PIELGRZYMKI – ZIEMIA ŚWIĘTA

Palestyna i Izrael, to miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia znane z Biblii. Tu pielgrzymują
chrześcijanie, judejczycy i islamiści.To niezwykłe miejsce, z którym związane są postaci Jezusa, Jana
Chrzciciela, Maryi, Piotra, Mojżesza. Pielgrzymka nie może się obejść bez odwiedzenia Ściany Płaczu,
Góry Oliwnej, Wzgórza Świątynnego, Bazyliki Grobu Świętego. Pielgrzymka do Jerozolimy to tylko jeden z
punktów zorganizowanej wycieczki, która na swojej trasie ma także Betlejem (miejsce narodzenia Jezusa),
Jerycho (najstarsze miasto na świecie), Kafarnaum (miasto św. Piotra), Ain Karem (miasto Jana
Chrzciciela), Nazaret (miejsce dorastania Jezusa) oraz Jordan (miejsce chrztu Jezusa). Wycieczka do
Jerozolimy i pozostałych miast Ziemi Świętej często urozmaicana jest przez organizatorów zdrowotną
kąpielą w Morzu Martwym oraz niezapomnianym rejsem po Jeziorze Genezaret.

Samochodem z Rabki- Zdroju; 43 godz. (4010 km):
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+RabkaZdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e1
8ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl

Samolotem Kraków—Tel Awiw, Izrael: Bezpośrednie (1 tygodniowo) 3 godz. 30 min
Cena w obie strony, 10–14 kwi od 730 zł Lufthansa …
https://www.google.com/travel/flights/search?tfs=CBwQAhojagcIARIDS1JLEgoyMDIxLTA0LTEwcgwIAhIIL20vMDQzMF8aI2oMCAISCC9tLzA0MzBfEgoyMDIxLTA0L
TE0cgcIARIDS1JLcAGCAQsI____________AUABSAGYAQE&hl=pl&authuser=0

https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+I
zrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1
m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl

Organizacja pielgrzymek:
- https://pielgrzymki.saletyni.pl/
- http://ziemiapana.pl/sample-page/
- http://www.terrasancta.pl/pl/pielgrzymki-do-ziemii-swietej

JEZUS:

-

Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa:

Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów
od Jerozolimy. Aby się do niego dostać, trzeba wsiąść w arabski autobus (inne nie jeżdżą).
Dworzec znajduje się przy Bramie Damasceńskiej - największej spośród tych, które
prowadzą do Starego Miasta. Betlejem znajduje się na terenie Autonomii Palestyńskiej,
którą oddziela od Izraela mur. Każdy musi być skontrolowany, ale autobusów to nie
dotyczy. I oto jesteśmy w Betlejem. Spacerkiem ruszamy do Bazyliki Narodzenia.
W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, a u jego podnóży mała wnęka ze srebrną gwiazdą
i zawieszonymi nad nią lampami oliwnymi. Napis na gwieździe: TU Z MARYJI DZIEWICY
NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS.
Informator. Dojazd: wiele linii lotniczych oferuje loty do Tel Awiwu. Jeśli podróżujesz
samodzielnie, nie zdradzaj się na lotnisku ze swoją wyprawą do Betlejem! Możesz nie
dostać wizy (tę na lotnisku otrzymujesz na 90 dni - stempel na kartce lub w paszporcie).
Uwaga! Transport nie działa w szabat, czyli w piątek po południu i przez większą część
soboty. Wtedy pozostają nam muzułmańskie taksówki. Oficjalną walutą Izraela jest Nowy
Szekel Izraelski - ok. 1 zł. Ale przygotuj się - w Izraelu jest drogo.

Reportaż:

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-

narodzin-jezusa-ponad.html

Video: https://youtu.be/rn6X109FE1Y

Audycja: https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego
Przewodnik :

http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30

Betlejem a Biblia: http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/
Video: https://youtu.be/k8gIGTQKsXI
Betlejem. Boże Narodzenie bez pielgrzymów.
Video: https://youtu.be/DYYaCdA161A
Niezwykly Swiat - Jerozolima i Betlejem.
Video: https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk

Betlejem

Pole Pasterzy

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8

Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa. Może mieć nawet 1800 lat.

https://www.tvp.info/39966965/
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat

Nazaret

Jezioro Galilejskie

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

„ Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco
białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. "Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla
Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”.

Eliasz

Mojżesz

z

Patrząc na kościół widzimy trzy namioty na górze.
We wnętrzu znajdują się przy wejściu kaplice
Mojżesza i Eliasza oraz z przodu grota dla Jezusa i
jest to kolejne nawiązanie do trzech namiotów.

FOTO:
http://avelinatravel
.blogspot.com/201
4/03/bazylikaprzemienieniapanskiego-na.html

WIDOKI

Z

GÓRY

TABOR:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dolina Ezdrelońska – tam jest wioska, gdzie
Jezus uzdrowił epileptyka

Góra Gilboa - to tu król Dawid wypowiedział
przekleństwo i dlaczego też Wzgórza Gilboa
przez długie wieki pozostawały niezalesione.

Góra Hermon - 2814 n.p.m. zwykle ośnieżona, w
Górach Antylibanu. Stąd wypływa rzeka Jordan

Naim. Jezus dokonał cudu wskrzeszenia
zmarłego młodzieńca wdowy

https://pl.wikipedia.org/wiki
/G%C3%B3ra_Karmel

Szkaplerz Karmelitański

klasztor
Góra Karmel

kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej

ogród Oliwny

KAŻDY NIESIE SWÓJ WŁASNY KRZYŻ

„To jest Jezus, Król
żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i
NAPIS :

grecku

J E R O Z O L I M A

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ: https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA

https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA

Miejsce

Ukrzyżowania

Bazylika Bożego Grobu:
https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego:
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws

arcosolium

EMAUS: ŁUKASZ I KLEOFAS

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi przyłączył się do
nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany.

Św. Tomasz:

„ Pan mój i Bóg mój ”

Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany
przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.

NIEBO
O

W RAMACH P R E Z E N T U - Niezwykły film o Izraelu : https://youtu.be/LER7lcnzoDU .
Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.
Proponuję Tobie spojrzeć na Jerozolimę: Zdjęcia Jerozolimy - Miłego oglądania!
Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu National
Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając TUTAJ możesz
zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też zwiastun
filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że TUTAJ znajdziesz materiały, którymi
można uzupełnić swoją wiedzę: https://jerozolima2013.blogspot.com/

Zapraszam Ciebie, byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:

https://youtu.be/EHs07DVRzOs

Strona internetowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest opracowana tak, aby
umożliwić wierzącym lepsze poznanie Ziemi Świętej. Strona oferuje spojrzenie od środka na
różnorodne aspekty Ziemi Świętej. Podaje również praktyczne informacje oraz użyteczne linki.: http://www.holyland-pilgrimage.org/pl

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/

Tron szatana -

http://www.fronda.pl/a/o-placyd-kon-tron-szatana,110908.html

„Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie
mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we
dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.” (Ap 2:12).
- Pergamon był miejscem, gdzie została wzniesiona pierwsza świątynia poświęcona kultowi cesarza. Tu
cesarz Augustyn był czczony jako bóg, a odmowa złożenia ofiary ku jego czci była traktowana jako zdrada
państwa. To również miejsce, gdzie na wzgórzu wznoszącym się na wysokość ok. 250 m. nad miastem stała
świątynia Zeusa, z wielkim ołtarzem widocznym już z daleka, na którym składano ofiary ze zwierząt ku jego
czci. Miasto było także centrum kultu boga-węża zwanego Asklepios i wąż stał się symbolem Pergamonu.
Animacja starożytnego Pergamonu: https://www.youtube.com/watch?v=vsW_ieFHOAk#t=25

Tron szatana przewieziono z Bergamy do Berlina - https://www.youtube.com/watch?v=AB8zsBH1rP8

II Wojnę Światową przetrwał bez
szwanku i został wywieziony do
Petersburga. Do Niemiec wrócił
po śmierci Stalina w 1958 r.

RZYM Zabytki i atrakcje Rzymu – 11 miejsc krok po kroku

Rzym to idealne miejsce na city break!
Wiele ważnych zabytków miasta leży w
niedużych odległościach od siebie, dlatego
warto poruszać się między nimi pieszo....
Watykan: zwiedzanie świętego państwa. Co warto wiedzieć

Planujesz zwiedzanie Watykanu?
Podpowiadamy, co zobaczyć w najmniejszym
państwie świata, w którym bije serce dwóch
tysięcy lat cywilizacji chrześcijańskiej.

https://www.rzym.it/watykan/ http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

-

WATYKAN

–

ZWIEDZANIE

Bazylika na miejscu pochówku
Piotra, pierwszego Papieża

https://www.google.com/maps/place/Rome,+Metropolitan+City+of+Rome,+Italy/@41.903331,12.452767,1256m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132f6196
f9928ebb:0xb90f770693656e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655?hl=en

Fakty w skrócie:

–

MAPA

R Z Y M

Samochodem 5 godz. 49 min
(591 km) przez A4 i S5

Rzym – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem Śródziemnym.
Centrum administracyjne ma powierzchnię 1287 km² i liczbę ludności 2 825 661, będąc trzecim co do wielkości miastem
Unii Europejskiej. Miasto Stołeczne Rzym ma 4 331 856 mieszkańców.Wikipedia
Przeglądając stronę:
https://www.google.com/maps/place/Rzym,+W%C5%82ochy/@45.3380969,13.2098406,5.88z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6196f9928ebb:0xb90f7706936
56e38!8m2!3d41.9027835!4d12.4963655 zaznaczono, że oglądamy ze strony Parafii:

Samolotem
Z Krakowa. Z przesiadką (1 lub więcej przesiadek)5 godz. 20 min
lub dłużej . KLM LOT Lufthansa Wybierz się w podróż
w dniach 10–13 kwi za 174 zł.

Ogrody Goczałkowice-Zdrój, ul. św. Anny 4 -

http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1 ,

Znajdziemy tu aleję lipową, labirynt, ogród angielski, wiejski i romantyczny, wrzosowiska, staw z altaną i zaułek śródziemnomorski.
Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw "Zaczarowany ogród".
Mapa dojazdu: 100 km https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+RabkaZdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowiceZdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.
6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl

MAPA DOJAZDU

Posłuchaj głosy ptaków: http://www.wykop.pl/ramka/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/

W pobliżu Śląska RESTAURACJA: http://kogutikurka.pl/, ul. Uzdrowiskowa 71, Goczałkowice Zdrój.

Tutaj możesz kupić bilet na Kasprowy Wierch
na wybrany dzień i godzinę: pkl.pl
Bilety dostępne są też w biletomatach PKL na terenie Zakopanego:
https://www.sklep.pkl.pl/grupy-produktow/index,4,tourpassy.html

Kolej linowa Czantoria – 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr Garaventa
Group o długości 1 640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na godzinę.
Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu – 8 minut.
Łatwiejsze i komfortowe wsiadanie i wysiadanie wynikające z nowoczesnego rozwiązania
technicznego, które powoduje, że kanapy w obrębie peronu zwalniają automatycznie swój
bieg. Ceny biletu: http://www.czantoria.net/cennik/ Do zobaczenia: Sokolarnia. Wieża
widokowa na Wielkiej Czantorii

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

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/

Święta Anno uproś wnuka,
Niechaj każdy mo,To co
szuko!

Święty Mikołaj w Pierśćcu koło Skoczowa

Sanktuarium:
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piers
ci ec-sanktuarium-swietego-mikolaja/

Legenda: http://www.naszaarka.pl/2003/rozdzial.php?numer=12&rozdzial=9

-

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/

Dzieje Polski: https://dzieje.pl/




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

1 Styczeń 2 Luty 3 Marzec 4 Kwiecień 5 Maj 6 Czerwiec
7 Lipiec 8 Sierpień 9 Wrzesień 10 Październik 11 Listopad 12 Grudzień




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

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 naukowobadawczych 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
zapomnieć, ani zepchnąć go na boczny tor…

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

https://misyjne.pl/uprowadzone-polskie-dzieci/

Multimedia. Zbiór wszelkich materiałów multimedialnych dotykających wszelkiego rodzaju tematów
związanych z Służbą Bożą sprawowaną dawniej i dziś na Ziemiach Polskich (w porządku chronologicznym,
wg publikacji na portalu): http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/multimedia.html

1. Obrona Częstochowy ("Potop").
2. Ingres Augusta kardynała Hlonda do prokatedry warszawskiej
3. Pogrzeb Augusta kardynała Hlonda w Warszawie
4. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Warszawa A. D. 1913 r.)
5. Procesja w Oktawie Bożego Ciała (Kraków A. D. 1937 r.)
6. Pielgrzymka do Piekar Śląskich (A. D. 1935)
7. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla (Poznań A. D. 1937)
8. Obchody 150-lecia koronacji obrazu św. Józefa w Kaliszu (A. D. 1946)
9. "Majówka" z Papieżem Benedyktem XVI (A. D. 2006)
10. Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938)
11. Ogólnopolski Synod Plenarny (Jasna Góra A. D. 1936)
12. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki J.Piłsudskiego (Łódź A. D. 1938)
13. Film dokumentalny o Stefanie kard. Wyszyńskim (TVP A. D. 2007)

Galeria. Zbiór archiwalnych i współczesnych materiałów zdjęciowych ukazujących i dokumentujących różne
tradycje i zwyczaje (nie tylko) liturgiczne, które wyrosły i były (lub są do dziś) praktykowane na Ziemiach Polskich.:
http://polonicaliturgica.blogspot.com/p/galeria.html

1. Abp Karol Wojtyła i racjonał św. Królowej Jadwigi
2. Procesja Bożego Ciała (Kraków circa A. D. 1930)
3. Boże Ciało w zniszczonej Warszawie (A. D. 1946)
4. Poświęcenie mostu (A. D. 1931, 1933, 1937)
5. Pontyfikalna Msza św. polowa kardynała Sapiehy (Kodeń A. D. 1927)
6. Pontyfikalna Msza św. w Bazylice Mariackiej (Kraków A. D. 1931)
7. Tysiąclecie Chrztu Polski (Jasna Góra A. D. 1966)

Kolej Transkanadyjska: https://paragonzpodrozy.pl/13426/kolej-transkanadyjska/
Żyjemy jak królowie: https://paragonzpodrozy.pl/13368/zyjemy-jak-krolowie/
Pociągiem dookoła Polski: https://paragonzpodrozy.pl/2899/pociagiem-dookola-polski/
Bieszczady:

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

Madagaskar: https://paragonzpodrozy.pl/14154/kierunek-madagaskar/
Tatry: https://paragonzpodrozy.pl/14100/listopadowy-wypad-w-tatry/

