
 

 
 

Piosenki religijne - https://youtu.be/N4rroO52sTE . Piotr Strumiński - https://youtu.be/oPbtgldTBAA 

                                                        
„Kiedy w jasną, spokojną, noc " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/RP3QKwf0GZY  

Czytaj poprzednie Wiadomości:  http://rabka.swmm.eu/test1.php  

Włącz -  Słuchaj Radia: https://www.radio-polska.pl/ 

https://youtu.be/N4rroO52sTE
https://youtu.be/oPbtgldTBAA
https://youtu.be/RP3QKwf0GZY
http://rabka.swmm.eu/test1.php
https://www.radio-polska.pl/


 

 
 

 ,, Ty tylko mnie poprowadź " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/TW8QYpu8A4s 

„Gloria in Exelsis " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/GCfWHC__mZA 

,, Wśród tylu dróg " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/3n5Wt-BLYEI 

 
 

,, Łzy Matki " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/ucjAnw2TJWg 

,, Maryjo Królowo Polski " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/wU1A6O2MINc 

https://youtu.be/TW8QYpu8A4s
https://youtu.be/GCfWHC__mZA
https://youtu.be/3n5Wt-BLYEI
https://youtu.be/ucjAnw2TJWg
https://youtu.be/wU1A6O2MINc


 
 

,, Wierze w Ciebie Panie "  wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/2hYZicteW_g 

 
 

,, Panie dobry jak chleb " wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/spT65oPp3HA 

https://youtu.be/2hYZicteW_g
https://youtu.be/spT65oPp3HA


 
 

,, Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany "  wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/DQwfLaXKq1o 

,, Ty tylko mnie poprowadź "  wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/TW8QYpu8A4s 

,, Wierze w Ciebie Panie "  wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/2hYZicteW_g 

,, Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico "  wyk. - Piotr Strumiński - https://youtu.be/-iVvs-uqPcw 

 
 

Łzy Matki -  https://youtu.be/L8OR1KgvJ8I 

https://youtu.be/DQwfLaXKq1o
https://youtu.be/TW8QYpu8A4s
https://youtu.be/2hYZicteW_g
https://youtu.be/-iVvs-uqPcw
https://youtu.be/L8OR1KgvJ8I


Najpiękniejsze Pieśni Religijne Polskie - https://youtu.be/5UX_MchcYLk 

 
 

Piękna pieśń maryjna - Wśród tylu dróg - o. Mariusz Małkiński - https://youtu.be/GB6KMFXN_cU 

 
 

https://youtu.be/5UX_MchcYLk
https://youtu.be/GB6KMFXN_cU


Kargul, podejdź no do płota  - https://youtu.be/4gidiGO57z0 

 
 

Piosenki Religijne 7 utworów - https://youtu.be/FPKKLqRNRpg 

Pozdrawiam Ciebie Matko (Ave Maryja) - Dolina Mszanki - https://youtu.be/88PAWZRCnNQ 

 

Maryja Śliczna Pani - https://youtu.be/yk0X4USMbds 

Jacek Kierok - Santa Maria (Pieśni religijne po śląsku) - https://youtu.be/IakqEUdSEiI 

https://youtu.be/4gidiGO57z0
https://youtu.be/FPKKLqRNRpg
https://youtu.be/88PAWZRCnNQ
https://youtu.be/yk0X4USMbds
https://youtu.be/IakqEUdSEiI


Jacek Kierok - Była cicha i piękna jak wiosna (Pieśni religijne po śląsku) - https://youtu.be/aPvhjAoBNI4 

 
 

 
 

https://youtu.be/aPvhjAoBNI4


W MAJU JAK W RAJU  

 

 

https://youtu.be/QcvM-2GMP34 

 

https://youtu.be/CDpLpl5hP-A   

 

https://youtu.be/QcvM-2GMP34
https://youtu.be/CDpLpl5hP-A


https://youtu.be/U1pvCqzTKyg 

https://youtu.be/Ei3aqyUV6Cg 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

https://youtu.be/U1pvCqzTKyg
https://youtu.be/Ei3aqyUV6Cg


 
 

 
 



 
 

 

Tu je naszo ziemia �� Our land | Kashubian - https://youtu.be/p_tdcWfUxkQ 

https://youtu.be/p_tdcWfUxkQ


 
 

 

 

 
 

 

Piękne Polskie piosenki � zaśpiewane w stylu góralskim � 2021 - https://youtu.be/C2ANMhZwIec 

https://youtu.be/C2ANMhZwIec


 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



















 
 

 
 



 

      

 

 

           
 

 



Powódź na ulicy Piłsudskiego:  Zdjęcie zostało wykonane w 1903 roku.  

Przystanek tramwajowy przed... pomnikiem Adama Mickiewicza : 27 czerwca 1952 roku ostatni tramwaj wjechał po torach na Rynek Główny w 
Krakowie. Od tego dnia ruch tramwajowy prowadzony był obwodnicą tamwajową wokół Plant. Takie rozwiązanie mamy do dziś.  
 



Samochody na Rynku Głównym w Krakowie: Od 1979 roku samochody nie mogą - poza wyjątkami, czyli np. samochodami dostawczymi - 
wjeżdżać na Rynek Główny w Krakowie. Plac znów stał się reprezentacyjnym centrum miasta. Wcześniej wyglądał bardziej jak parking.                                                             

Osada Rybaki: Osadę Rybaki 
zamieszkiwali głównie rybacy. Tak 
przynajmniej było na początku jej 
istnienia w XVII wieku. Jak możemy 
dowiedzieć się z książki „Kraków na 
starych widokówkach”, w 1706 rybacy 
otrzymali nakaz przeniesienia się na 
drugą stronę Wisły, co było związane z 
budową umocnień przy zamku. 
 
Po drugiej stronie rzeki znajdowały się 
Dębniki, należące wówczas w dużej 
części do paulinów z kościoła na 
Skałce. Toczyli oni wieloletni spór z 
rybakami, co spowodowało, że 
przenosiny bardzo się przeciągały. 
 
Zabudowa przestała istnieć w 1914 r. 
Wyjątkiem jest sześcienny piętrowy 
budynek znajdujący się najbliżej zamku. 

 

 



Aleja Adama Mickiewicza w trakcie budowy:  
Zdjęcie zostało wykonane w 1938 roku. 



   
Zatłoczone tramwaje na Rynku Głównym w Krakowie: Tramwaje w Krakowie wystartowały w 1882 roku. Były to jednak konne dorożki,                             
a nie zelektryzowane pojazdy. W roku 1902 na ulice Krakowa wyjechał pierwszy elektryczny tramwaj. 

.              
Pociągi na Alejach Trzech Wieszczów: W latach 1886–1887 zbudowano ośmiokilometrową linię obwodową (zwaną cyrkumwalacyjną) w miejscu 
dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów, przekraczającą Wisłę w miejscu dzisiejszego Mostu Dębnickiego. Łączyła ona Łobzów z Płaszowem i 
Bonarką. Powstała wzdłuż wału ziemnego z szeregiem bastionów Twierdzy Kraków flankowanego fosą z drogami wewnątrz i na zewnątrz. Wał 
wykorzystano jako nasyp, po którym przeprowadzono torowisko. Linia została otwarta 18 stycznia 1888.

 



  
Człowiek - mucha Stefan Poliński na dachu budynku przy ulicy Dietlowskiej 70. Zginął w czasie występu we Lwowie,                                                            
w czasie spaceru po linie rozwieszonej pomiędzy budynkami na ul. Akademickiej. Zdjęcie zostało wykonane w 1925 roku.  



Willa Różnowskich: Na Bulwarze Poleskim nad Wisłą, vis-à-vis Wawelu, stała kiedyś okazała willa. Dom należał do 

właściciela parowej fabryki mydła, Stanisława Rożnowskiego. Dziś po budynku nie ma śladu. Dom zbudowano w 1891 roku, na terenie, który 
wówczas należał do wsi Dębniki, nienależącej jeszcze do miasta, ale będącej oddzielną gminą, leżącą w powiecie wielickim. 

Brama do Getta Krakowskiego, ul. Limanowskiego 

Na teren getta dla ludności żydowskiej w Krakowie utworzonego w marcu 1941 roku przez niemieckie władze okupacyjne w dzielnicy Podgórze, 
prowadziły trzy bramy: na placu Zgody (obecnie Plac Bohaterów Getta), u wylotu ul. Lwowskiej, oraz brama główna na granicy wylotu ul. 
Limanowskiego i Rynku Podgórskiego, która została przedstawiona na powyższym zdjęciu. Bramy do getta były pod silną strażą. 
 
Zdjęcie zostało wykonane pomiędzy 1941 a 1943 rokiem.

 



Czytaj poprzednie Wiadomości:  http://rabka.swmm.eu/test1.php 

 

Włącz -  Słuchaj Radia: http://www.radiostacje.com/ 
 
 

Radio Eska 

 
Polskie Radio - Trojka 

Tok FM 

Radio Alex  

Radio Katowice   

Radio Plus  

Radio Leliwa  

Polskie Radio - 24  

Radio Jasna Gora  

Radio Rekord  

Slonskie Radio Hitmix  

Radio Kaszebe  

Meloradio  

 

Radio onlinePolska                                                                                                                                                                                                                                              

 Niemcy 

 Litwa 

 Słowację 

 Czechy 

 Białoruś 

 Ukraina 

 Rosja 

 Stany Zjednoczone 

 Brazylia 

 Kolumbia 

 Francja

 Afryka 

 Azja 

 Ameryka Północna 

 Ameryka Południowa 

 Europa 

 Oceania

Posłuchaj Radio Maryja w smartfonie za darmo za pośrednictwem aplikacji na Androida lub iOS!  

 

 

 

Włącz -  

Słuchaj 

Radia 

Maryja:  
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl

.maryja&played=1 

   Możesz z ciekawości 

posłuchać  Radia z 

zagranicy 

http://rabka.swmm.eu/test1.php
http://www.radiostacje.com/
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https://onlineradiobox.com/pl/plus/
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https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
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https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/
https://onlineradiobox.com/de/
https://onlineradiobox.com/lt/
https://onlineradiobox.com/sk/
https://onlineradiobox.com/cz/
https://onlineradiobox.com/by/
https://onlineradiobox.com/ua/
https://onlineradiobox.com/ru/
https://onlineradiobox.com/us/
https://onlineradiobox.com/br/
https://onlineradiobox.com/co/
https://onlineradiobox.com/fr/
https://onlineradiobox.com/Africa/
https://onlineradiobox.com/Asia/
https://onlineradiobox.com/North-America/
https://onlineradiobox.com/South-America/
https://onlineradiobox.com/Europe/
https://onlineradiobox.com/Oceania/
https://onlineradiobox.com/android
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https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
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