice ich pobłogosławili i wyprawili wesele. 

Młodzi zamieszkali w szałasie u Jędrka w Zakopanem. Po dwóch latach przyszedł na świat syn Szymon, 

później urodził się Paweł i córki Marysia i Hania. Synowie Szymon i Paweł byli myśliwymi i budorzami. 

Córki pomagały w domu i pięknie szyły i haftowały góralskie odzienia. Z czasem dzieci Piotra i Kasi 

założyli własne rodziny. I tak ród Gąsieniców się rozrastał. Wszyscy zwali się Gąsienice – postanowili więc, 

że będą dobierać sobie przydomki, po których można ich będzie odróżniać. W Zakopanem były rodziny 

Gąsieniców: Danieli, Kasprusi, Szymoszków, Bednarzy, Szostaków i wiele jeszcze innych. 

Do dziś się mówi, że w Zakopanem kapusta nie urośnie, bo za dużo jest Gąsieniców. 

 

https://ezakopane.pl/turystyka/tatry
https://ezakopane.pl/turystyka/historia-zakopanego
https://ezakopane.pl/zakopane


 
 

Nuty zbójnickie:   https://youtu.be/492PbQIK1Gg  .   https://youtu.be/n7u8ootcqPc     

 

 
 

Zbójnicki - Muzyka góralska:  https://youtu.be/02zTphC6Bvs 
 

Taniec Zbójnicki: https://youtu.be/NTRngq0sZ4c      

Zbojnicki-Hej Cyrwono: https://youtu.be/5m7b1Eu7vx4 
 

Zbójnicki - "Watra":  https://youtu.be/sgnZ7htD8A4 

Zbóje "Znów nieprzespana noc":   https://youtu.be/26-k6DYZgKc 
 

https://youtu.be/492PbQIK1Gg
https://youtu.be/n7u8ootcqPc
https://youtu.be/02zTphC6Bvs
https://youtu.be/NTRngq0sZ4c
https://youtu.be/5m7b1Eu7vx4
https://youtu.be/sgnZ7htD8A4
https://youtu.be/26-k6DYZgKc


TAJEMNICE TATR, ZBÓJNICKA LEGENDA 

Nazywano ich „zbójnikami”, „beskidnikami”, czy też w Bieszczadach „tołhajami”. Zbójnik musiał posiadać wiele 
nieprzeciętnych cech charakteru. Miał być silny, sprytny i przebiegły, odważny aż do szaleństwa i obdarzony ogromną 
siłą. Zabierał bogatym, a dawał biednym. Wyróżniał się strojem, bronią i pewnością siebie. Czy rzeczywiście tak było? 
Opowiemy o tatrzańskich zbójnikach – z jednej strony obrońcach wolności, ale też brutalnych łupieżcach. 

Najsłynniejszym karpackim zbójnikiem był oczywiście Juraj Jánošík (1688-1713) z Terchovej, położonej w górach 
Małej Fatry na Słowacji, nieopodal Żyliny. Ten niezły żołnierz, wziął udział w powstaniu Rakoczego. Potem poznał 
Tomasza Uhorczika, herszta zbójników, któremu pomógł uciec z więzienia i przystał do jego towarzystwa. Było to w 
roku 1710, kiedy Janosik miał 22 lata. Rok później został harnasiem i atakował kupców, podążających szlakiem 
polsko-węgierskiego pogranicza, ludzi zamożnych, plebanów, karczmarzy i innych. W Tatrach nigdy go nie było. 
Schwytany zimą w roku 1713 został stracony przez powieszenie na haku za żebro w Liptowskim Mikulasza. Jakie życie 
taka śmierć. Okrutny był koniec zbójników. Był to żywot krótki, obrosły w szaleństwo, okrucieństwo, ale zawsze 
kończył się tak samo. Dla przywódcy – czyli harnasia, przeznaczony był hak, dla pomniejszych zbójników stryczek. 
Niektórych łamano kołem i ćwiartowano. Taka była kara za zbójnicki proceder. Zawsze tak ostra i okrutna, by miała 
przestrzec innych przed pójściem za bucki. 

Na Podhalu w dawnych czasach nie brakowało zbójników. Dodatkowego kolorytu Tatrom dodaje właśnie zbójnicka 
legenda. I chociaż w tych najwyższych górach Polski i Słowacji nie było nigdy Janosika, to lokalni zbójnicy także byli 
słynni. Wojtek Mateja, Tylka, Kubiniec, Suleja i inni. Oni też mieli w tych górach i dolinach zakopywać skarby, o 
których pisał potem Eljasz Radzikowski. W zakopanych kotlikach pełno było złotych i srebrnych monet. Ponoć młody 
juhas na Goryczkowej Przełęczy znalazł taki zbójnicki kotlik. Legenda legendą, ale zbójnickie znaki znajdziemy nieco 
powyżej Bramy Kraszewskiego, w żlebie rozpoczynającym dolinę Pod Wysranki. Do bram tej dolinki, stanowiącej 
wschodnie odgałęzienie Doliny Kościeliskiej dojdziemy po drodze do Jaskini Mroźnej. Niestety, widać tylko jej mały 
fragment. Dalej jest rezerwat i wstęp jest zabroniony. I właśnie w dolnym fragmencie tej dolinki wycięte na skałach 
były nazwiska kościeliszczańskich zbójników: Tylka, Kubiniec i Jan Staszel, oraz tajemniczy, a mocno zachęcający 
napis: „Sukaj a najdzies”, co oznacza „szukaj a znajdziesz”. Zbójnickie znaki w tej dolinie to norma, bo ponoć 
Zbójnickie Okna były pełne zbójów, którzy stąd mieli znakomity wygląd na dolinę. W tym rejonie występują inne 



zbójnickie nazwy: Zbójnicka Igła, Zbójnicka Turnia, Niżni i Wyżni Zbójnicki Przechód. Dzisiaj o nich wspominają tylko 
przewodnicy tatrzańscy, zwłaszcza ci, którzy lubują się w tego typu opowieściach. Na Słowacji jest też Zbójnicka chata 
– znane schronisko w Dolinie Staroleśnej, a  w wielu karczmach u naszych południowych sąsiadów znajdziemy 
informację, że z pewnością bywał tutaj słynny Juraj Janosik. Największe nasilenie zbójnictwa miało miejsce w XVII i 
XVIII wieku. Od roku 1830 zbójnictwo zaczęło powoli zanikać. Zniknęło z końcem XIX wieku. 

     

 Jednym z ostatnich zakopiańskich 
zbójników był słynny Wojtek Mateja,                                                                                 

który według dawnych dokumentów pochodził z Zakopanego lub z Czerwiennego. Zbójecki proceder uprawiał przez 
szereg lat w dość licznym „towarzystwie”. Opowiadał o tym niemniej słynny Sabała, który wspomniał kiedyś „jak 
Mateja okradł karcmę w Orawicach śpiewajęcy”. Zakopiański zbójnik napadał więc na dwory i karczmy, okradał 
baców z serów, a za ukradzione pieniądze, jak to prawdziwy zbójnik, urządzał pijatyki i zabawy. Ukrywał się w 
niewielkiej, reglowej Dolince ku Dziurze, gdzie w jaskini ponoć schował część zagrabionych kosztowności. Miał też 
piękną narzeczoną – Kaśkę, którą zwał pieszczotliwie Kacką. Do zaprzestania zbójnickiego procederu namawiał 
Mateję ksiądz Józef Stolarczyk: – A ja ci, Wojtuś powiadam, że kto chodzi poza bucki [na rozbój], zwykle na 
bukowej gałęzi kończy, a za twoją duszę ja odpowiadam przed Bogiem, przestań głupiej roboty, bo przyjdę do 
ciebie z bukową palicą i złoję skórę tak, że ci się musi rozboju odechcieć. Został w końcu schwytany i skazany na 
dziesięć lat więzienia. Zmarł w roku 1875 r. w więzieniu w Nowym Wiśniczu. Po jego śmierci rozgorzały wśród 
zakopiańskich młodzieńców zabiegi o rękę pięknej Kacki, ale wszystkie skończyły się nieszczęśliwie. Postać Wojtka 
Mateji znalazła się w naszej literaturze. Pisze o nim Tadeusz Malicki w opowiadaniu „Wojtek Mateja” (zbiór Ludzie z 
gór, Warszawa, 1939). Jego postać znajdziemy też w „Rodzie Gąsieniców” Józefa Kapeniaka. 

Najsłynniejszymi zbójnikami w Karpatach Zachodnich byli: Ondrasz czyli Ondraszek (1680-1715) z Beskidu Śląskiego, 
Jerzy Proćpak (1766-95) z Żywiecczyzny, Michał Wdowiec (Vdovec) – czyli Wdowczyk (1803-32) z Gemeru i 
najsłynniejszy z wszystkich Juraj Jánošík, znany w Polsce jako Janosik. W Bieszczadach Wschodnich legendarny był 
Dobosz. Na Podhalu bardziej znanymi zbójnikami byli: Tatar, Mateja, Gadeja, Marduła, Nowobilscy i inni. Za zbójnika 
podawał się także Sabała. Poświęcano zbójnikom konferencje naukowe, całkiem poważne książki i sporo także 
niepoważnych. Filmy i słuchowiska radiowe. Bo legenda, taka jak ich, jest na tyle atrakcyjna, że przetrwała do czasów 
nam współczesnych. I przetrwa dalej… 

Prawda o zbójnikach nie jest już tak piękna, jak ta legenda.  

Byli to ludzie często okrutni, mściwi i bezwzględni... Pojmanych nieszczęśników często zabijali. Torturowali 
okrutnie schwytanych ludzi. Zagrabionych bogactw wcale nie przekazywali biednym. Zakopywali je dla siebie. W 
naszych czasach z pewnością nie chcielibyśmy ich spotkać. Obrośli jednak legendą, którą ugruntował Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Marek Perepeczko, który tak znakomicie wcielił się w rolę Janosika i inni.  
https://youtu.be/frLPs9gra5M 
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Choć Pismo Święte podaje, że Jezus Chrystus narodził się w ubogiej stajni 
w Betlejem, to górale twierdzą inaczej. Według nich dzieciątko Jezus 
narodziło się wśród bydła, ale w góralskim szałasie. 
 

Sprawdzić gazdówkę: Święta Bożego Narodzenie to wyjątkowy czas, 
który spędza się w gronie rodziny i przyjaciół. Również w bardzo ciekawy, 
ale i niecodzienny sposób celebrują go górale. Jak podaje tradycja, każdy 
gazda w Wigilię musi iść sprawdzić swoją gazdówkę. Tą ową gazdówką w 
zimie jest las. To tam głowa rodziny zabiera swoich synów, gdzie szukają 
najbardziej dorodnego drzewka. – Takie świeżo ścięte drzewko 
przywożono do chałupy z lasa, a następnie przyozdabiano. 
Od samego rana gazdowie wyzierali, co by we Wigilię pierwszy do izby 
przyszedł chłop – opowiada Marcin Zubek, prezes zakopiańskiego 
Związku Podhalan.  Również zwyczajem góralskim jest przyozdabianie 
obory, boisk, szop tzw. podłaźnickami, czyli szpicami z choinek 
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zawieszonymi do góry nogami, aby narodzony Jezus przyszedł nie tylko 
do ludzi, ale i do zwierząt. Po wieczerzy wigilijnej każdy gospodarz to, co 
zostało ze stołu zanosił do obory i dawał do spróbowana swoim 
zwierzętom. – Tak samo czy to krowom, owcom, koniom zawsze dajemy 
opłatek, bo jak wiadomo, Jezus przyszedł na świat w takiej góralskiej 
szopie między owieckami – dodaje pan Marcin. – I dlatego śpiwomy w tej 
nasej góralskiej pastorałce: „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził. 
Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził”. 
  
Owies na szczęście: Oczywiście każda rodzina na Pasterkę szła ubrana 
w piękne ludowe stroje, gdzie już w całej okazałości śpiewano 
narodzonemu Jezusowi. Już po Pasterce wszyscy się nawzajem 
odwiedzali, jak to jest w jednej przyśpiewce podhalańskiej: „wspólnik 
wspólnika swojego, wtenczas Chrysta zrodzonego”. Szczególnie 
kawalerowie szli ku swoim sympatiom, wybrankom serca na tzw. podłazy. 
Ci zaś, którzy ich jeszcze nie mieli, chodzili od domu do domu w 
poszukiwaniu tej jedynej, śpiewając kolędy. Również starsi chodzili z 
kolędą, składając sąsiadom życzenia i podsypywali ich owsem na 
szczęście. I tak ten wysypany owies należało pozostawić do drugiego dnia 
świąt, bo jak wiadomo w Boże Narodzenie izby sprzątać nie wypada. – 
Jednak jak gaździna była bardziej zaradna, to i w św. Szczepana do 
chałupy potrafiła wpuścić kury, co by ten owiec troche żdziubały, żeby 
było go mniej. Następnie ten owies brało się w drugi dzień świąt do 
kościoła, do poświęcenia, aby Chrystus błogosławił domowi na cały rok – 
opowiada Marcin Zubek. 
Góralskie śpiewanie i garnie: Ważnym elementem góralskiego 
świętowania jest śpiew i kolędowanie. W każdym podhalańskim domu się 
kolęduje w rodzinnym gronie. Szczególnymi przekazicielami tej radosnej 
nowiny z narodzenia są kolędnicy. – W każdej chałupie oni zakolędowali, 
życzenia złożyli, by później dostać od gospodyni cukierki i pierniki, a 
casem i jakiego dudka – dodaje pan Marcin. Te tradycje przekazuje się z 
pokolenia na pokolenie i tak one trwają po dziś dzień. Dlatego górale 
dalej utrzymują, że Jezus narodził się na Podhalu i wciąż mu śpiewają: 

„Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził.                                  
I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik.                           
Hej kolęda, kolęda!”.  

 



Jak Poniezus urodził się pod Giewontem: 
https://owczarek.blog.polityka.pl/2006/12/21/jak-poniezus-urodzil-sie-pod-giewontem/ 

Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził, 
Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził 
I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik. 
Hej, kolęda, kolęda! 

Tak sie w nasyk górak w cas Bozego Narodzenia śpiewo. Co za herezja! – 
mógłby ftoś sie oburzyć – przecie Ewangelia wyraźnie pado, ze Poniezus 
narodził sie w Betlejem, nie pod Giewontem! A tymcasem to zodno 
herezja nie jest. Herezjom natomiast byłoby zarzucanie herezji tej 
kolędzie. Bo w casak biblijnyk Giewont wznosił sie nie nad Zakopanem, 
ino… nad Betlejem! A najlepsym na to dowodem jest fakt, ze słowo 
Giewont do zodnego polskiego słowa nie jest podobne. Do jednego 
hebrajskiego zaś jest – „gaawa” to po hebrajsku „wyniosły”. No i jak 
bedziecie w Zakopanem, to poźrejcie na Giewont – cyz nie wyglądo on 
dumnie i wyniośle? 

Wierch ten był niemym świadkiem przybycia Matki Boskiej ze świętym 
Józefem do Betlejem. Poziroł z wysoka, jak oboje próbowali znaleźć 
nocleg w tym najlichsym mieście Judy. Ale co trafiali oni na jakom 
gospode, to na drzwiak był wywiesony napis: „Wolnych miejsc brak. 
Przepraszamy”. Kie dosli do kolejnej gospody i po roz kolejny uwidzieli 
ten sam napis, zdesperowany święty Józef zapukoł do drzwi. Otworzył mu 
sam oberzysta. 
– Pokwolony – pedzioł święty Józef. – Na pewno nimo u wos wolnyk 
miejsc? 
– A co zeście myśleli! – warknął oberzysta, bo kie widzioł ubogo odzianyk 
podróznyk, to nie widzioł potrzeby bycia uprzejmym. – Na tydzień przed 
Sylwestrem to jo zawse mom komplet! Trza było dokonać rezerwacji pół 
roku temu! 
– Pół roku temu to ani Matka Bosko, ani jo nie wiedziołek, ze cysorz 
wymyśli se spis ludności.. – zacął tłumacyć święty Józef. 
– Cooo? – przerwoł Józefowi oberzysta – Ta osoba wom towarzysąco to 
jest Matka Bosko? W takim rozie wy pewnie jesteście świętym Józefem? 
– Zgadliście, panocku – przytaknął święty Józef. 
– O, krucafuks! – zawołoł oberzysta łapiąc sie za głowe – Myślicie, ze jo 
nie wiem, ze Herod całej wasej Świętej Rodziny nie lubi? Nie fce mieć 
kłopotów! Wynoście sie! Jak by co, to ani wyście mnie nie widzieli, ani jo 
wos. Dowidzenia! 

https://owczarek.blog.polityka.pl/2006/12/21/jak-poniezus-urodzil-sie-pod-giewontem/


Oberzysta z takim hukiem zatrzasnął drzwi, ze zaroz syćka goście 
gospody sie zbiegli skarząc sie na hałasy i krzycąc, ze juz nigdy więcej do 
tej nory nie przyjadom, skoro nie mozno tutok w cisy i spokoju odpocąć. 
– I co teroz, święty Józefie, zrobimy? – spytała Matka Bosko. – Została 
w Betlejem jesce jako gospoda? 

Święty Józef wyciągnął z torby podróznej plan Betlejem. Przyjrzoł sie 
temu planowi, a potem pedzioł: 
– Ta była ostatnio. Przynajmniej na tym planie, cok go w biurze podrózy 
w Nazarecie dostoł, zodnej inksej gospody nie widze. 
– To ka bedziemy nocować? – zmartwiła sie Matka Bosko. 

Święty Józef rozejrzoł sie wokół i zatrzymoł wzrok na skąpanym w blasku 
zachodzącego słonka Giewoncie. 
– Poźrej, Matko Bosko, jako pikno góra! – zawołoł zakwycony, zabocując 
na kwile o kłopotak z noclegiem. 
– Ano, pikno! – zgodziła sie Matka Bosko. – Ino wydaje mi sie, ze na jej 
wierchu powinien stać krzyz. 
– Krzyz? A to cemu? – zdziwił sie święty Józef. 
– Sama nie wiem – pedziała Matka Bosko. – Ale tak mi sie jakoś widzi, ze 
powinien. 
– W kozdym rozie – pedzioł święty Józef – jo se myśle, ze trza póść ku tej 
górze. Moze znajdzie sie w niej jakosi grota, we ftórej dałoby sie spędzić 
noc? 

No i rusyli ku Giewontowi. Kie znaleźli sie na przedmieściak Betlejem, 
droge zastąpił im nagle jakiś chłop w cornym filcowym kapelusu 
z piórkiem. Ubrany był w cuche i cyfrowane portki, a na nogak mioł 
kierpce, ftóre chyba casy króla Dawida bocyły. 
– Scynść Boze! – powitoł podróznyk nieznajomy. – Noclegu sukocie? 
– Ano, sukomy – pedzioł święty Józef. – Ale w betlejemskik gospodak 
syćkie miejsca zajęte. 
– O! To mocie scyście, zeście na mnie trafili! – uciesył sie chłop 
w filcowym kapelusu. – Mom takom piknom stajenke z widockiem na 
Giewont. Drzwi sie nie domykajom, więc zimno do środka leci, ale jak ftoś 
nie jest zmarźlok, to przezyje. Dlo dorosłyk miejsca do spania na klepisku, 
dlo dzieci – w złóbku. Stajenka wyposazono jest w woła i osiołka. Jednym 
słowem – agroturystyka pełnom gębom! 
– A kielo bierecie za nocleg? – spytoł święty Józef. 
– Jak dlo wos – po denarze od osoby za noc – pedzioł chłop w filcowym 



kapelusu. 
– Po denarze? – zastanowił sie święty Józef. – To nie tanio. W winnicy 
cały dzień trza pracować, coby telo zarobić. 
– To zalezy – pedzioł chłop w filcowym kapelusu. – Casem wystarcy ino 
jeden wiecór. 
– Nie wiem, cy mom jesce choć denara – zafrasowoł sie święty Józef. – 
Spytom Matki Boskiej, cy nimo jakik dutków. 
– Matki Boskiej? Cy to znacy, ze wy jesteście świętym Józefem? – spytoł 
chłop w kapelusu syroko otwierając ocy. 
– Tak, ze mnom jest Matka Bosko, a jo jestem świętym Józefem – pedzioł 
ponuro święty Józef cując, ze na nic miłego sie nie zanosi. Był pewien, ze 
zaroz powtórzy sie sytuacja z oberzystom. Ale chłop w filcowym kapelusu 
pedzioł cosi zupełnie inksego niz święty Józef ocekiwoł. 
– Na mój dusiu! To trza tak było od rozu! Przecie byłbyk ostatnim 
ancykrystem, kiebyk od Matki Boskiej dutki broł! Przyjme wos za darmo! 
Mozecie mieskać w mojej stajence tak długo, dopóki nie bedziecie musieli 
uciekać ze Zbawicielem do Egiptu! 

Święty Józef nie wierzył własnym usom. Nie spodziewoł sie, ze problem 
z noclegiem nagle tak piknie sie rozwiąze. 
– A nie boicie sie, panocku – spytoł – za jak nos przyjmiecie, to 
podpadniecie Herodowi? 
– Herodowi? Hahahaha! – zaśmioł sie chłop w filcowym kapelusu – Jo sie 
z pasterzy miłującyk ślebode wywodze! Jedyne, co Herod moze mi zrobić, 
to pocałować mnie w… nos! 

Chłop w filcowym kapelusu fcioł pedzieć, ze Herod moze go pocałować 
w rzyć, ale w ostatniej kwili ugryzł sie w język, bo pomyśloł, ze przy 
Matce Boskiej nie wypado tak brzyćko mówić, więc słowo „rzyć” zamienił 
na „nos”. 
– Dziękujemy wom pikne, dobry cłowieku – pedziała łagodnie Matka 
Bosko. – Jak ino Poniezus sie nom urodzi, od rozu go popytom, coby 
wom grzychy odpuścił! 

Co było dalej, dobrze wiecie: Maryja z Józefem zamieskali w stajence, 
tamok mały Poniezusek na świat przyseł, anieli grali, króle witali, pasterze 
śpiewali, a bydlęta piknie klękały. 
Wej. Roki mijały. Mały Poniezusek wyrósł na duzego Poniezusa, a duzy 
Poniezus wędrowoł po Ziemi Świętej, coby ludzi naucać i cuda cynić. 
W wędrówkak towarzysyło mu – jak kozdy wie – dwunastu apostołów. No 



i zdarzyło sie roz, ze Poniezus z apostołami zawędrowoł tamok, ka sie 
urodził – pod samiućki Giewont. Poźreł na ten pikny wierch i pedzioł: 
– Mało w wos wiary, oj, mało. Kieby było w wos telo wiary, co w ziarku 
gorcycy, to pedzielibyście tej górze: Przesuń sie. A ona by sie piknie 
przesunęła. 
– Niemozliwe! – wykrzyknął święty Tomas. – Jak nie uwidze tego na 
własne ocy, to nie uwierze! 
– A jo – odezwoł sie Judas – gotów jestem załozyć sie o trzydzieści 
srebrników, ze tej góry rusyć sie nie do! 
– Przyjmuje zakład! – wypalił bez namysłu święty Pieter. 

A potem zwrócił sie ku Giewontowi: 
– Ej, góro, przesuń sie! 

I… Giewont zacął sie majestatycnie przesuwać! Świętemu Pietrowi 
straśnie sie to spodobało. 
– A teroz skręć w prawo! – polecił. 

Giewont posłusnie skręcił w prawo. 
– Zacnij sie kręcić w kółko! 

Giewont zacął sie kręcić. 
– A teroz pofruń daleko, daleko na północ! 

Giewont nagle oderwoł sie od ziemi, przelecioł nad głowami oniemiałyk 
apostołów i pozirającego na to syćko z pobłazaniem Poniezusa, a potem 
z ponaddźwiękowom prędkościom pognoł przed siebie i wkrótce znikł za 
horyzontem. 
– Wygrołek zakład! Wygrołek zakład! – ciesył sie święty Pieter. – Judasu! 
Dawoj mi moje trzydzieści srebrników! 

Judas podrapoł sie po głowie. 
– Eh, nimom przy sobie takiej sumy. Ale przysięgom, ze coś wymyśle, 
coby jom zdobyć! 
Poniezus udoł, ze nie dosłysoł, co Judas pedzioł, zwrócił sie natomiast ku 
świętemu Pietrowi: 
– No, święty Pietrze, pobawiłeś sie tom górom jako mały chłopiec 
rydwanem-matchboxem, ba teroz ściągnij jom na miejsce. 

Ale wiecie jak to z tym świętym Pietrem było. Roz mioł telo wiary, ze 
mógł po wodzie chodzić, a zaroz potem ogarniało go zwątpienie i zacynoł 



tonąć. Roz był tak odwazny, ze ucho słudze kapłana obciął, a niedługo 
potem taki strach go oblecioł, ze trzykoć wyporł sie Poniezusa. I teroz 
było podobnie: rusyć Giewont umioł, ale postawić go z powrotem na 
miejscu – juz nie! Na prózno wołoł: 
– Hej! Góro! Wracoj na miejsce! Góro, ty weredo jedno! Wracojze – 
kruca! – na miejsce, bo ci drzewa ze stoku powyrywom! Ponie Jezusicku, 
próbuje i próbuje, ale nie doje rady. Moze ta góra jest tak daleko, ze 
mnie nie słysy? 

Poniezus pokiwoł głowom z politowaniem. 
– Ej, Pietrze, Pietrze – westchnął. – Chyba bede musioł sprawić, coby 
Kościół bez procesu kanonizacyjnego uznoł cie świętym, bo kozdy taki 
proces przegrołbyś z kretesem. Jako pokute za to, ześ narozrabioł, 
odmówis trzy rozy Ojce Nas. A jak sie odmawio Ojce Nas, to juz dobrze 
wies, bo naucyłek wos syćkik, kie byliśmy w sóstym rozdziale jego 
Ewangelii. 

Mówiąc „w sóstym rozdziale jego Ewangelii” Poniezus wskazoł na 
świętego Mateusa. 
A co stało sie z Giewontem? Ano lecioł i lecioł na północ, jaz wylądowoł 
między tatrzańskimi wierchami. Wroz z Giewontem mimowolnie przenieśli 
sie w Tatry betlejemscy pasterze, ftórzy akurat na zbocak tej góry paśli 
owce. I dlotego syćka dzisiejsi bacowie i juhasi som potomkami tyk 
pasterzy, ftórzy jako pierwsi uwidzieli Poniezusa w stajence. Zaś syćkie 
owcarki podhalańskie som potomkami pomagającyk tym pasterzom psów. 
Hau! 

PS. 1. Pikne podziękowania dlo Innocencicka za konsultacje z języka 

hebrajskiego  

PS. 2. Moi ostomili! Porządki w budzie trza robić, przypilnować gaździne, 
coby piknie piernik na Smadnym Mnichu upiekła, przypilnować bace, coby 
pikne śledzie w oleju wyryktowoł, więc następny wpis bedzie dopiero po 

Świętak...  

syćkim i syćkiemu, co zyje, fce zycyć                                                      
PIKNIE WESOŁYK ŚWIĄT!!!  (mom nadzieje, ze sie nie pomyliłek – 

uśmiechniętyk kuf powinno być telo co potraw wigilijnyk).  

 

 



    
https://youtu.be/UgqQMfiHSao 

      https://youtu.be/pVm3s6EtT3s 

 

 

https://youtu.be/UgqQMfiHSao
https://youtu.be/pVm3s6EtT3s


Tradycją Kliszczaków jest też wielkopiątkowa droga krzyżowa z 
Bogdanówki na Koskową Górę oraz tuka – tradycyjne wykopki 
ziemniaków, które można zobaczyć w Ekomuzeum Bogdanówki. 

 
 

Video:  https://youtu.be/IpmNiT6dSK4

 

 
 

Video:  https://youtu.be/YpINCWdcMC0 

 

https://youtu.be/IpmNiT6dSK4
https://youtu.be/IpmNiT6dSK4
https://youtu.be/YpINCWdcMC0


Kliszczackie Bajania:  https://youtu.be/yLRJJy2fR1w 

 

 
 

         
https://youtu.be/na5OkSmhZGc  
 

 
 
 
    

    
 
https://youtu.be/c68qTHS2MGw 

 
 

 

https://youtu.be/yLRJJy2fR1w
https://youtu.be/na5OkSmhZGc
https://youtu.be/c68qTHS2MGw


4. Enklawy 

o Górale liptowscy   

 
o  

o  

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   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://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/


 

 

 

Łemkowie: 



STRÓJ  

ŚWIĄTECZNY MĘSKI: W stroju  mężczyzn charakterystyczne były grube, sukienne spodnie chołośnie, 
niegdyś głównie białe, a od początku XX w. częściej brązowe. Szyte były jak  tradycyjne portki 
Górali karpackich, ze szwem na pośladkach i dwoma przyporami z przodu, ale z dość szerokimi 
nogawkami, z rozporem u dołu. Lamowano je skromnie wełnianym sznurkiem wokół przyporów 
i  sukiennymi wypustkami wzdłuż szwów nogawic i z tyłu. Kolorystyka zdobień podlegała lokalnym 
modom (np. we wsiach nad Popradem były czerwone, w dorzeczu Białej – niebieskie, miedzy 
rzekami Ropą a Zdynią – granatowe z ząbkami itp.). Latem noszono płócienne nohałky z jednym 
przyporem z prawej strony i szerokimi nogawkami. Kawalerowie przepasywali spodnie wąskimi, 
długimi paskami okręcanymi w pasie co najmniej dwa razy, zamożniejsi gazdowie nosili 
szersze czeresy (trzosy), zapinane na 4 klamry, szyte z podwójnej skóry, z wewnętrzną kieszenią, 
zdobione tłoczeniem. 

Na białe, lniane koszule, niegdyś bardzo krótkie, wkładano od święta ciemnoniebieskie bruśliki (też druszlaki) – kamizelki z fabrycznego 
sukna,  krótkie, z jednym lub dwoma rzędami wypukłych metalowych guzików z przodu, niekiedy zdobione też skromnym, czerwono-żółtym 
haftem łańcuszkowym. Wierzchnimi okryciami starego typu były białe, sukienne hunie (kurtki) w dwóch odmianach – dłuższej, archaicznej, 
mocno poszerzanej na biodrach klinami oraz krótszej, nowszej, z trzema kłaputami (luźnymi tackami) z tyłu i pętlicowym zapięciem z 
wełnianych sznurków. Nowsze hunie (mniej więcej od I wojny światowej) w łemkowskich wsiach nadpopradzkich były szyte powszechnie z 
brązowego sukna owczego. U Wengrinów krótkie białe hunie miały po prawej stronie rozcięcia, na wysokości piersi, poziomą sukienną 
aplikację. 

Szczególną rolę w stroju Łemków pełniła  reprezentacyjna czucha, obowiązująca np. do ślubu. Była ona długa, obszerna, o kroju poncho 
podłużnego, szyta z ciemnego domowego sukna, z dużym prostokątnym kołnierzem, spadającym na plecy. Często noszono ją na 
ramionach, bez wkładania rękawów (bywały one dołem zaszyte, używane jako sakwy). Po kształcie kołnierza czuchy i jego zdobnic twie 
rozpoznawano niegdyś, skąd pochodzi jej właściciel. Na zachodniej Łemkowszczyźnie były na nim trzy tkane, poziome, białe pasy, 
a  dolną krawędź wykańczały wąskie, białe sznurki zwane torokami.  Trokami i białymi pasami zakończone były też rękawy. Odmianę 
tej czuchy, z brązowym, zygzakowatym ornamentem na dwóch białych pasach noszono w okolicach Szczawnika. We wsiach w pobliżu 
wschodniej granicy powiatu gorlickiego, pojawiały się już czuchy typu środkowo-łemkowskiego, które z przodu miały owalną pelerynkę, 
przechodzącą w prostokątny kołnierz zakończony cienkimi trokami. Okryciem podobnym do łemkowskiej czuchy była 
słowacka halena czy cuwa u polskich Pogórzan, nieco inaczej zdobione. Zimą zamożni gazdowie nosili baranie kożuchy wyprawione na 
biało, z dużym, czarnym kołnierzem, niekiedy zdobione safianową skórką. Kupowano je zazwyczaj w miasteczkach po węgierskiej stronie 
Karpat. Bogato zdobione kożuchy noszono u Wengrinów (Leluchów, Dubne). Zimą noszono też grube, wełniane rękawice, ręcznie 
plecione na prostej, drewnianej formie. Najstarszym nakryciem głowy były tzw. uherskie kapeluchy, czarne, z kopulastą główką i 
podwiniętym do góry, dość wysokim otokiem. Niegdyś otok był bardzo duży, w końcu XIX wieku już znacznie się zmniejszył. Wyrab iano je 
w miasteczkach północnej Słowacji, najsłynniejsze – w Michalovcach. Zimą noszono futrzane czapki, bądź pokryte z wierzchu 
ciemnoniebieskim suknem (krojonym w cztery kliny), z barankowym otokiem, bądź dość wysokie czapki z czarnego „baranka”, w kształcie 
kopki. Powszechnym obuwiem były skórzane kyrpci – kierpce, obwiązywane wokół nogi wełnianą nawołoką (skręconym 
sznurkiem). Kyrpci zakładano na płócienne lub sukienne onuce. Zamożni gazdowie nosili też wysokie skórzane buty – skirni z twardymi 
cholewkami. 



                                          
 
STRÓJ ŚWIĄTECZNY KOBIECY: 
Kobiety ubierały na święta białe lniane koszule kroju przyramkowego marszczonego, z mocno sfałdowaną kryzką przy szyi i u dołu 
mankietów, niekiedy skromnie wyszyte białym haftem, a do nich długie, szerokie i fałdziste spódnice (kabaty), niegdyś szyte też z białego 
domowego płótna. Zastąpiły je później tzw. farbanky z płócien ręcznie drukowanych w drobne, jasne wzory na granatowym tle. Wyrabiano 
je w licznych pracowniach w miasteczkach słowackich ale też w Muszynie, w drukarni Buszków. We wsiach nad Ropą, spódnice były 
drobno plisowane, podobnie jak na środkowej i wschodniej Łemkowszczyźnie, niekiedy zdobione u dołu drukowanym szlakiem. 
Świąteczne spódnice obszywano dołem kilkoma wąskimi, kolorowymi wstążeczkami. Obok farbanek, na zachodniej Łemkowszczyźnie 
noszono spódnice z fabrycznych tkanin, np. perkali lub wełenek, z których popularne były na początku XX w. kabaty debetowe, czyli 
tybetowe, fabrycznie drukowane w drobne kwiatki. Nosiły je zamożne kobiety zamężne (podobnie jak u sąsiednich Pogórzan).  

 



Zapaski, szerokie, sfałdowane, nieco krótsze od spódnicy, na północy regionu często szyto z białego płócienka i zdobiono białym haftem 
w dość duże motywy roślinne (podobnie jak u Pogórzan). W dolinie Ropy noszono zapaski z drukowanych farbanek, plisowane szerzej niż 
spódnice, zdobione u dołu szerokim, drukowanym szlakiem w charakterystyczne, roślinne ornamenty. U Wengrinów noszono powszechnie 
węższe zapaski z farbowanego płótna, trapezowate w kształcie, z szerokim pasem materiału w talii. W latach 20. i 30. XX w. łemkowskie 
gospodynie chętnie nosiły też ciemne, wełniane lub klotowe zapaski z falbaną, zdobione barwnymi szlakami kwiatowymi, haftowanymi 
ściegiem płaskim; moda na nie przyszła z północy. 

Świąteczne lajbiki (gorsety), z owalnym dekoltem i niedużymi kaletkami, zapinane na guziczki, szyto z ciemnego sukna lub tybetu 
(gładkiego lub kwiecistego), a w XX wieku najczęściej z aksamitu, czarnego lub granatowego. Zdobione były skromnie, lamówkami  z 
wełnianej tasiemki lub krepiny, aksamitne – srebrnym siutaziem i cekinami. Hafty koralikowe i  cekiny pojawiły się na północy regionu 
(okolice Grybowa) w latach 20./30. XX w., pod wpływem mody od Lachów Sądeckich. Na wschodzie regionu długo noszono 
kwieciste lajbiki tybetowe, zdobione barwną stebnówką. Kobiety starsze lub mniej zamożne wkładały na koszulę zahortky, katanki z 
rękawami, z różnych kupnych materiałów. Były one dopasowane w talii, poszerzane na biodrach (fałdami lub baskinką), z wąską stójką, 
zapinane na guziczki. Zdobiono je aplikacjami lub lamowano pasmanterią. W dolinie Ropy pojawiały się też (powszechnie noszone na 
środkowej Łemkowszczyźnie) kobiece kurtki - hunie z domowego sukna, obszywane wełnianym sznurkiem, podobne w formie do 
męskich. Niegdyś zamożniejsze kobiety łemkowskie nosiły również paradne okrycie typu żupana, powszechne w wielu grupach 
małopolskich (u Pogórzan melizonka, przyjaciółka), niekiedy podbite futrem. Zimą bogate gaździny zakładały biało wyprawione kożuszki, 
zdobione kolorową safianową skórką lub barwnymi haftami o motywach roślinnych. Za Austriikupowano je po południowej stronie Karpat.   

                       

Ważną częścią tradycyjnego, uroczystego stroju były długie, płócienne płachty naramienne, nazywane obrusami lub portami, noszone w 
formie szala. Szyto je z samodziałowego płótna lnianego, drelichu lub kupnego adamaszku. W przygranicznych wsiach  Leluchowie i 
Dubnem, u Wengrinów, powszechne były portoky z pasiastego, czerwono-białego drelichu. Sporadycznie noszone były także  Od 
przełomu XIX i XX w. obrusy były wypierane przez rozmaite chusty naramienne fabrycznej produkcji. 

Ubiór głowy. Zamężne kobiety chodziły niegdyś zawsze z przykrytą głową. Włosy upinały na hymli (drewnianym lub drucianym krążku) w 
kształcie płaskiego koczka i przykrywały je płóciennym czepkiem w postaci płytkiej czapeczki, obwiązanej tasiemką. Na wierzch zakładały 
chustki, płócienne, jedwabne lub wełniane, na większe święta kwieciste, wykończone frędzlami. Wiązano je pod brodą. 
U Wengrinów zamężne kobiety nosiły charakterystyczne, słowackie czepce w kształcie kapturka z białą, nakrochmaloną, „sercowatą” 
krezą wokół twarzy, zdobioną przy krawędzi obdzierganymi dziurkami. 

Odpowiednikiem chust czepcowych, były na Łemkowszczyźnie białe, płócienne facełyki, zdobione na tylnym narożu wielobarwnym haftem 
roślinnym (ściegiem łańcuszkowym) i obszyte koronką. Wokół twarzy układano je w misterne fałdy.  We wsiach na wschód od Ropy 
noszono długie facełyki, często wkładane pod lejbik lub hunię, tak, że haftowany koniec wystawał spod nich. Panny mogły chodzić z 
odkrytą głową, ale chętnie nosiły kolorowe chusteczki, perkalowe latem a ciepłe, wełniane – zimą. Czesały się w warkocze, niekiedy 
wplatając w nie wstążki, najchętniej czerwone, ale również białe czy jasnoróżowe. 

Najcenniejszą ozdobą kobiecego stroju były prawdziwe korale z koralowca, na które stać było tylko najzamożniejsze osoby. Dawniej, ze 
względu na ceną, wiązano je w krótkie sznury, ciasno oplatające szyję. Noszono też szklane paciorki, np. imitujące perełki lub kryształki; w 
XX wieku – również  kruche dętki z dmuchanego szkła, wiązane w dłuższe sznurki. 



W latach międzywojennych, w kręgach Łemków czujących się Ukraińcami, rozpowszechniła się, za pośrednictwem pism Towarzystwa 
Oświatowego „Proświta”, moda na stylizowane, krzyżykowe  hafty ukraińskie, którymi ozdabiano elementy świątecznych strojów, 
zwłaszcza koszule męskie i kobiece oraz kobiece wąskie zapaski, zakończone u dołu długimi  frędzlami. 

UBIORY CODZIENNE:   

Na Łemkowszczyźnie, podobnie jak w innych grupach karpackich i podkarpackich, na co dzień noszono powszechnie starą, podniszczoną, 
wielokroć łataną lub przerabianą odzież świąteczną – zwłaszcza szytą z grubszych materiałów (sukno). Ubiory płócienne kobiety szyły też 
w domu, ręcznie, z gorszych (zgrzebnych, niebielonych) domowych samodziałów. Latem mężczyźni do pracy w polu i „koło domu” chodzili 
w lnianych lub lniano-konopnych spodniach z domowego zgrzebnego płótna, lnianych koszulach z wąską oszewką przy szyi, długich, 
niekiedy wykładanych (laską modą) na wierzch płóciennych gaci i przewiązanych powrózkiem. Starzy mężczyźni często nawet latem 
chodzili w starych, wielokrotnie łatanych chołośniach. Od początku XX w. często zakładano też ciemne kamizelki (np. cajgowe, z dekoltem 
w szpic, zapinane na guziki), kupowane w mieście. Przy domu latem chodzono boso, w pole – zakładano stare kierpce.  Na północy 
regionu na głowy zakładano  dość często kapelusze plecione ze słomy, gdzie indziej – raczej noszono podniszczone kapelusze filcowe. 
Zimą na co dzień donaszano starsze hunie, czuchy i chołośnie, baranie serdaczki i kożuchy. Do pracy w lesie zakładano połatane, ręcznie 
plecione wełniane rękawice z jednym paluchem. 

Kobiety latem chodziły na co dzień w domowych, płóciennych koszulach i farbowanych na ciemno, płóciennych spódnicach  i zapaskach. 
Do pracy w polu na głowę zakładały białe lniane chusteczki. W chłodniejsze dni otulały się starszymi chustami naramiennymi. Zimą 
chodziły w starych huńkach z ciemnego domowego sukna lub baranich serdakach, zakładanych na katankę. Odziewały się też tańszymi, 
wełnianymi chustami, niekiedy dwiema na raz, przy czym spodnią zakładały na głowę, końce krzyżowały na piersiach i związywały je z 
tyłu. Latem na co dzień powszechnie chodziły boso, zimą wkładały najczęściej stare kyrpci, założone na wełniane onucki.

 

Łemkowie dzisiaj 

Dziś Łemków spotkać można nie tylko na południu Polski, ale także w innych regionach. Jednym z miejsc, w których znajdują się 
zrzeszenia Łemków, jest chociażby Legnica. Powołano tam teatr amatorski, który wystawia sztuki inspirowane życiem, kulturą i 
obyczajami Łemków – w ich ojczystym języku. Ponadto organizowane są także różnego rodzaju wydarzenia, mające na celu 
popularyzację kultury łemkowskiej. Jednym z nich jest festiwal „Łemkowska Watra”, który odbywa się od 1983 roku. Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie otworzył kierunek o nazwie filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim. Na Uniwersytecie 
Jagiellońskim opracowano także łemkowski słownik. Języka łemkowskiego uczy się w 21 placówkach oraz przez Stowarzyszenie 
Łemków. Grupa liczy dziś w Polsce około 6000 obywateli. Mimo iż podejmowane są próby popularyzacji łemkowskiej kultury, 
trudno jest spotkać się dziś z tradycyjnymi obrzędami, strojami czy zwyczajami Łemków. Nie powstają nowe budowle w stylu 
łemkowskim (m.in. z uwagi na przepisy budowlane i brak surowca drzewnego). Wiele łemkowskich zabytków zachowało się na 
terenie Krynicy Zdroju i okolic. O tym, co jest charakterystyczne dla kultury łemkowskiej, jak ważny jest dla Łemków taniec i śpiew, 
czym charakteryzują się reprezentanci tej grupy, jaki wpływ na liczebność Łemków oraz ich kulturę miała akcja „Wisła” z lat 1947-
1950 i co łączy Andy’ego Warhola z tą grupą, przeczytasz w kolejnych wpisach na temat górali karpackich. Zapraszamy!

 

 „Łemkowska Watra”:  

 

      

https://youtu.be/ojwWDGxVCo8    .    https://youtu.be/ep8t9nfVf2g  .   https://youtu.be/3neuPCikDdk 

 

https://youtu.be/ojwWDGxVCo8
https://youtu.be/ep8t9nfVf2g
https://youtu.be/3neuPCikDdk


 

 

 



Przymusowe przesiedlenia 

Pierwszą z nich przeprowadzono w latach 1944–1946. Była skutkiem umowy zawartej pomiędzy 
Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Ukraińską Socjalistyczną Republiką 
Radziecką. Dotyczyła ona wymiany ludności zamieszkującej w pasie przygranicznym. Sami 
Łemkowie nie zostali w niej wspomniani, czuli się więc bezpieczni. Mimo to przesiedlenia objęły 
także ich. Mieli trafić do Ukrainy, choć większość z nich czuła się Polakami. Z powodu 
niezadowalających wyników na „dobrowolnym” etapie do akcji włączono specjalną grupę 
operacyjną „Rzeszów”, która zajęła się przymusową wywózką. 
 

 
 

Łemkowie padli ofiarą przymusowych przesiedleń w trakcie akcji „Wisła”. 

Ci Łemkowie, którzy nie opuścili Polski, mieli przenieść się na zachód. Stało się to przede 
wszystkim w trakcie zrealizowanej w 1947 roku akcji „Wisła”. Uznano za rzecz konieczną, aby na 
wiosnę przeprowadzić energiczną akcję przesiedleń tych ludzi [głównie Ukraińców, którzy według 
ówczesnych władz mieli stanowić bazę dla formowania się m.in. band UPA] pojedynczymi 
rodzinami w rozproszeniu na całych Ziemiach Odzyskanych, gdzie szybko się zasymilują. 
Bezpośrednim pretekstem do przeprowadzenia operacji stała się tajemnicza śmierć generała 
Karola Świerczewskiego. Ludziom dawano jedynie 2–3 godziny na przygotowanie się do wyjazdu. 
Łemkowie z Łemkowszczyzny i Lubelszczyzny trafili przede wszystkim na północny zachód 
Polski, na ziemie całkowicie dla siebie obce. Zostali też przymusowo rozproszeni, ponieważ 
postanowiono, że w danej miejscowości nie wolno ulokować więcej niż 10% ludności 
wysiedlonej w trakcie realizacji „Wisły”. Skutkiem była postępująca dezintegracja społeczności, 
która zaczęła ukrywać się ze swoją kulturą. Oliwy do ognia dolewała propaganda, która 
przedstawiała ich jako wysiedlonych „za karę”. 

 

Mniejszość etniczna 

I w takiej trudnej rzeczywistości Łemkom przyszło wtedy funkcjonować. Z początku integrowali się 
po części w ramach Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego (UTSK), lecz chęć wspierania kultury łemkowskiej oraz postulaty powrotu w 
rodzinne strony spowodowały sprzeciw PZPR, która określiła to jako działalność antyradziecką 
oraz Zarządu Głównego, który rozwiązał niewygodny Zarząd Wojewódzki. Później podejmowane 
były różne inicjatywy oddolne, jak chociażby utworzenie 25 maja 1958 roku Tymczasowego 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/06/12/czy-wszyscy-ukraincy-popierali-upa/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/06/12/czy-wszyscy-ukraincy-popierali-upa/


Krajowego Komitetu Organizacyjnego Łemków i Rusinów w Polsce. Jednak takie inicjatywy nie 
spotykały się z akceptacją polskich władz, a Zarząd Główny UTSK określał to wręcz mianem 
działalności separatystycznej. Mimo to Łemkowie próbowali tworzyć swoje organizacje kulturalne. 
 

fot.Jacek Proszyk/CC 
BY-SA 4.0 
Łemkowskie dzieci w 1938 roku 

Zmianę ich sytuacji przyniosły dopiero przemiany z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. 7 kwietnia 
1989 roku przyjęta została Ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Zarejestrowane zostały 
Stowarzyszenie Łemków (1989) oraz Zjednoczenie Łemków (1990). Zaczęto rozwijać działalność 
kulturalną i edukacyjną. W kontekście tej ostatniej niezwykle ważne było przede wszystkim 
nauczanie języka łemkowskiego, który należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Jego 
wprowadzenie do szkolnictwa na poziomie podstawowym zostało zapowiedziane na I Kongresie 
Stowarzyszenia Łemków pod koniec 1990 roku. Zaczęły powstawać punkty nauczania języka 
łemkowskiego. Ich liczba w XXI wieku przekroczyła 20. Przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
powstała ponadto Komisja Oświecenia Narodowego, której inicjatywa stała się bodźcem dla 
podjęcia prac nad słownikiem języka łemkowskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślenia wymaga też fakt, że w roku 2001 na Akademii 
Pedagogicznej (obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym) w Krakowie uruchomiony został 
kierunek filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim, po którego ukończeniu ma się 
możliwość podjęcia pracy dydaktycznej. 
Co jednak najważniejsze Łemkowie mogli zacząć wracać na zamieszkiwane w przeszłości tereny. 
Zaś na mocy Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym Łemkowie stali się obok Karaimów, Romów i Tatarów jedną z uznawanych 
w Polsce grup etnicznych. Zgodnie z wynikami spisu powszechnego z 2011 roku przynależność 
do tej grupy zadeklarowało 9 641 obywateli Polski. Większość z nich zamieszkiwała na obszarze 
Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. W naszym kraju wydawanych jest kilka łemkowskich 
czasopism, takich jak „Besida”, „Watra” oraz „Łemkowski Rocznik”. W kontekście kulturalnym 
warto wspomnieć, że Łemkiem był słynny Nikifor Krynicki, czyli Epifaniusz Drowniak. Łemkowie w 
Polsce należą do Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego oraz Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Tradycyjnie Łemkowie zawsze przejawiali 
przywiązanie do Kościoła wschodniego. Jednym z wciąż istniejących dowodów na to są 
znajdujące się na terenie Beskidu Śląskiego i Niskiego cerkiewki łemkowskie. 
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Cyś Ty chłopie łosoloł, cy Ty ni mos rozumu? 
Karcma stoi u drogi a Ty idzies do domu! 

 



         https://youtu.be/9rsgR7qhWmo                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         
https://youtu.be/6d2jc-f-9VM 

 

https://youtu.be/9rsgR7qhWmo
https://youtu.be/6d2jc-f-9VM


 

Górale:                                                       

    to mieszkańcy terenów podgórskich i obszarów 
górskich, a w ujęciu szczegółowym grupa 
etnograficzna zamieszkująca Karpaty Zachodnie.  
 

1. Górale beskidowi 

 

o Górale babiogórscy, 
 

          
zasiedlają następujące miejscowości: Zawoję, Skawicę, Białkę, 
Grzechynię, Juszczyn, górną Sidzinę, Maków Podhalański i Żarnówkę. 
Otaczają ich  Górale żywieccy, Kliszczacy, Podhalanie oraz Orawianie. 
 

https://www.wikiwand.com/pl/Babiog%C3%B3rcy


o Górale żywieccy. 

 
o  

Górale żywieccy (Żywczaki) – góralska grupa etnograficzna 
zamieszkująca Beskid Żywiecki, Beskid Mały oraz część Beskidu 
Śląskiego w historycznych granicach Małopolski. 
 

Strój odświętny – Kobiety: Bluzka bawełniana lub lniana z kryzą przy szyi i przy 

rękawach, haftowana, Gorset aksamitny haftowany ręcznie wzory kwiatowe i krzyżykowany, sznurowany z 
przodu czerwoną wstążką, Spódnica wełniana tybetowa w drobny deseń kwiatowy (różyczki i listki), kolory 
tła: czarny, zielony, czerwony, kremowy, żółty, pomarańczowy, ciemny róż, bordowy, Fartuch lub zapaska 
bawełniana haftowana w drobne wzory roślinne i geometryczne, Kopyta (skarpety) - kopyce - z sukna i 
kierpce skórzane, Czerwone korale, Czepiec (dla mężatek) bawełniany haftowany w drobne ząbki, Chustka 
na głowę i łoktusza wełniana, tybetowa we wzory kwiatowe i tureckie 

Strój odświętny – Mężczyźni: Koszula biała bawełniana, Białe portki z sukna 

wełnianego. Wzdłuż nogawki biegnie czarny szew z rozcięciem bocznym u dołu, Kamizelka (tzw. bruclik) 
bez rękawów koloru czerwieni makowej, szafiru lub czarna z rzędem dziurek i guzików oraz dwoma 
rzędami ozdobnych „chwościków”, Kopytka (skarpety) wełniane wykonane ręcznie na drutach. Do tego 
kierpce (buty) skórzane, Trzos (pas) skórzany, wytłaczany i wybijany mosiężnymi guzami, zapinany na trzy 
lub cztery klamry, Kłobuk (kapelusz) czarny z czerwonym sznurkiem i czerwonym obszyciem

 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_%C5%BCywieccy


                 
 
 
 
 
 
 
 

             



 



o Górale śląscy    

 

Górale śląscy, Gorole, zamieszkują pierwotnie tereny 
Beskidu Śląskiego i Beskidu Śląsko-Morawskiego w 
granicach dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 

Wincenty Pol badając grupy góralskie wyróżnił wśród 
Górali śląskich 4 grupy: 

Breniacy – górale we wsi Brenna: 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_%C5%9Bl%C4%85scy


      
Wiślanie – górale nad obszarem rzeki Wisły:  

 



Jabłonkowianie (właściwi) – górale osiadli nad górną Olzą po obszar wokół miasteczka 
Jabłonkowa, gdzie mieszkała osobna niewielka grupa podgórska Jacków. Jabłonkowianie 
zamieszkują wsie Koniaków, Jaworzynka, Istebna, Jasnowice, Bukowiec, Mosty, Łomna 
Dolna, Łomna Górna, Piosek:  

 

Morawianie – górale osiadli w kotlinie nad rzeką Morawką, we wsiach: Krasna, 
Morawka, Prażmo. Ich narzecze miało cechy polskie przechodzące w morawskie, zaliczane do gwar laskich:  

 

 



2. Górale podtatrzańscy 

o Górale spiscy, 

                           

Polscy Górale Spiscy zajmują 15 wsi położonych 
pomiędzy Zalewem Czorsztyńskim a rzeką Białką 
m.in. Łapsze Niżne, Niedzicę, Kacwin, Trybsz, 
Frydman i Jurgów. Większość (95%) Spisza znajduje 
się dziś na Słowacji. W kulturze ludowej widać sześć 
wieków panowania węgierskiego. 

 

Strój Górali Spiskich występuje w aż trzech odmianach: trybskiej, kacwińskiej i 
jurgowskiej. Wiele tradycji jest wciąż żywych – w Niedzicy do dziś można spotkać 
bymbniorza, który przekazuje ważne komunikaty, a w pod koniec karnawału 
zobaczyć „chodzenie z koniem”. Architektoniczną ciekawostką Spisza są 
„sypańce” – tradycyjne spichlerze w Kacwinie. 

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


o Górale podhalańscy,  

 
 

  
 
Podhalanie (Górale podhalańscy) – góralska grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca obszar najbliższych okolic Tatr, sięgający terenów na północ 
od Nowego Targu. Region etnograficzny zamieszkiwany przez tę grupę zwany jest Podhalem. Ludność posługuje się gwarą podhalańską.  Podhalanie 
zamieszkują obszar między Tatrami na południu, dorzeczem górnej Skawy i górnej Raby na północy, od Orawy na zachodzie po Spisz na wschodzie, razem z 
większą częścią Gorców wraz z rzeką Ochotnicą. Na wschodzie zamieszkują również tereny które są położone między Sądecczyzną a obszarem zamieszkania 
przez górali pienińskich.  Największym miastem Podhalan jest Nowy Targ, a drugim co do liczby mieszkańców Zakopane. 

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


    https://youtu.be/WdsJFbrqdxA 

   

https://youtu.be/Sq4U8Yt-HT4 
 

https://youtu.be/WdsJFbrqdxA
https://youtu.be/Sq4U8Yt-HT4


o Górale pienińscy, 

 
o  

 
 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_pieni%C5%84scy


 
 

 
 
Górale pienińscy (zwani też szczawnickimi) – góralska grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkują głównie Pieniny 
Właściwe (m.in. Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, Szczawnicę, Krościenko nad Dunajcem, Hałuszową, Tylkę, Krośnicę,                                                                  
a także leżący na terenie Gorców Grywałd). 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale
https://www.wikiwand.com/pl/Grupa_etnograficzna
https://www.wikiwand.com/pl/Polacy
https://www.wikiwand.com/pl/Pieniny_W%C5%82a%C5%9Bciwe
https://www.wikiwand.com/pl/Pieniny_W%C5%82a%C5%9Bciwe
https://www.wikiwand.com/pl/Sromowce_Ni%C5%BCne
https://www.wikiwand.com/pl/Sromowce_Wy%C5%BCne
https://www.wikiwand.com/pl/Szczawnica
https://www.wikiwand.com/pl/Kro%C5%9Bcienko_nad_Dunajcem
https://www.wikiwand.com/pl/Ha%C5%82uszowa
https://www.wikiwand.com/pl/Tylka
https://www.wikiwand.com/pl/Kro%C5%9Bnica_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://www.wikiwand.com/pl/Gorce
https://www.wikiwand.com/pl/Grywa%C5%82d


o Górale orawscy,  

                               
Polscy Orawianie mieszkają w 14 wsiach po południowej stronie 
Babiej Góry, między innymi w Jabłonce, Lipnicy Wielkiej, Lipnicy 
Małej, Zubrzycy Górnej i Dolnej, Orawce, Podwilku i Chyżnem. 
Większa część historycznej Orawy leży dziś w granicach Słowacji. 

Górale Orawscy noszą na portkach czarne parzenice. Niegdyś 
budowali charakterystyczne chaty z wyżką i przedwyscem. Oprócz 
pasterstwa i rolnictwa byli znani jako dobrzy stolarze, cieśle i 
murarze. Mieszkańcy Jabłonki i Piekielnika przez wieki trudnili się 
również wydobyciem torfu, który kiedyś wykorzystywano głównie 
jako opał. Orawianie byli także znani z produkcji płótna i jego 
farbowania. 

3. Inni Górale 
o Górale kliszczaccy,   

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_Orawscy
https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_Kliszczaccy


o                      
Mieszkają pomiędzy Makowem Podhalańskim, Jordanowem a Rabką-Zdrój, w szczególności w rejonie Tokarni, 
Skomielnej Czarnej, Pcimia i Lubnia. Ich nazwa wzięła się od charakterystycznego rozcięcia u dołu spodni tzw. 
„kliszcza”. Tereny te słyną z  rzeźby w drewnie oraz wyjątkowych kwiatów z  bibuły.   

o Górale ochotniccy, 

 



o Górale sądeccy: 
 Biali Górale, 

 

Górale Biali (zwani też łąckimi lub łącko-
kamienickimi) mieszkają w rejonie Łącka, Jazowska i 
Kamienicy. Jest to dolina Dunajca, gdzie klimat jest 
stosunkowo łagodny – doskonały do rozwoju 
sadownictwa. Portki Górali Białych są ozdobione 
bogatymi sercówkami (tutejszą odmianą parzenicy). 
 
Tereny te słyną z doskonałych jabłek i śliwek oraz oczywiście ich 
przetworów – nie tylko soków i powideł, ale przede wszystkim znanej w 
całej Polsce łąckiej śliwowicy. Warto tu przyjechać wiosną na Święto 
Kwitnącej Jabłoni lub jesienią na Owocobranie, by zobaczyć więcej. 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_s%C4%85deccy
https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_biali


 Czarni Górale,  

 
Górale Nadpopradzcy (nazywani też Góralami Czarnymi) zamieszkują dolinę 
Popradu w okolicach Piwnicznej-Zdroju i Rytra wraz z górskimi przysiółkami. 
Tylko tutaj mężczyźni noszą czarne hołośnie (portki), a zamiast parzenic mają 
lampasy w kolorze czerwonym, który chroni przed złymi urokami. Góralki zaś 
noszą czerwone korale i wstążki oraz błękiciory - spódnice z niebieskiego płótna 
przywożonego ze Starej Lubovni. 
 
Rejon ten słynął niegdyś z czarnych owiec, których hodowla dziś szybko się odradza. W 
dzień św. Mikołaja wełna przyniesiona do kościoła, przekazywana jest po poświęceniu 
najuboższym, którzy robią z niej łodziate. Tutejsi rękodzielnicy są też znani z 
wyrobu wytrymuśnych (świetnych) wełnianych rękawic. Dawne kontakty handlowe z 
Węgrami spowodowały, że gra się tu czardasze. 

https://www.wikiwand.com/pl/Czarni_G%C3%B3rale


 Górale łąccy;   

 

 

https://www.wikiwand.com/pl/G%C3%B3rale_%C5%82%C4%85ccy


Górale Łąccy (także: Biali Górale, górale łącko-kamieniccy) – należą do 
grupy tzw. Górali Sądeckich (Biali, Łąccy, Czarni). Zamieszkują oni 
dolinę Kamienicy Gorczańskiej i mogą być również nazywani Góralami 
Kamienickimi. Według niektórych źródeł Górale Biali i Łąccy są 
osobnymi podgrupami: Biali Górale zamieszkują zachodnie części 
terenu Górali Łąccko-Kamienickich – głównie na gorczańskich terenach 
Szczawy, Kamienicy i Zasadnego, zaś Łąccy wschodnią część. 

o Górale zagórzańscy,  

 

 Zagórzanie (górale zagórzańscy) – góralska grupa zamieszkująca część 
Beskidu Wyspowego i północną stronę Gorców. Stolicą regionu zagórzańskiego 
jest miasto Mszana Dolna. Zagórzanie posiadają własny folklor, bogatą tradycję, 
strój oraz gwarę. 

 Mszana Dolna 

 Kasina Wielka 

 Kasinka Mała 

 Niedźwiedź 

 Konina 

 Lubomierz 

 Podobin 

 Raba Niżna 

 Olszówka 

 Poręba Wielka 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Zag%C3%B3rzanie
https://www.wikiwand.com/pl/Mszana_Dolna
https://www.wikiwand.com/pl/Kasina_Wielka
https://www.wikiwand.com/pl/Kasinka_Ma%C5%82a
https://www.wikiwand.com/pl/Nied%C5%BAwied%C5%BA_(powiat_limanowski)
https://www.wikiwand.com/pl/Konina_(wie%C5%9B)
https://www.wikiwand.com/pl/Lubomierz_(powiat_limanowski)
https://www.wikiwand.com/pl/Podobin
https://www.wikiwand.com/pl/Raba_Ni%C5%BCna
https://www.wikiwand.com/pl/Olsz%C3%B3wka_(powiat_limanowski)
https://www.wikiwand.com/pl/Por%C4%99ba_Wielka_(powiat_limanowski)
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MINI SŁOWNIK GWARY GÓRALSKIEJ  

A 

a dyć - a przecież 

B 

baca - starszy pasterz owiec 
baciarka - zabawa 
balia - wanienka 
barco - pasy 
bedom - będę 
beło - głęboki basen w rzece 
bez - przez 
bryja - grudka owsa 
brzyzek - wzniesienie 
bucosek - bukowy kij 
bunc - twardy ser 
bycki - byki 
bydlyncie - cielę 
bytować - żyć 
bytowanie - życie 
bzy mi sie - bardzo mi się chce 

C 

 
cebrzyk - misa dla zwierząt 
cebrzyk - pojemnik do noszenia pokarmu dla krów 
cejco - to i owo 
ceper - obcy, nie góral 
cepucha - do młócenia żyta 
cepy - dwa kije do młócenia 
cetyna - igły drzew w lesie 
chajok - tam 
chałpa - dom 
chawok - tutaj 
chlyw - chlew dla bydła 
cholewki - gumiaki 
ciasnocka - półhalka 
ciosek - do wyciągania żaru z pieca 
ciupać - rąbać 
ciupaga - siekierka na długim drzewcu 
cliwa - brzydka 
cni się - przykrzy się 
cnie mi się - nudzi mi się 
copka - czapka 
cudować - podziwiać 
cudzić - ciągnąć 
cuska - płaszcz 
cyrpok - podbierak 

Ć 

 
ćliwa - brzydka 

D 

 
deduła - niedołęga 
dere - do tłuczenia lnu 
do nuka - do środka 
dokładać się - dopominać się 
domina - majątek, folwark 
dosuć - dosypać 
dowody - sposoby 
dranice - deski 
drótówka - rodzaj strzelby 
duchac - nadymający miech 
duchac - dmuchać 
duchać - uderzać, spadać z hałasem 



dudki - pieniądze 
duje - wieje 
durknąć - strzelić 
dyć - ale 
dyle - podłoga 
dymna kuchnia - dawna nazwa kuchni 
dzieska - do wyrobu ciasta na chleb 
dzioj - dzień 
dziopa - scierka 
dzisiok - dzisiaj 
dziska - naczynie do zarabiania ciasta 
dziubriony - zraniony 
dziuga porazony - sparaliżowany 
dzwierz - zwierzę 

F 

 
felować - brakować 
ferula - mieszadło do mleka 
filcoki - gumowe buty 
flasecka - flaszka 
fonata - na oscypki 
frajerka - kochanka 
franuza - do noszenia mleka 

G 

 
gacie - kalesony, spodnie 
gajdy - dudy, regionalny instrument dęty 
gęle - skrzypce 
gibki - szybki 
gielta - drewniane naczynie 
giełceć - rozlegać się 
glajcarzyk - drobna moneta, cent 
głobi - sprzyciarz 
głuchoń - głuszec 
gnotek - klocek do rąbania drewna 
gnotek - klocek drzewa 
gnój - obornik 
god - wąż 
godać - mówić 
goje - drzewa 
gornecek - filiżanka, kubek 
gosinos - kij z knotem 
gociniec - droga między domami 
grapa - górka, wzniesienie 
grazka - rozłożysty grzbiet wzgórza 
grodza - ogrodzenie 
grule - ziemniaki 
gwara - opowiadanie 

H 

 
habryka - tytoń 
haj - tam 
gorze - pali się 
hajnica - łąka w polu lub w lesie 
hajnik - gajowy 
haniok - tam 
hańbić się - wstydzić się 
hasen - zysk 
haweren - gawron 
hawiorz - górnik 
hipnąć - skoczyć 
ho? - co? 
hojco - cokolwiek, byle co 
hruby - gruby 
huncfuty – długie włosy 
hurnawica - burza z wichrami 
huciawa - gęstwina 
hucioki - krzewy 
hutman - dozorca 



hybać - skakać 
hybnoć - zajść 

I 

 
ino - tylko 
izba - główny pokój w domu 
izba biała - porządna izba 
izba czarna - kuchnia 
izdebka - mały pokoik przy kuchni 

J 

 
ja - tak 
jakieby - jakby 
jarmica - półka do stawiania garnków 
jarzec - jęczmień 
jaz - aż 
jaze - aż 
jedon - jeden 
jodło - jedzenie 
jorka - młoda owca 
juhas - pasterz owiec 
juzyna - podwieczorek 

K 

 
ka - gdzie 
kabatek - rodzaj kobiecej bluzki 
kabot - kurtka 
kacka - kaczka 
kaflok - piec kaflowy 
kaganki - wiece 
kaj - gdzie 
kajsik - gdzie 
kalosze - krótkie buty 
kanka - dzbanek na mleko 
kapać - zdychać 
karba - kij z nacięciami 
kater - katar 
kcom - chcę 
kęsiowo - jedzenie  
kicara - noga, kość goleniowa 
kida - pada 
kidało - sypało 
kiek - kiedy 
kiela - ile 
kierot - do młócenia zboża 
kionka - do prania w rzece 
klepisko - podłoga 
kllepkać - klepać 
kluc - dyszel od pługa 
klupać - stukać 
kłabuk - kapelusz góralski z muszelkami i piórkiem 
koban - wieprz 
kociołek - duży garnek 
kolebie - trzęsie 
kolwicek - prawie 
kołatać - mieszać 
kołoce - kołacze 
kompaturki - okładki na książki 
konać - umierać 
konielnik - pomocnik pasterza 
konielnik - pomocnik 
konolek - kawałek, trochę 
konwie - dwa wiaderka spięte ze sobą 
kopa - stóg kamieni 
kopka - niewiele 
kopyrtać się - kręcić się 
kosar - zagroda dla bydła 
kostki - szlifowane muszelki (do góralskiego kapelusza) 
koszar - zagroda dla owiec 
kotwić - tęsknić 



koziorka - sucha gałąź 
krolik - okrągłe drewniane naczynie 
krzesnanek - ojciec chrzestny 
krzycała - płakała 
krzycy - płacze 
któz - któż 
kuca - przybudówka 
kukiołka - bułka 
kulasa - potrawa z tartych ziemniaków 
kulasa - zacierpka 
kumoda - komoda 
kumora - izdebka 
kumoska - matka chrzestna 
kupia - kupno 
kurcocie - kurczę 
kurniawa - zadymka śnieżna 
kurwica - silny deszcz z wiatrem 
kwiczoł - ptak 
kwilka - chwilka 

L 

lajbik - biustonosz 
lato - tego roku 
leber - leń 
lezem - leżę 
lezysko - legowisko 
liemze - ledwie 
likosz - lekarz 
lo - dla 
locegoz - dlaczego 
londak - brusik do ostrzenia kosy 
luba - miła 
lukanie - porozumiewanie się dziewcząt w czasie wypasania zwierząt 
luto - żal 

Ł 

 
ło bez - ach tak 
łobytom - ciągle 
łobzdobała - rozbolała 
łodrobek - kawałek 
łokno - okno 
łoko - oko 
łokropecn - okropnie 
łokulory - okulary 
łokurować - zyskać 
łoni - zeszłego roku 
łopaterny - ostrożny 
łopoki - miarka 
łorcyk - fragment uprzęży końskiej 
łoscok - gałązka 
łokabek - miotła 
łotawiło - odżyło 
łoto - kiedy 
łowce - owce 
łucek - szczypiorek 
łupina - synonim czegoś słabego 
łyska się - błyska się 
łyźnik - półeczka drewniana 
łyźniki - półki na łyżki 

M 

 
malućko - malutko 
masny - tłusty 
manicka - maselnica, przyrząd do robienia masła 
matuś - mama 
mieleż - kopiec ułożony z klocków drewna 
miesioncek - księżyc 
międlenie - etap obróbki lnu 
miodlica - do obrabiania lnu 
miorka - koszyk do przenoszenia owsa 
mitrożyć - nic nie robić 



młaka - bagno 
moskol - placek ziemniaczany pieczony na piecu 
mógek - mogłem 
mrawić - trwonić 
mrawii - pada, np. śnieg 
mrośnica - zagroda dla bydła 
muca - twarz 
munek - młynek 
muzyka - muzykant 
myjnica - miska 
myjok - ścierka do mycia naczyń 
myrdać - kiwać 
mysina - brzydactwo 

N 

 
na podołku - na kolanach 
na cóż - po co, na co 
na dłole - na dole 
na izbie - na strychu 
na podołku - na kolanach 
na roty - na gwałt 
nablizać - przybliżać 
najduch - nieślubne dziecko 
nalepa - część dymnego pieca 
napytać - zaprosić 
naremny - gwałtowny 
naryktować - przygotować 
nastroić - przyszykować 
nastroił - naszykował 
nasuć - nasypać 
nasurać - nagnieść 
nie peć - nie żarty 
nie skrzepi się - nie pomoże 
nie skrzepi się - nie wyzdrowieje 
nie zatrefiona - ciężko ją zadowolić 
niecki - do owsa 
niedopowiednio - nieodpowiednio 
nieobitelne - niezasiedziałe 
nieskoro - za późno 
nikaj - nigdzie 
no cóż - na co? po co? 
nosaki - przyrząd do noszenia wody 
nozdać się - spodziewać się 

O 

 
okiennice - okna 
omasta - przyprawa 
opdować - gadać 
oscypek - ser owczy 
ozestempowały - rozstępowały 
ozpajezić się - rozzłościć się 

P 

 
pacholek - służący 
palica - kij 
para - powietrze 
parobek - kawaler 
parzeć - szczypiorek 
parzenica - haftowane zdobienie męskich spodni 
paci - pułapka na myszy 
pedzioł - powiedział 
pedzo - pędzą 
pelenka - wódka 
piciur - jeleń 
pierwi - pierwszy 
piknie - pięknie 
piro - opiera 
piscolet - pistolet 
pisczołki - patroszyć 
pitwać - ciąć 



płacki - łzy 
płasc - płaszcz 
płojdze - choć 
płony - lichy 
płotocek - mała rzeczka 
płutna - miarka 
pociemioto - ciemno 
poć tu - chodź tu 
podciep - dziecko boginki 
podłaźniki - choinki 
podnęta - przynęta 
pofurkać - rozmieszać 
pogródka - kamienny próg przed domem, weranda 
pojeden - niejeden 
pojedynka - strzelba 
pokiela - dopóki 
pokiela - po ile 
pokocieć - urodzić się 
polana - łąka 
poleku - z wolna 
polepa - podłoga 
policmajster - komendant posterunku 
polonie - miejsce do palenia 
połednie - południe 
połednina - obiad 
połka - pałka do ucierania ciasta 
Pon Jezus - Pan Jezus 
popać - dopaść 
poseł - poszedł 
polodkować - wyśledzić 
powała - sufit 
powąska - lniana szmatka do cedzenia mleka 
powiom - powiem 
powodki - cugle 
pozabaczyć - pozapominać 
poziro - podgląda 
prasy - żelazko 
prec - daleko 
precki - gdzieś daleko 
proci - naprzeciw 
proć - przecież 
prosem piknie - proszę pięknie 
przebacyć - strzelić w bok 
przeca - przecież 
przecuć - przeczuć 
przeć - zapierać się 
przepominać - zapomnieć 
przepytywać - przepraszać 
przetak - sito do przesiewania zboża 
przetok - aż 
przewlecenie - czysta bielizna 
przybocyć - przypomnieć 
przycie - najniższa belka w ścianie 
przycona - nakryte pomieszczenie przy stodole 
przygaźnie - przygaśnie 
przykrzy mi się - nudzi mi się 
przyloz - przyszedł 
przymrawić - przybić 
przypacyć - przygnieć 
przysiadać - napadać 
przysła - przyszła 
przystrzec - spostrzec 
przysuć - przysypać 
przyć - ścieżka 
przywara - przywarty 
puciero - drewniane naczynie do mleka 
pujdomy - pójdziemy 
pukać - pękać 
puska - puszka 
puska patyków - pudełko zapałek 
pytac - drużba zapraszający na wesele 

R 

 
raić - radzić 
rańtuszek - rodzaj szala 



redyk - uroczyste wiosenne wyjście ze stadem owiec 
rezolucja - uchwała, zarządzenie 
roki - lata 
rombonica - ciupaga 
rondel - duży garnek 
ronecka - rondel 
rozkidać się - rozwalić się 
rozpajerzyć - bardzo się zdenerwować 
rozwozać - zastanawiać się 
rubać - rąbać 
rusył się - ruszył się 
rutunek - całe ubranie 
rył - miara długoci 
rymać - stempel do strzelby 
ryza - drewniana rynna 
rzeźnia - poręba 

  

S 

 
sabasinik - piec do pieczenia chleba 
sajtka - kawał drewna 
scypa - kapusta z mlekiem 
scyrbak - gatunek roślin 
scyry - szczery 
se - zawsze 
selenijaka - wszelka 
sędej - wszędzie 
siacie - zboże 
siajny - marny 
siber - szyber, zasuwa w kominie 
sidzinarka - dewotka ze wsi Sidzina 
siec - kosic 
siedlacka - szufelka 
siedlocka - do wiania zboża 
siedzom - siedzę 
siemie - nasienie 
sinniki - materace ze słomy, do spania 
siuter - żwir 
sjeni - zdjęli 
skieltować - kupować 
skije - narty 
składok - nóż składany 
skłobel - zasuwka do drzwi 
skłopiec - wiaderko do mleka 
skokać - skakać 
skole - kamienie 
skonać - umrzeć 
skorusyna - jarzębina 
skrom - tłuszcz 
skrzynola - płyta kamienna 
skucina - sierść 
smatka - chustka 
smąd - swąd 
snalyź się - znaleźć się 
sobnioki - sanie do wożenia nawozu w zimie 
sopa - szopa 
sosiek - skrzynia na zboże 

sosieki - duże skrzynie na zboże 

sotra - dach z gałęzi 

splądnik - agrafka 

spodnioki - kalesony 

spozirajo - oglądają 

sprógować - spróbować 

spularysek - portmometka 

stajonecka - kawałek uprawnego pola 

stawy - potrzaski na zwierzynę 

stojenie - miara długości 

stolica - duży stołek 

stopka - do rozgniatania zboża 

strąga - miejsce zagrodzone 

stroić - szykować 

stropiła - zmartwiła się 

strybać się - wdrapać się 

suje się - sypie się 



sukać - szukać 

sulki - kulki z ciasta 

suciec - szelecić 

syćka - wszystko 

sydło - szydło, narzędzie do wykonywania dziur w skórze 

syr - ser 

sztacheta - kawałek drewna 

 

Ś 

 
ścignąć - zdążyć 
ściojze - stójże 
śklanka - flaszka 
śklanka - szklanka 
ślebodny - swobodny 
ślyść - zejść 
śniego - z niego 
śnimi - z nimi 
śpasy - żarty 
śperchet - blacha na piec 
śperchet - piec kuchenny 
śpiwać - śpiewać 
śpiwo - śpiewa 
śpocek - pół kwaterki 
śreka - przejazd kolejowy 
śreń - warstwa lodu na śniegu 
śtramcyć się - stroić się 
śtrybno - stromo 
śtuderować - kombinować 
świnty Scepon - św. Szczepan 
świarny - fajny, szykowny, ładny 
świekra - matka męża 

T 

 
tamok - tam 
tela - tyle 
telezego - trochę 
tłok - ugór 
truchła - trumna 
twósz - tchórz 

U 

 
ucenstujemy - poczęstujemy 
ucheloć się - uchylić się 
ududkować - nie obiecywać 
ukwalować - radzić 
upierdliwy - dokuczający, narzucający się 
upłaz - przestrzeń poronięta trawą 
upytać - uprosić 
urok - choroba spowodowana czarami 
urzyca - materiał do wkładania w buty 
usipy - prawo 
utopiec - demon w postaci chłopca 
uwarzyć - ugotować 

Z 

zabocyć - zapomnieć 
zacoć - poczuć 
zadek - tyłek 
zagon - długi ciąg pola 
zaguwek - poduszka 
zamirek - patyczek do mierzenia mleka 
zapoziołek - ktoś marny, lichy 
zarembek - polana w lesie 
zatom - za tym 
zatrefić - dogodzić 
zatyroł kasik - zapodział gdzieś 
zawiedą - zaprowadzą 



zbyrk - odgłos dzwonka 
zebyk - żebym 
zecy - rzeczy 
zepszałe - zgniłe 
zerdzi - długie kije 
zeszały - zgniły 
zeźlić - zezłościć się, zdenerwować 
zgniwołe mnie - zdenerwowało mnie 
zioro - patrzy 
zmłora - człowiek, który nie chce jeść 
zobaczyć - zapomnieć 
zoby - zęby 
zrywka - ściąganie z wyrębu ociosanych drzew 
zwada - kłótnia 
zwitali - przywitali 
zwitołek go - przywitałem go 
zwoistnie - istotnie 
zwon - dzwon 
zwoneczek - dzwoneczek 
zwyrtać - obraczać 
zwysyć - sprzykrzyć 
zwyżka - wysokie miejsce 
zycie - jedzenie 
zywobycie - życie 
zyznać - zerknąć 
źeradlo - lusterko 
zyntyca - żętyca; serwatka z owczego mleka

 

No i góralsko mowa tyz jest pikno, ale rózno: inacej godajom górole z Chochołowa, inacej ci spod Krościenka, a jesce inacej ci spod 
Mszany. Inacej godajom w Łopusznej, a inacej w Ochotnicy, choć obie wsie lezom niedaleko od siebie pod tym samym Turbaczem. 

Jak jest po góralsku kocham cię?    – Siadoj, weznym cie 

Jak jest po góralsku dziewczyna? - "Śwarna" dziołcha to piękna, elegancka lub dziarska dziewczyna.

 

 Przed wizytą w Tatrach warto więc nauczyć się kilku słówek. Oto mała ściąga! 

baciarka – zabawa 

brzyzek – wzniesienie 

ceba – trzeba 

ceper – nie góral 

cholewki – wysokie buty 

cklić – tęsknić 

dawoł – dawał 

dowody – sposoby 

dyć – ale 

dzioj – dzień 

dzwierz – zwierz 

frajerka – kochanka 

gęśle – skrzypce 

god – wąż 

gościniec – droga między domami 

grule – ziemniaki 

hajnik – gajowy 

herbata po góralsku – herbata z wódką 

izba czarna – kuchnia 

izba biała – pokój dzienny 

jodło – jedzenie 

kabot – kurtka 

kaganki – świece 

kcem – chcę 

kociołek – duży garnek 

kolebie – trzęsie 

krzesny – chrzestny 

kum – ojciec chrzestny 

kurwica – silny deszcz z wiatrem 

łokno – okno 

łucek – szczypiorek 

masny – tłusty 

miesionecek – księżyc 

muzyka – kapela 

nastroić – przyszykować 

para – powietrze 

płacki – łzy 

połednie – południe 

przyloz – przyszedł 

rombanica – siekiera 

smatka – chustka 

watra – ognisko 

zywobycie – życie

 

 

   https://youtu.be/nkOc1qbwEco  .   https://youtu.be/0g-woEkZjBc   .   https://youtu.be/WyfIfaCCyzU  . 

 

https://youtu.be/nkOc1qbwEco
https://youtu.be/0g-woEkZjBc
https://youtu.be/WyfIfaCCyzU

