
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                               

Poprzednie: http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-22.pdf                                        

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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.                              Matka Boska z Sheshan, Chiny 

 

 



MADONNA Z SHESHAN 
1. Sanktuarium Madonny z Sheshan w Chinach, 50 km od 
Szanghaju. Dzięki pięknu krajobrazu i łagodności klimatu 
wzgórze Sheshan stanowi miejsce o wielkiej atrakcyjności 
turystycznej. W XVIII w. przybyli tam z Pekinu dwaj 
cesarze, aby je uczcić. Jeden z nich, sławny cesarz Kangxi, 
nadał mu nazwę „Góra zielonych bambusów”, bo wzgórze 
to pokryte jest tym charakterystycznym typem drzew, 
które malarstwo chińskie wszystkich wieków 
przedstawiało z takim wdziękiem, a których młode pędy 
jadalne skądinąd poza tym uważane były za ulubioną 
strawę tego starożytnego narodu. 

2. Ewangelizacja dotarła do Sheshan w 1844 r. Misjonarze 
zbudowali tam dom z pięcioma izbami, z których jedna 
służyła jako kaplica, a inne do ich potrzeb. W 1864 r. brat 
zakonny narodowości chińskiej zbudował na szczycie tego 

wzgórza altanę sześcioboczną, gdzie umieścił obraz Matki Boskiej namalowany przez niego, 
i czczony pod wezwaniem „Wspomożycielki Wiernych”. 

 

 

Na zdjęciu Katolicka katedra w Xian 

 



Od 1957 r. Kościół w Chinach jest podzielony na Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, zwane 

Kościołem oficjalnym, do którego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi powinni należeć wszyscy kapłani 

w Chinach, a uznający zwierzchnictwo Watykanu Kościół podziemny. Sytuacja katolików w Chinach jest 

skomplikowana. Przypomnamy, że w maju aresztowany został 90-letni biskup-senior diecezji Hongkongu 

kard. Joseph Zen, który następnie został zwolniony za kaucją. "Kard. Zen będzie miał sprawę w sądzie i 

grozi mu powrót do więzienia. Więcej - https://www.sinicum.pl/ 

 

.                KARDYNAŁ NIEZŁOMNY 

https://www.sinicum.pl/


Emerytowany biskup Hongkongu kardynał Joseph Zen stanowczo sprzeciwia się układom pomiędzy 

komunistycznymi Chinami, a Watykanem. Zwraca uwagę na negatywne dla Kościoła katolickiego w 

Państwie Środka skutki polityki Stolicy Apostolskiej. Wielu katolików w Chinach nie uczęszcza na Msze, 

które sprawują uznawani przez komunistyczne państwo biskupi. 

  

Kardynał Joseph Zen wielokrotnie podkreślał, iż “Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich” jest 

schizmatyckie, gdyż znajduje się pod całkowitym wpływem komunistów. 

  

Za swoją działalność i bezkompromisowość był wielokrotnie prześladowany, więziony, atakowany zarówno 

psychicznie, jak i fizycznie.  

  

Podziękujmy mu za jego ciężką pracę i walkę o prawdziwą jedność Kościoła. Zapewnijmy go również o 

modlitwie za niego i w intencji prześladowanych chrześcijan w Państwie Środka, którzy nie chcą być 

członkami inwigilowanego przez aparat państwowy “Patriotycznego Stowarzyszenia”. 

 

  

https://godblessyou.pl/cardinal-zen/?ka=008614 

 
Treść petycji: 
Jego Eminencja Kardynał Joseph Zen 
Emerytowany Biskup Hongkongu 
  
Wasza Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale! 
  
Z wielką trwogą obserwuję to, co dzieje się w Chinach i to, w jaki sposób prześladuje się chińskich katolików, którzy pragną zachowania 
wierności Kościołowi i pozostania w ścisłej jedności z braćmi i siostrami w Mistycznym Ciele Chrystusa. 
  
Pragnę podziękować za niezłomną postawę Waszej Eminencji, pomimo aresztowań i całego zła, które “rząd” kieruje w kierunku Waszej 
Eminencji. Postawa Waszej Eminencji umacnia w wierze i darzy nadzieją, że choć współczesny świat w imię systemów politycznych i 
ideologicznych, posunie się do prześladowań, ataków 

Kard. Zen przed sądem: jestem niewinny, 
kolejny proces we wrześniu 

wtorek, 24 maja 2022, 13:00:00 

https://godblessyou.pl/cardinal-zen/?ka=008614


 Fot. VaticanNews - kard. Joseph Zen Ze-kiun   

                                                                                               https://www.ekai.pl/proces-kard-zen-rozpocznie-sie-19-wrzesnia/ 

Wraz z kard. Zenem przed sądem stanęło także czworo aktywistów zaangażowanych w 
działania na rzecz demokratyzacji Chin, którzy podobnie jak kardynał zostali zatrzymani na 
początku maja na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Wszystkich aresztowano 
pod zarzutem współpracy z obcymi siłami, za co grozi kara dożywotniego więzienia. 
Ostatecznie oskarżanym, którzy wszyscy byli członkami fundacji wspierającej trzy lata temu 
prodemokratycznych demonstrantów w pokrywaniu kosztów prawnych i medycznych, 
postawiono zarzut niezarejestrowania fundacji, jako stowarzyszenia na policji. Nie jest to 
przestępstwo związane z bezpieczeństwem narodowym i grozi za nie grzywna ok. 1200 
dolarów. Oskarżeni nie przyznali się do winy a ich proces rozpocznie się 19 września. 

Aresztowanie kard. Zena wywołało oburzenie państw zachodnich, które oskarżyły Chiny o 
ograniczanie swobód, które w międzynarodowych traktatach obiecały Hongkongowi. W 
rozprawie uczestniczyli dyplomaci z wielu krajów europejskich. Obecny był także 
ordynariusz Hongkongu, który wyznał, że obawia się o zdrowie sędziwego kard. Zena. Sam 
hierarcha zapowiedział, że po opuszczeniu sądu będzie się modlił za Chiny i do tej modlitwy 
wezwał chrześcijan na całym świecie. http://idziemy.pl/kosciol/kard-zen-przed-sadem-jestem-niewinny-proces-we-wrzesniu/74152 
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https://www.ekai.pl/proces-kard-zen-rozpocznie-sie-19-wrzesnia/
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                               https://stacja7.pl/wydarzenia/wiedza-ktora-stanie-sie-cennym-kapitalem-do-czynienia-dobra-

rusza-letnia-akademia-pro-life/ .  https://pro-life.pl/ 
 

 

  
 

Letnia Akademia Pro-life 2022  

W sierpniu po raz drugi wystartuje Letnia Akademia Pro-life – 5-dniowe warsztaty dla 
miłośników ludzkiego życia. To czas na pogłębianie wiedzy przez młodych proliferów, 
spotkania z ciekawymi gośćmi i zawieranie przyjaźni. 

Letnia Akademia Pro-Life odbędzie się w dniach 10–14 sierpnia 2022 r. w Krakowie. Do 
udziału w niej zaproszone są osoby w wieku 18–40 lat, którym leży na sercu ochrona życia 
człowieka od poczęcia. Pierwsza edycja odbyła się rok temu. 

Chcemy, by Letnia Akademia Pro-Life była przestrzenią spotkania proliferów z całej Polski. Mamy nadzieję, że wiedza 
i umiejętności, które w jej czasie zdobędą uczestnicy oraz nawiązane między nimi relacje będą dla nich cennym kapitałem do 
czynienia dobra. Może to być rozmowa z mamą, która jest w nieoczekiwanej ciąży, przeprowadzenie lokalnego spotkania 
z dziećmi czy młodzieżą na tematy pro-life lub też zorganizowanie wystawy pro-life o rozwoju życia człowieka. 
Proliferzy będą zdobywać wiedzę w czasie warsztatów i wykładów. Będziemy omawiać zagadnienia bioetyczne będące podstawą 
działania w ruchu pro-life. Przyjrzymy się początkowi życia człowieka, by poznać cud jego rozwoju pod sercem matki. Poruszymy 
tematy dotyczące antykoncepcji, aborcji, in vitro i eutanazji. Podobnie jak wszystkie działania podejmowane przez nasze 
stowarzyszenie, także i Letnia Akademia Pro-Life odbędzie się w duchu pozytywnej edukacji, która ma pokazywać piękno życia. 
Nie będziemy unikać trudnych tematów, ale chcemy je podejmować w oparciu o rzetelne opracowania naukowe i w duchu 
wzajemnego szacunku. Każdy uczestnik akademii pozna wiarygodne źródła, dzięki którym będzie mógł poszerzać zdobytą 
wiedzę. Celem akademii jest również dostarczenie miłośnikom życia argumentów do dyskusji na tematy pro-life oraz pokazanie 
im sposobów, w jakie mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Letnią Akademię Pro-Life wzbogacą spotkania 
z ciekawymi gośćmi. Dla chętnych codziennie odbędzie się Msza św. Nie zabraknie również czasu na pogodne wieczory i wspólne 
wycieczki. Opiekę duchową nad uczestnikami będzie sprawował o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap. 

Zapewniamy uczestnikom akademii zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie), przerwy kawowe oraz materiały 
do pracy. Część kosztów pobytu, którą pokrywa uczestnik, to 280 zł (do zapłaty w dniu rozpoczęcia akademii). Koszty przejazdów 
komunikacją miejską oraz dodatkowych atrakcji turystycznych (bilety wstępów itd.) ponoszą uczestnicy (będzie to ok. 100 zł). 
Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy: www.warsztaty.pro-life.pl   

 

https://stacja7.pl/wydarzenia/wiedza-ktora-stanie-sie-cennym-kapitalem-do-czynienia-dobra-rusza-letnia-akademia-pro-life/
https://stacja7.pl/wydarzenia/wiedza-ktora-stanie-sie-cennym-kapitalem-do-czynienia-dobra-rusza-letnia-akademia-pro-life/
https://pro-life.pl/
https://pro-life.pl/letnia-akademia-pro-life-2022/
https://warsztaty.pro-life.pl/


 
 

 



Do pobrania: 

Plakat Letniej Akademii Pro-Life 2022 (plik PDF) 

 
Plakat Letniej Akademii Pro-Life 2022 (plik JPG) 

Chcę zapisać się na Letnią Akademię Pro-Life (rozwiń by wypełnić) 

Data: 10–14 sierpnia 2022 r.  

Miejsce: Domus Mater – Hotel z sercem i duszą (https://domusmater.pl/), ul. Saska 2C, 30–715 
Kraków 

Uczestnicy: Zapraszamy wszystkich miłośników życia w wieku 18–40 lat. Ukończony 18. r.ż. jest 
warunkiem koniecznym udziału w warsztatach. 

Koszt: Koszt udziału w Akademii wynosi 280 zł. Płatny dla Domus Mater dniu rozpoczęcia 
warsztatów. Organizator zapewnia zakwaterowanie, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), 
przerwy kawowe oraz materiały do pracy. Koszty przejazdy komunikacją miejską oraz 
dodatkowych atrakcji turystycznych (bilety wstępów itd.) ponoszą uczestnicy (orientacyjny koszt 
ok. 100 zł płatny indywidualnie przez uczestników gotówką na miejscu). Dojazd we własnym 
zakresie. 

Oprócz warsztatów w programie: Codzienne Msze św., pogodne wieczory, spotkania 
z ciekawymi gośćmi, wspólne wycieczki, turystyka miejska (w zależności od aktualnej sytuacji 
pandemicznej). 

Opiekę duchową nad uczestnikami będzie sprawował o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap. 

Organizatorem Letniej Akademii Pro-Life jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
z siedzibą w Krakowie, którego misją jest troska o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Zgłoszenia: Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie poprzez elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy dostępny na www.pro-life.pl/warsztaty oraz zaakceptowanie regulaminu Letniej 
Akademii Pro-Life. Decyzję o kwalifikacji podejmuje organizator i informuje o tym chętnego 
uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników: 56 osób. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 czerwca 2022 r.  

Regulamin uczestnictwa w Letniej Akademii Pro-Life (rozwiń by przeczytać całość) 

Organizator zapewnia: noclegi, wyżywienie, fachową wiedzę, kompetentnych wykładowców, 
opiekę duchową, spotkania integracyjne. 

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: ważną legitymację szkolną lub studencką (dotyczy uczniów 
i studentów), obuwie sportowe, ubrania na każdą pogodę, płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol, 
czapkę z daszkiem lub kapelusz, kapcie, klapki pod prysznic, przybory toaletowe do higieny 
osobistej, zażywane leki, różaniec, długopis, notatnik, instrument muzyczny (np. gitarę, o ile ktoś 
gra) oraz 100 zł w gotówce na pokrycie kosztu dodatkowych atrakcji takich jak np. bilety wstępów. 

Chcę zapisać się na Letnią Akademię Pro-Life (rozwiń by wypełnić) 

 

https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2022/05/plakat-letnia-akademia-pro-life-2022.pdf
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Projekt LIFE 

Zachęcamy do oglądania na naszym kanale YouTube „Projekt LIFE”. To seria krótkich 
filmów edukacyjnych poruszających różne zagadnienia dotyczące życia człowieka od momentu 
poczęcia do naturalnej śmierci. Poprzez krótkie filmy pragniemy bezpośrednio realizować naszą 
misję, którą jest edukacja w zakresie obrony życia ludzkiego. W filmach poruszamy tematy 
ważne i aktualnie takie jak in-vitro, naprotechnologia, aborcja, rozwój dziecka w łonie matki, 
diagnoza prenatalna czy eutanazja. „Projekt LIFE” to również idealny materiał do kształtowania 
postaw pro-life wśród młodzieży. Zapraszamy do oglądania!  
 

 

środa 15 czerwca 2022 r. 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny, Kraków 

16.00 – uroczysta gala z wręczeniem statuetek Przyjaciela Życia (Aula św. Jana Pawła II przy 
Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie) 

17.30 – premiera filmu dokumentalnego pt. „Skrzydła miłości” 

 Skrzydła Miłości https://freedisc.pl/orfej,f-9057455,skrzyda-mioci-rmvb 

18.00 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. abp. Marka Jędraszewskiego (Bazylika Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach) 

 

 https://youtu.be/81hRNb5pd_Q   

                                     . https://youtu.be/krOzxhoNd9w   

                                                                   .  https://youtu.be/t8909GwrWrw?list=RDt8909GwrWrw 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/psozc
https://freedisc.pl/orfej,f-9057455,skrzyda-mioci-rmvb
https://youtu.be/81hRNb5pd_Q
https://youtu.be/krOzxhoNd9w
https://youtu.be/t8909GwrWrw?list=RDt8909GwrWrw


https://pch24.pl/pierwszy-holocaust-xxi-wieku-w-
birmie-trwa-ostateczne-rozwiazanie-
kwestii-chrzescijan/ 
 

 
(Oprac. GS/PCh24.pl) 

Gdy myślimy o kraju totalitarnym, który jest de facto zamknięty, i w 
którym chrześcijanie są prześladowani, to w pierwszej kolejności 
wymieniamy Koreę Północną. Tymczasem w Birmie (obecnie Mjanma) 
mamy do czynienia z radykalnym prześladowaniem chrześcijan: 
przesiedlenia, poniżanie, surowe kary, niszczenie kościołów, aresztowanie 
kapłanów… Przez ostatnich 15 miesięcy jest to w Birmie na porządku 
dziennym. Media o tym milczą. Zainteresowanie świata tym krajem jest 
znikome, a żyje w nim ponad 50 mln ludzi! – Nikt jednak się tym nie 
przejmuje, nikt nie próbuje tego śledzić, nikt nie próbuje interweniować, 
a jak zwróci się na to uwagę, to usłyszymy, że sami mamy wystarczająco 
dużo problemów, takich jak pandemia czy wojna na Ukrainie i to trzeba 
śledzić – mówi w rozmowie z PCh24.pl Ks. dr Tomasz Huzarek, Rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
  
W roku 2014 w Birmie żyło prawie 52 miliony mieszkańców, w tym około 
3,2 mln chrześcijan. W roku 2022 żyje tam już prawie 55 milionów ludzi, 
a chrześcijan jest około 2 mln. Co takiego stało się w ciągu ostatnich lat 
w Birmie, że tak drastycznie ubywa wyznawców Chrystusa?

 

https://pch24.pl/pierwszy-holocaust-xxi-wieku-w-birmie-trwa-ostateczne-rozwiazanie-kwestii-chrzescijan/
https://pch24.pl/pierwszy-holocaust-xxi-wieku-w-birmie-trwa-ostateczne-rozwiazanie-kwestii-chrzescijan/
https://pch24.pl/pierwszy-holocaust-xxi-wieku-w-birmie-trwa-ostateczne-rozwiazanie-kwestii-chrzescijan/


                                                                                                          

https://pch24.pl/nigeria-dwoch-ksiezy-porwanych-przez-niezidentyfikowanych-napastnikow/
 

 

                                                                       
https://pch24.pl/niemcy-pod-okiem-biskupa-komunie-swieta-przyjeli-protestanci-i-muzulmanka/

 
Czytaj też: 
 
- 1.Jego syn rozbił drogocenną zabawkę  2.Żądanie zapłaty było bezpodstawne? 

-  1.U 11-miesięcznego chłopca zdiagnozowano siatkówczaka   2.Konieczna operacja oka 

-  https://parenting.pl/dzieci-ktore-rodza-dzieci-historia-najmlodszych-rodzicow-na-swiecie 

-  Bliźnięta mają dwóch ojców. Rzadki przypadek z Kolumbii 

-  https://parenting.pl/pochwalili-sie-tortem-na-pierwsza-komunie-napis-na-ciescie-wywolal-burze 

-  1.Utknęła w nocniku 2.Trzy pielęgniarki pomagały dziewczynce 3.Jak nauczyć dziecko korzystać z nocnika? 

-  https://parenting.pl/zorganizowala-impreze-z-okazji-pierwszej-miesiaczki-czym-jest-period-party 

-  https://parenting.pl/pokazala-ogromny-brzuch-ciazowy-komentarz-lekarza-zaskakuje 

-  https://parenting.pl/identyczne-blizniaczki-chca-zajsc-w-ciaze-w-tym-samym-czasie-i-z-jednym-mezczyzna-niesamowita-wiez-wideo 

-  https://parenting.pl/bliznieta-ktore-urodzily-sie-w-roznych-krajach-wideo 

-  https://parenting.pl/piwo-w-ciazy 

-  https://parenting.pl/najmlodsza-matka-w-na-swiecie-miala-5-lat-gdy-urodzila 

-  https://www.o2.pl/informacje/przygarnela-kota-teraz-grozi-jej-do-5-lat-wiezienia-6771551511054848a 

-  https://www.o2.pl/zdrowie/nalewka-na-nadcisnienie-liscie-zbieraj-przed-poludniem-6773023918811712a  

  

Uprowadzono ponad tysiąc uczniów. Tysiące 

innych osób zostało porwanych wprost na 

ulicach miast. Gang zaatakował pociąg  jadący  

do Abudży i porwał  160 osób. W ostatnim 

czasie doszło do serii ataków, m.in. zmarł ks. 

Joseph Aketeh Bako. Odpowiedzialnymi są 

dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego 

Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), Boko 

Haram oraz pasterze Fulani. 
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https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-dlaczego-nie-
jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/ 

 

 
 

 

https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-socjolozka-

elzbieta-korolczuk/ 
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https://www.o2.pl/kobieta/na-komunie-w-ciemnych-okularach-i-
limuzynie-chlopiec-zaskoczyl-wszystkich-6771974832916992a 

 

 
 

Hulajnogą w Sandomierzu  https://youtu.be/7VnJ0P4oIyw 

 

 
 

 

Jak przyjmować Komunię Świętą  https://youtu.be/3sLMX1UO7hI 

 

 
 

 

Jak przyjmować Komunię Świętą  https://youtu.be/Mhd0uDsU06k 
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Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany 

wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w 

Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który 

zstąpił z nieba. 

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do 

Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz 

mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę. 

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych… 

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

*** 
Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i 

żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko 

i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję 

Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. 

*** 
Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić 

dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni 

Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam 

Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja wszystka 

chwała i dziękczynienie. 

*** 
Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade 

wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę 

Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy! 

*** 
O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, żeś tu jest w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z 

Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem. W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,  

przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami.  Oddaję Ci o Panie całkowicie serce, ciało i duszę  i 

wszystko, co posiadam,  nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą. Amen. 

Jezu, w Tobie żyję, w Tobie umieram,  Jezu, Twoim jestem w życiu i śmierci. Amen. 

*** 
Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat 

odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę Ciebie, i przysięgam Ci 

wierność aż do śmierci, aż na wieczność całą Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza zniewagi, 

jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich 

Świętych i Aniołów Twoich, po milion razy wołam: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na 

wieki wieków”. Amen. 



https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-jak-
przyjmowac-wyjasniamy,433529 

 

Co zrobić po przyjęciu Komunii? https://youtu.be/svTdWzHOokg 

 

  

https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-jak-przyjmowac-wyjasniamy,433529
https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-jak-przyjmowac-wyjasniamy,433529
https://youtu.be/svTdWzHOokg


 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/


12 maja w kaplicy Wszystkich Świętych na os. Żubardź w Łodzi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki –

  przewodniczył celebracji i udzielił Sakramentu Bierzmowania 12 osobom należącym do Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej 

Archidiecezji Łódzkiej i uczestniczącym w Rycie Klasycznym. 

Po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania celebrowana była Najświętsza Eucharystia, której przewodniczył ks. Paweł 

Markowski – diecezjalny duszpasterz tradycji łacińskiej. Homilię podczas liturgii wygłosił metropolita łódzki. 

 
 

   
 

V I D E O : 
- https://youtu.be/lFmn7Ya6kQg 
- https://youtu.be/Y2QpfzQZog8 

 
 

https://youtu.be/lFmn7Ya6kQg
https://youtu.be/Y2QpfzQZog8


https://www.advocate-art.com/showcase?query=Christmas 

Grafiki bożonarodzeniowe  !!!  nigdzie nie ma Pana Jezusa, ani 
Maryi ani św. Józefa  !!!!  ktoś tego pilnuje !!                                                 

 
 

 
 

 
Grupa naukowców z Uniwersytetu w Jerozolimie postanowiła przetłumaczyć „Ave 
Maria” na aramejski, język używany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
oczywiście przez Jego Najświętszą Matkę Dziewicę Marię z Nazaretu. 
Zatrudnili dwóch piosenkarzy i nagrali utwór.  Kiedy go słuchano, odkryto, że eliminuje 
migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z rakiem cudownie wyzdrowieli, słuchając tego 
utworu przez kolejnych 21 dni.  
Zatem zamknij oczy i słuchaj z wiarą tę pieśń. Podziel się tym z innymi, ponieważ 
wszyscy, a zwłaszcza czciciele Matki Bożej powinni usłyszeć tę pracę, niewątpliwie 
inspirowaną Duchem Świętym!  

 
Ave Maria In Aramaic (Canto/Song) - https://youtu.be/bZNwjct_74o 

Ave Maria, Bach Gounod, Piano Clássica, Relaxante - https://youtu.be/CBmWVFOYDpU 

Ave Maria di Caccini (Vavilov) - Nina Solodovnikova - https://youtu.be/4eVr0ieTx6w 
Luciano Pavarotti - Ave Maria (Schubert) - https://youtu.be/XpYGgtrMTYs 
Ave Maria - Schubert (Extended) - https://youtu.be/xXsU44mu9zg 
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W MAJU JAK W RAJU  

 

 

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

 

https://youtu.be/CDpLpl5hP-A  

 

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


https://youtu.be/U1pvCqzTKyg 

https://youtu.be/Ei3aqyUV6Cg 
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Św. Rita jest niesamowita! PRZEJDŹ DO GALERII 

  

Nienaruszone cało św. RityBOCACHETE / CC 1.0 

22 maja Kościół wspomina św. Ritę z Cascia, 
zakonnicę, patronkę trudnych spraw. 

 
 

Video:  

 

Św. Rita - https://youtu.be/UDQZGLx7mnY  .  https://youtu.be/n92aChBdee4  .  https://youtu.be/H3A6rmUcLbM 

 

Kościół św. Katarzyny w Krakowie - https://youtu.be/4z9ijT4TrxA  .  

 

"Przychodzimy z różą w dłoni" - https://youtu.be/jrbw3ap4wfQ 

 

GRÓB ŚW. RITY - CASCIA – WŁOCHY - https://youtu.be/qqGBVmoX9EI 

 

 

https://www.gosc.pl/doc/1565385.Sw-Rita-jest-niesamowita#Galerie
https://www.gosc.pl/doc/1565385.Sw-Rita-jest-niesamowita
https://www.gosc.pl/doc/1565385.Sw-Rita-jest-niesamowita
https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/legalcode
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https://pl.aleteia.org/2022/05/22/biznesmen-wybudowal-najwieksze-na-swiecie-
sanktuarium-sw-rity/ 

      
 

 
 

 1Życiorys 
o 1.1Młodość 
o 1.2Wstąpienie do klasztoru 

 2Kult 
o 2.1Kult w Polsce 

 2.1.1Sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu[19] 
o 2.2Patronat 
o 2.3Dzień obchodów 
o 2.4Ikonografia 

 3Zobacz też 
 4Przypisy 
 5Bibliografia 
 6Linki zewnętrzne 
 Sanktuarium św. Ryty w Cascii Basilica di Santa Rita da Cascia (wł.) 
 Kult św. Ryty i relikwie Parafia św. J.S. Pelczara w Rzeszowie 
 Modlitwy i informacje – polska strona poświęcona św. Rycie z Cascii 

 
Kult w Polsce 
Kult św. Ryty istniał już w końcu XVIII wieku w kościele augustianów pw. św. Katarzyny w Krakowie, gdzie w 
ołtarzu głównym z XVII wieku znajduje się posąg Świętej (dłuta rzeźbiarza Wojciecha Maciejowskiego, 
ukończona w roku 1944). W nawie głównej jest jej figura z 1940 roku, obraz z XVII wieku oraz 
jej relikwiarz z XX wieku. 
Od 2013 roku św. Ryta patronuje parafii NMP Częstochowskiej w Ligocie Małej na Dolnym Śląsku w gminie 
Oleśnica. 22. dnia każdego miesiąca w tej parafii odbywają się Msze św. połączone z obrzędem 
poświęcenia róż, natomiast 22 maja odbywa się uroczysta msza św. odpustowa. 
W kościele Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu (ul. Czarnieckiego 15) znajduje się łaskami słynący 
wizerunek ufundowany przed pięćdziesięciu laty przez matkę, której syn za wstawiennictwem świętej 
został uzdrowiony z nieuleczalnej choroby. Każdego 22. dnia miesiąca na Mszy o godz. 18.00 w świątyni 
gromadzą się licznie jej czciciele, przynosząc ze sobą róże – symbol piękna i miłości połączonych z 
cierpieniem. Parafia otrzymała relikwie od sióstr z klasztoru w Cascii, gdzie po dziś dzień spoczywa 
nienaruszone ciało Rity. 
Miejscem kultu św. Ryty jest również Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie w Wielkopolsce, 
gdzie od 2012 roku znajdują się relikwie św. Ryty. 
1 stycznia 2014 roku dekretem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego została powołana parafia św. Rity z 
Cascii w Lusówku. 
22 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo ku czci św. Ryty w Głębinowie koło Nysy. 22 maja 
2015 roku nastąpiło wprowadzenie jej relikwii do kościoła św. Urbana[16]. 
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22 dnia każdego miesiąca w Parafii św. Macieja Apostoła w Zabrzu odbywa się nabożeństwo z prośbą o 
wstawiennictwo Świętej w trudnych i beznadziejnych sprawach, połączone z Eucharystią w tych intencjach, 
uczczeniem relikwii, a także poświęceniem róż, jednego z atrybutów św. Ryty[17]. 
Od sierpnia 2016 roku relikwie krwi świętej Ryty z Cascii znajdują się w kościele parafii Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Turowie. 22. dnia każdego miesiąca o godzinie 18.00 odprawiana jest msza 
święta oraz nabożeństwo ku czci św. Ryty w obecności jej relikwii. W trakcie nabożeństwa odmawiana jest 
koronka do św. Ryty, po której następuje ucałowanie jej relikwii oraz tradycyjne ofiarowanie czerwonych 
róż, które są symbolem świętej. Przed mszą świętą istnieje możliwość podjęcia czerwonych róż, a po mszy 
świętej również koronek, różańców i obrazków świętej, za dobrowolną ofiarą na rzecz rozwoju kultu 
świętej w parafii[18]. 
Na Podhalu w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim od roku 
2014 każdego 22 dnia miesiąca odprawiany jest różaniec wraz z intencjami, oraz nabożeństwo z 
poświęceniem róż. Gromadzi ono wiernych z Makowa oraz sąsiadujących parafii południowej Polski. W 
2017 roku w związku z szybko rozwijającym się kultem, parafia makowska otrzymała z Cascii relikwie II 
stopnia. 
22 maja 2019 roku został erygowany nowy Ośrodek Duszpasterski pod wezwaniem św. Rity z Cascii przy 
ulicy Żupniczej 27 w Warszawie, w dekanacie grochowskim. 
Sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu[19] 
Jednym z najmłodszych ośrodków kultu św. Ryty jest parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. 
Kult ten został zapoczątkowany przez akt poświęcenia obrazu świętej. Dokonał tego ks. bp Piotr Bednarczyk 
22 maja 1993 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Ryty. Obraz namalowany przez miejscowego artystę 
Bernarda Wójcika, a będący wierną kopią obrazu Świętej znajdującego się w Cascii we Włoszech, 
ufundowała urodzona w Nowym Sączu, potem mieszkająca we Francji, a pod koniec życia znowu 
mieszkanka Nowego Sącza, Janina Habel-Juin[20] jako wotum wdzięczności za łaski otrzymane od Boga przez 
wstawiennictwo św. Ryty, szczególnie łaskę pełnej wolności dla Polski, o którą p. Habel-Juin prosiła w 
dniach stanu wojennego w ojczyźnie. Propozycja ufundowania obrazu spotkała się z życzliwym przyjęciem 
ze strony ówczesnego proboszcza parafii, ks. prał. Zenona Rogoziewicza, który, od 1966 roku tworząc od 
podstaw nowosądecką parafię, w budowanym przez siebie kościele przewidział także miejsce, w którym 
mógł się znaleźć obraz świętej Ryty. W drugi czwartek każdego miesiąca o godz. 18.00 odmawiana jest w 
nowosądeckim kościele Matki Bożej Niepokalanej nowenna do świętej Ryty, w czasie której odczytywane 
są prośby i podziękowania. A co roku 22 maja, w dzień wspomnienia świętej, sprawowane są msze św., w 
czasie których błogosławi się róże[21]. Przy obrazie św. Ryty w kościele znajdują się relikwie św. Ryty. Na 
terenie parafii (przy kościele) znajduje się ogród różany św. Ryty[22], w którym rosną róże, a w centralnym 
miejscu znajduje się figura przedstawiająca św. Rytę oraz znajdują się tam atrybuty świętej, m.in. figa, 
pszczoły. Od 19 maja 2019 parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu została erygowana przez 
biskupa diecezjalnego do Sanktuarium św. Rity[23]. 
W Kościele katolickim czczona jest jako święta od spraw trudnych i beznadziejnych, matek[24] i kobiet we 
wszystkich stanach. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw. 
W Polsce jest patronką bractwa pod jej wezwaniem w Krakowie[25]. 
Wspólnota sióstr augustianek z Cascii przyznaje Nagrodę św. Rity kobietom, które w swym życiu – tak, jak 
św. Ryta – zrealizowały ewangeliczne przesłanie Chrystusa o przebaczeniu. Dotychczas otrzymały ją trzy 
Polki: Marianna Popiełuszko (1990), Eleni (1999)[26][27] oraz Monika Kornecka (2021). 
 
Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 22 maja. W tym dniu odprawiana jest 
uroczysta msza, po czym następuje poświęcenie róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, 
kiedy to w zimie zakwitły róże. Poświęcone płatki różane przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie. 
Symbolem św. Ryty jest róża – połączenie radości z cierpieniem[28]. Studenci mogą się modlić do św. Ryty o 
pomoc przy zdawaniu egzaminów[28]. W ikonografii święta przedstawiana jest w stroju zakonnym – w 
czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole[29]. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, 
figa, pszczoły i róża[29].

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Macieja_Aposto%C5%82a_w_Zabrzu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Turowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Turowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-18
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Podhala%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_grochowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._Rity_w_Nowym_S%C4%85czu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._Rity_w_Nowym_S%C4%85czu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-21
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-22
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._Rity_w_Nowym_S%C4%85czu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_%C5%9Bw._Rity_w_Nowym_S%C4%85czu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-DEO-24
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-wspomagam-fundacja-37505-25
https://pl.wikipedia.org/wiki/Augustianki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cascia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marianna_Popie%C5%82uszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eleni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-26
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-26
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Monika_Kornecka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-sancti-28
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-sancti-28
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikonografia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-brewiarz-29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atrybut_(sztuka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryta_z_Cascii#cite_note-brewiarz-29


https://info.wiara.pl/doc/7562399.Wspolpracownica-bl-Hanny-Chrzanowskiej-blizej-beatyfikacji  

 

 

   

Służebnica Boża Janina Woynarowska urodziła się 10 maja 1923 r. w Piwnicznej. 
Jej matka zmarła podczas epidemii tyfusu i została pochowana w Istebnej. Janina 
wychowywała się w Chrzanowie, gdzie została adoptowana przez znaną rodzinę 
Woynarowskich. Ojciec, Kazimierz Strzemię Woynarowski, był przedwojennym 
pułkownikiem, doktorem nauk medycznych i prezesem Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokół" w Chrzanowie. Matka, Maria Twaróg, działała w 
Towarzystwie św. Wincentego a Paulo, gdzie opiekowała się biednymi rodzinami, 
samotnymi matkami, ubogimi wdowami i sierotami. 

W Chrzanowie Janinę ceniono za wyjątkową wiedzę medyczną i wielką dobroć w 
praktyce pielęgniarskiej. Bezinteresowna pomoc chorym stała się pasją jej życia. 
Zajmowała się opuszczonymi, wykluczonymi, samotnymi matkami i ich dziećmi, a 
także ludźmi w podeszłym wieku. Najbardziej potrzebującym rozdawała tzw. 
numerki, za które w sklepie otrzymywali podstawowe artykuły żywnościowe. Przez 
pewien czas Janina Woynarowska była przełożoną pielęgniarek w Przychodni 
Obwodowej w Chrzanowie i powiatową instruktorką pielęgniarek.  

W 1961 r. złożyła roczne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zostając 
członkinią Instytutu Świeckiego Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie.                          
1 grudnia 1962 r. otrzymała nominację na stanowisko instruktorki i przełożonej 
pielęgniarek przy Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Chrzanowie. W 1966 r. złożyła na ręce kard. Karola 
Wojtyły śluby wieczyste w obecności założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa 
Odkupiciela Człowieka, ks. Witolda Kacza. 

Janina Woynarowska za pracę zawodową i społeczną otrzymywała dyplomy i 
odznaczenia, w tym Złoty Krzyż zasługi dla Ziemi Chrzanowskiej i 
Krakowskiej. Jeden czyn zaważył na tym, że odebrano jej wszystkie honory. W 1969 
r., jadąc karetką do jednego chorego, zabrała po drodze innego, po amputacji obu 
nóg, do klasztoru leżącego przy trasie przejazdu. Z tego powodu straciła pracę. 

W latach 1972–1979 była aktywną uczestniczką Synodu Duszpasterstwa 
Archidiecezji Krakowskiej, na którym zaprzyjaźniła się z bł. Hanną Chrzanowską. 
Wtedy też rozpoczęła studia w trybie zaocznym na Wydziale Psychologii i Filozofii 
Chrześcijańskiej, które ukończyła nadaniem tytułu magistra w 1979 r. 
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dekret o heroiczności cnót polskiej 
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Była założycielką Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy parafii św. Mikołaja, 
pracowała jako kurator społeczny oraz rzecznik opiniujący w Ośrodku Adopcyjnym. 
Przy współpracy z duszpasterzami parafii św. Mikołaja prowadziła przez wiele lat 
poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne. Była organizatorką wyjazdów 
wypoczynkowo-rekolekcyjnych dla ludzi chorych, starszych i samotnych do 
sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin Robotniczych w Płokach. Z inicjatywy jej 
i ks. prałata Zbigniewa Mońki powstał w Chrzanowie Dom Samotnej Matki. W latach 
1976–1979 była czynną członkinią Grupy Literackiej "Gronie" w Żywcu. 

Ceniła muzykę i poezję. Publikowała m.in. w "Gościu Niedzielnym". 

Jej życie przerwał tragiczny wypadek samochodowy 24 listopada 1979 r. Pięć dni 
później została pochowana na cmentarzu w Chrzanowie. Pogrzeb zgromadził tłumy 
ludzi przekonanych o jej świętości. "Był to człowiek dobry i wyjątkowo potrzebny. 
Wielki człowiek o wielkim sercu” - powiedział o niej na Mszy pogrzebowej bp Jan 
Pietraszko. 

18 czerwca 1999 r. w Kurii Metropolitalnej w Krakowie kard. Franciszek Macharski 
otworzył proces kanonizacyjny Janiny Woynarowskiej. Etap diecezjalny procesu 
został zakończony 24 kwietnia 2002 r., natomiast 10 października 2007 r. rozpoczął 
się etap rzymski. Każdego 24. dnia miesiąca w jej rodzinnej parafii w Chrzanowie 
odprawiania jest Msza św. o beatyfikację pielęgniarki. 

 

TAGI| CHRZANÓW, JANINA WOYNAROWSKA, PIELĘGNIARKA, ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 

PRZECZYTAJ TAKŻE: 

| Poznaj pielęgniarkę, która rozpieszcza pacjentów, gdy ma dzień wolny  

| Dla przykładu  

| Pielęgniarka, która została zwolniona z pracy, ponieważ jest pro-life, wygrała w sądzie  

| Burza miłości!  

| Polski tydzień w niebie  

| O święta Gertrudo!  

| Świętość ubogich świata  

| Argentyna: Dziś beatyfikacja biskupa – franciszkanina Mamerta Esquiú  

| Dom na prowincji  

| "Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!" 
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coraz bliżej beatyfikacji Rozalii Celakówny! 

 
 tvrepublika.pl 

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Dekret o heroiczności cnót – Służebnicy 
Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944). 

Dekret o „heroiczności cnót” Sługi Bożej mówi o codziennym życiu w wierności przykazaniom, o 
praktykowaniu przez nią cnót chrześcijańskich w stopniu wybitnym. To właśnie przez odwracanie 
się od grzechu i zwracanie ku Bogu Rozalia Celakówna stała się „apostołką osobistego poświęcenia 
się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”. 

„Świętość to miłość” – tak brzmi tytuł książki o Słudze Bożej Rozalii Celakównej (1901-1944), 
której heroiczność cnót uznał w sobotę 9 kwietnia w samo południe uznał Ojciec Święty Franciszek. 
Rozalia jest córką ziemi krakowskiej, prostą kobietą i oddaną pielęgniarką. 

Ta heroiczność nie mówi o wielkich dokonaniach, herkulesowych pracach. Opowiada o życiu w 
wierności przykazaniom, które to wiodła Sługa Boża pośród trudności dnia codziennego. Jej życie 
było naznaczone doświadczaną miłością Bożą, a także cierpieniem (fizycznym i ze strony ludzi) 
było ścieżką codziennego odwracania się o grzechu i zwracania się ku Bogu, który w Synu objawił 
nam swą nieskończoną miłość i miłosierdzie. Chciała Go coraz bardziej poznawać, mocniej kochać i 
lepiej naśladować. Wiedziała, że od stopnia opuszczenia wszystkiego i pójścia z Jezusem zależy 
przylgnięcie do Serca Bożego. Była szczególnie związana z nabożeństwem do Najświętszego Serca 
Jezusa, a dokładniej z jednym z istotnych jego elementów tj. osobistym poświęceniem się temuż 
Sercu. 

Św. Małgorzata Maria Alacoque (wielka mistyczka Serca Bożego) tak zanotowała: „Podczas 
modlitwy Pan nasz dał mi do poznania, że pragnie być znanym, miłowanym i wielbionym przez 
ludzi, dlatego udzieli im wiele łask, jeśli Mu się poświęcą, by czcić i miłować Jego Najświętsze 
Serce”. Nie czekała długo i ułożyła Petite consecration tzn. „małe” albo lepiej „osobiste” 
poświęcenie się Sercu Jezusowemu. Sługa Boża Rozalia Celakówna to podjęła w prostocie i pokorze 
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swej drogi. Stała się „apostołką osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”, co 
zostało napisane na kamieniu nagrobkowym. 

Rozalia postępowała zgodnie z wolą Bożą, która była dla niej najważniejsza. Pragnęła 
spędzić życie w klasztorze, ale została zaproszona do bycia „siostrą” w szpitalu. Tam 
z godną podziwu prostotą i miłością wypełniała obowiązki swego stanu. Papież Pius XI 
ujął heroiczność w kilku słowach: „Świętość polega na zwykłych rzeczach, dokonywanych w 
niezwykły sposób”. Rozalia Celakówna jest tego żywym przykładem – nie skończyła na słowach i 
deklaracjach. Wcieliła w życie przylgnięcie do Serca Bożego i pragnienie upodobnienia się do 
Niego. Możemy powiedzieć, że modlitwa „uczyń serca nasze według Serca Twego” została 
wysłuchana. U Rozalii ukazało się to w tytanicznej wprost pracy i anielskiej cierpliwości względem 
chorych, którymi się opiekowała w szpitalu i wokół siebie. 

 

Poznaj lepiej przyszłą błogosławioną: Osobiste poświęcenie - poznaj bliżej Służebnicę 
Bożą Rozalię Celakównę 

[ TEMATY ] 

 Rozalia Celakówna 

WYBRANE DLA CIEBIE 

Osobiste poświęcenie - poznaj bliżej Służebnicę Bożą 

Rozalię Celakównę 

 Red. /o. Robert Więcej SJ 

 
 wikipedia.org 
 

Zgodnie z informacjami z Watykanu z dnia 9 kwietnia 2022 r. Ojciec Święty uznał heroiczność cnót 
SŁużebnicy Bożej Rozalii Celakówny, wielkiej czcicielki Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
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https://pl.aleteia.org/2019/09/26/paulina-jaricot-kobieta-ktora-poruszyla-
swiat-jej-misyjne-dziela-kwitna-do-dzis/ 

To z jej pomysłów zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne oraz Koła Żywego Różańca. Stworzyła 

ogólnoświatowy system modlitwy i wspierania misji, chociaż żyła w XIX wieku i nie znała 

nowoczesnych metod komunikacji. Zmarła w biedzie i zapomnieniu. 
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https://stacja7.pl/muzyka/nie-damy-by-nas-gnebil-wrog-tak-nam-
dopomoz-bog-rota-niezwykla-piesn-patriotyczna/ 
 

 

 
https://youtu.be/PsUIGY_b99M 

 

Maria Konopnicka w „Rocie” doskonale oddała polskie nastroje panujące podczas zaborów. Kiedy pieśń powstawała, w Wielkopolsce 

nasilała się polityka germanizacyjna. Upór i walka do końca – te myśli towarzyszyły Polakom, w których sercach cały czas pojawiało się 

marzenie o niepodległości. 

„Tak nam dopomóż Bóg” 

„Rota” to czterozwrotkowa pieśń hymniczna, której zwrotki oddzielone są krótkim refrenem „Tak nam dopomóż Bóg”. Autorką słów 

jest Maria Konopnicka, zaś obecnie znanej melodii – Feliks Nowowiejski.

 

Rota tekst 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy. 

Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas zgnębił 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 stanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 
 

 
 

Hymn powstał, gdy Konopnicka przebywała w Cieszynie, w 1908 r. Stanowi ona 

swego rodzaju protest wobec powszechnej germanizacji w pruskim zaborze w 

Wielkopolsce. Muzykę do utworu układało wielu kompozytorów, jednak w 1910 r. 

Nowowiejski skomponował melodię, która obowiązuje do dziś. W tej wersji 

wykonano ją pierwszy raz podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika 

Grunwaldzkiego w Krakowie. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, „Rotę” 

rozważano w kontekście hymnu narodowego. 

 

Pierwsza zwrotka to swoista deklaracja, że Polacy nie porzucą ziemi swoich 

przodków, będą pamiętać o polskiej kulturze i tradycji i będą krzewić „polskość” 

pomimo okoliczności. Druga zwrotka pieśni deklaruje zaś walkę z zaborcami do 

końca, nawet za cenę przelania krwi. Polska rodzina jest najważniejszą siłą 

polskiego oporu wobec ruchów germanizacyjnych. Kolejna strofa w całości jest 

sprzeciwem wobec pruskiej polityce. Sprzeciw ten ma w końcu wyrazić się w 

zbrojnej walce przeciwko najeźdźcy. Ostatnia zwrotka to oświadczenie, że Polacy 

nigdy nie pogodzą się z obecną sytuacją, że będą walczyć, pomimo przeciwności. 
Pieśń kończy deklaracja wiary w zwycięski koniec tej walki („Odzyska ziemię ojców wnuk”). 

Maria Konopnicka zmarła na 

zapalenie płuc 8 października 1910 r. 

we Lwowie. Została pochowana na 

Cmentarzu Łyczakowskim. Pogrzeb, 

stał się wielką manifestacją 

patriotyczną, w której udział wzięło 

blisko 50 tysięcy osób! 

 

https://stacja7.pl/muzyka/nie-damy-by-nas-gnebil-wrog-tak-nam-dopomoz-bog-rota-niezwykla-piesn-patriotyczna/
https://stacja7.pl/muzyka/nie-damy-by-nas-gnebil-wrog-tak-nam-dopomoz-bog-rota-niezwykla-piesn-patriotyczna/
https://youtu.be/PsUIGY_b99M


https://stacja7.pl/muzyka/teskno-mi-panie-wiersz-cypriana-
kamila-norwida-w-przejmujacym-wykonaniu-
czeslawa-niemena/ 
 

 
 

Większość życia spędził na emigracji, a dokładnie w Paryżu, gdzie żył w nędzy i ubóstwie. Jego utwory znacznie wyprzedzały 

zapotrzebowania jego czasów. Patrzył szerzej i o wiele dalej niż ówczesna publiczność, dlatego trudno było go zrozumieć. Utrzymywał 

się głównie z prac dorywczych. Doceniono go właściwie dopiero po śmierci, a dokładniej jego dzieła odkryto w okresie Młodej Polski.  

 

Cyprian Kamil Norwid, a właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór to jeden z najwybitniejszych polskich 

poetów. Uznawany jest za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Jest to jednak swego rodzaju 

uproszczenie, bowiem bliski mu nurt zaliczany jest do klasycyzmu i parnasizmu. 

Większość życia spędził na emigracji, a dokładnie w Paryżu, gdzie żył w nędzy i ubóstwie. Jego utwory znacznie wyprzedzały 

zapotrzebowania jego czasów. Patrzył szerzej i o wiele dalej niż ówczesna publiczność, dlatego trudno było go zrozumieć. Utrzymywał 

się głównie z prac dorywczych. Doceniono go właściwie dopiero po śmierci, a dokładniej jego dzieła odkryto w okresie Młodej Polski. 

Cyprian Kamil Norwid i Czesław Niemen 

W czasach współczesnych, a dokładniej od początku lat 70. XX w., twórczość Cypriana Kamila Norwida popularyzował Czesław 

Niemen, który wykonał teksty utworów do własnej muzyki, między innymi: Bema pamięci żałobny rapsod, czy Moja piosnka II, Moja 

ojczyzna, Pielgrzym, itd… 

1978 r. Niemen wydał dwupłytowy longplay, który opierał się wyłącznie na poezji Norwida. W 1997 r. podczas koncertu 

charytatywnego na rzecz powodzian, Czesław Niemen wykonał utwór pt. „Moja piosnka II”. Wysłuchajcie tej niezwykłej aranżacji!  

https://youtu.be/07OqH_fEQTk 

„Moja piosnka 2″ – Cyprian Kamil Norwid” 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów nieba, 

Tęskno mi, Panie.  

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 

Bo wszystkim służą, 

Tęskno mi, Panie.  

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony 

Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie: 

„Bądź pochwalony!” 

Tęskno mi, Panie.  

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, 

Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, 

Równie niewinnej… 

Tęskno mi, Panie. 

Do beztęsknoty i do bezmyślenia, 

Do tych, co mają tak za tak, nie za nie  

Bez światłocienia, 

Tęskno mi, Panie.  

Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi? 

I tak być musi, choć się tak nie stanie 

Przyjaźni mojej! 

Tęskno mi, Panie. 
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https://stacja7.pl/film/utwor-ktory-uratowal-zycie-pianiscie/ 

 

 
 
Dwadzieścia lat temu, swoją światową premierę miał film pt. "Pianista". To niezwykła produkcja, która opowiada o 

wojennych losach Władysława Szpilmana - polskiego pianisty, kompozytora żydowskiego pochodzenia. Po Powstaniu 

Warszawskim, muzyk ukrywał się w ruinach jednego z domów, gdzie życie uratował mu pewien wyjątkowy utwór...  
https://youtu.be/wAQz27R05jM  .   
 

 Grzegorz Gibki 
 

Ballada g-moll Fryderyka Chopina - utwór, który dzięki swej motoryce doskonale pasuje do tej sceny filmu. Pierwsze 

takty stwarzają atmosferę niepewności - pianista zbiera myśli, waha się i sprawdza czy potrafi jeszcze grać, a potem ... 

płynie tragiczna opowieść. Nauka gry na pianinie przez internet - https://www.dompelenmuzyki.pl/nauka-g...

 

   Filmoteka Szkolna 
 

Z offu słychać głos mężczyzny, który opowiada o ukrywaniu się na strychu. Po trzech dniach postanawia opuścić kryjówkę, aby 
znaleźć coś do jedzenia i nagle zostaje zauważony przez niemieckiego oficera. Ujęcia zrujnowanego wnętrza jakiegoś mieszkania 
zostają zastąpione przez fotografię przedstawiającą mężczyznę ubranego w biały mundur. W niemieckim oficerze rozpoznajemy 
Hosenfelda, potwierdza to umieszczone na zdjęciu jego imię i nazwisko. Szpilman wspomina, że oficer zwracał się do niego z 
szacunkiem, tytułując go "Sie", a nie "Du", jak robili to wszyscy. Dowiedziawszy się, że jest pianistą, poprosił o zagranie jakiejś 
melodii. Szpilman wybrał „Nokturn cis-moll” Chopina i melodia ta towarzyszy w tle dalszej jego opowieści. W czasie rozmowy 
mężczyzn Hosefeld stwierdził, że pianista podobny jest do aktora Igo Syma, ale zaraz dodał znaczący komentarz: „Das war ein 
Schwein” [To była świnia]. W kolejnych fragmentach wspomnień Szpilmana pojawia się uwaga, że Hosenfeld sprawując funkcję 
kierownika stadionu sportowego na ulicy Myśliwieckiej uratował mnóstwo ludzi, a potwierdzenie tego faktu można odnaleźć w 
listach, które wraz z fragmentami pamiętników znalazły się w posiadaniu artysty. Podczas końcowych wypowiedzi Szpilmana w 
kadrze pojawiają się: fotografia Hosenfelda ubranego w biały mundur oraz jego pamiętnik, którego strony obraca dłoń pianisty. 
Sceny spotkania Wilma Hosenfelda i Władysława Szpilmana nie mogło zabraknąć w filmie Drążewskiego, gdyż należy ono do 
najbardziej znanych fragmentów wojennych wspomnień pianisty, opublikowanych po raz pierwszy w 1946 roku. To wtedy Polacy 
mogli poznać nazwisko niemieckiego oficera, bez którego pomocy Władysław Szpilman, polski Żyd, prawdopodobnie nie przeżyłby 
ostatnich dni wojny. Wyjątkowość tego spotkania leży w fakcie, że w czasie wojny, na okupowanym przez Niemieckie wojska 
terenie, człowiek noszący niemiecki mundur ratuje życie żydowskiego zbiega. Kameralna w swym charakterze konfrontacja kata i 
ofiary w sposób oczywisty zaprzecza tezie, że w hitlerowskiej armii służyli jedynie pozbawieni wszelkich norm moralnych oprawcy. 
Poza tym w wypowiedzi Szpilmana odkrywamy jeszcze jeden, bardzo istotny dla charakterystyki Hosenfelda element: oficer nie 
potraktował go jako ukrywającego się Żyda, ale zobaczył w nim Człowieka, który potrzebuje pomocy. Uzupełniając dotychczas 
zbudowany wizerunek Hosenfelda o to kolejne wyznanie uratowanej przez niego osoby, nabieramy przekonania, że we wszystkich 
jego przemyśleniach i uwagach dotyczących wojny i roli, jaką odegrał w niej naród niemiecki, ukryte są głębokie poczucie wstydu i 
rozpaczy. Pomimo niemieckiego munduru i przynależności do Wermachtu, wojna była dla niego doświadczeniem granicznym, w 
którym nie potrafił znaleźć żadnej logiki i sensu, a tym bardziej usprawiedliwienia dla tych, którzy do jej wybuchu doprowadzili. W 
okupowanej Polsce starał się żyć z godnością przynależną dobremu katolikowi, odpowiedzialnemu ojcu rodziny - po prostu jak 
człowiek, dla którego największym marzeniem był powrót do rodzinnego domu. Po wypowiedzi Szpilmana, w kolejnej sekwencji 
filmu, córka Hosenfelda relacjonuje odwiedziny pianisty w ich domu, zaś na ekranie zestawione zostają dwie fotografie Hosenfe lda: 
na tej, która ukazuje go ubranego w niemiecki mundur, jego twarz pełna jest napięcia, na drugiej ubrany jest w koszulę w kratę, 
marynarkę i zawadiacki kapelusz – tu jego twarz jest pełna spokoju: to twarz człowieka, który nigdy nie powinien przejść przez 
piekło wojny. https://youtu.be/rjckuwKL6F8 
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Ksiądz prof. dr hab. Dariusz Oko: W WALCE O 
PRAWDĘ I MORALNOŚĆ https://youtu.be/h1CE9Vtr6uk 

 
 

Niemiecki prokurator odstąpił od ścigania ks. prof. Dariusza Oki za publikację artykułu w 

naukowym czasopiśmie „Thelogisches”. Kapłan zdecydował o przyjęciu propozycji ugody i 

szybkim zakończeniu sprawy. Jak podkreślił, chętnie wesprze kwotą 3 000 euro ofiary 

przestępców seksualnych, bo to właśnie w ich imieniu od lat toczy swoją nierówną walkę z 
„lawendową mafią”. https://www.ekai.pl/zakonczyl-sie-proces-ks-dariusza-oko/ 
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Jak SYFILIS kształtował bieg dziejów https://youtu.be/RSfXJfE1ZfM 

 
 

 
 

Dlaczego homoseksualizm ewolucyjnie nie 
zanika? https://youtu.be/VXNKmidjDwU  

 
 

 
 

Co złego jest w kazirodztwie? https://youtu.be/BYQ1yUIbRDw 
A co gdy organizm kobiety nie chce ciąży...  https://youtu.be/1sdy3hgi6Q4                                     

Czy można zaplanować płeć dziecka? https://youtu.be/caZo4Q6uqmc 

Człowiek z sercem świni! https://youtu.be/z6OR49y7PYY 
Autyzm - piękniejszy umysł https://youtu.be/vZdLbEZv0lg 
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                                                                                                                   https://pch24.pl/antychrzescijanski-dyktator-nie-odpuszcza-

ortega-kazal-zamknac-katolicka-telewizje-w-nikaragui/ 

 

            https://pch24.pl/poprawiajac-jezusa-chrystusa-odbylo-sie-spotkanie-kongresu-
katoliczek-i-katolikow-w-krakowie-relacja-pch24/ 

 
 
 
 
 

- https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/parlament-europejski-i-organizacje-
pozarzadowe-chca-szerokiego dostępu do aborcji 
dla ukraińskich kobiet

 
 

https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/zapomniani-chrzescijanie-
nigerii-ofiarami-bestialstwa 

 

     
 

 

                                                                                                                        

Zmianę definicji rodziny w katolickiej nauce społecznej. Od 

teraz miałaby ona być przedstawiana jako „wspólnota osób”, 

a nie związek kobiety i mężczyzny wraz z dziećmi – takie 

posunięcie „dowartościowałoby rodziny tęczowe”; akceptację 

związków partnerskich, udzielanie błogosławieństw i 

dopuszczenie „osób LGBT” do wszystkich sakramentów ...  
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Biblia 2000 - Interaktywna Biblia online     
 

 
 

 
 
 

                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/QfxAfoCXAeA  

 
 

https://youtu.be/1EcRLEe3074   

 

„jeśli widzisz, że na świecie dzieje się coś złego, to albo nic nie rób,                                                                   

albo działaj” „zrób to co należy, nie to co musisz" 

Bajka o dwóch 

wilkach: Czarnym i 

Białym (czyta 

Krzysztof Hofler). 

Prawdziwa 
Wartość: ŻYCIE. 
Krzysztof Hofler 
Lektoring 
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https://youtu.be/Lyb9Wh8JFNI   
 

 
 

 
 

Wołyń 1943 - https://youtu.be/-KYYlrCiuRA   
 
Cisza – WOLNI SŁOWIANIE (wordpress.com) 

Proszę Polsko nie umieraj - https://youtu.be/w3Lj1mTjQw8   
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 Związek Młodzieży Polskiej  -  ZMP – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca 
w Polsce w latach 1948–1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących 
krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, 
kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. 
Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.  

 

Warszawa, 1953-05-01. W pochodzie pierwszomajowym maszeruje młodzież ze Związku Młodzieży Polskiej. PAP/CAF/Baranowski  
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/648677,Byli-towarem-do-wziecia 

 

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. (FSZMP) utworzona 11 IV 1973 w Warszawie; 
podporządkowana PZPR, realizowała politykę partii komunist. wobec środowisk młodzieży; skupiała: ZMS, 
ZSMW, ZHP, SZMW, a od 1976 — SZSP, ZHP i ZSMP; rozwiązana 1981 po wystąpieniu SZSP i ZHP. 

 Związek Młodzieży Socjalistycznej –    
Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS),  
organizacja młodzieżowa, utworzona 1957 w Warszawie w wyniku połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, powstałych w 

okresie rozpadu ZMP; 

ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR; ZMS prowadził indoktrynację ideol. i propagandę (kluby myśli polit.), przygotowywał kandydatów 
do PZPR, współorganizował akcje polit.-propagandowe, m.in. od 1960 zloty młodzieży; mobilizował młodzież do nauki i pracy zaw. (współzawodnictwo pracy, 

patronat nad budową dużych przedsiębiorstw przem. i budownictwem mieszkaniowym), prowadził działalność oświat.-kult. i sport.-turyst.; działał w miejskich 

środowiskach młodzieży, 1957 liczył ok. 70 tys. czł., 1973 — prawie 1,3 mln; I sekr. KC J. Lenart, M. Renke, od 1964 przewodniczący ZG m.in. A. Żabiński, B. 
Waligórski; organy prasowe: „Sztandar Młodych” (wspólny z ZMW), „Walka Młodych”, „Płomienie”, „Dookoła Świata”; od 1973 ZMS był czł. Federacji 

Socjalist. Młodzieży Pol.; 1976 współtworzył Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 

 Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej –  
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW),  
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie; 

jednocześnie zostały zlikwidowane ogniwa samodzielnego, tworzonego od 1956 ZMW „Wici”, nawiązującego do tradycji ZMW RP „Wici” 1928–39 i 1945–48; 

ZMW był politycznie i programowo podporządkowany PZPR i ZSL (członkowie partii polit. dominowali we władzach Związku); ZMW prowadził gł. działalność 
społ.-kult. i oświat. (czytelnictwo, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, amatorskie zespoły artyst., opieka nad wiejskimi klubami i domami kultury, 

konkursy i szkolenia zaw. dla rolników), sport. (wspólnie z LZS: obozy i wycieczki turyst., turnieje sport.) oraz uczestniczył w pracach użytecznych dla lokalnych 

społeczności (udział w budowach dróg, remiz straży pożarnych, szkół i in.); 1970 liczył ok. 1 mln czł.; przewodniczący ZG: J. Tejchma, K. Barcikowski, Z. 
Kurowski, T. Haładaj, S. Gabrielski; organy prasowe: „Zarzewie”, „Nowa Wieś”; od 1973 w składzie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 

Polskiej, 1976 wbrew stanowisku większości członków organizacji ZMW połączył się ze Związkiem Młodzieży Socjalist. i Socjalist. Związkiem Młodzieży 

Wojsk., tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W XII 1980 odbudowany; 1989–90 dokonał zasadniczej zmiany programu i formuły działania, 
odwołał się do ideologii agraryzmu; 1982 liczył ok. 200 tys. czł., 1989 — 450 tys., 1994 — 50 tys.; ZMW zachowuje samodzielność polit. i programową, 

współpracuje z PSL, wspiera rozwój wsi; prowadzi pracę ideowo-wychowawczą, edukacyjną, ekol., kult.-artyst. i turystyczną. 

 

1Historia PZPR                                                                                     
2Program polityczny i cele 
PZPR                                                                                                       
3Status                                                                                                                        
4Organizacja                                                                                                                               
5Władze partii                                                                                                                                                          
6Rozwiązanie PZPR  
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 Socjalistyczny Związek Studentów Polskich –  
Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP),  

organizacja studencka, utworzona III 1973 w wyniku połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) z uczelnianymi organizacjami ZMS i ZMW; 
podporządkowany PZPR; do 1980 wchodził w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej; prowadził działalność ideol.-propagandową, 

socjalną, kult., sport.-turyst.; XII 1981–IV 1982 zawieszony, XI 1982 rozwiązany, część członków współorganizowała ZSP. 

 

 Związek Harcerstwa Polskiego –  
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP),  

społ.-wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona 1918 w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 na ziemiach pol. 

(harcerstwo); 
1920 władze państw. nadały mu statut (zmieniony 1936); pocz. ideał wychowawczy ZHP nawiązywał gł. do koncepcji obozu narodowodemokr. (Polak-katolik), 

po 1930 dominowała idea wychowania państw. (wpływ działaczy obozu rządowego); wypracowano oryginalny, tylko częściowo nawiązujący do wzorów 

skautingu, ideał wych. odwołujący się do tradycji nar. (służba ojczyźnie, braterstwo ludzi); 1918 harcerstwo liczyło ok. 30 tys. harcerzy i harcerek, 1939 — 200 
tys.; ZHP był trzecią pod względem liczebności organizacją skautingu świat., od 1922 należał do Międzynar. Biura Skautów w Londynie; podczas II wojny 

światowej IX 1939–I 1945 ZHP w kraju działał w konspiracji (Szare Szeregi), skupiał kilkanaście tys. harcerzy i harcerek; na uchodźstwie Nacz. Kom. 

Harcerskiemu w Wielkiej Brytanii podlegał m.in. ZHP na Wschodzie, liczący ok. 7 tys. członków; w grudniu 1944 na terenach wyzwolonych spod okupacji niem. 
PKWN powołał ZHP, w którym dominowali działacze ZWM, czł. Czerwonego Harcerstwa Tow. Uniw. Robotniczego; 1946–47 harcmistrze i instruktorzy 

przedwojennego ZHP po wstąpieniu do Związku podjęli próbę przywrócenia dawnego ideału wych. i tradycyjnej metodyki harcerskiej, 1948 zostali usunięci z 

organizacji; zniesiono podział na harcerstwo męskie i żeńskie, utworzono jedną Gł. Kwaterę; z powodów polit. zaprzestano kontaktów ze skautingiem świat.; 1950 
zlikwidowano ZHP, powstała Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej; 1956 przy udziale usuniętych 1948 harcmistrzów odbudowano ZHP; do 1959 

trwały spory dotyczące ideowego kształtu organizacji (podporządkowanie PZPR, komunist. i laicki ideał wychowawczy), zakończone ponownym opuszczeniem 

organizacji przez zwolenników niezależnego, tradycyjnego harcerstwa (A. Kamiński); ZHP działał gł. wśród uczniów, m.in. 1974–80 Harcerska Służba Polsce 
Socjalist. (HSPS) — w szkołach średnich; organizował masowe akcje — Frombork 1001, Bieszczady 40, alerty (corocznie). ZHP liczył: 1963 — 1 mln 

instruktorów, harcerzy, harcerek i zuchów, 1972 — 2 mln, 1980 — ponad 3 mln; naczelnicy ZHP (od 1956), m.in.: Z. Zakrzewska, W. Kinecki, S. Bohdanowicz, 

J. Wojciechowski; 1973–80 ZHP wchodził w skład Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol.; od 1980 w Związku narastał kryzys programowo-
organizacyjny, powstało — nawiązujące do tradycji ZHP 1918–45 — Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (rozwiązane 1982), 

następnie półjawny Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej; 1988 ZHP liczył ok. 2 mln czł. 

W 1989–91 ZHP wprowadził zasadnicze zmiany programowe, odwołano się do tradycyjnych założeń harcerstwa (wprowadzono pluralizm światopoglądowy, 
ideowy), ale odrzucono warunki porozumienia z powołanym 1989 Krajowym Kom. Odrodzenia ZHP (przewodniczący S. Broniewski) i niezależnymi 

organizacjami harcerskimi (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej); 1990 naczelnikiem ZHP został R. Pacławski, 2000–05 naczelnikiem ZHP był W. Maślanka, 

2005–07 T. Hernik, od 2007 M. Sinica; 1991 ZHP liczył ok. 1 mln, 1993 — 0,5 mln, 2004 — ponad 142 tys. instruktorów, harcerzy, harcerek i zuchów; od 1996 
ponownie czł. Świat. Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Świat. Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS); jest również czł. Międzynar. 

Katol. Konferencji Skautingu (ICCS), Międzynar. Katol. Konferencji Przewodniczek i Skautek (ICCG), Międzynar. Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF), 

Międzynar. Porozumienia Skautów Prawosł. (DEMOS). 
 

 Historia harcerstwa 
 Organizacje w PRL 
 Harcerstwo w Polsce Ludowej 
 Harcerstwo w latach 1956–1979   
 https://histmag.org/miedzy-oporem-a-przystosowaniem-harcerstwo-w-prl-13446 
 Zaczęło się od kary – narodziny harcerstwa w Polsce 
 Walczyć pomysłem i humorem, czyli harcerstwo w czasie II wojny światowej 

https://www.salon24.pl/u/logit47/967430,zwiazki-mlodziezowe 

 

 
 

 FSZMP –  
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP),  

organizacja utworzona 11 IV 1973 w Warszawie; 
podporządkowana PZPR, realizowała politykę partii komunist. wobec środowisk młodzieży; skupiała: ZMS, ZSMW, ZHP, SZMW, a od 1976 — SZSP, ZHP 

i ZSMP; rozwiązana 1981 po wystąpieniu SZSP i ZHP. 

 

 Koła Młodzieży Wojskowej –  
Koła Młodzieży Wojskowej (KMW),  

organizacja młodzież. powołana 1958 na mocy rozkazu min. obrony nar. 

politycznie podporządkowane PZPR; KMW skupiały żołnierzy WP, którzy przed rozpoczęciem służby wojsk. byli czł. ZMS, ZMW, ZSP lub instruktorami ZHP; 
prowadziły szkolenie ideol., organizowały zajęcia kult.-oświat.; 1973 przemianowane na Socjalist. Związek Młodzieży Wojsk. (SZMW), weszły 

w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP), a 1976 współtworzyły Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP). 

 

 Związek Młodzieży Wiejskiej –  
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW),  
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie; 

jednocześnie zostały zlikwidowane ogniwa samodzielnego, tworzonego od 1956 ZMW „Wici”, nawiązującego do tradycji ZMW RP „Wici” 1928–39 i 1945–48; 
ZMW był politycznie i programowo podporządkowany PZPR i ZSL (członkowie partii polit. dominowali we władzach Związku); ZMW prowadził gł. działalność 

społ.-kult. i oświat. (czytelnictwo, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, amatorskie zespoły artyst., opieka nad wiejskimi klubami i domami kultury, 

konkursy i szkolenia zaw. dla rolników), sport. (wspólnie z LZS: obozy i wycieczki turyst., turnieje sport.) oraz uczestniczył w pracach użytecznych dla lokalnych 
społeczności (udział w budowach dróg, remiz straży pożarnych, szkół i in.); 1970 liczył ok. 1 mln czł.; przewodniczący ZG: J. Tejchma, K. Barcikowski, Z. 

Kurowski, T. Haładaj, S. Gabrielski; organy prasowe: „Zarzewie”, „Nowa Wieś”; od 1973 w składzie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 

Polskiej, 1976 wbrew stanowisku większości członków organizacji ZMW połączył się ze Związkiem Młodzieży Socjalist. i Socjalist. Związkiem Młodzieży 
Wojsk., tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W XII 1980 odbudowany; 1989–90 dokonał zasadniczej zmiany programu i formuły działania, 

odwołał się do ideologii agraryzmu; 1982 liczył ok. 200 tys. czł., 1989 — 450 tys., 1994 — 50 tys.; ZMW zachowuje samodzielność polit. i programową, 

współpracuje z PSL, wspiera rozwój wsi; prowadzi pracę ideowo-wychowawczą, edukacyjną, ekol., kult.-artyst. i turystyczną. 
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http://idziemy.pl/spoleczenstwo/papieska-biala-sluzba/ 

 

 

"Biała Służba" Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej - film dok.cz. 1 -  https://youtu.be/oT3j_8Tm94U 

 

 
 
Pomagali pielgrzymom, podawali wodę i leki, biegali z noszami, opiekowali się zagubionymi. Z harcerskim 
„Czuwaj” towarzyszyli Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymek, w ostatniej ziemskiej drodze i po śmierci. 
 

 

Rzym, 2011 

 
– Moja pierwsza Biała Służba przypadła w 1991 r., w czasie papieskiej Mszy na Agrykoli – 
opowiada Bartosz Godzisz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. – Pomagaliśmy wtedy 
osobom niepełnosprawnym dotrzeć na miejsce celebry i opiekowaliśmy się nimi w czasiecałego 
spotkania. Potem trzeba było za papieżem przemieścić się do Olsztyna i do Częstochowy. W 
Częstochowie byłem łącznikiem na placu przed Jasną Górą między szefem Pawłem Wypychem 
(w 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej – przyp. red.) a harcerskimi grupami porządkowymi. W 
dobie bez telefonów komórkowych służba porządkowa była nie lada wyzwaniem, wymagała 
ciągłego biegania z informacjami. Ogromne zmęczenie, ale jeszcze większa radość – wspomina. 
 
Biała Służba powstała w 1983 r. na bazie oddolnego ruchu odnowy polskiego harcerstwa, po tym 
jak władza rozbiła w 1982 r. KIHAM (Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego). 
W czasie pierwszej Białej Służby, która zorganizowana została na czas drugiej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, w dniach 18-19 czerwca 1983 r. w Częstochowie przebywały 2 tys. harcerzy. 

http://idziemy.pl/spoleczenstwo/papieska-biala-sluzba/
https://youtu.be/oT3j_8Tm94U


Udzielali pierwszej pomocy medycznej, organizowali dojazd karetki do potrzebujących. Z 
rzucanych z tłumu kwiatów na trasie przejazdu papieża układali harcerskie lilijki. 
 
W 1987 r. Biała Służba była już dobrze zorganizowaną akcją z powołanymi sztabami, 
regulaminem sprawności. W czasie pielgrzymki w 1991 r., po przemianach ustrojowych w Polsce, 
w Białej Służbie pracowali też harcerze z kilku nowo powstałych formacji, obok ZHP-1918 był 
ZHR, SHK „Zawisza” oraz Polska Organizacja Harcerska. 
 
 
SB PRZECIWKO BS 
 
Zwłaszcza w czasie pierwszych pielgrzymek do Polski bezpieczeństwo pielgrzymom zapewniała 
głównie posługa harcerzy. – Wtedy milicja miała za zadanie ograniczać dostęp do papieża. 
Zabezpieczaniem pielgrzymki w 1983 r. w Gdańsku zajmowała się kościelna służba porządkowa 
Totus Tuus, grupa Semper Fidelis i właśnie harcerze – opowiada Grzegorz Kozłowski, harcmistrz 
z Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście. – Harcerze byli bardzo mobilni, potrafili przemieszczać się 
szybko z miasta do miasta i współdziałać ze sobą bez wcześniejszych ćwiczeń. Struktury ZHP 
przypominają przecież struktury organizacji paramilitarnej – wyjaśnia. 
 
Nie było łatwo, bo Biała Służba spotykała się z szykanami ze strony Służb Bezpieczeństwa. I to 
„na ostro”: 3 czerwca 1987 r. naczelnik Wydziału III WUSW w Krakowie ppłk W. Hryniewicz pisał o 
podjętych działaniach profilaktycznych: „We współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania, 
Komendy Chorągwi ZHP, władz poszczególnych dzielnic Krakowa przekazano dyrektorom szkół 
polecenie niewyrażania zgody na zwalnianie harcerzy w dn. 9-10.06.1987”. 
 
Na Westerplatte w dniach 11-12 czerwca 1987 r. przybyło z całej Polski około 3 tys. harcerzy. 
Szef gdańskiej Służby Bezpieczeństwa zabronił harcerzom występowania w mundurach, co 
zmieniono dopiero po interwencji bp. Tadeusza Gocłowskiego. 

 
Częstochowa, 1983 

 

W Krakowie, podczas tej samej pielgrzymki, doszło do kolejnej interwencji władz. Z placyku przed 
kościołem św. Idziego odwołano agentów SB, a kamera z okna kamienicy filmowała zgromadzonych 
harcerzy. Na Dworcu PKP w Tarnowie spisywano drużyny przybywające na spotkanie z Janem Pawłem II. 
Lojalne wobec władz komisje instruktorskie ZHP rozpatrywały „naruszanie świeckiego charakteru 
organizacji czy przeprowadzanie nielegalnych imprez”. Zawieszono działalność 16 Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy, a jej drużynowego zwolniono z funkcji. Jednego z instruktorów harcerskiej grupy z Gliwic jadącej 
do Trójmiasta pobito na komisariacie kolejowym MO. Doszło do tego, że 23 lipca 1987 r. Urząd ds. Wyznań 
skierował do Sekretariatu Episkopatu Polski pismo Pro memoria, w którym władze PRL zarzuciły 
Kościołowi włączanie młodzieży zrzeszonej w ZHP do przedsiębranych przez siebie akcji. Dalej czytaj: 
http://idziemy.pl/spoleczenstwo/papieska-biala-sluzba/2092/2/    .   https://youtu.be/nr0L_aIzQkI 
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https://youtu.be/cX-8cIvZyRk . https://youtu.be/50NhKY9F7Cw .  https://youtu.be/GNZlmEgkGPg 
 
https://youtu.be/gsvDWs0qm_w .  https://youtu.be/hU0HAZ9z31U .  https://youtu.be/drulb8xe1pw 
 
https://youtu.be/8H6xIZsHBHU .  https://youtu.be/5kYJZLllb1U .  https://youtu.be/ho6OcUtZxXY 
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Związek Harcerstwa Polskiego ustanowił alternatywną rotę 
przyrzeczenia, w której nie ma odniesienia do Boga. To wywołało niemałe 
poruszenie. Jeden z księży wskazuje na proces dechrystianizacji 
harcerstwa. Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca 
UAM i AKSiM, twierdzi, że to niepokojące zjawisko. To przyrzeczenie 
wyrastało oczywiście z tradycji skautingu, jak i przede wszystkim 
z tradycji ruchu harcerskiego w Polsce, gdzie wartości religijne 
i odwołanie się do Boga jest elementem integralnie określającym 
harcerstwo - powiedział we wtorkowej audycji "Aktualności dnia" na 
antenie Radia Maryja. To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa 
Polskiego jest próbą powrotu do niechlubnych prób zdeformowania 
harcerstwa w dobie rządów komunistycznych, w dobie PRL -
 kontynuował gość Radia Maryja.  To jest na pewno proces 
dechrystianizacji harcerstwa, a więc wyrwania z harcerstwa tego, co 
było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież właśnie na 
kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim, w Prawie 
Harcerskim budowana była siła harcerstwa przez całe dziesięciolecia -
 zaznaczył wyraźnie ks. prof. Bortkiewicz. https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-
u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-tchr-to-co-tworzy-obecny-zarzad-zwiazku-harcerstwa-polskiego-jest-proba-
powrotu-do-niechlubnych-prob-zdeformowania-harcerstwa-w-dobie-prl/ 

 

https://www.o2.pl/informacje/harcerze-zmienili-

slowa-przysiegi-oburzenie-w-

radiu-maryja-6772600117312000a 

 

 

http://idziemy.pl/spoleczenst

wo/papieska-biala-

sluzba/2092/1/ . 

http://idziemy.pl/spoleczenst

wo/papieska-biala-

sluzba/2092/2/ .                                  

Całość rozmowy z ks. prof. 

jest  [tutaj]. 
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Duchowny zwrócił uwagę na tradycje, z jakich wywodzi się harcerstwo w Polsce. 

– Zarówno ruch skautowski, zainicjowany, stworzony przez Baden-Powella, jak i 

polskie harcerstwo, wywodzące się jeszcze sprzed wojny, od Andrzeja 

Małkowskiego, było jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości 

chrześcijańskie. Trzeba zauważyć, że jednym z pierwszych naczelników 

harcerstwa polskiego był ks. Jan Mauersberger, który jest twórcą „Komentarza 

do Prawa Harcerskiego”; jest też twórcą „Katechizmu harcerza”, a więc 

rugowanie tego nurtu tradycji z harcerstwa jest po prostu podważaniem 

tożsamości harcerskiej – zaznaczył rozmówca Radia Maryja. 

Przypomniał, że w podobny sposób z chrześcijaństwem próbowały zerwać komunistyczne organizacje pseudoharcerskie. 

– To, co tworzy obecny zarząd Związku Harcerstwa Polskiego jest próbą powrotu 

do niechlubnych prób zdeformowania harcerstwa w dobie rządów 

komunistycznych, w dobie PRL – ocenił etyk. 

To nie jedyny „skręt w lewo”, jeśli chodzi o działania ZHP w ostatnim czasie. Przykładowo, podczas stulecia ZHP przemawiał lewicowy polityk i 
propagator ideologii LGBT, Robert Biedroń. 

– To jest na pewno proces dechrystianizacji harcerstwa, a więc wyrwania z 

harcerstwa tego, co było jego ogromną siłą, jego ogromną tradycją, bo przecież 

właśnie na kodeksie zasad określonych w przyrzeczeniu harcerskim, w Prawie 

Harcerskim budowana była siła harcerstwa przez całe dziesięciolecia – podkreślił 

ks. prof. Paweł Bortkiewicz. 

Harcerstwo ma bowiem swoją tożsamość, a ta jest ściśle związana z chrześcijaństwem. Rozmówca Radia Maryja zwrócił uwagę, że jeśli komuś nie 
podobają się tradycyjne zasady harcerstwa, zawsze może powołać do istnienia własną organizację. 

– Niech to będą jakieś Brygady Paratęczowe czy niech to będzie Związek 

Młodych Wolnomyślicieli, czy jakieś Bojówki Neomarksistowskie. Jakkolwiek to 

zostanie nazwane, niech to sobie funkcjonuje, bo żyjemy (podobno) w 

społeczeństwie demokratycznym. Tylko w takim razie nie zawłaszczajmy tego, co 

ma swoją określoną tożsamość i ma prawo do rozwoju w ramach tej tożsamości – 

mówił gość „Aktualności dnia”. 

ZHP tłumaczy swoją decyzję o dodaniu 
alternatywnej roty przyrzeczenia otwarciem 
się na osoby poszukujące Boga. Zdaniem Ks. 
Prof. jednak nieuczciwością jest wstępowanie 
do instytucji, jeśli się z nią ideologicznie nie 
zgadzamy.  

Zobacz też film;    https://youtu.be/oT3j_8Tm94U 

 

https://youtu.be/oT3j_8Tm94U


https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/600088-ks-dr-kostecki-ta-zmiana-odchodzimy-od-
korzeni-harcerstwa 

   

„Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie religijności różnie, 
niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego kompasu, który 
ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak prawda, dobro, 
piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ks. 
dr Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej, związany 
z harcerstwem od 14. roku życia (ponad 32 lata). Ks. dr Kostecki jest też prefektem młodzieży 
w siedleckim Technikum przy ZSP w Siedlcach. Rozmawialiśmy z nim o zmianach w słowach 
przysięgi harcerskiej i wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia 
harcerskiego, niezawierającej słowa „Bóg”.  

„Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie religijności różnie, 
niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego kompasu, który 
ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak prawda, dobro, 
piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl ks. 
dr Tomasz Kostecki, diecezjalny duszpasterz Harcerek i Harcerzy Diecezji Siedleckiej, związany 
z harcerstwem od 14. roku życia (ponad 32 lata). Ks. dr Kostecki jest też prefektem młodzieży 
w siedleckim Technikum przy ZSP w Siedlcach. Rozmawialiśmy z nim o zmianach w słowach 
przysięgi harcerskiej i wprowadzeniu do statutu ZHP alternatywnej roty przyrzeczenia 
harcerskiego, niezawierającej słowa „Bóg”. 

wPolityce.pl: Jak ksiądz komentuje zmiany w słowach przysięgi harcerskiej wprowadzone przez 
ZHP? Czy wyrzucenie odniesienia do Boga było konieczne? 

Ks. dr Tomasz Kostecki: Wydaje się, że część środowiska ZHP (mająca większość wśród 
instruktorów) sukcesywnie odchodzi od korzeni i tradycji polskiego harcerstwa. Już wcześniej, 
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w 2017 roku na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęto decyzję o zmianie brzmienia 
dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który dotychczas brzmiał następująco: „Harcerz jest 
czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów 
alkoholowych” (treść tego punktu obowiązywała w harcerstwie od 1912 roku – pierwsze drużyny 
harcerskie powstały we Lwowie w 1911 roku. Nawet w przedwojennym Czerwonym Harcerstwie 
obowiązywał punkt: „Jest czysty w myśli, słowach i uczynkach, nie pali, zwalcza alkohol i gry 
hazardowe”). 

Od tej pory dziesiąty punkt prawa obowiązujący w ZHP brzmi: „Harcerz pracuje nad sobą, jest 
czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów”. 

Nietrudno zauważyć, że powyższa zmiana oraz ostatnia zmiana roty Przyrzeczenia 
(ta w dotychczasowym brzmieniu, z odwołaniem się do Boga obowiązywała w harcerstwie 
od 1914 roku) podąża w kierunku liberalizmu w dziedzinie wychowania harcerskiego. Uczciwie 
mówiąc również przed wojną wokół harcerstwa i jego wychowania ścierały się różne poglądy 
i polityczne stronnictwa. Niemniej wypracowany konsensus z niewielkimi zmianami przetrwał 
do wybuchu II wojny światowej i był również obecny w harcerstwie powojennym, zanim nie zostało 
ono zawłaszczone przez system komunistyczny. 

Czy to znaczy, że chodzi o odejście od własnych korzeni? 

Trudo to inaczej interpretować. Tym bardziej, gdy wspomni się słowa gen. Roberta Baden-Powella 
skierowane do Edmunda Naganowskiego: „Jeśliby wasze skautostwo miało być bez Boga, lepiej 
żeby go wcale nie było” (pisze o tym twórca harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski w książce: 
„O wychowanie skautowe”, Chicago 1915 rok). 

ZHP wyjaśnia, że chodzi o osoby, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania i ciągle 
go poszukują. Czy taki pluralizm jest potrzebny w szeregach ZHP? 

Zacytuję jeszcze jeden fragment z książki Małkowskiego. Zauważa: „Wśród nienormalnych, 
więziennych, warunków życia narodowego pod nadzorem trzech zaborców, razem z wszelkiemi 
chorobliwemi dążnościami rozszerzyły się wśród inteligencji naszej światowe prądy ateistyczne. 
Pod ich wpływem skauci czescy oraz jedna z organizacyi francuskich wyrzuciły wzmiankę o Bogu 
z roty przyrzeczenia skautowego. Wyodrębnili się wskutek tego od ogółu pozostałych skautów 
i nie mogą być uważani za skautów baden-powellowskich”. 

Krótko i na temat. Małkowski nie odmawia praw nazywania ich skautami, ale zauważa, że bez 
odwołania się do osobowego Boga tracą oni jedność z rodziną ruchu skautowego założonego 
przez Baden-Powella. Przedwojenne Czerwone Harcerstwo również nie odwoływało się do Boga, 
choć pozostawało przy swojej nazwie. Jest to chyba dzisiaj zjawisko niemalże powszechne, 
że dopasowujemy pojęcia, idee do własnych oczekiwań i roszczeń. Tymczasem wypadałoby 
bardziej zmieniać życie. Pewnie w organizacjach skautowych zachodniej Europy jest w dziedzinie 
religijności różnie, niemniej odejście od odwołania do Boga jest pozbawieniem moralnego 
kompasu, który ma wskazywać na realizację harcerskich ideałów. Bez Boga takie wartości jak 
prawda, dobro, piękno tracą swoje uniwersalistyczne znaczenie. Zostają wydane na ludzki osąd 
większości – to oni decydują co jest dobre, prawdziwe i piękne. Codzienność przekonuje 
o marności takiego rozwiązania. Człowiek się gubi. Jak Boga wyrzuci się z Roty i Przyrzeczenia 
to jak wówczas, zgodnie z zapewnieniem władz ZHP będzie wyglądało poszukiwanie 
i dojrzewanie do wyznania. I żeby było jasne: nie chodzi o ideę Boga chrześcijańskiego (skauting 
działa również wśród Żydów czy muzułmanów), ale chodzi w ogóle o odejście od idei Boga, jako 
Absolutu, Bytu Nadprzyrodzonego. To również rzutuje na jakość kształtowania młodego człowieka 
– czy harcerstwo to jedynie stopnie i sprawności, czy również wartości (prawda, dobro – służba, 
piękno). Co wówczas jest ich fundamentem? Czym je określać? Lubię określenie człowieka jako 
DDC – jedność Ducha, Duszy i Ciała (Duch i ciało to to, co w człowieku ziemskie, biologiczne, 
wynikające z natury) - bardzo chrześcijańskie a zarazem bardzo harcerskie! Bez odniesienia 
do nadprzyrodzoności człowiek karłowacieje – w niczym ostatecznie nie przekracza świata 
zwierząt (Brzmi to mocno!). 



Co taki ruch mówi nam o sytuacji polskiego skautingu i społeczeństwa generalnie? 

Ściśle mówiąc harcerstwo to nie skauting. Skauting jest głównym źródłem jego powstania, ale 
są w nim obecne wpływy przedwojennego Sokoła i Zarzewia (silny akcent na patriotyzm – mniej 
akcentowany w skautingu) oraz Eleusis i Eleuterii (postulaty moralne, w tym całkowita abstynencja 
– w skautingu po osiągnięciu dorosłości jest mowa o trzeźwości. W tym kierunku poszło do 2017 
roku ZHP). 

Odpowiadając na pytanie: pomijanie Boga w przestrzeni publicznej – coraz częściej postulowane 
w naszej ojczyźnie (działania ZHP są tego przykładem) wskazują na postępującą laicyzację 
naszego społeczeństwa. Coraz brutalniej i konsekwentniej spycha się wiarę do przestrzeni 
prywatnej, co ma rzekomo być prawidłowym sposobem funkcjonowania obywateli w państwie. 

Postuluje się „neutralność światopoglądową”, ale w samej rzeczy czym ona jest? Wiara nie jest 
sprawą prywatną, choć opisuje osobistą relację z Bogiem. Żyję tak, jak wierzę. W przeciwnym 
wypadku wierzę tak, jak żyję – a to z wiarą ma niewiele wspólnego. Bóg jest jakiś, konkretny, jest 
Osobą, która zaprasza do relacji. To nie jest moc, energia, pozytywne naładowanie… Problemem 
jest, że wierzący żyją na co dzień jak niewierzący. Przekonanie o istnieniu Boga to zbyt mało, 
by wierzyć. Nie chodzi o polityczny związek ołtarza z tronem – w historii nie przynosiło to dobrych 
owoców dla Kościoła, ale chodzi o możliwość publicznego świadczenia o swojej wierze. Bóg 
do żadnego zła nie namawia, skąd zatem taki opór wobec wiary? Teologicznie mówiąc – nic 
nowego, człowiek chce zająć miejsce Boga –chce decydować, co jest dobre a co złe. Na dłuższą 
metę nigdy to człowiekowi na dobre nie wychodziło. W tych wszystkich zmianach zachodzących 
w naszym świecie, w naszej ojczyźnie (w tym i w tych ostatnich w ZHP) zawsze się pytam 

piewców zmian: co dacie w zamian?                               
Co w miejsce Boga? 
Bez odpowiedzi.

 
CZYTAJ TAKŻE: Bóg wyrzucony z przysięgi harcerskiej! Związek Harcerstwa 
Polskiego dopuszcza nową „laicką” rotę przyrzeczenia 

CZYTAJ TAKŻE: 

— UJAWNIAMY. ZHP będzie pisać historię Szarych Szeregów razem 
z Obywatelami RP? Druh Mazguła i towarzysze będą uczyć o znaku Polski 
Walczącej? Skandaliczny list do instruktorów 

— Czy striptiz w mundurze i profanacja Harcerskiego Krzyża to zapowiedź 
obyczajowej rewolucji w ZHP? Droga ku przepaści w 4 krokach 

 BÓG 

 PRZYRZECZENIE 

 ROTA 

 STATUT 

 WIARA 

 ZHP 

 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
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 Historia harcerstwa 

 początki ruchu skautowego na świecie 

 ruch skautowy na ziemiach polskich 

 harcerstwo do II wojny światowej 

 harcerstwo podczas II wojny światowej – Szare Szeregi, Hufce Polskie 

 odrodzenie harcerstwa w latach 1945–1949 

 harcerstwo w okresie stalinizmu 1949–1956 

 harcerstwo PRL w latach 1956–1980 

 odnowa harcerstwa w latach 1980–1989 (KIHAM, RHR, RHS) 

 powstanie harcerskich organizacji alternatywnych 

 współczesne harcerstwo 

 
 

https://www.zhr.pl/2022/05/19/zhr-na-monte-cassino-2/ 

 

 
 

https://www.zhr.pl/2022/05/24/spotkajmy-sie-na-zlocie-zhr-tobie-polsko-
juz-w-czerwcu/ 
 

                   17 czerwca rozpocznie się Zlot wędrowników i ZZ-tów drużyn 
harcerskich ZHR “Tobie Polsko”. Mamy nadzieję, że wydarzeniu weźmie udział 
blisko pół tysiąca harcerzy i harcerek z całej Polski – to będzie super szansa 
spotkania po pandemicznej przerwie.  
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Miejscem do którego Was zapraszamy jest Pszczyna (świetny dojazd PKP), 
urokliwe miasteczko, które łączy zarówno walory historyczne i krajobrazowe. 

Zlot “Tobie Polsko” to nie tylko czas na spotkanie z innymi, wymianę zdań, czy 
poznanie kultury i historii Ziemi Śląskiej, ale to także czas na dobrą zabawę. 
Podczas Zlotu będzie możliwość wzięcia udział w nocnym biegu i zdobycia szabli 
Naczelnika Organizacji Harcerzy.  

Ponadto odbędzie się gra terenowa, podczas której sprawdzimy która drużyna/ZZ 
jest najlepiej zgranym harcerskim team’em w Polsce. 

Na uczestników “Tobie Polsko”, czekają jeszcze inne atrakcje programowe. 
Zaplanowaliśmy możliwość spływu kajakowego Wisłą do Oświęcimia, wycieczkę 
górską na Błatnią, podczas której można zobaczyć uroki Beskidu Śląskiego.  

Będzie też możliwość podniesienia poziomu adrenaliny – zaplanowaliśmy na jednej 
ze ścieżek programowych szkolenie w Wakeparku, gdzie będzie można sprawdzić 
swoje zdolności w jeździe na desce po wodzie. Będzie również turniej strzelecki. 

Krajobraz Śląska związany jest z szybami kopalnianymi, dlatego będzie także 
możliwość zjazdu do kopalni Guido i Szybu Luiza, a po ciekawym zwiedzaniu 
zaprosimy do Muzeum Powstań Śląskich na lekcję historii. Chcemy, żeby 
uczestnicy Zlotu mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych i poznać tradycje 
kuchni śląskiej (wiecie co to gumiklyjzy?). Dla miłośników przyrody, zaplanowaliśmy 
urokliwy spacer po Ogrodach Kapiasa, a zaraz po odpoczynku na świeżym 
powietrzu, zwiedzanie śląskiej wsi, młócenie cepami i pieczenie podpłomyków w 
Chlebowej Chacie. Będzie też czas na degustację swojskiego masła, miodu  i 
mleka. Każdy z uczestników Zlotu będzie mógł odwiedzić żubry (prawdziwe!) i 
Muzeum Wsi Pszczyńskiej. 

Sobotni wieczór, po ścieżkach programowych  to czas na grę, kąpiel w jeziorze, 
pływanie kajakami lub rowerkami oraz ognisko harcerskie, które poprowadzi 
Drużyna Rzeczypospolitej! 

W niedzielę odbędzie się uroczysta Msza Święta i apel kończący dwuletni program 
edukacyjno-wychowawczy „Tobie Polsko ZHR”.  
 
Po apelu przejedziemy do Katowic na uroczystości wojewódzkie upamiętniające 
przyłączenie Śląska do Macierzy.  
 
Pamiętajcie, ze można zdobywać okolicznością sprawność zlotową.  
 
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wszystkiego co dla Was przygotowujemy na 
Facebooku: https://www.facebook.com/tobiepolskozhr 
 
Zapisy: https://tobiepolsko.zhr.pl/ 
 

Data: 17-19.06.2022 r. 
 

Dla kogo: wędrownicy, ZZ-ty, instruktorzy 
O kolejności wyboru ścieżek tematycznych będzie decydowała kolejność zgłoszeń 
na Zlot, więc nie czekajcie! Do zobaczenia! 

https://www.facebook.com/tobiepolskozhr
https://tobiepolsko.zhr.pl/


 

 

 



Lista Białych Służb 

Ro
k 

Papież Miejsca 
Organizacje 
harcerskie 

19
83 

Jan 
Paweł 
II 

Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa, Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kraków, Zakopane 

Ruch 
Harcerski 
Rzeczyposp
olitej 

19
87 

Jan 
Paweł 
II 

Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź 

Ruch 
Harcerski 
Rzeczyposp
olitej 

19
91 

Jan 
Paweł 
II 

Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa, Częstoc
howa, Kraków, Wadowice 

ZHP, ZHR, 
ZHP-
1918, SHK-
Z 

19
95 

Jan 
Paweł 
II 

Praga (Czechy), Skoczów ZHR[2]
 

19
97 

Jan 
Paweł 
II 

Wrocław, Legnica, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków 

ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

19
99 

Jan 
Paweł 
II 

Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Augustów, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomier
z, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa 

ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
02 

Jan 
Paweł 
II 

Kraków, Kalwaria Zebrzydowska 
ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
06 

Bened
ykt XVI 

Warszawa, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim 
ZHP, ZHR, 
SHK-Z FSE 

20
16 

Francis
zek  

Kraków, Częstochowa, Oświęcim 

ZHP[3], ZHR,
 SHK-Z 
FSE, ZHPpg
K (z ZHR), 
Skauci Króla 
(z ZHP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepokalan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_%C5%9Awi%C4%99tej_Anny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Harcerski_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszalin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubacz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81om%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego_rok_za%C5%82o%C5%BCenia_1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego_rok_za%C5%82o%C5%BCenia_1918
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lud%C5%BAmierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dukla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelplin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liche%C5%84_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/E%C5%82k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigry_(powiat_suwalski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/August%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drohiczyn_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzymin
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sosnowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_S%C4%85cz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Zebrzydowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wadowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Zebrzydowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Harcerstwa_Katolickiego_%E2%80%9EZawisza%E2%80%9D_Federacja_Skautingu_Europejskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego_poza_granicami_Kraju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Harcerstwa_Polskiego_poza_granicami_Kraju


Harcerska Służba Lednica ZHP 2022 | Związek Harcerstwa Polskiego  

  
JednoŚladami Andersa - rowerowa sztafeta ma jeszcze wolne miejsca! | Związek Harcerstwa Polskiego (zhp.pl)  

 
 

 

https://zhp.pl/2022/harcerska-sluzba-lednica-zhp-2022
https://zhp.pl/2022/jednosladami-andersa-rowerowa-sztafeta-ma-jeszcze-wolne-miejsca


Co się stało z astronautami, którzy zaginęli w kosmosie na 311 dni? https://youtu.be/129kQ9Kj_4M                                                                                                   
Jurij Gagarin https://youtu.be/UyKd2nL1S94    .   https://www.rp.pl/kosmos/art2033661-tajemnica-smierci-jurija-gagarina 
 

 

 
https://youtu.be/LvRwMcfFGvM    .  Lepiej się poddać, niż zginąć w tym albańskim kanionie – Podróże 
 

      
 

  
https://youtu.be/ydGM4ysbrOM 

 
 

 

https://youtu.be/129kQ9Kj_4M
https://youtu.be/UyKd2nL1S94
https://www.rp.pl/kosmos/art2033661-tajemnica-smierci-jurija-gagarina
https://youtu.be/LvRwMcfFGvM
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onet.pl%2Fturystyka%2Fonetpodroze%2Flepiej-sie-poddac-niz-zginac-w-tym-albanskim-kanionie%2F65q24e3%2C07640b54&psig=AOvVaw0tIHNIERzZCxM5_5oF0dmH&ust=1653583966022000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjllL24jvv3AhVml4sKHYIHBh0Qr4kDegQIARAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onet.pl%2Fturystyka%2Fonetpodroze%2Flepiej-sie-poddac-niz-zginac-w-tym-albanskim-kanionie%2F65q24e3%2C07640b54&psig=AOvVaw0tIHNIERzZCxM5_5oF0dmH&ust=1653583966022000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjllL24jvv3AhVml4sKHYIHBh0Qr4kDegQIARAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.onet.pl%2Fturystyka%2Fonetpodroze%2Flepiej-sie-poddac-niz-zginac-w-tym-albanskim-kanionie%2F65q24e3%2C07640b54&psig=AOvVaw0tIHNIERzZCxM5_5oF0dmH&ust=1653583966022000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjllL24jvv3AhVml4sKHYIHBh0Qr4kDegQIARAk
https://youtu.be/ydGM4ysbrOM


  
 

 
 

                         
 

 
 
 

 
 

Granice Polski - od Mieszka I do współczesności 
https://youtu.be/JhwGW8JzH8g  

 
 

 
 

Wojna na Ukrainie w 
glonalnym planie 
 
(Józef Białek) https://youtu.be/-a6HbO5nPYA 

 
 

Ukraina i Rosja                                                 
- Historia na mapach                                
i tezy Putina 
  https://youtu.be/ArIeZpKUvlg 

 

 

https://youtu.be/JhwGW8JzH8g
https://youtu.be/-a6HbO5nPYA
https://youtu.be/ArIeZpKUvlg


https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8426371,osrodek-uchodzcy-szwecja-
ukraina-prawa-kobiet.html 

 

 
 

 
 

https://www.czecho.pl/wiadomosci/37273-wideo-czechowice-dziedzice-w-1971-
roku-zobacz-wideo-czechowice-dziedzice 

 

 
 
W sieci można obejrzeć reportaż telewizyjny dotyczący Orkiestry Kolejarzy  
z Czechowic-Dziedzic, w którym możemy zobaczyć także nasze miasto w 1971 roku! 
https://youtu.be/UtValoOyt1M   
 
 .  https://cyfrowa.tvp.pl/video/muzyka,orkiestra-kolejarzy-z-czechowic,59691005 

 

 

Zajście w ośrodku dla 

uchodźców w Szwecji. Ukrainki 

mają zasłaniać dekolty, by nie 

prowokować mężczyzn 

https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8426371,osrodek-uchodzcy-szwecja-ukraina-prawa-kobiet.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8426371,osrodek-uchodzcy-szwecja-ukraina-prawa-kobiet.html
https://www.czecho.pl/wiadomosci/37273-wideo-czechowice-dziedzice-w-1971-roku-zobacz-wideo-czechowice-dziedzice
https://www.czecho.pl/wiadomosci/37273-wideo-czechowice-dziedzice-w-1971-roku-zobacz-wideo-czechowice-dziedzice
https://youtu.be/UtValoOyt1M
https://cyfrowa.tvp.pl/video/muzyka,orkiestra-kolejarzy-z-czechowic,59691005


https://tramwajcieszynski.pl/50-rocznica-czechowickiej-tragedii-pozar-
rafinerii-w-1971-roku/ 

 

 

Ogromny Pożar Rafinerii Czechowice Dziedzice 

- 26.06.1971 r. - Reportaż TVP -  https://youtu.be/_jrgSmL8QbE 

 

https://tramwajcieszynski.pl/50-rocznica-czechowickiej-tragedii-pozar-rafinerii-w-1971-roku/
https://tramwajcieszynski.pl/50-rocznica-czechowickiej-tragedii-pozar-rafinerii-w-1971-roku/
https://youtu.be/_jrgSmL8QbE


https://www.czecho.pl/wiadomosci/34037-wideo-50-lat-od-wielkiego-pozaru-rafinerii-
wspomnienia-czechowice-dziedzice 

 

 
 

 
 
https://youtu.be/_jrgSmL8QbE  .  https://youtu.be/KgluomoIGz0  .  https://youtu.be/E8OBAA5CuwA  .  https://youtu.be/dyggVLy30Qo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

https://www.czecho.pl/wiadomosci/34037-wideo-50-lat-od-wielkiego-pozaru-rafinerii-wspomnienia-czechowice-dziedzice
https://www.czecho.pl/wiadomosci/34037-wideo-50-lat-od-wielkiego-pozaru-rafinerii-wspomnienia-czechowice-dziedzice
https://youtu.be/_jrgSmL8QbE
https://youtu.be/KgluomoIGz0
https://youtu.be/E8OBAA5CuwA
https://youtu.be/dyggVLy30Qo


 

 
AUDIOBOOKI - Angielski Online 

� AUDIOBOOK Kamienie na szaniec - Obowiązkowa Lektura Szkolna do słuchania na MP3. � Całość tej 

lektury (ponad 5 godz.) pobierz tu: http://audioebooki.com/kamienie-na-sz... � Więcej lektur do słuchania 

znajdziesz tu: http://lekturymp3.pl � PS. Koniecznie Subskrybuj nasz kanał (z aby słuchać innych 

romansów (książek audio) i pobierać ich oryginalne i legalne wersje w plikach PDF i MP3. Audiobook do 

słuchania - KAMIENIE NA SZANIEC - to obowiązkowa lektura szkolna w szkole podstawowej w klasach 

7-8. Bardzo często jej treść potrzebna jest na egzaminach w szkole. Jej treść możesz teraz poznać w 

nowoczesny i bardzo przyjemyn sposób. Już nie musisz czytać książki, którą wcześniej musisz wypożyczyć 

w bibliotece. Na naszym kanale możesz zupełnie za darmo posłuchać pierwszej części audiobooka 

Kamienie na szaniec autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Jeśli chcesz pobrać całość audiobooka to 

skorzystaj z linku: http://audioebooki.com/kamienie-na-sz... Tam zamówisz i pobierzesz legalnie całą 

książkę audio (prawie 6 godzin słuchania lektury) w oryginalnej wersji, którą czyta Jerzy Zelnik. Opis 

Audiobooka Kamienie na szaniec - książki, która jest lekturą szkolną w podstawówce. Książka Aleksandra 

Kamińskiego Kamienie na szaniec audiobook opowiada o działalności grupy młodych ludzi należących do 

Szarych Szeregów. Akcja toczy się w Warszawie podczas II wojny światowej. Autor napisał książkę na 

podstawie relacji Tadeusza Zawadzkiego ps. `Zośka`, spisanej w kwietniu 1943 roku. Młodzieniec opisał w 

niej losy grupy przyjaciół z 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej - jej powstanie, działalność w 

konspiracji, a także aresztowanie i odbicie `Rudego`. Przyjaciel `Zośki`, Jan Rossman, na prośbę autora 

przeczytał materiał i przekazał do opracowania Aleksandrowi Kamińskiemu, redaktorowi naczelnemu 

Biuletynu Informacyjnego. Stworzenie książki zajęło mu zaledwie kilka dni. Upamiętniła ona członków 

Szarych Szeregów oraz Organizacji Małego Sabotażu `Wawer`, a także ich ideały braterstwa i służby. 

Pierwsze wydanie papierowej wersji Kamieni na szaniec audiobooka ukazało się w lipcu 1943 roku. 

Bohaterowie Kamieni na szaniec mp3 Bohaterem zbiorowym całego audiobooka Kamienie na szaniec jest 

23 Warszawska Drużyna Harcerska `Pomarańczarnia`. Książka skupia się jednak głównie na trójce 

przyjaciół: Aleksym Dawidowskim ps. `Alek`, Tadeuszu Zawadzkim ps. `Zośka` oraz Janie Bytnarze ps. 

`Rudy`. Wiosną 1939 roku wszyscy zdalni maturę w Liceum im. Stefana Batorego. Żaden z nich nie przeżył 

wojny. Gandalf.com.pl Audiobooki są idealnym zastępstem dla książki papierowej gdy jesteś w podróży 

albo najzwyczajniej w świecie masz zajęte ręce. Słuchaj największych klasyków literatury pięknej, 

współczesnych bestsellerów czy książek dla dzieci w intepretacjach wielu wybitnych lektorów Szczegóły 

audiobooka (pełnej wersji), którego możesz pobrać klikając na link w drugim wierszu opisu: Tytuł: 

KAMIENIE NA SZANIEC � Długość audiobooka: 5 godzin 48 minut � Autor książki: Aleksander 

Kamiński #AleksanderKaminski � Książkę audio czyta: Jerzy Zelnik � Kategoria Audiobooka: Dla 

młodzieży, lektury szkolne #LekturySzkolne � Wydawca: Aleksandrisa � Typ publikacji: Audiobook do 

słuchania w plikach MP3 (do pobrania download). Do zamówienia i pobrania również ebook w PDF (jeśli 

wolisz czytać książki zamiast ich słuchać). Link do pobrania całości: http://audioebooki.com/kamienie-na-sz...                  
Nie ryzykuj; Zamawiaj i pobieraj książki MP3 legalnie nie z chomikuj czy torrentów. Audiobook Kamienie na szaniec opinie czytelników i słuchaczy ------- 

Oceny: 4,3 (167 ocen) na Legimi. � Moja ulubiona lektura! Super się słucha tego audiobooka - polecam - M (Audioteka). � Fenomenalny lektor na prawdę po 

prostu czułem się jak tam bym był dzięki jego umiejętnością lektorskim książka również świetna - Piotr (Legimi). � Prześwietny lektor, naprawdę polecam, sama 
lektura bardzo wartościowa :) - Weronika (Empik). � Lektura dla gimnazjalisty, pełna faktów opowieść o młodych ludziach walczących o wolną Polskę. Jedna z 

najlepszych lektur. Polecam - Ana (Lubimyczytac). Pamiętaj na naszym kanale wspieramy tylko legalne źródła audiobooków - szanuj pracę innych - słuchaj i 

pobieraj tylko najlepsze i legalne książki audio. Koniecznie subskrybuj nasz kanał aby dostawać powiadomienia o nowych audiobookach do słuchania online za 
darmo na YouTube. Audiobooka posłuchasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format: MP3 w tym na smartfonie, komputerze lub 

dowolnym odtwarzaczu muzyki. 

 
 

https://www.youtube.com/c/audiobooki
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm0zaDl1UlZ4UTZnbzRQUHFPUWd4dWo5bVI2Z3xBQ3Jtc0treVQ4ZE5LV09mR3lSWWtoNl9YZ3BMbDJMcklrMTBQWUtiSDdHZFktcHdRWFltQVZDajhCOFpENUU0bXgxV0xnVVM1TlFHVzVyN2JuWmpXY1pROVl4dWVtY0NpN3RXY0dKOWViMkNaN3hCaXU3UW04cw&q=http%3A%2F%2Faudioebooki.com%2Fkamienie-na-szaniec&v=CymAUo3GapU
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNpYV9PdUtTZ1NQMGhtM2syOEVtSDBiQUR3QXxBQ3Jtc0trenAyTjk3VkU1MWZ3eE91TVFHamoxVXhYRGpKQk1vOTdIOXgwdnQ3MGZoOFZ6aFZnZWt1YlJWcW1iRUttZFEya3kwTTBzZmstWXo3SVlaM1ZlRmNueWNrdVBmM3YtSTU0Mm5FOUdFbFJiOE5LMzRxZw&q=http%3A%2F%2Flekturymp3.pl%2F&v=CymAUo3GapU
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZzMkt2dlRPaENoZ2FwaUtiY0l5TENvM0had3xBQ3Jtc0ttY1RCWFM3X1AtR1FKanVidGprbmV0TEc0bnk0YmtnenFQUjBQU1RsNGZGend2UmpxREVwOXBpX1Q4TW84dFFILUtGYXNSZkx3T0hTaEphamhjOGJ2S0VnTGVkMGRWYXYtM0JwZXNaYTZpQ0lhcGJFSQ&q=http%3A%2F%2Faudioebooki.com%2Fkamienie-na-szaniec&v=CymAUo3GapU
https://www.youtube.com/hashtag/aleksanderkaminski
https://www.youtube.com/hashtag/lekturyszkolne
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhHbU1WTFVPc3BqTzBzUlBIWWZDU1d6UGNUZ3xBQ3Jtc0trek03VXhBSXVYY3NoVWp1NFpiT3FRYkNfSUs4dTM0Y3dSYk1sY0VUTTlIUDNKVk8tSE9TWVVqdGRwSG5SNmEzRTEtNVdmVVpzRks0ZjV3Ym1fNDNlVVYxd3FRQXo5NFZBLU9fNi0ycG5Hd2pWdVl1Zw&q=http%3A%2F%2Faudioebooki.com%2Fkamienie-na-szaniec&v=CymAUo3GapU


 
 

     https://youtu.be/fVO_g4OHe54 
dzejkplkosa 

Dokument który trzeba zobaczyć, który warto zobaczyć!! Film, zrealizowany w oparciu o nagrania, 

rozmowy z rodziną i znajomymi oraz źródła pisemne, ukazuje życie i śmierć Janka Bytnara "Rudego", 

Aleksego Dawidowskiego "Alka" i Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Trzej bohaterowie "Kamieni na 

szaniec" są ukazani w filmie nie tylko jako wspaniali harcerze 23 WDH "Pomarańczarnia" i żołnierze Armii 

Krajowej, ale także jako zwykli ludzie. Poznajemy rodziny, w jakich dorastali, szkołę, którą kończyli. 

Widzimy, jak zachowują zimną krew w momencie wybuchu II Wojny Światowej i schodzą do konspiracji. 

Autorzy pokazują, jak tak młodzi ludzie radzili sobie z ciężką pracą, miłością, harcerstwem i działaniem na 

rzecz niepodległej Polski i jak bliska staje się im dewiza "Pięknie żyć i pięknie umierać". 

 
 
 
 
 
 

 

   https://youtu.be/RHqnvRXOEdo 

wookasz 

Dokument poświęcony jest członkom Szarych Szeregów. Pod tym kryptonimem Związek Harcerstwa 

Polskiego działał w konspiracji podczas II wojny światowej. Organizacja wychowywała młodzież poprzez 

udział w walce z okupantem oraz tajne nauczanie i samokształcenie. Jedną z grup organizacji były 

skupiające młodzież powyżej siedemnastego roku życia Grupy Szturmowe. Wchodzące w skład formacji 

jednostki, np. bataliony "Zośka" i "Parasol", wykonały wiele akcji bojowych. Harcerze wysadzali mosty 

kolejowe, odbijali więźniów, a także likwidowali funkcjonariuszy aparatu terroru. 

 

  

https://youtu.be/fVO_g4OHe54
https://www.youtube.com/user/dzejkplkosa
https://youtu.be/RHqnvRXOEdo
https://www.youtube.com/channel/UC0pXB7W3VfSIrjvpGflmMjQ


1945. Rozwiązano "Szare Szeregi" — Stowarzyszenie 
Pamięci i Świadectwa Arthura Bliss Lane (sablane.pl)   
 

                                  17 stycznia 
1945 r. rozwiązano “Szare Szeregi” – młodzieżową organizację konspiracyjną 
skupiającą ponad 15 000 Harcerzy i Harcerek. 

Polska młodzież brała udział we wszystkich formach walki z okupantem niemieckim 
a później sowiecko/UB-eckim do końca lat 50. XX wieku. 

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszen
ie-Pami%C4%99ci-i-%C5%9Awiadectwa-
Arthura-B-Lane-108239787364630/ 

 

TAGI:  

- https://sablane.pl/tag/antykomunizm/ 

- https://sablane.pl/tag/antypolonizm/ 

- https://sablane.pl/tag/armia-czerwona/ 

https://sablane.pl/event/1945-rozwiazano-szare-szeregi/
https://sablane.pl/event/1945-rozwiazano-szare-szeregi/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99ci-i-%C5%9Awiadectwa-Arthura-B-Lane-108239787364630/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99ci-i-%C5%9Awiadectwa-Arthura-B-Lane-108239787364630/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pami%C4%99ci-i-%C5%9Awiadectwa-Arthura-B-Lane-108239787364630/
https://sablane.pl/tag/antykomunizm/
https://sablane.pl/tag/antypolonizm/
https://sablane.pl/tag/armia-czerwona/


- https://sablane.pl/tag/armia-krajowa/ 

- https://sablane.pl/tag/czytadlo/ 

- https://sablane.pl/tag/dekomunizacja/ 

- https://sablane.pl/tag/dziejow-polski-ksiega-pierwsza/ 

- https://sablane.pl/tag/bitwa-warszawska-1920/ 

- III Rzesza 

- II RP 

- II Wojna Światowa 

- I Rzeczpospolita 

- Jan Długosz 

- Komunizm 

- Niemcy 

- NKWD 

- NSZ 

- Opresyjne państwo  

- Polska 

- Polskie Państwo Podziemne 

- Powstanie Warszawskie 

- PRL 

- Rosja 

- Wojna Wojna polsko-bolszewicka 

- Wojsko Polskie 

- Polscy Bohaterowie 

 

 

https://sablane.pl/tag/armia-krajowa/
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https://sablane.pl/tag/iii-rzesza/
https://sablane.pl/tag/ii-rp/
https://sablane.pl/tag/ii-wojna-swiatowa/
https://sablane.pl/tag/i-rzeczpospolita/
https://sablane.pl/tag/jan-dlugosz/
https://sablane.pl/tag/komunizm/
https://sablane.pl/tag/niemcy/
https://sablane.pl/tag/nkwd/
https://sablane.pl/tag/nsz/
https://sablane.pl/tag/opresyjne-panstwo/
https://sablane.pl/tag/polska/
https://sablane.pl/tag/polskie-panstwo-podziemne/
https://sablane.pl/tag/powstanie-warszawskie/
https://sablane.pl/tag/prl/
https://sablane.pl/tag/rosja/
https://sablane.pl/tag/wojna/
https://sablane.pl/tag/wojna-polsko-bolszewicka/
https://sablane.pl/tag/wojsko-polskie/
https://sablane.pl/tag/polscy-bohaterowie/

