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„Warszawskie dzieci” 

 

Nie złamie wolnych żadna klęska, 

Nie strwoży śmiałych krwawy trud – 

Pójdziemy razem do zwycięstwa, 

Gdy ramię w ramie stanie lud 

 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 

Za każdy kamień Twój, Stolico damy krew ! 

Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, 

 Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew ! 

 

Piastunko naszych snów nad Wisłą 

Niejeden u Twych stóp już zgasł 

I choćby wszystkim zginąć przyszło, 

Nie cofnie się już żaden z nas. 

 

Poległym chwała, wolność żywym, 

Niech płynie w niebo dumny śpiew, 

Wierzymy, że nam Sprawiedliwy 

Odpłaci za przelaną krew. 

 

 

St. R. Dobrowolski 

„Goliard” 



 

AKTUALNOŚCI 

 

1 sierpnia  – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego  

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę tego wydarzenia.  

W Polsce i na całym świecie gdzie znajdują się skupiska Polaków odprawione 

zostaną Msze św., złożone kwiaty, zapalone znicze, aby przypomnieć 

wszystkim, że była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej 

przez hitlerowców Europie. 

Oddajmy hołd bohaterom tamtych dni, dla których walka o wolność Ojczyzny 

była nie tylko obowiązkiem ale także zaszczytem. 

                                                       Szanujmy ich pamięć. 

 

10 sierpnia – Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

Dziękujmy za ich obecność i gotowość niesienia pomocy wszystkim tym, 

którzy znależli się w sytuacji zagrożenia życia niejednokrotnie z własnej 

bezmyślności. 

 

15 sierpnia – Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny 

                       Święto Wojska Polskiego 

Tylko Polacy mają takie święto, które jest świętem i maryjnym i kościelnym, 

wojskowym i państwowym. 

W polskiej tadycji święto to nazywamy Matki Bożej Zielnej, ponieważ jest to 

dzień święcenia wianków z kwiatów, ziół i zbóż. 

To także święto Wojska Polskiego -  dla upamiętnienia bitwy z 1920 roku 

zwanej Bitwą Warszawską, w której to Polacy pokonali bolszewików 

zahamowując rozprzestrzenienie się komunizmu na zachód Europy.  

W stolicy odbywa się uroczysta odprawa wart przy grobie Nieznanego 

Żołnierza, defilada różnych rodzajów sił zbrojnych i grup rekonstrukcyjnych, 

 a w całej Polsce różne imprezy okolicznościowe. 

 

 

 



15 sierpnia – otwarcie katedry Mariendom w Hildesheim 

Po trwających cztery lata pracach konserwatorskich uroczyście otworzy swoje 

podwoje i tym samym rozpocznie się rok jubileuszowy, na który serdecznie 

zaprasza biskup Norbert Trelle. 

 

 

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności 

W tym dniu przypominamy sobie wydarzenia z 1980 roku kiedy to tysiące 

ludzi pracy upomniały się o swoją godność 

i opowiedziały się za wolnością  doprowadzając do upadku komunizmu. 

 

 
 

 

 

 



Poczytaj mi mamo, 

Poczytaj mi tato...... 

 

                              M.Jędrzejczak 

Burza nad Warszawą. 

 

W sierpniu 1944 roku ośmioletnia Bronia nie wyjechała na wakacje. Została 

w domu jak większość warszawiaków. Wszyscy wiedzieli, że trzeba być w 

Warszawie, że lada dzień rozpocznie się Powstanie. W upalne dni lipca 

chodziła z mamą na spacery do parku Ujazdowskiego, nad Wisłę, na most 

Poniatowskiego. 

1 sierpnia ze spaceru do domu wracały już bardzo szybko.  

O godzinie 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Bronia była za mała by 

walczyć, ale codziennie klękała z rodziną z różańcem w dłoniach przed 

obrazem Matki Bożej wypraszając opiekę dla polskich żołnierzy, walczących 

warszawiaków. 

Wielu warszawiaków położyło wszystko na jedną szalę. Woleli zginąć niż 

bezczynnie przyglądać się wojennym wydarzeniom. Mieszkańcy Warszawy 

powywieszali biało-czerwone flagi, harcerze zrywali niemieckie flagi, 

plakaty, śpiewali polskie piosenki. Z radością witano polskich chłopców z 

biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. Mimo początkowych sukcesów nie 

udało się powstańcom zająć wielu stategicznych miejsc stolicy. 

Na wieść o wybuchu powstania Niemcy dostali rozkaz zrównania z ziemią 

Warszawy. Sprowadzili broń pancerną, lotnictwo, ciężką artylerię. 

Polacy nie mieli ani ciężkiej broni, ani dział, brak było karabinów i amunicji. 

Brakowało wody, żywności, lekarstw dla rannych. Mimo to walczyli. Radio 

powstańcze zaczęlo nadawać komunikaty o toczących się walkach. Batalion 

AK „Zośka” uwolnił Żydów z Gęsiówki, zdobyto PAST-ę, kościół 

św.Krzyża, komendę policji.....ale Niemcy lepiej uzbrojeni opanowywali 

Warszawę. 



Polacy bili się zaciekle i bohatersko,  dzielnie znosili koszmar rujnowanej 

przez wroga stolicy, ewakuację kanałami, śmierć swoich kolegów, dramat 

ludności cywilnej. 

Szybko kończyła się broń i amunicja. Przeciw czołgom, samolotom i działom 

Polacy mieli tylko pistolety i butelki z benzyną. I to nie zawsze. 

Po dwóch miesiącach walki , 2 października 1944 powstanie skapitulowało. 

Ps. 

Bronia to pani Bronisława. Ma dzisiaj 78 lat. Pamięta strach, odgłosy 

wybuchów, zapach piwnicy,brak informacji o biorącym udział w powstaniu 

bracie, wymarsz z Warszawy..... 

Dalsze tułacze losy jej rodziny. 

Trudno jej się pogodzić z tym, że Muzeum Powstania Warszawskiego 

otworzono dopiero w 2004 roku, kiedy wielu z bohaterów tamtych dni 

odeszło już na wieczną wartę. 

Na pytanie: Czy było warto? Nieodmiennie przytacza słowa jednego z 

powstańców, który opowiadał, że nigdy nie czuł się tak dumny z tego, że jest 

Polakiem jak wtedy gdy sierpniowego popołudnia szedł ulicami Warszawy z 

biało-czerwoną opaską na ramieniu. I pomiomo tego, iż po wojnie 

przesiedział parę lat w polskim więzieniu za walkę o wolną Polskę to te 

uczucie, które mu wtedy towarzyszyło nigdy w nim nie wygasło. 

                                                                             I.S-K. 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 
 

Polacy na pielgrzymkach. 

 

 Co roku średnio 7 milionów Polaków czyli ok.15 procent ludności w kraju 

wybiera się do wybranego miejsca kultu. 

Polscy pielgrzymi stanowią od 3 do 5 proc. wszystkich chrześcijan 

pielgrzymujących na świecie i 20 proc. pielgrzymujących Europejczyków. 

W Polsce do największych należą pielgrzymki na Jasną Górę. Na uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybywa  tu ponad 50 

pielgrzymek pieszych a w nich ponad 80 tys. pątników.Najliczniejsze z nich 

to -  Pielgrzymka Warszawska, Radomska i Krakowska. 

Najdluższą trasę pokonuje Pielgrzymka Kaszubska wyruszająca z Helu –  

640 km w 19 dni, Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska – 621 km w 20 dni. 

Oprócz pielgrzymek pieszych na Jasną Górę przybywają pielgrzymki 

rowerowe (ok.60 ), biegowe a nawet konne. 

Cały rok odwiedza Jasnogórskie Sanktuarium niezliczona rzesza 

 pielgrzymów zorganizowanych ( szkoły, zakłady pracy, wszelkiego  

typu organizacje) jak i prywatnych. 

 

                  A Ty w jakim Sanktuarium czy miejscu kultu byłeś ostatnio? 

 

Drodzy Czytelnicy, jak co roku ogłaszamy konkurs na kartki 

 z pozdrowieniami z wakacji. Pomiędzy wszystkich, którzy 

przyślą kartkę do naszych księży na adres: PMK 

Braunschweig Hesterkamp 6 a   38112 Braunschweig 

 rozlosujemy atrakcyjne nagrody. 

 

Życzymy miłych i pełnych wrażeń wakacji, wspaniałego wypoczynku 

     i nie zapominajcie o Panu Bogu 

 

                                                Redakcja 

 



 

 

 

Krzyżówka : 

 

1.Harcerska......przenosząca listy w czasie powstania 

2.Nazwa batalionu, który przybrał to imię dla upamiętnienia postaci  

   dowódcy o takim właśnie pseudonimie (T.Zawadzki) 

3.Godzinę wybuchu powstania nazwano Godziną..... 

4.Nazwa radiostacji powstańczej 

5.Pomagały rannym (z opaskami z czerwonym krzyżem) 

6.Nimi przechodzili powstańcy np. z Mokotowa do Śródmieścia 

7.Pseudonim jednego z dowódców powstania generała Antoniego Chruściela 

8.Państwo, z którego pochodził jedyny czarnoskóry uczestnik powstania 

9.Nazwa najwyższego budynku Warszawy, zdobytego przez 

    powstańców 1 sierpnia 

10.Nazwa granatu produkowanego w konspiracji 

11.Nazwa harcerskiego batalionu złożonego głównie z członków  

     Szarych Szeregów 

12.Nazwisko dowódcy powstania (generał Tadeusz „Bór”.....) 

13.Miesiąc, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie 

14.Nazwa batalionu, którego dowódcą był major    

     A.Kotowski  ps.”Okoń” 

15.Nazwa pistoletu maszynowego produkowanego w konspiracji 

16.Nazwa akcji AK,  w ramach której wybuchło powstanie w Warszawie 

17.Poeta, powstaniec Krzysztof .......... Baczyński (zginął 4 sierpnia) 

18.Wielonarodowy pluton 535 tworzyli przede wszystkim........ 

 

 

 

 



 


