
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/    

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/                               

- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online                            

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

Czytaj więcej: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf 

                          

https://radiowarszawa.com.pl/ 

https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ 

https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/ 

 

 

BOBOLA                                        Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/      

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 

Słuchaj Radia:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf 

                                                     

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

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we Mszy 

Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, dokonuje aktu 

pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz 

Większy Stolicy Apostolskiej. Obejrzenie/wysłuchanie 

transmisji Mszy Św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne z 

jakiegokolwiek medium skorzystamy – w żadnym wypadku 

nie możemy mówić o uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się 

bezpośrednio w miejscu, w którym jest ona sprawowana, 

bowiem: „uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  

 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 

Radiu    

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 
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https://pch24.pl/amerykanska-kongresmenka-transplciowosc-to-nic-procz-buntu-

przeciwko-bogu/ 

 

 

https://pch24.pl/katoliccy-ksieza-diecezji-chur-krytykuja-nowy-kodeks-postepowania-to-

proba-zaszczepienia-ideologii-lgbt/ 

 

 
 

https://pch24.pl/glupota-czy-sabotaz-rafal-ziemkiewicz-ostro-o-protestach-feministek-w-

czasie-wojny-na-ukrainie/ 
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Ukraina PŁONIE, ludzie UMIERAJĄ a ONZ… 

wysyła tam ANTYKONCEPCJĘ! || Komentarz 

PCh24 

 https://pch24.tv/ukraina-plonie-ludzie-umieraja-a-onz-

wysyla-tam-antykoncepcje-komentarz-pch24/ 
  

 

https://misyjne.pl/misja/trzy-proste-historie-z-afryki-misyjne-drogi/ 

 

 
 

https://pch24.pl/jan-pospieszalski-wszystkie-dogmaty-na-ktorych-oparta-byla-

polityka-walki-z-pandemia-okazaly-sie-blamazem/ 
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https://top.vigoshop.pl/digicam/t3/v1/lp3?utm_mp_source=google&utm_mp_medium=cpc&utm_mp_campaign=148

89630213&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIV5m-wAHHaFhwWmo6utiCUZg3olw-aByb5TJJWfXoP4rtLaTi0p5FxoC94IQAvD_BwE 

Kamera do monitoringu domu DIGICAM 

 

 
 

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,181991,25908509,gdzie-diabel-nie-moze-tam-

szwajcar-dojedzie-pociagiem.html 

 

 
 

https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,183530,28381209,handel-ludzmi-w-polsce-lew-atakuje-po-to-zeby-zabic-

handlarz.html#s=BoxOpImg8 
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https://pch24.pl/nie-badzmy-im-podlegli/ 

 

Polacy muszą dziś zadbać o własną niepodległość. O to, by nie musieli podlegać tym, którzy chcą 

zabijać dzieci nienarodzone i schorowanych staruszków; tym, którzy każą im pogrzebać tradycyjną 

rodzinę, zaakceptować dewiacje czy uczyć nasze dzieci, że każdy może wybrać sobie płeć. 

Osiemnaście lat temu większość Polaków nie chciała przyjąć do wiadomości, że Parlament Europejski 

przekształci się w instytucję wydającą co i rusz różnorakie antypolskie dyrektywy. Większość głosujących 

w referendum sprzed niemal dwóch dekad nie obawiała się, że Komisja Europejska zacznie ograniczać 

możliwości prowadzenia przez Polskę własnej polityki zagranicznej. 

Mało kto wtedy rozumiał, że pieniądze z Brukseli będą płynąć tylko przez jakiś czas, a potem zostaną 

uzależnione od uznania programów typu gender mainstreaming albo innych „mechanizmów 

sprawiedliwości”. A o tym, co sprawiedliwością jest, a co nie jest – nie będzie decydować Polska, tylko 

Unia. 

Jesteśmy więc jak Indianie Europy. Wciąż – wbrew światowemu pędowi ku 

zmianom i globalistycznej unifikacji – trwamy przy własnej tradycji, wierze, kulturze i 

obyczajach. A przed nami tylko dwie możliwe drogi: albo nasze plemię przetrwa, 

przechowując to, co dla nas najcenniejsze, albo padnie pod butem obcych, 

wspomaganych przez zdrajców, których kuszą tandetnymi błyskotkami. 
 

 

https://pch24.pl/blizej-boga-zobacz-wzruszajacy-film-o-

polskiej-poboznosci-video/           ;   https://youtu.be/6WeAs3Ae18E 
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https://strefabiznesu.pl/uwazaj-z-karta-nie-tylko-w-bankomacie-

dane-moga-ci-zeskanowac-nawet-przez-portfel-i-

ubranie-a-potem-ukradna-pieniadze-4052022/ar/c3-16308685 

 

 

https://koruma.pl/product-pol-416-Plastikowe-etui-antykradziezowe-RFID-na-karte-

zblizeniowa-szary.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN 

 

 

 
 

Skuteczny w walce z rakiem. Kosztuje grosze! 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

 
 

11,99 Zł 
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Ten kot zmienił życie 33 uczniów. Nie wiadomo, skąd się wziął (dobrewiadomosci.net.pl) 

 

https://pch24.pl/unijny-certyfikat-covid-19-nie-jest-juz-niemal-

do-niczego-potrzebny-trzyma-sie-go-juz-tylko-kilka-

panstw/ 

 

 
 

https://wielkahistoria.pl/prehistoryczni-kanibale-na-ziemiach-

polskich-namacalne-slady-pierwszych-ludozercow-

nad-wisla/ 
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https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28377155,tysiace-ukrainskich-sierot-w-

polsce-ogromny-chaos-to-sie.html 

 
 

 
 

https://misyjne.pl/laska-buduje-na-naturze-wypoczetej-jak-odpoczywaja-katolicy-sonda/ 

 

https://www.google.com/search?q=Biblijne+spo

jrzenie+na+odpoczynek

+Boga+i+cz%C5%82owieka&sxsrf=ALiCzsaSAKIdJGt_8TDSPKw

vfvMrp-

DUbQ:1651690681077&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY3c

uiw8b3AhVDw4sKHbspAooQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr

=1#imgrc=xyxMjlV-pL17YM 
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                      https://www.facebook.com/projektzakonyrycerskie/photos/?ref=page_internal 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-

ciekawych-drzew-i-roslin-

podobnych-do-drzew/6sjmp87 

 

  

https://www.facebook.com/niezalezne.m/ 

https://t.me/s/MediaLiveCenterTv 

https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-

Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-

%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-

%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-

polsce/690396422075231/ 

 

https://www.facebook.com/projektzakonyrycerskie/photos/?ref=page_internal
https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-ciekawych-drzew-i-roslin-podobnych-do-drzew/6sjmp87
https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-ciekawych-drzew-i-roslin-podobnych-do-drzew/6sjmp87
https://podroze.onet.pl/ciekawe/10-ciekawych-drzew-i-roslin-podobnych-do-drzew/6sjmp87
https://www.facebook.com/niezalezne.m/
https://t.me/s/MediaLiveCenterTv
https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-polsce/690396422075231/
https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-polsce/690396422075231/
https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-polsce/690396422075231/
https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-polsce/690396422075231/
https://www.facebook.com/MIRtv-Media-Informacje-Relacje-106398885043299/videos/ortodoksyjny-%C5%BCyd-spotkany-po-marszu-pami%C4%99ci-%C5%9Bpdr-ha%C5%82ata-m%C3%B3wi-o-sytuacji-w-polsce/690396422075231/


 
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2021/07/niezwyke-drzewo-z-afryki.html 
 

Afryka to jednak niezwykły kontynent. Jakie tam jest bogactwo 

przyrody. A już te drzewo to zdumiewające dzieło Stwórcy. 
 

https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2021/07/niezwyke-drzewo-z-afryki.html


 
 

 
 

https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/09/celozja.html 

 

 

 
W ostatnich latach, dzięki wprowadzeniu do uprawy odmian wysokich o ciekawych kolorach i kształtach kwiatostanów, celozja stała się rośliną bardzo modną. 

Ponadto ma ona szerokie zastosowanie. Zależnie od odmiany, może być z dużym powodzeniem stosowana jako roślina z przeznaczeniem na kwiaty cięte 

(wysokie odmiany), jako roślina rabatowa i doniczkowa (odmiany karłowe i superkarłowe celozji grzebieniastej) oraz na suche bukiety. 

 

 
 

 

https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/

2016/07/corokia-niezwyka-roslina-

doniczkowa-z.html 

https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/09/celozja.html
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https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/1

0/sansewieria-duga-

jak-jezyk-

tesciowej.html 

Kwiat o pięknych 

liściach - roślina 

modląca się 
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2013/05/

kalatea-

ostrzeszyn-kwiat-

o-pieknych.html    

https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/10/sansewieria-duga-jak-jezyk-tesciowej.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/10/sansewieria-duga-jak-jezyk-tesciowej.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/10/sansewieria-duga-jak-jezyk-tesciowej.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2012/10/sansewieria-duga-jak-jezyk-tesciowej.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2013/05/kalatea-ostrzeszyn-kwiat-o-pieknych.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2013/05/kalatea-ostrzeszyn-kwiat-o-pieknych.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2013/05/kalatea-ostrzeszyn-kwiat-o-pieknych.html
https://kwiatyogrodowe.blogspot.com/2013/05/kalatea-ostrzeszyn-kwiat-o-pieknych.html


https://www.wiemy.to/list/17-zdumiewajacych-zdjec-ktore-oszukaly-

nasz-wzrok-22152 

 
 

  skrzat  https://rumble.com/user/skrzat 
https://rumble.com/v13d9sj-max-kolonko-uwaga-film-zawiera-drastyczne-zdjecia.html 
https://rumble.com/v12xzn9-ruch-azowski-ewa-rzeuska.html 
 
https://rumble.com/v128tzn-dr-zbigniew-haat-sprawa-dla-prokuratora.html 
 

Polskę obiegła smutna wiadomość o śmieci cenionego przez wielu 
Polaków Dr Zbigniewa Hałata. 
Miałem 72 lata. 
Dr Hałat był znanym epidemiologii oraz byłym wiceministrem zdrowia. 
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https://wielkahistoria.pl/konferencja-w-spa-i-linia-curzona-tak-wielka-brytania-potraktowala-
polske-w-obliczu-bolszewickiego-najazdu/ 

 
https://wielkahistoria.pl/badania-dna-piastow-czy-wielki-projekt-
naukowy-rozwikla-tajemnice-pochodzenia-dynastii/ 

 
https://wielkahistoria.pl/deportacje-kalmukow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-stalin-wywiozl-caly-narod-na-syberie/ 
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https://wielkahistoria.pl/zdobycie-kijowa-przez-mongolow-w-1240-

roku-najezdzcy-utopili-miasto-we-krwi/ 

 

https://wielkahistoria.pl/niemieckie-pacyfikacje-polskiej-wsi-13-mln-mieszkancow-

prowincji-nie-przezylo-ii-wojny-swiatowej/ 

 

 

https://wielkahistoria.pl/polskie-ofiary-imperium-rosyjskiego-ilu-

polakow-zeslano-na-syberie-uwieziono-skazano-na-smierc/ 
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https://wielkahistoria.pl/jeden-z-najczarniejszych-dni-wojska-

polskiego-po-ii-wojnie-swiatowej-szczera-relacja-

dowodcy-z-afganistanu/ 
 

 
 

https://historia.wprost.pl/historia-staropolska/10702993/zapomniane-zwyciestwo-nad-

tatarami-polacy-i-litwini-rozbili-przewazajace-sily-

wroga-i-odbili-jasyr.html 

 

 

 
Aplikacje, które ułatwiają czytanie (i słuchanie) Pisma Świętego: 

 Pismo Święte - najważniejsza i najbardziej podstawowa aplikacja ze Słowem Bożym oraz wieloma 
przydatnymi funkcjami jak na przykład modlitewnik, brewiarz i czytania na każdy dzień. To prawdziwy 
niezbędnik w telefonie katolika. Aplikacja wciąż się rozwija. Dodano do niej również plany czytań 
(iOS, Android) 

 Modlitwa w drodze - aplikacja, której nie trzeba przedstawiać osobom związanym z jezuitami i duchowością 
ignacjańską. W całym internecie nie ma drugiego takiego projektu. Korzystanie z "Modlitwy w drodze" zajmuje 
tylko parę minut dziennie i naprawdę pogłębia życie duchowe (iOS, Android, Spotify, wersja w przeglądarce) 

 iMolytva - ukraiński odpowiednik Modlitwy w drodze, przygotowany z myślą o uchodźcach z Ukrainy (wersja 
w przeglądarce) 

 Cisza - jest najmłodszą ale pięknie wydaną aplikacją ze Słowem Bożym. Łączy w sobie czytania na każdy 
dzień (Psalm i Ewangelię) oraz praktyczny minutnik, ułatwiający medytację (iOS, Android, jest dostępna 
również na komputery Mac) 

 Biblia Audio Superprodukcja - biblijne słuchowisko, które cechuje jakość wykonania. Polska wersja została 
nagrana przez niemal 500 aktorek i aktorów, 10 000 statystów. Jest w pełni udźwiękowione, ze specjalnie 
skomponowaną muzyką symfoniczną. Udział w słuchowisku wzięli między innymi: Adam Woronowicz (Jezus 
Chrystus), Jan Englert (Mojżesz), Franciszek Pieczka (Abraham), Danuta Stenka (Judyta), Jerzy Trela (Bóg), 
Anna Dymna (Psalm 5), Małgorzata Kożuchowska została narratorką Ewangelii św. Jana, a Wojciech 
Malajkat narratorem Apokalipsy św. Jana. Za dostęp do pełnej wersji trzeba zapłacić ale warto 
(iOS, Android, kanał na YT) 

 Wspomniana wcześniej Biblia - to prawdziwy kombajn jeśli chodzi o Słowo Boże. Jest szczególnie przydatna 
w przypadku planów czytania. Niestety, obecnie nie ma w niej katolickiej wersji Pisma Świętego i czytań na 
każdy dzień (iOS, Android, wersja w przeglądarce)

 
 

https://wielkahistoria.pl/jeden-z-najczarniejszych-dni-wojska-polskiego-po-ii-wojnie-swiatowej-szczera-relacja-dowodcy-z-afganistanu/
https://wielkahistoria.pl/jeden-z-najczarniejszych-dni-wojska-polskiego-po-ii-wojnie-swiatowej-szczera-relacja-dowodcy-z-afganistanu/
https://wielkahistoria.pl/jeden-z-najczarniejszych-dni-wojska-polskiego-po-ii-wojnie-swiatowej-szczera-relacja-dowodcy-z-afganistanu/
https://historia.wprost.pl/historia-staropolska/10702993/zapomniane-zwyciestwo-nad-tatarami-polacy-i-litwini-rozbili-przewazajace-sily-wroga-i-odbili-jasyr.html
https://historia.wprost.pl/historia-staropolska/10702993/zapomniane-zwyciestwo-nad-tatarami-polacy-i-litwini-rozbili-przewazajace-sily-wroga-i-odbili-jasyr.html
https://historia.wprost.pl/historia-staropolska/10702993/zapomniane-zwyciestwo-nad-tatarami-polacy-i-litwini-rozbili-przewazajace-sily-wroga-i-odbili-jasyr.html
https://apps.apple.com/pl/app/pismo-%C5%9Bwi%C4%99te/id791143892?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia
https://apps.apple.com/pl/app/modlitwa-w-drodze/id827647013?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foxcode.mdw
https://open.spotify.com/show/2F5tOicGHhqpSH9NuKTqLz
https://modlitwawdrodze.pl/home
https://imolytva.org/home
https://imolytva.org/home
https://apps.apple.com/pl/app/cisza/id1457383678
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.cisza
https://apps.apple.com/pl/app/biblia-audio-superprodukcja/id1258151921?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bibliaaudio
https://www.youtube.com/channel/UCdBMZacAm76fsTy7ocRj05A
https://apps.apple.com/pl/app/biblia/id282935706?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android
https://www.bible.com/pl/about


Deser w 5 minut / Ciasto BEZ pieczenia / BEZ mąki / Gotujesz codziennie. W tym 

przepisie na sernik nie ma jajek. Ten deser jest przygotowywany w 5 minut + czas chłodzenia. Ciasto o 

niesamowitym smaku. Jak zrobić ciasto bez mąki, bez jajek i pieczenia, obejrzyj wideo. Szybko i smacznie. 

Spróbuj tego delikatnego, kremowego ciasta. Składniki: 180g herbatników czekoladowych. 80 gramów 

masła. tworzą 18 centymetrów. 150 ml mleka + 30 g żelatyny. 400 g serka śmietankowego + 300 g mleka 

skondensowanego. 100 ml śmietanki 33%. Dodaj stopioną żelatynę. 3 łyżki kakao. Wstaw do lodówki na 2-

3 godziny. Ciasto gotowe! Smacznego! https://www.youtube.com/watch?v=qjBMGy570D0 

 

Lody domowej roboty! Bez żelatyny! Lody domowej roboty z zaledwie 3 składnikami: 

bitą śmietaną, skondensowanym mlekiem i truskawkami. Nie wszyscy znają ten przepis! Tylko 3 składniki. 

Prosty i pyszny. Lody domowej roboty. Niewielu zna ten deser! Deser bez pieczenia. Domowy deser, który 

niewiele osób zna, można go ugotować i wszystkich zaskoczyć, smak jest niesamowity. Składniki: 500 ml 

bitej śmietany. 150 gramów skondensowanego mleka. 100 gramów truskawek. pokroić w drobną kostkę. 

Wstaw do lodówki na 2 godziny. https://youtu.be/kg9en-Vswfs 

 

Ciasto w 5 minut! BEZ PIEKARNIKA! Ciasto Napoleona. Królewskie ciasto, które 

rozpływa się w ustach. Pyszne i proste ciasto bez pieczenia. Każdy z nas może upiec pyszne ciasto 

napoleońskie. Śledź wszystko tak, jak w przepisie wideo, a odniesiesz sukces. Przepis z kilkoma 

składnikami. ► Przepis i składniki: 2 jajka Czy próbowałeś ciastek Nopoleon bez pieczenia? 100 g cukru 

Teściowa nauczyła mnie gotować. Wszyscy proszą mnie o podanie przepisu. Mam dość odpowiadania na 

pytania. Postanowiłem pokazać wszystko w teledysku. 10 g cukru waniliowego 4 łyżki mąki, stopniowo 2 

łyżki skrobi 800 ml mleka Parzyć na średnim ogniu, po ugotowaniu gotować przez 1-2 minuty cały czas 

mieszając 80 g masła lepiej, żeby krem nie był tak gęsty jak mój))) Forma 18 cm, pokryta folią spożywczą ~ 

500 g ciastek z ciasta francuskiego Z ciasteczek zbierz ciasto Napoleona. ciasto jest gotowe bez pieczenia! 

Włóż ciasto Napoleona na noc do lodówki. https://youtu.be/RFSuXJgrJ4A 
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Video: 
- PILNE! Coraz bliżej NORYMBERGA 2.0?! https://youtu.be/2Rqe6NirRdE 

- Rozmowa z posłem Grzegorzem Braunem https://youtu.be/mGBLgdcgnWA 

- Zniszczono pomnik UPA w Wierzbicy https://youtu.be/2_BuGvuI020 

- Pomnik Pamięci Polaków Pomordowanych Przez Ukraińskich Nacjonalistów https://youtu.be/ganAzNNsWko 

- Dbajmy o Polaków https://youtu.be/MZAq_d_Hmnw 

- Apel weteranki Powstania Warszawskiego https://youtu.be/-GhE4Yj0xdg 

- w Realu 24  https://www.youtube.com/channel/UCiwsDgj8mJnsGOr6oN-2OVQ 

- Dr Hałat   https://youtu.be/2VYsYNul8sc?list=PLr9waa9oGph_YqfS9hwVoCjnCHJ4JWMds 
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https://mazoretki.pl/to kobiety, które występują na różnego rodzaju pokazach i paradach 

ulicznych. Wykonują określone układy taneczno-marszowe w rytm dźwięków orkiestry dętej lub 

innej muzyki. Stroje mażoretkowe nawiązują do mundurów wojskowych lub innych formacji. 

https://dziendobry.tvn.pl/zdrowie/sport-i-fitness/kim-sa-mazoretki-co-warto-o-nich-wiedziec-da299484  

https://youtu.be/zh9aeXM6haE        https://youtu.be/DxzMFJZdOsk 
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Orientarium Zoo Łódź - https://www.youtube.com/watch?v=Dhafy_6lG98 

✈ Więcej na naszym blogu o Orientarium Zoo Łódź: https://www.readyforboarding.pl/polsk...                           

✈ Spotkamy tutaj azjatyckie zwierzęta, zobaczymy egzotyczne rośliny, poczujemy orientalny 

klimat. W czasach kiedy podróżowanie wcale nie jest takie proste i oczywiste, namiastka innej 

części świata jest na wagę złota. #orientarium #zoolodz #zoo #lodz #polska #weekend #wakacje #4k #co_robić?   
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https://www.radiomaryja.pl/informacje/projekt-ustawy-o-ustanowieniu-

narodowego-dnia-powstan-slaskich/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taVhfAbUA8A     

 https://youtu.be/EM8AKXE0mG4   https://www.youtube.com/watch?v=H4MiRIdGHnI 
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https://eszkola.pl/historia/powstania-slaskie-1919-1921-8261.html 
 

 

Powstania śląskie - przyczyny, przebieg (chronologia), skutki 

Pojawienie się w roku 1918 nowego państwa na wschodniej granicy Niemiec, jakim była II Rzeczpospolita, 

spowodowało ogromny wzrost napięcia międzynarodowego w tym rejonie Europy. Oba państwa bowiem 

rościły sobie prawa do szeregu terytoriów, będących w posiadaniu sąsiada. Jednym z najważniejszych 

punktów zapalnych pomiędzy odrodzonym państwem polskim a świeżo powstałą na gruzach Cesarstwa 

Niemieckiego Republiką Weimarską była kwestia Śląska. Prowincja ta była jedną z najbogatszych części 

Niemiec, a na jej terenie znajdowało się wiele zakładów produkcyjnych i wydobywczych. Wobec okupacji 

zachodnich okręgów przemysłowych przez Ententę Śląsk stanowił dla Niemiec kluczową prowincję. Z 

drugiej strony strona polska rościła sobie prawa do przynajmniej części Górnego Śląska, argumentując to 

zarówno dawnym panowaniem Piastów nad tymi terenami, jak również dużą mniejszością polską. 

Początkowe spory prędko przerodziły się w serię konfliktów zbrojnych. 

 

28 czerwca 1919 roku Niemcy zostały zmuszone do podpisania traktatu pokojowego w Wersalu. Jeden z 

jego punktów przewidywał przeprowadzenie na Śląsku plebiscytu, w którym ludność miała wypowiedzieć 

się na temat swoich preferencji narodowych. Jednakże jeszcze zanim doszło do plebiscytu, eskalacja 

napięcia i zajścia pomiędzy bojówkami polskimi i niemieckimi doprowadziły do wybuchu I powstania 

śląskiego (16 – 24.08.1919). Walki wybuchły właściwie samorzutnie i od początku nie były najlepiej 

skoordynowane, stąd też Niemcom udało się względnie szybko opanować sytuację. Jeszcze zanim jednak 

udało się do końca zlikwidować wszystkie grupy powstańcze, doszło do wybuchu II powstania (19 – 

25.08.1919). Ostatecznie walki zostały przerwane interwencją sił Ententy, które zaczęły pilnować porządku 

na obszarze plebiscytowym. 

 

Przeprowadzony 20.03.1921 roku plebiscyt na Górnym Śląsku okazał się być wysoce niekorzystny dla 

Polaków. Mimo zażartej akcji propagandowej, prowadzonej przez obydwie strony, większa część Śląska 

miała przypaść w udziale Niemcom, zaś Polska otrzymać miała tylko kilka gmin granicznych. Wywołało to 

niezadowolenie w szeregu miejscowości, gdzie opcja polska przegrała w sposób marginalny, bądź też w 

wyniku niesprawiedliwych zasad głosowania i liczenia głosów. Dzięki przygotowaniu i wsparciu z 

Polski III powstanie śląskie (3.05.1921) było znacznie poważniejszym problemem dla władz niemieckich. 

Na czele sił powstańczych stanął działacz ludowy Wojciech Korfanty. Walki toczyły się z wielką 

zażartością na obszarze plebiscytowym, dochodziło do różnorakich incydentów, a nawet zbrodni, 

popełnianych przez siły obu stron. Szczególnie słynnym i godnym zapamiętania epizodem była obrona 

przez powstańców Góry Świętej Anny. Ostatecznie powstanie zostało zakończone ze względu na naciski 

Ententy 5.06.1921, po wielu wcześniejszych próbach zawieszenia broni. 

 

Ostatecznie jednak III powstanie śląskie przyniosło Polsce i Ślązakom upragniony rezultat. W następstwie 

nowych ustaleń Komisji Sojuszniczej dokonano reinterpretacji wyników plebiscytu. Polska otrzymała 

mniejszą, za to lepiej zagospodarowaną część Górnego Śląska, zamieszkałą przez głównie polską ludność. 

Oczywiście państwo niemieckie nie pogodziło się z utratą dużej części przemysłu na przyznanych Polsce 

ziemiach i przez całe dwudziestolecie dążyło aktywnie do rewizji tych ustaleń. 

Hymn Powstańców Śląskich https://youtu.be/kRlOX4MawYw 

Rota Śląska  https://youtu.be/tbY3K7NYGpQ 

Śląsk: Śląskie Pieśni Powstańcze  https://youtu.be/Tp91FgWzC1U 

 

Propaganda PRLu. Lata 70te PKF  https://youtu.be/hiRlb7Yufvs 

https://eszkola.pl/historia/powstania-slaskie-1919-1921-8261.html
https://youtu.be/kRlOX4MawYw
https://youtu.be/tbY3K7NYGpQ
https://youtu.be/Tp91FgWzC1U
https://youtu.be/hiRlb7Yufvs

