
 

  

Katolickie Radio Diecezji Płockiej  

Ciechanów Winamp 

Płock Winamp 

Katolickie Radio Podlasie Siedlce Winamp 

Katolickie Radio Rzeszów - VIA Rzeszów 
Winamp (AAC) 

Winamp 

Katolickie Radio Zamość Zamość Winamp 

 

 

 
  

  
Radio AIN KARIM  Skomielna Czarna Winamp 

Radio Alex  Zakopane Winamp 

Radio Anioł Beskidów  Bielsko-Biała player www  

Radio Bielsko Bielsko-Biała Winamp 

  

 

Radio Elka Głogów Głogów 

Winamp (AAC) 

Winamp (AAC) 

Winamp 

Winamp 

Radio eM Katowice 

Katowice 
Winamp (128k) 

Winamp (96k) 

  
Radio Emaus Poznań Winamp 

 

Radio Fara Przemyśl Winamp (AAC) 

  

Radio Jasna Góra Częstochowa Winamp 

  
Radio Jutrzenka Warszawa Winamp 

Radio Kaszëbë Gdynia 
Winamp (AAC) 

Winamp 

  

Radio Nadzieja Łomża Winamp 

Radio Niepokalanów Niepokalanów 
Winamp (AAC) 

Winamp 

Radio Piekary Piekary Śląskie 

Winamp 

Winamp 

Winamp 

Winamp 

  
Radio Warszawa 

Warszawa 
Winamp 

  

 

Radio Rodzina Kalisz 

Winamp (96k) 

Winamp (56k) 

Winamp (32k) 

Radio Rodzina Wrocław Winamp 

Radio Silesia Zabrze Winamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

B O B O L A                                            Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/      

Radio Maryja                                                  Toruń             https://www.radiomaryja.pl/                                                     

Słuchaj Radia, oglądaj TV. Lista poniżej i na:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf                                                           

S I Ó D M A 9                                                  Warszawa                     https://siodma9.pl/                                                                              

Radio Maryja                                                  Toruń             https://www.radiomaryja.pl/                                                     

 

Słuchaj 

   Słuchaj 

Słuchaj 

   Słuchaj 

http://www.krdp.fm/
http://s1.slotex.pl:7762/listen.pls
http://s1.slotex.pl:7760/listen.pls
http://www.radiopodlasie.pl/
http://s1.slotex.pl:7038/listen.pls
http://www.radiovia.com.pl/
http://62.133.128.18:8100/listen.pls
http://62.133.128.18:8040/listen.pls
http://www.radiozamosc.pl/
http://posluchaj.krz.pl/
http://www.radioainkarim.pl/
http://stream.profeto.pl/radioainkarim.mp3
http://www.radioalex.pl/
http://frradioq.radioca.st/listen.pls
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://media.aniolbeskidow.pl/radio.php
http://www.radiobielsko.pl/
http://stream.rcs.revma.com/062uq3z3kwzuv.m3u
http://www.miedziowe.pl/
http://live.elka.pl:8000/miedziowe.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe_radio.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe.pl.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe_radio_mp3.m3u
http://www.radioem.pl/
http://194.181.177.253:8000/listen.pls
http://194.181.177.253:8004/listen.pls
http://www.radioemaus.pl/
http://stream.radioemaus.pl:8000/mp3stream.m3u
http://www.przemyska.pl/radiofara
http://62.133.128.22:8000/listen.pls
http://www.radiojasnagora.pl/
http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg.m3u
http://www.radiojutrzenka.waw.pl/
http://sluchaj.radiojutrzenka.waw.pl:12854/test.m3u
http://www.radiokaszebe.pl/
http://stream2.nadaje.com:8060/listen.pls
http://stream3.nadaje.com:8048/listen.pls
http://www.radionadzieja.pl/
http://stream2.technologicznie.net/radio_nadzieja.mp3.m3u
http://www.radioniepokalanow.pl/
http://88.199.169.10:8004/listen.pls
http://88.199.169.10:8000/listen.pls
http://www.radiopiekary.pl/
http://radio.hosterion.pl:7277/stream.m3u
http://radio.hosterion.pl:7277/slave.m3u
http://radio.hosterion.pl:7291/stream.m3u
http://radio.hosterion.pl:7291/slave.m3u
http://www.radiowarszawa.com.pl/
http://stream2.technologicznie.net/radio_warszawa.mp3.m3u
http://www.radiorodzina.kalisz.pl/
http://91.235.0.22:8000/listen.pls
http://91.235.0.22:8010/listen.pls
http://91.235.0.22:8020/listen.pls
http://www.radiorodzina.pl/
http://www.radiorodzina.pl/static/rr92fm-hifi.pls
http://www.silesia.fm/
http://silesia.fm/radiosilesia.m3u
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://www.radiomaryja.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf
https://siodma9.pl/
https://www.radiomaryja.pl/


 

Ks. DOMINIK CHMIELEWSKI. Klęski głód, wojna. Antychryst niszczy świat? Polska ma misję! 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3vQtuvD4jzs

 
Czasy CIEMNOŚCI - https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nKxlTiGCtlY  Nadchodzą czasy ciemności i oszustwa. Ks. Dominik Chmielewski - 
https://www.youtube.com/watch?v=nr-bZykAPY4 .  https://www.youtube.com/watch?v=Bfh771ghhG0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vQtuvD4jzs
https://www.youtube.com/watch?v=3vQtuvD4jzs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nKxlTiGCtlY
https://www.youtube.com/watch?v=nr-bZykAPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Bfh771ghhG0


Ks. prof. Tadeusz Guz wraz z dr Kazimierzem Krawczykiem stanowczo 

stwierdzają, że to czego jesteśmy w coraz bardziej oczywisty sposób 

świadkami, to już jest digitalny obóz koncentracyjny z wszystkimi jego 

atrybutami, a jedynym ratunkiem dla Polaków jest Ich głęboka i szczera 

modlitwa do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  
 

 
 

 
 

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

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


   https://www.youtube.com/c/CW24tv/featured 

 

 
 

Polacy przyjeżdżający z zagranicy muszą mieć testy i 

kwarantannę lub szczepienie, Ukraińcy nie muszą 

mieć nic, więc czyj to kraj?                                                                     

Musisz to wiedzieć(1347)Rosja z Ukrainą zaczynają 

rozmawiać,a polscy politycy dolewają oliwy doOgnia 
https://youtu.be/3a3NssKb_PM

 

 

Musisz to wiedzieć(1345)Winnicki(konfederacja)grozi 
i obraża tych, którzy nie chcą pomagać Ukraińcom 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CxG079zkBiU   
6 dni temu 

Nigdy tego nie zapomnę , mój dziadek walczył w oddziałach partyzanckich przeciwko UPA w lasach 

wlasnie Bircza, ropienia, kuźmina, itd. Dodatkowo byl gońcem konnym z depeszami pomiędzy walczącymi. 

Do tej pory w lasach bieszczadzkich sa okopy i można znaleźć resztki amunicji... Mam po dziadku 

odznaczenia i dyplomy od prezydenta wtedy Kwaśniewski rozdawał odznaczenia, nadmieniam dziadek był 

cywilem. Zawsze powtarzał ukry nigdy nie byli naszymi braćmi i nie będą! ..., obudzimy się! 
5 dni temu 

Polakom pomieszalo sie w glowach.W Polsce za wynajem malego mieszkania ludzie placa nawet i ponad 

2tys.zl.a ukraincom nagle wiekszosc oferuje prace i nieodplatne mieszkania?Nagle polacy tacy bogaci sa,ze 

swoje chca oddawac za darmo?Bo nie rozumiem�  � 
6 dni temu 

Czy ktoś słyszał coś o Covid ? Bo ja słyszę tylko o tysiącach wolnych miejsc w polskich szpitalach dla 

rannych Ukraińców 

 

 

https://www.youtube.com/c/CW24tv/featured
https://youtu.be/3a3NssKb_PM
https://youtu.be/3a3NssKb_PM
https://www.youtube.com/watch?v=CxG079zkBiU
https://www.youtube.com/channel/UCrcEZzsCsw3VuEiy91bjFaQ
https://www.youtube.com/channel/UCrcEZzsCsw3VuEiy91bjFaQ
https://www.youtube.com/channel/UCrcEZzsCsw3VuEiy91bjFaQ
https://www.youtube.com/watch?v=CxG079zkBiU&lc=UgxdTv2zLPRPNmD-Zmd4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=CxG079zkBiU&lc=Ugz_GNDfzjHUd7s43lh4AaABAg


 https://pl-pl.facebook.com/NRPWroclaw 

 

 
 

Narodowcy RP - Wrocław 
Jesteśmy świadkami scen, 

które nigdy nie powinny mieć 

miejsca. Bliskowschodni 

imigranci próbujący dostać 

się nielegalnie do UE, 

przekroczyli granicę 

Białorusi z Ukrainą i na 

terenie Ukrainy blokują 

kobietom i dzieciom dostanie 

się do pociągów 

zmierzających do Polski, 

grożąc faktycznym 

uchodźcom użyciem 

niebezpiecznych narzędzi... 
 

https://pl-pl.facebook.com/NRPWroclaw
https://pl-pl.facebook.com/NRPWroclaw?__cft__%5b0%5d=AZWYRu-dkQQD_CQYCVonr9B5dk_LvYjqImTHp445UgQ49wfprBEI9jEXRdETvYVq5B6iNLiRcjgVjNOSOtcwmwqOu5lzx7DE7fzbgmSX_VOZUA_oNpiOrPXupQxfK_6PbZlPBdQSw55NSut-CW8aQ_d4gpIHc21HBunQ7woKtPDLwhIMDwXJd53kFwVhyZmzECg&__tn__=-UC%2CP-R


Mają zaledwie jeden dzień, a już 

straciły rodziców. Bliźnięta z 

Charkowa trafiły do adopcji 
Bliźnięta – chłopiec i dziewczynka – urodziły się 1 marca. W środę, 2 marca, 

ich rodzice zginęli w wyniku ostrzału Charkowa przez rosyjskie wojsko. O 

tragicznym zdarzeniu poinformował w mediach społecznościowych ukraiński 

poseł Ołeksij Honczarenko. 

 

 

 

 

Następstwa rosyjskiego ostrzału w Charkowie - SERGEY DOLZHENKO / PAP 

 "Dziś te dzieci zostały osierocone, ich rodzice zginęli pod ostrzałem. To dzieje się na oczach 

świata" – napisał poseł Ołeksij Honczarenko w mediach społecznościowych 

 Dzięki nagłośnieniu informacji dzieci szybko znalazły rodziców zastępczych 

 W ciągu ostatniej doby Charków był wielokrotnie ostrzelany. Jak podał Oleg Synegubow, 

przewodniczący obwodu charkowskiego, w wyniku ostatnich rosyjskich działań w mieście zginęło 21 

osób, a 112 zostało rannych 

 Informacje na temat obrony Ukrainy możesz śledzić całą dobę w naszej RELACJI NA ŻYWO 

Ołeksij Honczarenko, ukraiński przewodniczący Odeskiej Rady Obwodowej i poseł do Rady 

Najwyższej. "Wczoraj w Charkowie urodziły się bliźniaki – chłopiec i dziewczynka. Dziś te 

dzieci zostały osierocone, ich rodzice zginęli pod ostrzałem. To dzieje się na oczach świata" – 

napisał w mediach społecznościowych. 

Jednocześnie poseł dodaje, że dla dzieci już znaleziono rodziców zastępczych. 

 Zobacz też: Serwis Onetu w języku ukraińskim 

"Są już ludzie, którzy gotowi są zostać rodziną zastępczą dla maluchów. Bo my swoich nie 

porzucamy" – dodaje Honczarenko. I pisze do Rosjan, że "dzisiaj w Charkowie umoczyliście 

ręce w krwi, ale jutro na pewno zgnijecie w worku na śmieci". 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/
charkow-pod-ostrzalem-ich-rodzice-zgineli-
bliznieta-trafily-do-adopcji/bb1f7wl,79cfc278

 

 

Уроды, вам нет прощения! 

Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. 
Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители 
погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это 
происходит на глазах у всего мира. 

Уже нашлись люди, которые готовы стать приемной 
семьей для крошек. Потому что мы своих не бросаем. Мы 
знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь 
мразь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и 
отдать последнее за родную страну, за наших детей, 
женщин, стариков. 

Но вам этого не понять! Уже никогда! Сегодня в Харькове 
вы умылись нашей кровью, но уже завтра вы точно будете 
гнить в мусорном мешке. 

 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-rosja-ukraina-zmasowany-ostrzal-charkowa-i-dziesiatki-zabitych/ztv0qk4
https://wiadomosci.onet.pl/ukrainska-strefa
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/charkow-pod-ostrzalem-ich-rodzice-zgineli-bliznieta-trafily-do-adopcji/bb1f7wl,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/charkow-pod-ostrzalem-ich-rodzice-zgineli-bliznieta-trafily-do-adopcji/bb1f7wl,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/charkow-pod-ostrzalem-ich-rodzice-zgineli-bliznieta-trafily-do-adopcji/bb1f7wl,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/charkow-pod-ostrzalem-ich-rodzice-zgineli-bliznieta-trafily-do-adopcji/bb1f7wl,79cfc278


 
 

 GADOWSKI ujawnia 
PRAWDĘ O WOJNIE. Jak to się skończy dla Polski? 

 
5 INTENCJI 

modlitewnych za chrześcijan 
na Ukrainie i w Rosji 

 

 

24 lutego Rosja wysłała wojska na Ukrainę, wywołując konflikt, który zdaniem ekspertów z całego świata może mieć katastrofalne skutki dla 

znacznej części Europy. 

https://www.opendoors.pl/5-intencji-modlitewnych-za-chrzescijan-na-ukrainie-i-w-rosji 

 

 

Historii mojej prababci i jej podobnych nie znajdziemy w szkolnych 
podręcznikach do historii, nie usłyszymy w radiu, w rocznicę owych wydarzeń 
nie obejrzymy w telewizji filmu dokumentalnego, a niektórzy nigdy jej nie 
poznają... Historii, o której powinno się krzyczeć, aby wszyscy usłyszeli o 
ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów z organizacji UPA i 
OUN, o mordach, których okrucieństwem nawet gestapowcy mogliby być 
przerażeni. Ci, którzy wówczas mordowali niewinną polską ludność cywilną, 
uznawani są obecnie na Ukrainie za bohaterów narodowych i często w 
miejscach dawnych zbrodni stawia się im pomniki...                                                                                  

https://historia.org.pl/2015/01/30/rabali-nas-jak-kury-na-klocu-zamordowani-przez-upa/

 

https://youtu.be/PXC7PPM4wTo 

 

https://www.opendoors.pl/5-intencji-modlitewnych-za-chrzescijan-na-ukrainie-i-w-rosji
https://historia.org.pl/2015/01/30/rabali-nas-jak-kury-na-klocu-zamordowani-przez-upa/
https://historia.org.pl/2015/01/30/rabali-nas-jak-kury-na-klocu-zamordowani-przez-upa/
https://youtu.be/PXC7PPM4wTo


                     

 

W R P

oz o ludobójstwie na Kresach Wschodnich 
OUN - UPA ludobójstwa na Kresach Wschodnich - https://youtu.be/m6b4ONvoQU8 

Kresy.pl - wiadomości z kraju i ze świata 

https://kresy.pl/wydarzenia/relacja-na-zywo-rosja-zaatakowala-ukraine/ 

https://kresy.pl/wydarzenia/rz-ukrainska-delegacja-jechala-na-bialorus-przez-polske/ 

https://www.siepomaga.pl/kresyfilipkowi 

https://www.goniec.net/  .  

 

Kresy Wschodnie  
 
Aktualności kresowe 
 

Radio Poznań                                                                               

o ludobójstwie na Kresach. Posłuchaj   

https://youtu.be/m6b4ONvoQU8
https://kresy.pl/
https://kresy.pl/wydarzenia/relacja-na-zywo-rosja-zaatakowala-ukraine/
https://kresy.pl/wydarzenia/rz-ukrainska-delegacja-jechala-na-bialorus-przez-polske/
https://www.siepomaga.pl/kresyfilipkowi
https://www.goniec.net/
http://isakowicz.pl/category/kresy-wschodnie/
http://isakowicz.pl/category/kresy-wschodnie/uroczystosci-kresowe-2008-2009/
http://radiopoznan.fm/audycja/historia-jakiej-nie-znacie/historia-jakiej-nie-znacie-polskie-kresy


 

 

Finał ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie 
w XX wieku” - Aktualności - Instytut Pamięci Narodowej (ipn.gov.pl)

 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/71917,Final-ogolnopolskiego-projektu-edukacyjnego-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-.html


 

 



 

Korekta polskiej granicy w 1951 roku. Dlaczego nasze władze 
oddały tak cenne terytorium? - WielkaHistoria                                                                       
Zgodnie z podpisaną wtedy umową oddaliśmy cztery gminy: Krystynpol, Bełz, Chorobrow i Uhnów oraz fragmenty trzech kolejnych: Warąża, 
Dołhobyczowa i Tarnoszyna. 
W zamian otrzymaliśmy fragment przedwojennego powiatu leskiego, obejmujący część dorzecza dolnego Sanu od Smolnika po Solinę z 
Ustrzykami Dolnymi oraz wyczerpanymi złożami ropy. 

 

O korekcie granicy Polacy dowiedzieli się dopiero 22 maja 1951 roku, czyli na cztery dni przed ratyfikowaniem przez Sejm umowy, która 
weszła w życie niemal natychmiast, bo 14 czerwca. 
Samej wymiany terenów dokonano kilka miesięcy później – 26 listopada 1951 roku. 

Reforma walutowa w 1950 roku. Komunistyczne władze zabrały Polakom 2/3 oszczędności - WielkaHistoria                                                  
Ukraina miała broń atomową. Dlaczego z niej zrezygnowała? - WielkaHistoria                                                                               
Przyczyny wojny na Ukrainie. Dlaczego w 2014 Rosjanie zajęli Krym i rozpoczęli rozbiór Ukrainy? - WielkaHistoria

 

https://wielkahistoria.pl/korekta-polskiej-granicy-w-1951-roku-dlaczego-nasze-wladze-oddaly-tak-cenne-terytorium/
https://wielkahistoria.pl/korekta-polskiej-granicy-w-1951-roku-dlaczego-nasze-wladze-oddaly-tak-cenne-terytorium/
https://wielkahistoria.pl/reforma-walutowa-w-1950-roku-komunistyczne-wladze-zabraly-polakom-2-3-oszczednosci/
https://wielkahistoria.pl/ukraina-miala-bron-atomowa-dlaczego-z-niej-zrezygnowala/
https://wielkahistoria.pl/przyczyny-wojny-na-ukrainie-dlaczego-w-2014-rosjanie-zajeli-krym-i-rozpoczeli-rozbior-ukrainy/
https://wielkahistoria.pl/przyczyny-wojny-na-ukrainie-dlaczego-w-2014-rosjanie-zajeli-krym-i-rozpoczeli-rozbior-ukrainy/


https://warszawa.naszemiasto.pl/sobieskiego-100-
w-rosyjskim-szpiegowie-znajda-sie-uchodzcy/ar/c15-8701759                       

Sobieskiego 100. Tajemniczy budynek na Mokotowie 
To jeden z najbardziej intrygujących budynków Mokotowa, jeśli nie całej Warszawy. Wieżowiec z lat 70., 
którego wysokość miejscami dochodzi do 10 pięter. Otoczony jest grubym murem, a wewnątrz patio oraz  
pozostałość fontanny. Na pierwszy rzut oka kolos wydaje się opuszczony. Gdy podchodzimy bliżej, wita nas 
złowrogi napis: „Teren Ambasady Rosyjskiej. Znajduje się pod ochroną oddziału specjalnego Policji.” 

 

 

 

   

https://warszawa.naszemiasto.pl/sobieskiego-100-w-rosyjskim-szpiegowie-znajda-sie-uchodzcy/ar/c15-8701759
https://warszawa.naszemiasto.pl/sobieskiego-100-w-rosyjskim-szpiegowie-znajda-sie-uchodzcy/ar/c15-8701759


 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 

https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/trzaskowski-o-odbieranym-rosjanom-
szpiegowie-chcemy-przejac-cale-osiedle/2pgs6mw,79cfc278 

 

 

https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/trzaskowski-o-odbieranym-rosjanom-szpiegowie-chcemy-przejac-cale-osiedle/2pgs6mw,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/trzaskowski-o-odbieranym-rosjanom-szpiegowie-chcemy-przejac-cale-osiedle/2pgs6mw,79cfc278


Pstrąże, rosyjskie miasto w Polsce, a obecnie miasto-widmo, przestanie 

istnieć [WIDEO] - Niezłomni.com (niezlomni.com) 
 

 
 

Kłomino – polskie miasto widmo – 
PolskaZachwyca.pl 
 

 

https://niezlomni.com/pstraze-rosyjskie-miasto-polsce-a-obecnie-miasto-widmo-przestanie-istniec/
https://niezlomni.com/pstraze-rosyjskie-miasto-polsce-a-obecnie-miasto-widmo-przestanie-istniec/
https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/klomino-polskie-miasto-widmo/
https://polskazachwyca.pl/ciekawostki/klomino-polskie-miasto-widmo/


https://pch24.pl/dzien-przed-inwazja-na-ukraine-
niemcy-wydali-zgode-na-sprzedaz-rosjanom-
udzialow-rafinerii-dostarczajacej-rope-do-polski/ 
 

(fot. Pixabay) 

https://biznesalert.pl/rosjanie-przejmuja-udzialy-
rafinerii-w-niemczech-sprzedajacej-do-polski-w-
przeddzien-inwazji/

 
 

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH 

https://pch24.pl/posluga-w-oblezonej-stolicy-
kaplani-wciaz-udzielaja-sakramentow-w-kijowie/
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https://tvn24.pl/swiat/wojna-w-ukrainie-cywile-
odcieci-przez-wojska-rosyjskie-dzieci-z-sierocinca-
ciezarne-kobiety-apel-o-korytarz-humanitarny-5618572 

 

 
 

https://goniec.pl/na-zywo-putin-zwolal-pilnie-rade-
bezpieczenstwa-trwaja-walki-w-okolicach-kijowa-ad-

wbc-030322 
19:37 Mieliśmy pomóc około 50 dzieciom z ukraińskiego 
sierocińca dostać się do Polski. Dzieci jednak nigdy nie 
przyjadą do Polski, zginęły na wojnie... - przekazał 
wiceprzewodniczący Młodej Lewicy, Piotr Czerniejewski.

 
 

https://tvn24.pl/polska/wojna-na-ukrainie-

stowarzyszenie-sos-
wioski-dzieciece-
ewakuowalo-kolejne-
osoby-z-ukrainy-do-polski-
5621369 
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PILNE! DRAMATYCZNA SYTUACJA w Warszawie! MILION uchodźców wyjechało z Ukrainy!  
https://banbye.pl/watch/v_WCLge41RJ3TP 
 

 
 

 
 
 

 

PILNE! Polacy na Ukrainie ZAGROŻENI! Rząd pomaga TYLKO Ukraińcom?! Maria Pyż 
https://banbye.pl/watch/v_RcaNAszl9CTX 
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WIELKI POST: .:ILG:. - Czytelnia: Wielki Post (brewiarz.pl) .  Wszystko o Wielkim Poście (wiara.pl)  .  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Rok_Koscielny.pdf 
  

(

Fałat Julian, Popielec. [Public domain], via Wikimedia Commons)

 

O KOLEKCJACH 

Kolekcje gazet cyfrowych Illinois można bezpłatnie wyszukiwać, przeglądać i bezpłatnie pobierać. 

Na tej stronie znajduje się pięć kolekcji: 

 Gazety Stanu Illinois 

 Farma, pole i ognisko (gazety rolnicze) 

 American Popular Entertainment (gazety wodewilowe) 

 Collegiate Chronicle (gazety studenckie) 

 Czarne gazety 

Strona 3 - Tekst 
Z procki powstałeś. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, Kiedy żywota już nadejdzie kres; Do matki-ziem i znowu powrócisz, Zroszonej potem i 

kroplami łez. Przygarnia ona słodko swe dzieci, Na sen utula, sen nieprzespany — Bierze w objęcia możnych i kmieci, Bratersko łącząc tak wszystkie 

stany. Lecz, by sen wieczny był dobry, cichy, Życiem nań całem ferza zapracować: Bez skarg goryczy spełniać kielichy, Do woli Bożej się zastosować. 

Dla braci swoich pracował szczerze, Być dla nich ojcem, bratem w potrzebie; Nieść ziemi swojej życie w ofierze. Być mężem czynu, z zaparciem siebie. 

Gdy taką będzie życia osnowa, A myśli twoje ku Bogu zwrócisz — Bez trwogi wówczas wspomnisz te słowa: "Z prochu powstałeś — w proch się 

obrócisz!". Gabryel Z. -o. -   Zgoda : Wydania dla niewiast 11 maja 1905 — Illinois Digital Newspaper Collections   

Popielec (pcmew.org)                                                                              
Po hucznych dniach zapustnych objął rządy Popielec... O północy z wtorku na środę, wedle zwyczaju przyjętego przez naszych praojców, milkną 

pieśni weselne, a ich miejsce zajmują Gorzkie Żale i medytacje nad męczeńskim zgonem Zbawiciela. Chwilę tę doskonale maluje Syrokomla w 

jednym ze swoich poematów: «Lecz kapela takt urywa./I w pół taktu taniec stawa/Bije północ... swoje prawa/Święty Kościół odzyskiwa/Do pokuty! do 

pokuty!/Dzwon zajęczał z pośród wieży/Ścichnął gwarny tłum młodzieży/Stanął w miejscu jak przykuty»” („Ziemia Przemyska”, 1925).   

 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Posypując moją głowę popiołem, kapłan wypowie 

słowa, które przypomną mi o prawdzie, o której niekiedy zdarza mi się zapominać - że z prochu powstałem i 

w proch się obrócę. Wszystko, co ma wymiar materialny, z upływem czasu obróci się w proch. Wydaje się to 

tak oczywiste i proste. A jednak prawda o przemijaniu ludzkiego życia i o jego ostatecznym ziemskim kresie 

jest trudna, a pozbawiona nadziei, bardzo bolesna. Nie jest bowiem łatwo zaakceptować to, że wszystko, co 

po mnie pozostanie, to garstka szarego popiołu.   

 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post_popielec.php3
https://liturgia.wiara.pl/doc/418991.Wszystko-o-Wielkim-Poscie
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Rok_Koscielny.pdf
https://idnc.library.illinois.edu/?a=p&p=collections&cltn=IDNC&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://idnc.library.illinois.edu/?a=p&p=collections&cltn=FFF&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://idnc.library.illinois.edu/?a=p&p=collections&cltn=APE&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://idnc.library.illinois.edu/?a=p&p=collections&cltn=CC&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://idnc.library.illinois.edu/?a=p&p=collections&cltn=BNC&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://idnc.library.illinois.edu/?a=d&d=ZGN19050511.1.3&e=-------en-20--1--img-txIN----------
https://pmkpeterborough.pcmew.org/homepage/aktualnosci/870-popielec-2


http://poznajwilno.pl/miasto/zabytki/kategoria-koscioly/kosciol-piotra-i-pawla/                                                                           

  W mojej pamięci 

zapisała się mozaika znajdująca się na ścianach kościoła Świętych Piotra i 

Pawła w Wilnie. Przedstawia ona poszczególne etapy życia człowieka 

począwszy od jego narodzin. Szczególną wymowę ma jej ostatni fragment 

przedstawiający śmierć w postaci nagiego szkieletu. U jego stóp leżą m.in.: 

berła (władza świecka), harfa (talent), hełm (męstwo i siła), książka 

(wiedza) - wszystko, co śmierć odbiera. A jednak władza, majątek, męstwo, 

talenty i wiedza, odpowiednio użyte i właściwie wykorzystane, mogą 

przynieść owoce, których śmierć nie zniszczy. Bo przecież za sprawą 

pełnionych funkcji czy zajmowanych stanowisk mogę służyć drugiemu 

człowiekowi. Bo przecież za sprawą posiadanych dóbr materialnych mogę 

kupić chleb i lekarstwa dla głodnych i chorych. Bo przecież za sprawą 

cnoty męstwa mogę głosić prawdę i stawać w obronie najwyższych 

wartości. Bo przecież za sprawą posiadanej wiedzy i talentów mogę 

odkrywać prawdę i ubogacać nią innych.                                                                          

Ta mozaika uczy jeszcze pokory. Im więcej jestem nią napełniony, tym bardziej uporządkowane 

jest moje życie, tym bardziej Bóg jest w nim obecny, tym więcej jest we mnie nadziei 

i wiary, które pozwalają przetrwać najtrudniejszy czas, tym więcej jest we mnie 

mądrości, która pozwala odróżnić to, co ważne i cenne od tego, co błahe i 

pozbawione wartości. Pokory, której oczekuje Bóg od człowieka, jako swojego 

stworzenia, ciągle trzeba się uczyć. Jest ona niezbędna do tego, aby wejść w głąb 

tajemnicy ukrytej w Krzyżu Chrystusa i w krzyżu znajdującym się na moich własnych 

ramionach. Dlatego kolejny Wielki Post jest wyjątkową okazją do tego, aby jeszcze 

raz przyjrzeć się z bliska swojemu życiu. Jest okazją do tego, aby w tym krótkim i 

niepowtarzalnym życiu coś zmienić, coś naprawić, usunąć z niego to wszystko, co 

przeszkadza być bliżej Boga. Bo Chrystus nie umarł na Krzyżu po to, aby pozostała po mnie tylko garstka prochu.  

 

 

Wilno kościół  Św. Piotra i 

Pawła 

http://poznajwilno.pl/miasto/zabytki/kategoria-koscioly/kosciol-piotra-i-pawla/


 

Franciszek Karpiński urodził się 4 października 1741 roku w ukraińskim Hołoskowie w rodzinie należącego do herbu Korab. Wy-

kształcenie zdobywał na lwowskim uniwersytecie, otrzymując tytuł doktora filozofii i nauk wyzwolonych. Pracował jako nauczyciel 

na dworach magnackich. Debiutancki tomik poetycki wydał jako czterdziestolatek – Zabawki wierszem (1781). Dzięki protekcji 

Ignacego Witosławskiego przekazał swoje utwory księciu Adamowi Czartoryskiemu oraz biskupowi Adamowi Naruszewiczowi. 

Książę zatrudnił poetę w roli sekretarza interesów politycznych. Z czasem nadzorował także zbiory i archiwizację biblioteki Czarto-

ryskich. W latach 1785–1818 Franciszek Karpiński przebywał w Białymstoku na dworze Branickich, gdzie napisał między innymi 

„Pieśni nabożne” („Kiedy ranne wstają zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Bóg się rodzi”). Później odkupił od Wincentego 

Orzechowskiego wieś Chorowszczyznę koło Wołkowyska. W literaturze rozpoznawalny jest jako twórca sentymentalizmu, w ra-

mach którego wydawał wiele sielanek, dum, elegii, a nawet wierszy patriotycznych, wśród nich znajdują się m.in. Laura i 

Filon (1762–1765), Sumienie (1780), Podróż do Krakowa i jego okolic (1788) czy Pieśni nabożne (1792). Franciszek Karpiński zmarł 

16 września 1825 roku w miejscowości Chorowszczyzna. / obenie Białoruś 



 

Pieśń o męce Pańskiej 
Autorem wiersza jest FRANCISZEK KARPIŃSKI 

Człowiek drogę cnót porzucił, 
Z niebem i z sobą się skłócił; 

Sam Bóg wśrzód ludzi przychodzi, 

Niespokojne plemię godzi. 
 

Co naucza, zaraz iści, 

Pracuje nam dla korzyści, 
Nieść Mu z nami ciężar miło, 

By lżej człowiekowi było. 

 
O dobro nasze stroskany, 

Odpoczywał zmordowany, 

Znosił niewczas, głód, pragnienie, 
Niszczy go ludzkie zbawienie. 

 

Cóż Mu oddał ród zacięty? 
Przyszedł do swych, nie przyjęty! 

Jeszcze nań potwarz włożyli, 

I ludzie Boga sądzili! 
 

Wycierpiał policzki, bicze 

I więzienie niewolnicze! 
Sprawca wolności człowieka, 

W ciemnym lochu zgonu czeka! 

 
Potym Go na śmierć wiedziono, 

Z ciernia koronę włożono, 

Gwoździami na krzyż przybito, 
I włócznią bok Mu przeszyto. 

 

Tak świętą krwią zlany cały 
Umarł sromotnie Pań chwały! 

I gdy w ludziach twarda dusza, 

Cała natura się wzrusza. 
 

Drży ziemia, słońce zaćmione! 

Groby zmarłych otworzone! 
W przestrzeniach nieba głos kwili: 

"Ludzie Chrystusa zabili!" 

 
Boże! Miłość i złość była, 

Co Cię o śmierć przyprawiła! 

Najwyżej każda się wznasza 
Miłość Twoja, a złość nasza! 

 

Te gromy karać nas bieżą! 
Lecz w któreż miejsce uderzą 

Twe pioruny niewstrzymanc, 

By nie było krwią Twą zlane? 
 

Raczej miej litość nad nami, 

Twojemi winowajcami; 
I niechaj miecz Twój nie tyka 

Pokornej szyi grzesznika.

 

Psalm 90 -  https://poezja.org/wz/Karpi%C5%84ski_Franciszek/5275/Psalm_90__Ufno%C5%9B%C4%87_w_Bogu                                                                                                                              

Tęskność do kraju -  https://poezja.org/wz/Karpi%C5%84ski_Franciszek/5283/T%C4%99skno%C5%9B%C4%87_do_kraju                                                                                                                       

Kiedy ranne wstają zorze -  https://poezja.org/wz/Karpi%C5%84ski_Franciszek/23231/Kiedy_ranne_wstaj%C4%85_zorze                                                                           

Psalm 50 -  https://poezja.org/wz/Karpi%C5%84ski_Franciszek/5272/Psalm_50__Pokutny                                                                                                                    

Psalm 83 -   https://poezja.org/wz/Karpi%C5%84ski_Franciszek/5273/Psalm_83__O_ucz%C4%99szczaniu_do_ko%C5%9Bcio%C5%82a 
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