
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Ks. Piotr Skarga – Kazania Sejmowe:   

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

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

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

 

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

wygloszona-28-sierpnia-1983-r/

 

 

 

Kto ty jesteś? Polka mała. Polak mały.                                                   

Jaki znak twój? Lilja biała. Orzeł biały.                                                

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.                                                            

W jakim kraju? W polskiej ziemi.                                                        

Czem ta ziemia? Mą Ojczyzną.                                                                

Czem zdobyta? Krwią i blizną.                                                                

Czy ją kochasz? Kocham szczerze.                                                            

A w co wierzysz? W Boga wierzę.                                                      

Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.                                                         

Coś jej winien? Oddać życie. 

 

Władysław Bełza   Grób 
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Rota                                             

Autorem słów jest Maria Konopnicka,  autorem 

muzyki jest Feliks Nowowiejski.  Powstała podczas 

pobytu autorki w Cieszynie w 1908 roku. Miała być 

protestem przeciw wywłaszczeniom w zaborze 

pruskim.   https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE   

 

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

 

 

 

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

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

 

Mazurek Dąbrowskiego jest od 26 lutego 1927 roku 

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

Legionów Polskich we Włoszech. Autor melodii tej pieśni 

patriotycznej jest nieznany. Mazurek Dąbrowskiego pierwszy 

raz został zaśpiewany publicznie  20 lipca 1797 roku. Od razu 

pieśń ta została entuzjastycznie przyjęta przez Legiony 

Dąbrowskiego. W ciągu jednego roku ta pieśń patriotyczna 

dotarła do wszystkich zaborów.  

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

zurekdabrowskiego.pl:80/ 
 

 

 

 

 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem.  

 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany- 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

 

1. Jeszcze Polska nie umarła, 

kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 

szablą odbijemy. 

2. Jak Czarnecki do Poznania 

wracał się przez morze 

dla ojczyzny ratowania 

po szwedzkim rozbiorze. 

3. Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę 

będziem Polakami 

dał nam przykład Bonaparte 

jak zwyciężać mamy. 

4. Niemiec, Moskal nie osiędzie, 

gdy jąwszy pałasza, 

hasłem wszystkich zgoda będzie 

i ojczyzna nasza. 

5. Już tam ojciec do swej Basi 

mówi zapłakany: 

"słuchaj jeno, pono nasi 

biją w tarabany." 

6. Na to wszystkich jedne głosy: 

"Dosyć tej niewoli 

mamy Racławickie Kosy, 

Kościuszkę, Bóg pozwoli." 

 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy 

Nie damy, by nas gnębił wróg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 

Bronić będziemy ducha, 

Aż się rozpadnie w proch i w pył 

Krzyżacka zawierucha 

Twierdzą nam będzie każdy próg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

Ni dzieci nam germanił, 

Orężny wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił 

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

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

W Ojczyzny imię, na jej cześć 

Podnosi czoła dumne 

Odzyska ziemi dziadów wnuk! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg!     

https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
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https://youtu.be/DebhiaQH3ps
http://web.archive.org/web/20160424193338/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl:80/
http://web.archive.org/web/20160424193338/http:/www.mazurekdabrowskiego.pl:80/


A jeśli komu droga otwarta do nieba, 

Tym, co służą ojczyźnie.                                                                                                                                              

Jan Kochanowski 

 

 

Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną.                                                                                                                                                                                  

Władysław Bełza 

 

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.  

Ks. Piotr Skarga 

 

 

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

Adam Mickiewicz  

 

 

Ojczyzną moją jest Bóg, 

Duch, Syn i Ojciec wszechświata. 

Na każdej z moich dróg 

Ku Niemu dusza ulata.  

Julian Tuwim 
 

Tam ojczyzna, gdzie jest dobrze.  

IBI PATRIA, UBI BENE.  
Cyceron  

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

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

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


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

        Video -  https://youtu.be/COMxXRiKOio 

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

 

  

  

 

 

 

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

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

oraz materiały z zakresu kultury starożytnej i biblijnej. 

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

Historia Polski  http://kresy24.pl/                                                                                

http://polmap.pdg.pl                                                                                                    

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

Video:    polska przed wojenna - YouTube                              

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 
Kresy[1][2]  – część polskiego terytorium państwowego,  „mała ojczyzna” Polaków poddanych wysiedleniom po II 
wojnie światowej z terenów, które na skutek zmian granic znalazły się poza Polską[1][3][4]. 
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Zapraszamy do multimedialnej podróży do wybranych miast pogranicza - http://shtetlroutes.eu/pl/szlaki/  
http://shtetlroutes.eu/pl/3d-historical-towns-shtetl-routes-virtual-tour-through-the-forgotten-continent/ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

         Lata 30. Pracownicy Poczty Polskiej w Podhajcach     

       Cmentarz na Tudyńcu (Podhajce, Stare Miasto) 

                                                                                                                   Mapa, informująca o czasie przez jaki dany obszar należał do Polski. 
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Podhale: Górale nie chcą pamiętać o rocznicy powstania Goralenvolk? 
https://gazetakrakowska.pl/podhale-gorale-nie-chca-pamietac-o-rocznicy-powstania-goralenvolk/ar/c1-14546733 
 

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maj -   https://youtu.be/bhcd2DGWE1k 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stare melodie - https://staremelodie.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VcsjIbbZcvQ
https://youtu.be/bABbppiyDzI
http://bibliotekapiosenki.pl/Ciezkie_losy_legionera
https://youtu.be/z4YcP49WV_k
https://youtu.be/qs3VInDlP1g
https://youtu.be/Wv8LriCtwxE
https://youtu.be/Fs4_0NJH200
https://youtu.be/3MOkAq0ztoY
http://bibliotekapiosenki.pl/Hej_Hej_ulani
https://youtu.be/q3Ob6Lcyfbk
https://youtu.be/dj7_4iFUHas
https://youtu.be/chwjJg14EJw
http://bibliotekapiosenki.pl/Jak_to_na_wojence
https://youtu.be/oCjsF4q_zkg
http://bibliotekapiosenki.pl/Ostatni_mazur_%28Jeszcze_jeden_mazur_dzisiaj_%29
https://youtu.be/Qv315nOM5yg
http://bibliotekapiosenki.pl/Pierwsza_kadrowa
https://youtu.be/LIGN8k3VODc?list=RD7RLjHTF_nNc
https://youtu.be/Lbq10tdDzI0
http://bibliotekapiosenki.pl/Krakowiak_Kosciuszki
https://youtu.be/R0nxGjGbRf8
http://bibliotekapiosenki.pl/Jak_sie_leguny_dostaly_do_nieba
https://youtu.be/Cf382Gos3ZY
http://bibliotekapiosenki.pl/Maj_%28Nienawidze_was_prozniaki_%29
https://youtu.be/bhcd2DGWE1k
https://youtu.be/zZtlOhLYWDE
https://youtu.be/6R9Q1V0OROU
https://youtu.be/g5KpQmBHfu0
https://youtu.be/EDpKIb3eGk0
https://youtu.be/zXS863AVJ7E?list=PLrVA1JTiza9VtByQkM7HV2GUzafZeIZ8O
https://youtu.be/_q4bXUqYc8E
https://youtu.be/36HR_-tofdo
https://youtu.be/TQVoQ3tLDoY
https://youtu.be/RUpho9XZFMY
https://youtu.be/Fq2cTTvG_j4
https://youtu.be/o-wadsd77tI
https://youtu.be/yDojmrCZOUE
https://youtu.be/RoidjHh1W2w
https://youtu.be/bb_ZQdATeog
https://youtu.be/PU93bQmvw_Q
https://youtu.be/SDO6h439wR8
https://youtu.be/OgUcbGd7QMs
https://youtu.be/k1L_D7-7h7E
https://youtu.be/OgG5xxcZCPs
https://youtu.be/BfGkBwzpCKQ
https://staremelodie.pl/


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

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

https://youtu.be/Z2N9dS4CFbE 

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

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

Bogurodzica -   https://youtu.be/ITLBVi4wnFM                                                                                                             

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwone maki na Monte Cassino 

Zamiast rosy piły polską krew. 

Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 

Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 

Przejdą lata i wieki przeminą, 

Pozostaną ślady dawnych dni 

I tylko maki na Monte Cassino 

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. 

 

 

https://www.youtube.com/user/LekcjaHistorii/featured
https://bliskopolski.pl/historia-polski/w-pigulce/
https://www.youtube.com/watch?v=ux-yPbY8ozI
https://youtu.be/Z2N9dS4CFbE
https://youtu.be/fnPUaJQmDd0
https://youtu.be/r71UOZHy140
https://youtu.be/ITLBVi4wnFM
https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg
https://youtu.be/Iab33qfDW-g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Niecodzienny widok 

                             JEROZOLIMA                                                                                 Poranna modlitwa                                               
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                                                  Polski Cmentarz - Jerozolima: Góra Syjon 

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

gs.html 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Góralszczyzna polska, czyli mapa polskich górali: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etnografowie podzielili polskich górali na 3 grupy: 

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

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

 
O STROJU GÓRALI, WAŁACHÓW, LACHÓW I JACKÓW 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląscy 
 

 

 

 

 

Wałasi cieszyńscy 

 

 

 

 

 

Lasi śląscy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jackowie jabłonkowscy 

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


2. Górali Czadeckich – grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca 

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

 
 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  Nakryciem głowy jest kolorowa chusta 

zwana szmatką. Wiosną i latem 

dziewczyna chodzi z odkrytą głową, 

wplatając we włosy kwiaty dla ozdoby. 

Na batystową koszulę, ozdobioną 

białym haftem i kryzką, wkłada 

aksamitny gorset podszyty płótnem i 

wyszywany barwnym haftem. Wstążka 

służąca do sznurowania gorsetu jest 

długa, najczęściej czerwona, związana 

na dole w kokardę. Jej długie końce 

swobodnie spływają na spódnicę uszytą 

z tybetu, którą zdobi kwiecisty motyw 

ułożony w koronę. Pod spódnicą 

dziewczyna nosi białą halkę zwaną 

fartuchem, na nogach kierpce, a na szyi 

sznury czerwonych korali. 

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

 

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


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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górale Pienińscy zasiedlają obszar położony nad Dunajcem we wschodniej części 

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

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

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

 

 

Orawianie Spiszacy 

                                                                     Żywieccy                            Babiogórscy Zagórzanie 

 

 

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


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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Góralu, czy ci nie żal 

Odchodzić od stron ojczystych, 

Świerkowych lasów i hal 

I tych potoków srebrzystych? 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

2.A góral na góry spoziera 

I łzy rękawem ociera, 

Bo góry porzucić trzeba, 

Dla chleba, panie dla chleba. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

3.Góralu, wróć się do hal, 

W chatach zostali ojcowie, 

Gdy pójdziesz od nich hen w dal 

Cóż z nimi będzie, kto powie? 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

4.A góral jak dziecko płacze: 

Może już ich nie zobaczę; 

I starych porzucić trzeba, 

Dla chleba, panie, dla chleba. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

5.Góralu, żal mi cię, żal! 

I poszedł z grabkami, z kosą, 

I poszedł z gór swoich w dal, 

W guńce starganej szedł boso. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

6.Lecz zanim liść opadł z drzew 

Powraca góral do chaty, 

Na ustach wesoły śpiew, 

Trzos w rękach niesie bogaty. 

Góralu, czy ci nie żal, 

Góralu, wracaj do hal! 

 

 

 

Pieśń Góralu, czy ci nie żal powstała na 

podstawie wiersza krakowskiego poety 

Michała Bałuckiego. Wiersz Góralu, czy ci 

nie żal powstał w II połowie wieku XIX, 

podczas odsiadki autora za rzekome 

"wichrzycielstwo". Domniemanym 

kompozytorem muzyki do pieśni Góralu, czy ci 

nie żal jest Antoni Rutkowski, czasem jako 

autor melodii wskazuje się nauczyciela 

Antoniego - Władysława Żeleńskiego. 

 

 

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

551/Artykul/1561945,Nielatwo-

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

udalo 

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

755/Artykul/1099012,Ks-Jozef-

Tischner-Podhale-to-jest-taka-

mafia 

https://www.radiokrakow.pl/au

dycje/goralskie-bajania/helena-

waliczek-z-bialego-dunajca-

smierztecka/ 

 

 

 

 

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


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

północnej Polsce, będący częścią Pomorza Gdańskiego. Zamieszkują 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 Mężatka nosi na głowie złotnicę, czyli 

aksamitny czepek wyszywany złotą nicią i 

ozdobiony wstążkami, dziewczyna stroi 

głowę wiankiem lub opaską w kolorze 

spódnicy. Na białą płócienną koszulę 

zakłada aksamitny gorset wyszywany złotą 

lub srebrną nicią, czarny lub w kolorze 

spódnicy. Kaszubka nosi jednocześnie dwie 

spódnice: spodnia pełni rolę halki, 

wierzchnia jest szeroka i suto marszczona, w 

żywych kolorach dla młodych, w ciemnych 

dla starszch kobiet. W pasie zawiązuje białą 

lnianą zapaskę zwaną szertuchem, 

ozdobioną u dołu misternym haftem. 

Odświętne wiksówki, czyli czarne, zapinane 

na pasek półbuciki, zakłada do białych 

pończoch. Uzupełnieniem stroju są korale. 

 

Nakryciem głowy jest filcowy kapelusz 

ozdobiony tasiemką. Na białą płócienną 

koszulę chłopak zakłada albo krótką 

kamizelkę zwaną liwkiem, albo nieco 

dłuższy kaftan węps, dopasowany do figury, 

ozdobiony wyszyciami i rzędami 

metalowych guzików. Starsi mężczyźni 

przywdziewają ponadto kosztowne 

sukmany o kroju kontuszowym. Odświętne 

buksy, czyli spodnie uszyte z zamszu, 

wpuszczone są w skorznie, wysokie buty 

wykonane z surowej skóry, o sztywnej, 

szerokiej cholewie, zawsze wypolerowane i 

błyszczące. 

  

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


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląsk bez wątpienia jest 

najbardziej urodzajnym 

regionem, jeżeli chodzi o 

folklor ludowy a w 

szczególności stroje 

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

r/stroje-ludowe/slask.html 

Praktycznie każda większa i mniejsza miejscowość  Śląska i Opolszczyzny posiadała swój 

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

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

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

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

opolskie noszone w latach 1900-1945. 

 

 

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


 

 

 

 

 

Cieszyński                          Dolnośląski                           Rozbarski-Bytomski 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   

 

 

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


Serwis Heraldyczno Genealogiczny:                                                                                            

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

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

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

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

 

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

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

rozproszonych. Genealogia Polaków prowadzi wiele takich baz danych.                                                                        

- POWSTAŃCY STYCZNIOWI:: bazy osób, bitew, miejsc     

- OFICJALIŚCI PRYWATNI : pogranicze dworu i wsi     

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

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

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

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

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

wartości. 

- ZNAJDŹ NAZWISKO 

- POSZUKWANIA  : wsparcie różnego typu 

 

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

 
 

NARZĘDZIA DLA GENEALOGÓW I HISTORYKÓW: Unikalne, autorskie 

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

wieloma opcjami. 

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

zamki, dwory, parafie, archiwa... 

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

gwara, określenia metrykalne, naukowe i in. 

 

Twoja Historia: https://twojahistoria.pl/   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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


Dzieje Polski: https://dzieje.pl/    

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

 

 

 

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

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

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

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

 2 Konstytucje  
o 2.1 Konstytucje polskie 
o 2.2 Konstytucje innych państw 

 

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

 

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

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

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

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

 Reżyserzy 
 Rodzina królewska 
 Różne 
 Satyrycy 
 Sportowcy 
 Święci 
 Władcy Polski 
 Wynalazcy 
 Zbrodniarze

 

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

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

 

https://dzieje.pl/
https://dzieje.pl/wiadomosci
https://dzieje.pl/zagadnienia
https://dzieje.pl/rocznice
https://dzieje.pl/postacie
https://dzieje.pl/tag/kalendarium
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/
http://twojahistoria.pl/encyklopedia/
http://twojahistoria.pl/encyklopedia/
https://twojahistoria.pl/category/temat/mity-przeklamania-propaganda/
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Dokumenty
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_staro%C5%BCytne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_%C5%9Bredniowieczne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Teksty_nowo%C5%BCytne
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#XX_w.
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#XXI_w.
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje_polskie
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne#Konstytucje_innych_pa%C5%84stw
https://nowahistoria.interia.pl/#iwa_source=logo
https://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci
https://nowahistoria.interia.pl/ii-rzeczpospolita
https://nowahistoria.interia.pl/polska-walczaca
https://nowahistoria.interia.pl/prl
https://nowahistoria.interia.pl/polska-wspolczesna
https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/
https://zyciorysy.info/wiek-wzrost-i-waga-gwiazd/
https://zyciorysy.info/zyciorysy-i-biografie/
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Muzeum Historii Polski. Dymińska 13, Żoliborz, Warszawa: http://muzhp.pl/pl/c/1141/siedziba-i-wystawa-stala 

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

 Wirtualna „Łączka”  
 Aktualności  
 Misja  
 Zespół  
 Baza genetyczna  
 Kresy  
 Odnalezieni  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1939:  

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

- https://historiarabki.blogspot.com/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapomnieć, ani zepchnąć go na boczny tor…  https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/ 
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Multimedia. Zbiór wszelkich materiałów multimedialnych dotykających wszelkiego rodzaju tematów 

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

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

1. Obrona Częstochowy ("Potop"). 

2. Ingres Augusta kardynała Hlonda do prokatedry warszawskiej 

3. Pogrzeb Augusta kardynała Hlonda w Warszawie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Abp Karol Wojtyła i racjonał św. Królowej Jadwigi 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Tatry: https://paragonzpodrozy.pl/14100/listopadowy-wypad-w-tatry/   
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