
 

 

 

 

Irlandia: Msze na kamiennych ołtarzach z czasów prześladowań 
 

 (Fot. Twitter)    https://pch24.pl/irlandia-msze-na-kamiennych-oltarzach-z-czasow-przesladowan/ 
 

 
27 CZERWCA 2021 - „Bóg na ławie oskarżonych”. Jak się tam znalazł? Odpowiada C.S.Lewis 
"Człowiek starożytny miał takie podejście do Boga, jakie oskarżony ma do sędziego. Dla człowieka współczesnego role 

te się odwróciły. To on stał się sędzią, a Bóg znalazł się na ławie oskarżonych."                                                       
https://stacja7.pl/wiara/bog-na-lawie-oskarzonych-jak-sie-tam-znalazl-odpowiada-c-s-lewis/ 

 

 

Czytaj poprzednie Wiadomości   poniżej link - 

 

                                      http://rabka.swmm.eu/test1.php 

https://pch24.pl/irlandia-msze-na-kamiennych-oltarzach-z-czasow-przesladowan/
https://stacja7.pl/wiara/bog-na-lawie-oskarzonych-jak-sie-tam-znalazl-odpowiada-c-s-lewis/
http://rabka.swmm.eu/test1.php


KS. PROF. M. HELLER: GDY WIARA NIE JEST OPARTA NA NAUCE, 
ŁATWO PRZEOBRAŻA SIĘ W ZABOBON ALBO W 
BAJKĘ [ROZMOWA] 

 
FOT. YOUTUBE   KAI  2019-10-16 

Teolodzy powinni myśleć w kategoriach chrysto-kosmicznych. Mamy do tego przesłanki w Biblii. 

Przypomnijmy, na początku było Słowo-Logos, które w Chrystusie stało się ciałem na naszej 

planecie. Jest to Słowo przez które „wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”, 

czyli ma ono wymiar kosmiczny”. Wierze nauka jest ogromnie potrzebna. Gdy wiara nie jest oparta 

na nauce, bardzo łatwo przeobraża się w zabobon albo w bajkę. Jednym z powodów laicyzacji jest 

utrata kontaktu teologii, w ogóle religii, z naukowym obrazem świata, który jest niezbędny, gdyż 

jest on zawsze obecny w kulturze. Gdy zmienia się nauka, tym samym zmienia się obraz świata. 

Tak było na przestrzeni wieków. Inna była wizja świata w początkach chrześcijaństwa, inna w 

średniowieczu, a jeszcze inna w czasach nowożytnych. Dzisiaj obraz świata przekształca się 

niezwykle dynamicznie, a my często tkwimy jeszcze w jego starym kształcie, może nawet w 

średniowiecznym. Na tym tle rodzą się napięcia. Młodzi ludzie odchodzą od religii, nie dlatego, że 

sobie przemyśleli i doszli do wniosku, że Boga nie ma, lecz dlatego, że – jak mówią – religia jest 

„outdated” – przestarzała, nie z tej epoki. Dlatego kontakt myśli religijnej z nauką jest niezbędny. Z 

kolei nauce, formalnie rzecz biorąc, nauka jest niepotrzebna, ponieważ istota nauki polega na tym, 

że dochodzi się do wyników o własnych siłach przy pomocy metody naukowej, której istotą jest 

eksperyment i dedukcja matematyczna. Zatem metodologia nauki nie potrzebuje religii. Nauka 

wobec religii jest neutralna, ani jej nie przeczy, ani jej nie potwierdza. Wiara jest natomiast 

potrzebna naukowcom, gdyż są oni ludźmi. Religia mówi o wartościach, o których nauka mówić 

nie może, a do pełnego rozwoju człowieka jest potrzebne i jedno, i drugie. Nauka wprost nie mówi 

o religii, ale niejako do niej podprowadza. W nauce mamy bardzo często do czynienia z tajemnicą. 

Pracując nad jakimś problemem, nie znamy jego rozwiązania, więc stoimy przed niewiadomą. Być 

może uda się ją złamać i pójdziemy krok naprzód, ale i wtedy stajemy przed kolejną jej odsłoną.                                                                                                                                   

Uczony żyje ogarniającą go tajemnicą, a co więcej, on sam jest częścią wielkiej Tajemnicy...                                                                                                                                                              

https://misyjne.pl/ks-prof-m-heller-gdy-wiara-nie-jest-oparta-na-nauce-latwo-przeobraza-sie-w-zabobon-albo-w-bajke-rozmowa/ 

 

https://youtu.be/kb5kvM38hvY   https://youtu.be/XVz1jEyBXiE   https://youtu.be/7GhMADab6PA 

 

https://misyjne.pl/temat/wiara/
https://misyjne.pl/temat/religia/
https://misyjne.pl/ks-prof-m-heller-gdy-wiara-nie-jest-oparta-na-nauce-latwo-przeobraza-sie-w-zabobon-albo-w-bajke-rozmowa/
https://youtu.be/kb5kvM38hvY
https://youtu.be/XVz1jEyBXiE
https://youtu.be/7GhMADab6PA


Niesłyszący woźny miał urodziny. Takiego prezentu 
się nie spodziewał! 

 
Facebook 

Nikt nie zastąpi sympatycznego woźnego. Tu coś wyczyści, tam zaniesie spore pudło, 

podreperuje ławkę, a może nawet i złamane serce. Nie inaczej dzieje się w życiu Jamesa 

Anthony’ego, pracującego w jednej ze szkół podstawowych w Tennessee. 

James Anthony, zwany przez wszystkich po prostu „panem Jamesem”, pracuje w szkole 

podstawowej Hickerson Elementary od 18 lat. Często wiąże małe buty, przybija uczniom piątki, a 

tym, którzy mają problemy z komunikacją, pokazuje podstawy języka migowego. I mimo że sam 

nie słyszy, stał się fantastycznym przykładem do naśladowania dla dzieci, ucząc je dobrych 

manier czy bycia życzliwym dla innych – jak przekonują pracownicy szkoły. 

Nic więc dziwnego, że przed 60. urodzinami pana Jamesa nauczycielki Allyssa Hartsfield i Amy 

Hershman wraz z najmłodszymi dziećmi postanowiły przygotować wyjątkową 

niespodziankę. Zamiast tradycyjnego „Happy birthday” woźny otrzymał… „zamiganą” 

urodzinową piosenkę. https://www.facebook.com/35b02c58-1f76-4c8e-82a1-5ec40c4df344 

 

Wideo, które trafiło do mediów społecznościowych, zostało wykonane przez szkolną pielęgniarkę 

Angelę Ridner. Zobaczcie sami, jaką minę miał pan James! 

„Był zachwycony  – mówiła nauczycielka Allyssa Hartsfield w programie Good Morning America. – 

Płakał, a my razem z nim. Po wszystkim powiedział, że to najlepszy prezent urodzinowy, jaki mógł 

od nas dostać”. 

James Anthony musi być niezwykłym człowiekiem, który na długo pozostaje w pamięci uczniów. 

Dowód? Komentarze pod filmikiem, jak ten: „To sprawiło, że szeroko się uśmiechnęłam. Pan 

James będzie zawsze zajmował szczególne miejsce w moim dzieciństwie. Ma tak wielkie serce!”.   

https://pl.aleteia.org/2018/11/15/nieslyszacy-wozny-mial-urodziny-takiego-prezentu-sie-nie-spodziewal/

 

 

https://www.facebook.com/35b02c58-1f76-4c8e-82a1-5ec40c4df344
https://pl.aleteia.org/2018/11/15/nieslyszacy-wozny-mial-urodziny-takiego-prezentu-sie-nie-spodziewal/
https://pl.aleteia.org/2018/11/15/nieslyszacy-wozny-mial-urodziny-takiego-prezentu-sie-nie-spodziewal/


Olga Bończyk o niesłyszących rodzicach: Wychowali 
dwoje muzyków w świecie ciszy [wywiad] 

 

https://youtu.be/oBksL6SP9ZQ 

„Miałam szczęście, że rodzice odważyli się na taki krok i wysłali nas do szkoły muzycznej. Wychowali 

dwoje muzyków w świecie ciszy” – wspomina aktorka Olga Bończyk. 

Olga Bończyk: Moje dzieciństwo ma wiele kolorów. Jako kilkuletni maluch chodziłam do żłobka, potem do przedszkola. Pamiętam 

codzienny płacz i prośby, bym nie musiała tam iść. Mama była nieprzejednana, rodzice pracowali. Szybko nauczyłam się uciekać. Po 

cichutku wychodziłam do toalety, w szatni ubierałam się i biegłam co sił w nogach do domu, który był na drugim końcu ulicy. 

Potrafiłam uciec nie tyko z przedszkola, ale nawet ze żłobka. Mama była zrozpaczona, sąsiedzi uprzedzeni, żeby „przechować” mnie 

do powrotu mamy z pracy. Już wtedy widać było kiełkujące cechy „zosi samosi”. 

Olga Bończyk o rodzicach - Jakie wydarzenia szkolne utkwiły w pamięci? 

Wracam ze szkoły, w dzienniczku dwója, na rzęsach z trudem utrzymuję łzy. Mama nie pyta o nic. Podchodzi, przytula i głaszcze po 

głowie. Mama siada na kanapie, ja kładę się na jej brzuchu otulając nogami. Czule, „na żabkę”. Długo milczymy. Łzy płyną jak 

grochy, zaczynam łkać. Czuję ciepły, spokojny oddech mamy i ciche słowa: „Nie martw się, następnym razem pójdzie lepiej, to był 

tylko kiepski dzień”. 
A muzyczne wspomnienia? 

Koncert szkolny. Zerkam przez dziurkę w drzwiach, próbując odnaleźć mamę na widowni. Usiadła na samym końcu pod ścianą, 

żeby nikomu nie zasłaniać widoku. Usiadła, żeby mnie tylko widzieć, przecież i tak mnie nie usłyszy. Wchodzę na scenę. Kłaniam się. 

Siadam przy ogromnym fortepianie. Zaczynam grać. Rozmarzam się, ale pilnuję, by jak najlepiej zagrać fugę Bacha. Kończę. Brawa. 

Schodzę ze sceny i biegnę do mamy. Ona siedzi na końcu sali i cichutko płacze. „Mamo, nie płacz, wszystko zagrałam bardzo 

dobrze”. „Wiem dziecinko, wiem. To ze szczęścia, że mam taką utalentowaną córkę. Proszę cię nie zmarnuj tego”. 

https://pl.aleteia.org/2021/07/03/olga-bonczyk-o-nieslyszacych-rodzicach-wychowali-dwoje-muzykow-w-swiecie-ciszy-wywiad/

 

 

 

https://youtu.be/oBksL6SP9ZQ
https://pl.aleteia.org/2021/07/03/olga-bonczyk-o-nieslyszacych-rodzicach-wychowali-dwoje-muzykow-w-swiecie-ciszy-wywiad/
https://pl.aleteia.org/2021/07/03/olga-bonczyk-o-nieslyszacych-rodzicach-wychowali-dwoje-muzykow-w-swiecie-ciszy-wywiad/


Na Filipinach ukończono budowę największej figury 
Matki Bożej na świecie. Stanęła ona w Batangas. 

YOUTUBE.COM/DRONE TOO FAR 

 

Figura ma 98 metrów wysokości i można na nią 

wejść. Nazywana jest Wieżą Pokoju.  

Jest ona zlokalizowana w Batangas na Górze 

Maryi. To największa figura Maryi na świecie. 

Nad głową Maryi jest umieszczonych 12 gwiazd, 

które symbolizują 12 apostołów. 

ag/Churchpop/Stacja7 

https://youtu.be/QBGPjjCwP7M 

https://stacja7.pl/ze-swiata/to-najwieksza-figura-maryi-na-swiecie-wlasnie-ukonczono-jej-budowe/ 

 

https://youtu.be/QBGPjjCwP7M
https://stacja7.pl/ze-swiata/to-najwieksza-figura-maryi-na-swiecie-wlasnie-ukonczono-jej-budowe/


W niedzielę 27 czerwca w rodzinnej miejscowości Ks. prof. Józefa Tischnera odbyły się uroczystości 

związane z jego 21. rocznicą śmierci. Uczestnicy wydarzeń najpierw modlili się przy grobie autora "Etyki 

Solidarności", potem w miejscowym kościele uczestniczyli w Mszy św. z oprawą góralską.  

 

 

 

 

 

 W "Tischnerówce" miał miejsce wernisaż -  https://krakow.gosc.pl/doc/6953337.Lopuszna-9-portretow-na-90-urodziny-ks-prof-Tischnera 

 

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Bibliotece UPJPII, 

ufundowany przez Węgrów.   

 

  

 

 

 

 

  

 

https://krakow.gosc.pl/gal/spis/6945054.Odsloniecie-pomnika-Jana-Pawla-II-w-Bibliotece-UPJPII 

https://krakow.gosc.pl/doc/6953337.Lopuszna-9-portretow-na-90-urodziny-ks-prof-Tischnera
https://krakow.gosc.pl/gal/spis/6945054.Odsloniecie-pomnika-Jana-Pawla-II-w-Bibliotece-UPJPII


R A B K A 

Doczekała się Rabka kilku opracowań swojej historii. Z ich lektury czytelnik wysnuć może dalece niesprawiedliwy                     

wniosek, iż początki Rabki jako ośrodka skupiającego życie kilku pobliskich miejscowości, datują się na w. XIX,                      

kiedy staraniem Zubrzyckiego (1814-1892), wieś ta stała się znanym kurortem przyciągającym rzesze kuracjuszy. 

Nie należy przy tym zapominać, że wiek XVI zwany złotym wiekiem kultury polskiej i w dziejach Rabki stanowił 

swoisty renesans. Złożyły się na to dwa czynniki: poszukiwania soli w okolicy wsi Słone oraz znacznie bardziej 

brzemienne w wiekopomne skutki – założenie przez wojewodę sandomierskiego, Jordana (1518-1568) herbu Trąby, 

samodzielnej parafii w Rabce. Waga drugiego ze wspomnianych wydarzeń sprzed czterystu pięćdziesięciu laty 

domaga się poświęcenia mu nieco miejsca. Początki parafii w Rabce toną w mrokach dziejów,  stąd do dziś nie 

doczekały się gruntowanego opracowania. Nieliczne zachowane dokumenty dają mglisty obraz tego rozdziału 

historii Rabki. Tym bardziej Kronika Parafialna Rabki, redagowana od około 1833 r., rozpoczynająca się zdaniem:                           

„Początek i wszystkie okoliczności erygowania Parafii w Rabce nie są znane.” Najstarsza wzmianka z 17.02.1559, 

kiedy wprowadzono na miejscowe probostwo ks. Stanisława z Łowicza. Poprzedni proboszcz Jan zrezygnował w 

tymże roku z zajmowanego beneficjum. Samą zaś parafię ufundował Spytek Jordan w 1558. Co do roku budowy 

pierwszego kościoła zdania autorów są podzielone. Jedni, biorąc za podstawę napis wykonany przed dwoma 

wiekami przez ks. Andrzeja Antałkiewicza (1729-1804) na wewnętrznej stronie łuku tęczowego drugiego kościoła 

oraz wzmianki o przeniesieniu parafii ze Skomielnej Białej do Rabki po zbudowaniu tam kościoła zaczerpniętej z 

Kroniki Parafialnej, datują powstanie świątyni na rok 1565. „Spod drzew ciynie wychodzom, kieby ik kto zawołoł, 

kozdy palce w kropielnicy moco i powoli kcom wnijść do kościoła. Ale nik nie otwiyro. Pozamykane dźwierze. Tedy 

kozdy ciyń przed progiem klęko. Zegno sie i pomału, coby góry słysały godo Ojce. Ojce Wierze! „ Sięganie do 

źródeł własnej historii, poznawanie jej, by móc przekazać innym, to wyprawa szczególnie pasjonująca i zarazem 

zobowiązująca. Jakiemu celowi podporządkowane jest wracanie ad fontes – do źródeł? Chodzi o odkrycie, co leży 

u początku. W Prologu Ewangelii według św. Jana czytamy, że „na początku było Słowo” (J 1, 1). 450 lat temu                            

na rabczańskiej ziemi Słowo stało się Ciałem, wśród nas znalazło mieszkanie, gromadząc wokół siebie wspólnotę,                        

która wykracza poza czas. Nieprzypadkowo łaciński termin „fons” oznacza zarówno źródło i początek,                                         

jak również chrzest i chrzcielnicę. Źródło, które wypływa u początków Rabki, ma w sobie coś ponadczasowego.                                 

Jest to źródło chrzcielne, które cztery i pół wieku temu wytrysnęło w dopiero co wzniesionym kościele.  

Ks. Andrzej Antałkiewicz (1730 - 1804), polski duchowny rzym-katolicki, malarz amator. 

Był synem Stanisława. Szafarzem święceń w katedrze wawelskiej był krakowski bp Potkański, 22.09.1755 r.  W 1769 

Antałkiewicz został proboszczem w Rabce i posługę duszpasterską pełnił 35 lat. Kościołem parafialnym była XVII-

wieczna drewniana świątynia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Już w pierwszym roku swojej pracy w Rabce                        

proboszcz wyposażył kościół w ambonę, a kilka lat później w drewniany konfesjonał. Od 1775 trwały zainicjowane 

przez niego prace nad przebudową kościoła, których efektem było powstanie chóru muzycznego z organami oraz 

dwóch bocznych ołtarzy, a także pokrycie nawy sklepieniem kolebkowym. Był wykonawcą polichromii kościoła, 

zachowanej do czasów współczesnych. Na sklepieniu prezbiterium powstał wizerunek patronki kościoła św. Marii 

Magdaleny, a na sklepieniu nawy — scena Koronacji Matki Boskiej.                                                                                                     

Ściany zostały ozdobione malowidłami ornamentalnymi. Poza kościołem w Rabce proboszcz Antałkiewicz wykonał 

także polichromię w drewnianym kościele pod wezwaniem św. Sebastiana w Skomielnej Białej, podlegającej na 

przełomie XVIII i XIX w. jego parafii. Kościół ten spalony 3 września 1939 przez Niemców. 

https://www.kulturowygosciniec.pl/gazeta_7.html   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1730
https://pl.wikipedia.org/wiki/1804
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_kolebkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skomielna_Bia%C5%82a
https://www.kulturowygosciniec.pl/gazeta_7.html


Legenda o starym kościółku w Rabce                                    
Siedział se roz Pon Bócek w niebie na swoim tronie, a był jakosik markotny.                                                              

Bo co poźry na ziym, to i choć to jom piyknom widzi, bo i lasy zielone i góry piyknie wzdajane, ale kie 

poźry na ludzisków co haw gazdują, jako sie ze sobom ino wadzom i żrom                                                             

jako wilki zajadłe to Go smyntek jakisik co roz bardziyj biere.                                                                                                        

Z tego smyntku zrobiła sie nad Nim chmura corno, ołowiano. Ukrajoł se tyj chmury kowołecek.                             

Wystrugoł błyskawice i już jom mioł zapolić i cisnoć na ziym,                                                                                

co by opamiyntać Robcanów, kie w te stanoł przed Nim malućki janiołecek. Pon Bócek poźroł na niego i 

godo: a cóżeś ty janiołecku kcioł? Janiołecek piyknie sie pokłonił i godo: o mój Boze, nie koroj ze tych 

Robcanów tak warciutko, bo i pomnij ze nimajom swojego kościółka, ni majom ka suchać dobrych rod, 

no to jak osie majom poprawić? Ale kcem Ci jesce pedzieć ze Spytek Jordan kce zbudować Robcanom 

kościółek ino nie wiy jakiego świyntego za patrona mo wzionść. Uradowoł sie Pon Bócek na te słowa i 

zoroz corno chmura ołowiano kasik znikła. Zwołoł wte ku sobie syćkich świyntych co wniebie byli i godo: 

Spytek Jordan kce zbudować Rabce kościółek, przeto pytom wto by kcioł być patronym w tym kościółku 

niek ze sie zgłosi. I wtew roz, zgłosiło sie dwoje świntych świynty Jerzy i świynto Maria Magdalena. 

Namyślił sie Pon Bócek kwilke i godo: no, chłop z babom gazdować w jednym kościółku niebe dom , bo 

by sie ino wadzili. Niek ze jedno ustąpi, to drugie będzie gazdować. Ale zodne ustympować nie kciało. A 

świynty Jerzy jako to chłop wzion sie warciutko do roboty i nawiedził Spytka we śnie, tak, co kie 

kościółek stanon nad samom Rabom. Spytak jego wzion za patrona. Ale świynto Maria Magdalena po 

babsku, tyz sie wziyna do roboty namówiła jedenego gazde z Raby Wyżnyj, coby sprawił jyj obraz   i 

usadził w kaplicce. Ona wysła se na Rabskom Góre, ka Raba biere pocontek i za cyna straśnie beceć. 

Becała i płakała bez calućkie dwa miesionce. Ztego jyj płacu zrobiła sie wielgo powódź. Zabrała woda 

kaplice i obrozi poniesła ku dołu. Zabrała tyz kościółek w Robce i poniesła ku Mszanie, tak, ze ino 

dzwony w wodzie się ostały. Kie wyźrało słonecko wyleźli ludziska nad Rabe i zacynila myntować ze ich 

kościółka nima. Ale uwidzieli na brzegu wyrzucony bez wode obroz swiyntej Marii Magdaleny. Zawziyli 

sie i postawili nowy kościółek, piykniejsy od tamtego. Z drzewa modrzewiowego i kawołecek dalej od 

brzegu i juz za patrona nie kcieli świyntego Jerzego, bo godali ze źle zagazdowoł, ze doł se kościółe 

kwodzie porwać. Wziyni se zaś za patronke świyntom Marie Magdalene i tak to ona do dzisiejsyk casów, 

od 1606 roku gazduje. I tak się to jakosik do dzisiak dzieje, ze kie przydzie odpust 22 lipca, to mało 

kietak bywo, coby choć kapke niepokropiło. Wte ludziska co znajom te downe cosy godajom: Maria 

Magdalena znowu becy i wspomino downe casy kiesie ze świyntym Jerzym wadziła. A i morał jest taki, 

że jak w niebie, tak i na ziymi chłop baby nie przemoże. http://docplayer.pl/55761375-Pokochac-beskidy-

dialog-kultur-honorowy-obywatel-rabki-zdroju-anna-olszynska-sztuce-trzeba-oddac-swoja-dusze-

zygmunt-wojtowicz.html 
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Kościół drewniany pw. Św. Marii Magdaleny - 
Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju 

Kościół jest jednym  z najcenniejszych zabytków architektury w regionie. Został wzniesiony w 1606 r. na miejscu 

poprzedniej świątyni, która uległa zniszczeniu z niewyjaśnionych przyczyn. W XVIII wieku dobudowano do niego 

masywną wieżę oraz wieżyczkę na sygnaturkę. Wówczas też przekształcono wnętrze kościoła - zbudowano 

sklepienia kolebkowe i chór muzyczny. Zdobiącą wnętrze polichromię wykonał w 1802 roku miejscowy proboszcz i 

malarz - ks. Andrzej Antałkiewicz. Do roku 1908, kiedy wybudowano nowy murowany kościół w Rabce, świątynia ta 

służyła jako parafialna. W 1913 roku oraz w latach trzydziestych XX wieku przeprowadzono kolejne remonty kościoła. 

W 1936 roku, dzięki staraniom ks. Justyna Bulandy i miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 

utworzono wewnątrz muzeum im. Władysława Orkana ze zbiorami etnograficznymi z okolic Rabki-Zdrój,                                

które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

  

 

Kościół położony jest na rogu ulic Orkana i Sądeckiej, nieopodal doliny Raby. Jest to budowla orientowana, zrębowa 

o ścianach obitych gontem z wieżą konstrukcji słupowej. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym, 

jednokalenicowym dachem. Bryła kościoła zdominowana jest przez potężną izbicową wieżę, szerszą od korpusu 

budowli i zwieńczoną gontowym hełmem z latarnią. 

Wnętrze świątyni pokryte jest polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych. Na sklepieniu prezbiterium 

przedstawiona została patronka kościoła św. Maria Magdalena wraz z przedmiotami pokutnymi. Na sklepieniu nawy 

znajduje się scena  Koronacji Matki Bożej przez Trójcę Świętą. Zachowały się także fragmenty starszej polichromii z 

1628 roku. Odkryto m. in. pod czas prac konserwacyjnych w latach 70-tych ubiegłego wieku przedstawienie Chrystusa 

na Sądzie Ostatecznym, zasłonięte obecnie przez prospekt organowy. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z 

XVIII i XIX wieku. Do najcenniejszych zabytków należą neobarokowy ołtarz główny, XIX-wieczna ambona, rokokowe 

ołtarze boczne oraz XVIII-wieczny chór muzyczny i prospekt organowy. W ołtarzu przy północnej stronie kościoła 

umieszczono XVI-wieczny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który stanowił kiedyś część tryptyku. Warto zwrócić 

uwagę, iż w zachodniej ścianie nawy, pomiędzy belkami zrębu znajdziemy ludzkie zęby. Umieścili je tam górale by 

wyprosić wstawiennictwo św. Apolonii – patronki od bólów zęba. 

Czytaj też: 
http://parafia.rabka.sw

mm.eu/historia.php 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/historia.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/historia.php


 

Na zewnętrznej ścianie prezbiterium w Ogrójcu umieszczono współczesne rzeźby przedstawiające św. Wojciecha, 

św. Wendelina oraz Chrystusa Dobrego Pasterza, ukazanego z rysami twarzy papieża Jana Pawła II. Świątynię 

otacza wokół kamienny mur z drewnianym daszkiem, w którym umieszczono stacje Drogi Krzyżowej oraz starodrzew. 

W obrębie terenu przykościelnego znajduje się kilka nagrobków z dawne cmentarza oraz rzeźba przedstawiająca 

patrona rabczańskiego muzeum, piewcę Gorców – Władysława Orkana. 

 

 

Czytaj też: 
https://historiarabki.blogspot.c

om/2013/09/kamil-kowalczyk-

1986-2013.html 

https://sztetl.org.pl/pl/miejsco

wosci/r/818-rabka-zdroj/96-

historia-miejscowosci/67037-

historia-miejscowosci 

https://pl-

pl.facebook.com/historia.rabki 

 

 

 

 

Autorstwa Władysław Skoczylas - 

https://commons.wikimedia.or

g/w/index.php?curid=9972689
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ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI: PARLAMENT 
EUROPEJSKI PIĘTNUJE POLSKI NARÓD 
Będą bronić praw zwierząt i nawet trawy, ale człowieka będą uważać za szkodnika - 
tymi słowami metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski skomentował działania 
Parlamentu Europejskiego. - Deklaracja PE piętnuje polski naród i polskie państwo 
jako homofobów i jako tych, którzy nie chcą uznać wolności drugiego człowieka - 
powiedział w homilii wygłoszonej na Polanie Rusionowej w Tatrach. 

 
Arcybiskup Marek Jędraszewski /Grzegorz Momot /PAP 

Co to za wolność, którą chcą nam zaproponować i do czego chcą nas doprowadzić? 
- dodał Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski odniósł się do tzw. 
raportu Chorwata Matića przegłosowanego większością głosów 24 czerwca w PE. 
Chce się zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby Pana Boga nie było, a jak 
nie ma Boga, to - jak pisał Fiodor Dostojewski - wszystko jest możliwe, wszystko 
można wmówić człowiekowi i wszystko wprowadzić. Absolutyzuje się i wywyższa 
człowieka i jego wolność, który - jak się wydaje - może wszystko, nawet zmienić to, 
czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Można przedefiniować to, czym jest rodzina i 
jak powinno wyglądać życie wspólnotowe. Wszystko można i wiemy, że próbuję się 
to nam narzucić - mówił abp Jędraszewski. "Będą bronić nawet trawy". Może to 
doprowadzić do "wielkiej katastrofy demograficznej". Stąd ta pochwała zabijania 
dziecka nienarodzonego. Będą bronić praw zwierząt i nawet trawy, ale człowieka 
będą uważać za szkodnika, którego lepiej, żeby na świecie w ogóle nie było. 
Wydaje się, że ci ludzie chcą doprowadzić świat, przynajmniej świat zachodni, do 
samozagłady w imię jakichś dziwnych do zrozumienia, niemożliwych do pogodzenia 
ze zdrowym rozsądkiem, ideologii - powiedział, odnosząc się do przyjętej deklaracji 
PE. https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-arcybiskup-marek-jedraszewski-parlament-europejski-pietnuje-,nId,5336530 

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-arcybiskup-marek-jedraszewski-parlament-europejski-pietnuje-,nId,5336530


Jędraszewski grzmi w Tatrach. "Człowieka uważa się 
za szkodnika" 
Będą bronić praw zwierząt i nawet traw. Ale człowieka będą uważać za szkodnika – 
skrytykował w sobotę PE abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreślił 
przy tym, że należy chronić życie ludzkie od momentu poczęcia. Porównał także 
"zachodnie ideologie" do ustroju komunistycznego. 

 
Abp Marek Jędraszewski mówił na Rusinowej Polanie o "zachodniej ideologii". 
W sobotę na Rusinowej Polanie w Tatrach odbyły się obchody 160. rocznicy 
objawień Matki Bożej Jaworzyńskiej. Uroczystości od początku wzbudzały 
kontrowersje za sprawą budowy drewnianej kaplicy na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Władze TPN udzieliły zgody na powstanie obiektu, podkreślając, że 
jest to konstrukcja tymczasowa, która zniknie po weekendzie. Krytycy wskazywali 
jednak, że tuż obok nowego ołtarza znajduje się Sanktuarium na Wiktorówkach, 
więc inwestycja jest zbędna. Od samego rana w rejonie Bukowiny Tatrzańskiej, 
Poronina, Małego Cichego oraz Łysej Polany były utrudnienia na drogach 
związane z pieszą pielgrzymką. Największe problemy dotyczyły kierowców. Wierni 
z parafii w Bukowinie Tatrzańskiej i Poroninie dotarli na Rusinową Polanę około 
południa. U stóp Matki Bożej Królowej Tatr zjawiło się około tysiąca wiernych, 
w głównej mierze z podhalańskich miejscowości. W pielgrzymce uczestniczył 
także orszak górali, którzy grali na instrumentach muzycznych pieśni religijne. 
Pojawił się także m.in. baner z napisem "Brońcie Krzyża". Uroczystościom 
przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wygłosił z ołtarza 
polowego homilię do zgromadzonych. Przypomniał w niej przesłanie Matki Bożej 
Królowej Tatr oraz zwrócił uwagę na wpisy pamiątkowe pielgrzymów z czasów 
stanu wojennego. Porównał przy tym ustrój komunistyczny do "współczesnych 
ideologii". Wydarzenia sprzed 40 lat każą nam myśleć o tym, co się dzieje obecnie. 
O współczesnym naruszaniu czterech podstawowych płaszczyzn i relacji. Ta 



ideologia pochodzi z zachodu ale swoje źródło ma w ideologii marksistowskiej. Chce 
się zaproponować taki styl myślenia, jakoby Pana Boga nie było. A jak nie ma Boga, 
to jak mówił Fiodor Dostojewski, można człowiekowi wszystko wmówić i wszystko 
wprowadzić – powiedział abp Jędraszewski. Abp Jędraszewski krytykuje PE. 
"Chce doprowadzić Zachód do samozagłady". Metropolita krakowski w ostrych 
słowach skrytykował deklarację PE w sprawie LGBT; "piętnuje się polski naród jako 
homofobów i jako tych, którzy nie chcą uznać wolności drugiego człowieka". 
Absolutyzuje się człowieka, który wydaje się, że może wszystko. Nawet zmienić to, 
czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną. Może przedefiniować to, czym jest rodzina 
i jak powinno wyglądać życie wspólnotowe – stwierdził. Arcybiskup dodał, że 
w Polsce trwa "zamieszanie kulturowe". Zderzają się podczas niego osoby 
o poglądach postępowych i konserwatywnych. Skąd ta pochwała zabijania dziecka 
nienarodzonego? Będą bronić praw zwierząt i nawet traw. Ale człowieka będą 
uważać za szkodnika, którego najlepiej żeby na świecie nie było. Wydaje się, że ci 
ludzie chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady w imię jakichś dziwnych 
do zrozumienia, niepogodzenia ze zdrowym rozsądkiem, ideologii – ocenił Marek 
Jędraszewski. Abp Jędraszewski w Tatrach. Dostał w prezencie sery i owieczkę 
W trakcie uroczystości górale podarowali duchownemu sery i owieczkę. Abp od 
podhalańskich samorządowców otrzymał haftowane obrusy, a od Towarzystwa 
"Sokół" – stułę. Odebrał także kwiaty od mieszkanki Murzasichla, która odegrała 
w trakcie uroczystości rolę Marysi Murzańskiej – dziewczynki której objawić się 
miała Matka Boża Jaworzyńska. Według przekazów, do objawienia dojść miało 
w 1861 roku. Dziewczynka zasnęła na polanie, wypasając owce. Część zwierząt 
zgubiła się. Wtedy przerażona dziewczynka zaczęła się modlić do Matki Bożej. 
Nagle przerażona Marysia miała zobaczyć oślepiające światło, a w niej "piękną 
Panią". Ta uspokoiła ją, że zwierzęta wkrótce się odnajdą. Dziewczynka miała 
faktycznie po chwili zobaczyć zagubione zwierzęta. https://www.o2.pl/informacje/jedraszewski-grzmi-w-tatrach-

czlowieka-uwaza-sie-za-szkodnika-6657359360891456a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push

 
 
Obiekty sakralne 
W Tatrzańskim Parku Narodowym zabytki sakralne są szczególnie ważne i bardzo mocno związane w 
historią regionu i turystyki w Tatrach. Do najważniejszych z nich należą: krzyż na Giewoncie, Pustelnia Brata 
Alberta, kaplica na Wiktorówkch, figurka w ścianie Zawratowej Turni, figurka św. Katarzyny w Bramie 
Kraszewskiego, kaplica Najśw. Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce, kapliczka hawiarska ("zbójnicka") w 
Dolinie Kościeliskiej. 
 

 Krzyż na Giewoncie 
Prawdopodobnie najsłynniejszy z krzyży w Polsce. Postawiony w 1901 roku z inicjatywy proboszcza parafii 
zakopiańskiej ks. Kazimierza Kaszelewskiego. Pierwotnie na szczycie Giewontu postawiono drewniany 
krzyż, po to by sprawdzić ,czy będzie on dobrze widoczny z Zakopanego. Ów drewniany krzyż miał 10,5 
metra wysokości, jednak postanowiono zamówić w krakowskiej fabryce Górskiego krzyż większy, bo 17,5-
metrowy. Fabryka wykonała krzyż składający się z 400 kawałków i ważący 1819 kg. 3 lipca 1901 po Mszy 
św. odprawionej w kościele parafialnym 500 osób i 18 wozów rozpoczęło mozolny transport elementów 
krzyża na Giewont przez Halę Kondratową. Oprócz krzyża na szczyt Giewontu wyniesiono także 400 kg 
cementu oraz 200 konewek płóciennych wody. Następnie przez sześć dni sześciu górali oraz inż. Górecki ze 
swoimi pracownikami montowało krzyż na gotowej betonowej podstawie. Krzyż ma 15 metrów wysokości, 
2,5 metra konstrukcji jest wpuszczone w skałę. Ramię poprzeczne ma 5,5 metra długości. Poświęcenia 
krzyża dokonał ks. kanonik kanclerz Bandurski z Krakowa 19 sierpnia 1901 roku. Na krzyżu umieszczono 
dwie tabliczki. Pierwszą z napisem: ZBAWICIELOWI ŚWIATA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW – PARAFIA ZAKOPANE 

https://www.o2.pl/informacje/jedraszewski-grzmi-w-tatrach-czlowieka-uwaza-sie-za-szkodnika-6657359360891456a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push
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ZE SWOIM PROBOSZCZEM KASZELEWSKIM 1900–1901 zawieszono w dniu jego poświęcenia. Drugą tablicę 
z napisem PRZY TYM KRZYŻU W ROKU ŚWIĘTYM MOŻNA ZYSKAč† ODPUST JUBILEUSZOWY przybito w 1975 
r. W tym także roku przeprowadzono renowację krzyża i zabezpieczono go przed korozją. Ksiądz Władysław 
Curzydło – ówczesny proboszcz parafii w Zakopanem kierował pracami renowacyjnymi. Krzyż został  
wpisany do rejestru zabytków. 
Więcej o krzyżu na Giewoncie można przeczytać tutaj. 
 
 

 Krzyż Wincentego Pola  
Do czasu powstania krzyża na Giewoncie był najbardziej znanym symbolem religijnym po północnej stronie 
Tatr. Jego historia wiąże się z legendą "młyna srebrnego" z czasów Zygmunta Starego, z którego ma 
pochodzić kamień, w którym krzyż jest osadzony. Pierwszy drewniany krzyż umieścili w kamieniu studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywy swojego profesora, Wincentego Pola, podczas wycieczki 
naukowej odbytej w lecie 1852 r. T. Żebrowski wyrzeźbił wówczas na nim słowa św. Pawła: "I nic nad 
Boga". Po jego zniszczeniu, nowy ufundował w roku 1868 Walery Eljasz, a jego wykonawcą był Maciej 
Sieczka. Wreszcie obecny, metalowy, odlany został z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego w 1883 r. przez 
fabrykę maszyn Z. Zielenieckiego w Krakowie. Usytuowany na początku Hali Smytniej, pod lasem, po 
prawej stronie drogi prowadzącej na Halę Ornak. Metalowy, odlewany, o prostej formie, z ostro 
zakończonymi ramionami, osadzony w kamieniu młyńskim z piaskowca kwarcytowego. Na ramionach 
wypukły napis, stanowiący powtórzenie pierwotnego tekstu. 
 
 

 Krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami 
Wykonany w Kuźnicach wg projektu Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka – twórcy ołtarzy w Starym Kościele 
w Zakopanem; w górnej części posiada napis: "A.C.1836". 
 
 

 Krzyz żeliwny w Kuźnicach u wylotu alei dworskiej 
Właściciel huty w Kuźnicach Edward Homolacs ufundował krzyż, aby upamiętnić jednego ze swoich 
służących, który uratował mu życie podczas napadu, który miał miejsce w trakcie powrotu z wystawy 
przemysłowej we Wiedniu.Na krzyżu widnieje napis: "Oycze w ręce Twe polecam ducha mego" oraz data 
1839. 
 
 

 Krzyż drewniany przy drodze do Kuźnic 
Krzyż upamiętnia tragiczną śmierć Polaków, roztrzelanych przez hitlerowców 30 maja 1944 roku. Obok 
krzyża stoi pomnik Prometeusz Rozstrzelany autorstwa Władydsława Hasiora. 
 
  

  Figurka św. Katarzyny w Bramie Kraszewskiego 
W przewężeniu Doliny Kościeliskiej, zwanym dawniej "Miedzy Krzesanice", a obecnie Bramą 
Kraszewskiego, w 1897 roku umieszczono figurkę św. Katarzyny jako votum wdzięczności za uratowanie 
życia leśniczemu, który spadł w czasie usuwania drzewa ze szczytowej partii ścian. Figurka znajduje się na 
wysokości ok. 980 m n.p.m. Przed wnęką jest tablica z czarnego marmuru z napisem: "CZEŚĆ KRÓLOWI 
(ZDROWIE NASZEGO PANA) LEŚNICZY 1897". Stąd też istnieje hipoteza, która mówi, że figurkę postawił 
leśniczy jako podziękowanie za powrót do zdrowia cesarza Franciszka Józefa. 
 
 

 Figura Matki Boskiej Niepokalanej w ścianie Zawratowej Turni 
Najwyższe miejsce kultu maryjnego w Polsce. Figurka ufundowana została przez twórcę Orlej Perci księdza 
Walentego Gadowskiego, który wraz z Klimkiem Bachledą umieścił ją w Zawratowej Turnii w roku 1904. 
Okazją była 50. rocznica ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. 

http://www.tpn.pl/dziedzictwo/news/156


Sanktuarium Matki Bożej na Wiktorówkach 

Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej 
(Królowej Tatr) na Wiktorówkach. Fot. PAP/J. Ochoński 

Historia objawienia się Matki Bożej na Wiktorówkach sięga 1860 roku.  

Wówczas 14-letnia góralka, Marysia Murzańska, szukając zgubionych owiec na 
zboczu Wiktorówek, zobaczyła wśród drzew jaśniejącą postać "pięknej Pani". 
Marysia dostała od Matki Bożej obietnicę odnalezienia zgubionych owiec. Matka 
Boża przekazała też Marysi trzy polecenia. Jedno z nich mówiło o tym, że ma ona 
opuścić Rusinową Polanę, bo grożą jej "duchowe niebezpieczeństwa". Pozostałe 
dwa dotyczyły upomnienia ludzi, by nie grzeszyli i by pokutowali za dawne winy. 
Matka Boża miała też ostrzec górali przed utratą tatrzańskich pastwisk i lasów. 

Po tym wydarzeniu jeden z juhasów na świerku umieścił papierowy obrazek Matki 
Boskiej, a w 1902 r. na Wiktorówkach zbudowano małą kaplicę na wzór szałasu 
pasterskiego, w której umieszczono rzeźbioną figurkę Bogurodzicy. 

Choć objawienie na Wiktorówkach nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez 
Watykan, bo nikt o to się nie starał, miejsce to słynie z wielu cudów. Pierwszy 
wydarzył się kilka lat po objawieniu i jest związany z prywatnym widzeniem kobiety, 
której Matka Boża we śnie poleciła odkopanie źródełka na Wiktorówkach. Woda 
faktycznie wypłynęła we wskazanym miejscu i uleczyła kobietę, która cierpiała na 
chorobę nóg. 

Wiktorówki wielokrotnie odwiedzał jako turysta przyszły papież – ksiądz, biskup w 
końcu kardynał Karol Wojtyła. 

Rocznie to miejsce odwiedza blisko pół miliona pielgrzymów.(PAP)  

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/rusza-akcja-wakacyjnych-spacerow-z-przewodnikami-odkryj-z-nami-plock

 

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/rusza-akcja-wakacyjnych-spacerow-z-przewodnikami-odkryj-z-nami-plock
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Kapliczka zbójnicka – kapliczka na polanie Stare 
Kościeliska w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach 
Zachodnich.  

Znajduje się tuż przy drodze prowadzącej doliną, zaraz na początku polany, po jej 
zachodniej stronie, na wysokości ok. 960 m n.p.m.  

Pieszo od Kir 25 min.  

Według legend ufundowana została przez zbójników.                                                             
Faktycznie jednak ufundowali ją górnicy i hutnicy, którzy niegdyś pracowali 
w Tatrach przy wydobywaniu i przetapianiu rud żelaza.                                                                

Na Starych Kościeliskach była wówczas huta, osiedle mieszkaniowe, karczma. 

 

 

  

Kapliczka jest murowana i ma kopułę krytą gontami, napis „Ave Marya” i emblematy 
górnicze – dwa skrzyżowane młotki. Ogrodzona jest drewnianym płotkiem. W lewym 
słupku bramki wejściowej ogrodzenia rzeźbiona sylwetka zbójnika, w prawym 
górnika. Obok kapliczki rosną dwa modrzewie. W odległości 4 m od jednego z nich 
(po prawej stronie) rośnie zasadzona daglezja – niewystępujący u nas w stanie 
dzikim gatunek drzewa iglastego, pochodzący z Ameryki Północnej. Naprzeciw 
kapliczki, po drugiej stronie drogi stoją stoły i ławki dla turystów. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapliczka_zb%C3%B3jnicka

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapliczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Ko%C5%9Bcieliska_(polana)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Ko%C5%9Bcieliska_(polana)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Ko%C5%9Bcieliska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gont
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daglezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapliczka_zb%C3%B3jnicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapliczka_zb%C3%B3jnicka


Kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Jaszczurówce 

 

Autorstwa Pborys - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55701254 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55701254


 

Autorstwa AlexKazakhov and Damiangr12 - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2793232 

Kaplica Jaszczurówka, kaplica na Jaszczurówce, kaplica Najświętszego Serca Jezusa – kościół filialny parafii 
rzymskokatolickiej w Toporowej Cyrhli. Świątynię zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza rozpoczęto budować 
w roku 1904, a poświęcono w 1907. 

Od samego początku kaplica nie miała stałego opiekuna ze strony administracji kościelnej. Początkowo należała do 
parafii Poronin, ale w praktyce opiekę nad nią sprawowali głównie księża przebywający w Tatrach dla wypoczynku. W 
latach 1948–1955 opiekowali się kaplicą księża marianie i salezjanie oraz kapelan sióstr urszulanek z Borów. W 1955 
r. krakowska Kuria Metropolitalna powierzyła kaplicę misjonarzom z Olczy. Od 1983 r. pieczę nad nią mają księża 
marianie z Toporowej Cyrhli. Formalnym właścicielem obiektu jest Tatrzański Park Narodowy, na którego terenie 
kaplica stoi. 

Kaplica jest typowym przykładem stylu zakopiańskiego. Świątynia o widocznej konstrukcji zrębowej opiera się na 
wysokiej, kamiennej podmurówce. Z przodu posiada arkadowe podcienie. Na dachu krytym gontem umieszczono 
niewielką wieżyczkę, mieszczącą dzwon. Wnętrze składa się z prostokątnie zamkniętego prezbiterium oraz 
jednej nawy. Drewniany ołtarz główny przypomina góralską chatę. Wnętrze zdobią witraże projektowane przez S. 
Witkiewicza przedstawiające M.B. Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy. Ołtarze boczne, również 
wykonane z drewna, pochodzą z lat 50. XX wieku. 

W latach 1963 i 1971 częściowo wyremontowano podcienie, a w roku 1975 – naprawiono schody i wymieniono część 
pokrycia gontowego dachu. Kaplica jednak niszczała coraz bardziej. Po decyzji ówczesnego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z Nowego Sącza w 1977 r. rozpoczął się pierwszy większy remont kaplicy, który trwał do 
1981 r. Objął on szereg prac od wzmocnienia popękanej podmurówki po remont wieżyczki i wzmocnienie mocowania 
żelaznych krzyży na dachu. Wymieniono zagrzybione fragmenty ścian i słupów galerii. Wydzielono dodatkowe 
pomieszczenie nad zakrystią, wstawiono kute żelazne kraty w arkadach kamiennej podmurówki, oczyszczono 
elewacje i zamontowano instalację odgromową. W uratowaniu kaplicy zasłużył się zwłaszcza ks. Jan Kowalik, 
proboszcz z Olczy. 

W 1984 r. studenci architektury Politechniki Krakowskiej wykonali inwentaryzację kaplicy, a w 1995 r. TPN 
sfinansował założenie alarmowej instalacji przeciwpożarowej. W 2003 r. zainstalowano ogrzewanie promiennikowe. 

Od 2019 r. w kaplicy celebrowane są raz w miesiącu nabożeństwa prawosławne
[1]

.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszego_Serca_Jezusa_w_Jaszczur%C3%B3wce
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KAPLICA ŚW. KRZYŻA NA KALATÓWKACH                        

 
 

Pomysł wybudowania pustelni z kaplicą powstał podczas pierwszego pobytu Brata Alberta 
(Adama Chmielowskiego) w Zakopanem, gdy przyjechał odwiedzić przebywającego tu na leczeniu 
swego monachijskiego i warszawskiego przyjaciela, Stanisława Witkiewicza. Plany te stały się 
realne, gdy Władysław hr. Zamoyski ofiarował grunt pod budowę klasztoru na Kalatówkach. 
Albertyni przyjechali do Zakopanego 29 stycznia 1898 r., a budowę – wg proj. Stanisława 
Witkiewicza – rozpoczęli na wiosnę. Najpierw powstał klasztor w formie baraku, a następnie 
kaplica. Poświęcenia dokonał 25 VIII (jak podają jedni) lub 14 XII (jak podają inni) ks. Kazimierz 
Kaszelewski. W 1899 r., w ogrodzie przed kaplicą wzniesiono kapliczkę w formie groty, a w 1901 
domek Brata Alberta, w którym zamieszkał po objęciu pustelni przez siostry albertynki (bracia 
albertyni w 1902 r. przenieśli się do nowowzniesionego klasztoru na pobliskiej Śpiącej Górce). W 
1911 r. zbudowano oddzielny domek dla sióstr chorych na płuca. Kolejna rozbudowa miała 

miejsce po 1934 r. https://stacja7.pl/sacroklimaty/sacroklimaty-tatrzanskie-kaplice/

 
 

http://www.szlakstyluzakopianskiego.pl/index.php/obiekty/36-27-kaplica-sw-krzyza-na-kalatowkach-1898-proj-stanislaw-witkiewicz
https://stacja7.pl/sacroklimaty/sacroklimaty-tatrzanskie-kaplice/
https://stacja7.pl/sacroklimaty/sacroklimaty-tatrzanskie-kaplice/


Kaplica na Polanie Chochołowskiej – drewniana kaplica 

znajdująca się pod lasem, na górnym skraju Polany Chochołowskiej w Dolinie 
Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich[1]. Wybudowana jest w góralskim stylu z 
niemalowanych desek, kryta czarnymi, drewnianymi gontami. Jej kopuła 
zwieńczona jest krzyżem z surowego, nieheblowanego drzewa. 

 

 

Autorstwa Opioła Jerzy - Praca własna, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1215179 

 

Kaplicę wybudowano w 1958 r. dla górali, którzy wówczas na Polanie 
Chochołowskiej wypasali owce. Przy kaplicy kręcono scenę ujęcia Janosika[2]. 
Kaplicy nadano imię św. Jana Chrzciciela. Obok kaplicy jest krzyż. Postawiono go w 
2003 r. na pamiątkę pobytu Jana Pawła II na Polanie Chochołowskiej w 1983 
r. Karol Wojtyła bywał tutaj wcześniej wielokrotnie. Obok kaplicy ustawiono ławki. 

W sezonie turystycznym od 24 czerwca do końca września odbywają się w 
niej msze święte o godzinie 13[3]. Obok kaplicy niewielka zadaszona wiata i 
drewniany krzyż[2]. W 1996 r. została utwardzona droga prowadząca do kaplicy[1]. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_na_Polanie_Chocho%C5%82owskiej
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2021-07-03 Pielgrzymka konna - jedyna taka  Nie pieszo, na 

rowerze czy biegiem, ale konno. Przejechali w siodle aż 11 dni - przebyli około 400 km. 22. Pielgrzymka Kawalerii Konnej z Zaręb 
Kościelnych na Mazowszu dotarła na Jasną Górę. To jedyna taka grupa. Pielgrzymi nawiązują do tradycji 10. Pułku Ułanów 
Litewskich.  W ostatnim dniu przemarszu, na wjazd do Częstochowy, zakładają wojskowe, galowe mundury kawalerii II 
Rzeczypospolitej i oporządzenie wierzchowców.  Regulamin pielgrzymki - karmienie koni, pobudka, czas siodłania - wzorowany 
jest na marszach kawaleryjskich w oparciu o autentyczny regulamin kawalerii przedwojennego Wojska Polskiego. Tegoroczna 
pielgrzymka to dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa tysiąclecia, który urodził się w Zuzeli na 

terenie diec. Łomżyńskiej, skąd ...   foto   audio więcej 

2021-07-03Ze św. Michałem na Jasną Górę - trwa VI ogólnopolska pielgrzymka 

 Jego szkaplerz przyjęło już w Polsce ponad 300 tys. wiernych. 
Statystycznie więc codziennie możemy mijać na ulicy kilka osób, które uciekają się do tego świętego. Kult św. Michała Archanioła 
stale się rozwija. Dziś na Jasnej Górze VI pielgrzymka jego rycerzy i czcicieli. Przybyła peregrynująca po Polsce figura 
największego spośród aniołów.  Gościem spotkania jest ks. Marcello Stanzione, ceniony angelolog czyli znawca tematyki 

anielskiej. Jak podkreśla św. Michał uczy ...   foto   audio więcej 

Pielgrzymka Rycerzy i Czcicieli św. Michała 
Archanioła, Pielgrzymka Kawalerii Konnej z Zarąb Kościelnych, pierwszosobotnie zawierzenie i wynagrodzenie 
Niepokalanemu Sercu Maryi, Rowerowa Pielgrzymka z Bydgoszczy, to najważniejsze dzisiejsze wydarzenia w 
Sanktuarium.  „Ze św. Michałem na Jasną Górę”- już po raz szósty, pod takim hasłem zgromadzą się Rycerze i 

Czciciele św. Michała Archanioła, ci, którzy noszą jego szkaplerz oraz czytelnicy ...   fotowięcej 
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2021-07-02Apel do nauczycieli: szukajcie motywów nadziei  

 - Ducha nie gaście, jesteście potrzebni, by być 
nauczycielami dla dzieci, które w tym pokoleniu urodziły się i potrzebują mistrzów - wołał na Jasnej 
Górze bp Piotr Turzyński. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa 
Nauczycieli i Wychowawców przewodniczył Mszy św. dla uczestników 84. pielgrzymki pedagogów.  
Bp Turzyński przypomniał, że „najcudowniejszym elementem szkoły”, niezależnie od systemu i programów, 

jest mądry, oddany ...  foto   audiowięcej 

2021-07-02Ducha nie gaście - trwa pielgrzymka nauczycieli 

 

- Wobec wielkich zranień młodych, wyzwań stawianych przez współczesny świat, trudności i napięć, wielu 
zagrożeń od strony wrogich chrześcijaństwu ideologii, uciekamy się do Ciebie Maryjo. Prowadź polską 
szkołę - modlił się podczas Apelu Jasnogórskiego bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców na inaugurację 84. Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców. Odbywa się pod hasłem: „Ducha nie ...   fotowięcej 

2021-07-0184. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców 

84. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem: „Ducha nie gaście” rozpocznie się 
Apelem Jasnogórskim. Bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego 
Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców zaprasza do duchowej łączności. 
 
Pielgrzymki polskich nauczycieli na Jasną Górę trwają nieprzerwanie od 1937r. Już w latach trzydziestych 
środowiska katolickich pedagogów drążyła myśl zorganizowania Ogólnopolskiej Pielgrzymki ... 

 foto   audiowięcej
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[TYLKO U NAS] PROF. M. RYBA: CZERWIEC, ZAMIAST BYĆ MIESIĄCEM NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSOWEGO, W TRADYCJI PAŃSTW REWOLUCYJNYCH JEST MIESIĄCEM TĘCZOWYM  
 Wiele ambasad krajów zachodnich u nas taką flagę wywiesza. Przedstawiciel ambasady amerykańskiej wypowiadał się wręcz w 
sposób jednoznaczny w tej materii, promując ideę na gruncie Polski. Gdy popatrzymy, co robi Parlament Europejski czy Komisja 
Europejska, chcąc wykonywać nowe rezolucje, zaczynamy zastanawiać się, co dzieje się z zachodnim światem. W węgierskich 
szkołach nie będzie można promować homoseksualizmu oraz transseksualizmu. Tamtejszy parlament przyjął rządowy projekt 
ustawy w tej sprawie. [czytaj więcej] Nowe przepisy spotkały się z falą krytyki państw zachodnich. Przewodnicząca Komisji 
Europejskiej, nazywa ustawę haniebną i  grozi krokami prawnymi. [zobacz więcej]  Nie chodzi o prześladowanie czy kwestie 
wolnościowe, chodzi o promowanie, to znaczy, co promujemy jako pewien wyznacznik porządku natury, etyki, tradycji. Węgry 
postanowiły iść tradycją klasycznie europejską – chrześcijańską, a Komisja Europejska rewolucyjną, podobnie jak Parlament 
Europejski. Czerwiec, zamiast być miesiącem NSPJ, pięknym miesiącem w tradycji Kościoła katolickiego, w tradycji państw  jest 
miesiącem dumy gejowskiej. Sytuacja z roku na rok staje się coraz bardziej napięta. Wszyscy, którzy opierają się tej ideologi i i 
naporowi, są piętnowani. M.in. zaatakowany został, minister edukacji i nauki, właśnie za to, że nie chce w polskiej szkole żadnej 
ideologii. [więcej] Szkoła nie powinna być miejscem ideologizacji czy seksualizacji, ale miejscem edukacji i wychowania. W walkę 
z przemycaną do szkół ideologią gender powinni zaangażować się nie tylko rodzice, ale także wszelkie ruchy i organizacje 
katolickie. Można przyjąć w tej sprawie postawę bierną, czyli taką, jakiej oczekują od nas rewolucjoniści. Bierni dorośli to 
podatne na ideologizację dzieci. Jeśli nie uzbroimy dzieci w narzędzia antymanipulacyjne, rozeznania, co jest dobre, a co złe; co 
stanowi podstawę zdrowej rodziny i na czym polegają fundamentalne relacje małżeńskie między kobietą a mężczyzną; jeśli to 
wszystko zaniedbamy i powiemy, że nie ma żadnej ideologii, tylko mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają różne preferencje 
seksualne, to ideologia nas po prostu zniszczy. Nikt tak bardzo nie ma obowiązku włączenia się w bój o ducha narodu, jak ruchy 
katolickie, katolicy głęboko zaangażowani w życie Kościoła. Wszelkie tezy, że to jest polityka, że trzeba siedzieć tylko w kruchcie 
kościelnej czy w zaciszu domowego ogniska, wydają się być tylko i wyłącznie alibi dla pewnego lenistwa duchowego. Temu 
trzeba się przeciwstawić ze względu na dobro naszych dzieci. 

 

Fot. STF via wikimedia commons / CC 3.0   

 

 

 

 

 

 

 

Ściganie kapłanów w Brazylii za głoszenie nauki Kościoła dotyczące 

homoseksualizmu jest na porządku dziennym od 2019 roku. 

Archidiecezja Olinda i Recife: „przemówienie księdza nie było 

homofobiczne i nie miało na celu podżegania do jakiejkolwiek 

nienawiści”. KKK przypomina, że „Tradycja, opierając się na Piśmie 

Św., przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, 

zawsze głosiła, że ‘akty homoseksualne z samej swojej wewnętrznej 

natury są nieuporządkowane’.  https://pch24.pl/prokuratura-

zainteresowala-sie-brazylijskim-kaplanem-dlaczego-skrytykowal-homo-zwiazki/ 

fot. pixabay.com 

 

 

 

 

 

 

 

Węgry przyjęły ustawę, która ma na celu ochronę dzieci 

przed pedofilami i zastrzega, że szkolne zajęcia, 

podejmujące kwestie seksualności, nie mogą propagować 

zmiany płci ani homoseksualizmu. Dodatkowo ustawa 

gwarantuje, że państwo chroni prawo dziecka do 

zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili 

urodzenia.   https://www.radiomaryja.pl/informacje/komisja-europejska-

grozi-wegrom-karami/ 

 

fot. twitter.com 

 

 

 

 

 

 

 

Węgierski parlament zakazał promocji homoseksualizmu w szkołach. „ To jest 

kompleksowa ustawa, która próbuje dać odpór seksedukacji i chronić młode 

pokolenia. Nie jesteśmy w stanie wykazać ani jednej dobrej cechy, która wiązałaby się 

z promocją ideologii LGBT czy gender we współczesnym społeczeństwie. To jest 

zakłamanie pojęć, , zamiana wychowania do miłości na seksedukację”      

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-p-bortkiewicz-

powinnismy-wymagac-od-rzadzacych-naszym-panstwem-decyzji-jakie-mial-odwage-

podjac-rzad-wegierski-ktory-probuje-dac-odpor-seksedukacji-i-chronic-mlode-

pokoleni/   https://www.radiomaryja.pl/informacje/wegry-mowia-nie-promocji-

homoseksualizmu-w-szkolach/  https://www.tvp.info/54509344/premier-wegier-

viktor-orban-o-ustawie-chroniacej-dzieci 
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Głęboko poruszeni wymianą wypowiedzi z końca czerwca 2021 r. pomiędzy Małopolską 
Kurator Oświaty - Panią Barbarą Nowak, a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także Ministrem Edukacji i Nauki – 
Panem prof. Przemysławem Czarnkiem, które dotykają bardzo ważnych i aktualnych 
problemów w obszarze nauki polskiej, w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako 
reprezentanci polskiego społeczeństwa, którym leży na sercu przyszłość polskiej nauki, 
rodziców zatroskanych o własne dzieci, podatników, którzy polskie uczelnie wyższe 
finansują, oraz ekspertów od lat zajmujących się zagadnieniami rodziny oraz współczesnych 
ideologii, w tym neomarksizmu - który jest ważną kwestią w tej dyskusji, pragniemy zabrać 
głos w prowadzonej wymianie poglądów i poprosić o udzielenie odpowiedzi na podstawowe 
pytania, deklarując jednocześnie swój osobisty szacunek dla każdej osoby ludzkiej. 
CZYTAJ TAKŻE: „Segregacja studentów wg orientacji seksualnej wypacza ideę uniwersytetu jako ośrodka wiedzy”. Kurator Nowak odpowiada rektorowi UJ 

 

Prosimy o udostępnienie w trybie dostępu 
do informacji publicznej poniższych informacji.: 
1) Ile rocznie kosztuje utrzymanie „Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ” zatrudniającego aktualnie 
8 osób, opartego o standardy „antydyskryminacyjne” i przeciwstawianie sobie grup z definicji „słabszych” oraz „dominujących” 
(a więc na neomarksistowskim podziale klasowym)? Z jakich źródeł jest finansowany ten dział i współorganizowane przez niego 
akcje, jak np. „Wsparcie dla osób transpłciowych/niebinarnych”, „16 dni akcji przemocy ze względu na płeć”? Jaki % rocznego 
budżetu UJ stanowią powyższe wydatki? 
2) Jakie inne komórki o charakterze równościowym działają w ramach UJ, np. zespoły, komisje i jakimi budżetami dysponują? 
Które wydziały realizują przedmioty lub programy gender/queer i w oparciu o jakie programy? Jakie są ich roczne koszty? 

https://wpolityce.pl/polityka/555433-genderowa-ankieta-na-uj-list-otwarty-kurator-nowak


3) Jakie przygotowanie i doświadczenie naukowe mają osoby opracowujące program „Bezpieczni UJ”, na bazie jakich ekspertyz 
naukowych on powstał? Czy jest realizowany obowiązkowo (dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych)? Kto 
zrecenzował naukowo polecaną w ramach programu lekturę: „Opracowanie merytoryczne na temat przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli 
i nauczycielek szkół wyższych” – opracowaną w 2017 na zlecenie Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów 
i doktorantów Katarzyny Jurzak – która zawiera „antydyskryminacyjne” sformułowania. 
4) W jaki sposób subiektywna autoidentyfikacja płciowa i seksualna łączy się bezpośrednio z procesem zdobywania wiedzy 
na UJ i dlaczego te grupy są wyróżniane na tle ogółu społeczności studenckiej (program „Wsparcie dla osób 
transpłciowych/niebinarnych”), np. dlaczego Dział Bezpieczeństwa wypracował „możliwość posługiwania się danymi docelowymi 
(wybranymi) dla osób transpłciowych i niebinarnych w niektórych usługach sieciowych oferowanych przez uczelnię”? 
5) Jak rozumiana jest mowa nienawiści oraz dyskryminacja wobec „osób LGBT+”? A zwłaszcza, czy okazywanie osobistego 
szacunku, ale optowanie - w tym ze względów umotywowanych religijnie - za ciągłością demograficzną Polski oraz porządkiem 
społecznym i prawnym, niemożliwym bez istnienia naturalnej rodziny i małżeństwa heteroseksualnego oraz płci biologicznej, jest 
wg Państwa dyskryminacją takich osób? Czy cytowanie danych naukowych uświadamiających ryzyka stylu życia osób 
identyfikujących się jako LGBT+ jest zdaniem Państwa przejawem dyskryminacji? 
6) Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, które stanowią podstawę podejmowanych przez Państwa działań, a które 
wykazują, że płeć biologiczna przestała istnieć, a subiektywna autoidentyfikacja lub poczucie tożsamości (jakiekolwiek, także 
pozapłciowe) jest w stanie zmienić obiektywną rzeczywistość. 
7) Prosimy o przedstawienie raportów naukowych, będących zapewne podstawą świadczenia pomocy na UJ dla osób 
identyfikujących się jako LGBT+, które wykazują na podstawie badań, że homoseksualizm i transseksualizm są wrodzone, 
niezmienne, a osoby te nie różnią się od pozostałych członków społeczeństwa w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, 
stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz trwałością i jakością związków, w tym seksualnych. Czy tego typu kompleksowa 
wiedza jest udostępniana na Państwa uczelni w „antydyskryminacyjnych” materiałach, podczas szkoleń itp.? Jeśli nie - to w jaki 
sposób przeciwdziałacie Państwo stwarzaniu fałszywego poczucia bezpieczeństwa u takich osób, powstałemu w wyniku 
ignorowania dostępnych danych naukowych? 
8) W jaki sposób Państwo zapobiegacie wzrostowi liczby osób identyfikujących się jako LGBT+ oraz lawinowemu wzrostowi 
zaburzeń tożsamości płci obserwowanym w wielu krajach na świecie, zwłaszcza wśród osób młodych, bez zapewnienia 
kompleksowej, wyżej wymienionej wiedzy o tych zjawiskach, opartej o istniejące badania? 
9) Prosimy o przedstawienie planów „Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ”, a w szczególności, czy 
UJ zamierza: wprowadzić obowiązkowy język neutralny płciowo, osoby „identyfikujące się inaczej” dopuszczać do zawodów 
sportowych i przestrzeni publicznych (szatni, toalet, pryszniców itp.) przewidzianych dla określonej płci biologicznej, wprowadzić 
obowiązkowe feminatywy oraz inne modyfikacje nazewnictwa osób, zastosować obowiązkowe parytety w zakresie liczby 
pracowników z określonej mniejszości, wprowadzić kary finansowe i administracyjne za poglądy przewidziane w pkt.5. Czy 
w najbliższym czasie przewidziane jest w ankietach UJ rozszerzenie listy tzw. identyfikacji płciowych, skoro wymienia się ich 
na świecie maks. ok.250? Dlaczego w ankiecie projektu „Bezpieczni UJ” wybrano tylko kilka „płci”? 
10) W jakim zakresie struktury UJ zajmują się rodziną naturalną, a także zagrożeniami ze strony nowożytnych ideologii, w tym 
ideologii gender i neomarksizmu, przestrzegając reguł pluralizmu i wolności debaty naukowej? Jakie osobne katedry, granty 
i programy badawcze są  poświęcone tej tematyce? Jakim budżetem dysponują? 
11) Czy wiadomo, jaki procent wykładowców UJ przedstawia studentom naukowe poglądy konserwatywne, w tym w wyżej 
wymienionych w pkt. 10 strukturach i projektach - skoro na polskich uczelniach wg statystyk dominują osoby o światopoglądzie 
lewicowym? Ile odbyło się w ramach UJ w ciągu minionych 2 lat debat akademickich z udziałem naukowców, organizacji 
i ekspertów o profilu konserwatywnym, w tym, ile tematów dotyczyło takich zagadnień, jak: prolife, rodzin naturalna, ryzyka 
swobody seksualnej, zagrożenia ze strony nowożytnych ideologii itp.? W jaki sposób UJ przestrzega tu art.25 ust.2 oraz 
art.73 Konstytucji RP? Czy zamierza osoby konserwatywne włączyć do katalogu grup „słabszych”? 
12) W jaki sposób zapobiegacie Państwo ryzyku negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych przygodnego seksu 
i rozwiązłości studentów UJ, które mogą powstać w wyniku popularyzacji w materiałach Działu Bezpieczeństwa…UJ „zgody 
na seks” bez istotnych informacji dotyczących udowodnionej szkodliwości przygodnego seksu, zmienności i wielości partnerów 
oraz bez promowania wartości małżeństwa i jego ochrony prawnej? W jaki sposób odnośny dział UJ przestrzega w tym zakresie 
art.18 Konstytucji RP? 
13) Czy wobec faktu, że partnerem Działu Bezpieczeństwa… UJ w ramach projektu „Bezpieczny student UJ” jest lewicowa 
i feministyczna organizacja Fundacja Autonomia - popierająca Queerowy Maj czy Paradę Równości - Uniwersytet Jagielloński jest 
w równym stopniu otwarty na współpracę z organizacjami konserwatywnymi i  wykorzystanie ich materiałów i szkoleń w wyżej 
omówionych obszarach, w tym zagrożeń dot. wszechstronnego bezpieczeństwa studentów i pracowników UJ? - 
co niniejszym oferujemy. 
14) Ile  - od 31 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2020 r.  [z podziałem na lata] - Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa 
studentów i doktorantów oraz - od 1.01.2020 r.-  Dział ds. Bezpieczeństwa przyjął zgłoszeń ws. gróźb karalnych, przykładów 
nękania (z podziałem na przedmiot dyskryminacji - tj. na tle płci biologicznej, „niebinarności płciowej”, homoseksualizmu, 
wyznania, konkretnie chrześcijaństwa itp.)? Ile na podstawie tych zgłoszeń Pełnomocnik oraz Dział  skierował wniosków 
do właściwego prorektora o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, kroków dyscyplinarnych, zgłoszeń na policję? 
Z poważaniem grupa organizacji prorodzinnych                                                                                                                      
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/557182-list-organizacji-prorodzinnych-do-rektora-uj
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Liderzy europejskiej prawicy podpisali deklarację 
dot. obrony wspólnego dziedzictwa i wartości 
W piątek w kilkunastu europejskich stolicach liderzy centro-prawicowych ugrupowań podpisali deklarację będącą odpowiedzią na inaugurację obrad Konferencji ds. Przyszłości Europy 

w Strasburgu, w której podkreślają, że Unia Europejska wymaga głębokiej reformy, gdyż dzisiaj zamiast chronić Europę i jej dziedzictwo, sama staje się źródłem problemów i niepokoju. 
03:00 / 03:23 

Jak poinformowała grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w piątek w kilkunastu europejskich stolicach liderzy centro-prawicowych ugrupowań podpisali deklarację 

będącą odpowiedzią na inaugurację obrad Konferencji ds. Przyszłości Europy w Strasburgu, w której podkreślają, że Unia Europejska wymaga głębokiej reformy, gdyż dzisiaj zamiast 

chronić Europę i jej dziedzictwo, sama staje się źródłem problemów i niepokoju. 

Dokument w kilkunastu europejskich stolicach został podpisany m.in. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego 

hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego, przewodniczącej Zjednoczenia Narodowego Marine Le 

Pen oraz kilkunastu innych partii centro-prawicowych z Bułgarii, Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Litwy i Rumunii. „Współpraca narodów europejskich 

powinna opierać się na tradycji, na szacunku do kultury i historii państw europejskich, na poszanowaniu judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i łączących nasze narody wspólnych 

wartości, a nie na ich destrukcji” – zaznaczają sygnatariusze. 

Liderzy centro-prawicowych partii podkreślają, że dokument jest odpowiedzią na rozpoczynającą się debatę o przyszłości Europy, w której nie może zabraknąć głosu partii 

przywiązanych do wolności i tradycji narodów Europy, reprezentujących obywateli przywiązanych do europejskiej tradycji.  

W dokumencie przypominają, że wykorzystywanie struktur politycznych oraz prawa do kreowania europejskiego superpaństwa i nowych struktur społecznych jest przejawem znanej z 

przeszłości niebezpiecznej i inwazyjnej inżynierii społecznej, która musi wywołać uzasadniony opór. „Moralistyczna nadaktywność, jaką obserwujemy w ciągu ostatnich lat w unijnych 

instytucjach spowodowała niebezpieczną tendencję do narzucania ideologicznego monopolu” – czytamy w deklaracji. 

Sygnatariusze dokumentu zaznaczają, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma Unii Europejskiej poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą 

narodów europejskich. Zwracają także uwagę na spadek zaufania obywateli UE do jej instytucji, co jest skutkiem konsekwentnej reinterpetacji treści Traktatów przez te instytucje oraz 

coraz częstszych sporów kompetencyjnych z państwami członkowskimi. „Aby zatrzymać i odwrócić ten trend, konieczne jest stworzenie – obok istniejącej zasady przyznania – zbioru 

nienaruszalnych kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i odpowiedniego mechanizmu ich ochrony z udziałem krajowych sądów konstytucyjnych lub organów o 

równoważnych im kompetencjach. Wszelkie próby przekształcania urzędów europejskich w ciała nadrzędne wobec konstytucyjnych instytucji narodowych rodzą chaos, podważają sens 

traktatów, kwestionują podstawową rolę konstytucji państw członkowskich, a wynikłe stąd spory kompetencyjne są w rezultacie rozstrzygane przez brutalne narzucanie woli silniejszych 

politycznie podmiotów podmiotom słabszym. To zaś niszczy podstawę funkcjonowania wspólnoty europejskiej jako wspólnoty wolnych narodów” – napisano w deklaracji. 

Liderzy centro-prawicowych partii wskazują na liczne wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską chociażby w obszarze demografii i zwracają uwagę na kluczowe znaczenie polityki 

prorodzinnej dla zahamowania negatywnych trendów. „Podkreślamy nasze przekonanie, że rodzina stanowi podstawową komórkę naszych narodów” – zaznaczają. „W krajach 

członkowskich ciągle istnieje przemożna wola współpracy, a duch wspólnoty i przyjaźni przenika narody i społeczeństwa naszego kontynentu. Są one naszym kapitałem. Unia 

zreformowana go wykorzysta, Unia odrzucająca reformy ten wielki kapitał zmarnuje” – dodają i zachęcają do współpracy wszystkie partie i ugrupowania, które podzielają przedstawione 

przez nich poglądy. 

We wrześniu w Warszawie planowana jest konferencja ideowa z udziałem sygnatariuszy listu, która będzie kontynuacją ogłoszonej dziś inicjatywy. 

Źródło: kresy.pl  https://www.magnapolonia.org/liderzy-europejskiej-prawicy-podpisali-deklaracje-dot-obrony-wspolnego-dziedzictwa-i-wartosci/
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Międzynarodowy tęczowo-aborcyjny sojusz bierze 
na celownik Polskę. Miliardy na „równościową” 
ofensywę 

 

 
(fot. UN Women/Fabrice Gentile / flickr.com ' ) 

„Fundamentaliści są wszędzie i są bardzo dobrze zorganizowani, ich główny ośrodek znajduje się w Polsce” – 

dramatyzowała Klementyna Suchanow ze Strajku Kobiet podczas Forum Równości Pokoleń w Paryżu. Wtórował jej 

Emmanuel Macron, który ponadto określił Covid-19 „wirusem antyfeministycznym”. Politycy biorący udział w 

konferencji planują „równościową” ofensywę, na którą przeznaczą 40 miliardów dolarów. 

W Paryżu obraduje właśnie Generation Equality Forum (Forum Równości Pokoleń). W obradach udział biorą przywódcy z całego świa ta, m.in. Emmanuel 
Macron, Kamala Harris, Hillary Clinton, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Mari Pangestu (dyrektor Banku Światowego) i Melinda Gates. 

Celem Forum jest walka o tzw. prawa seksualne i reprodukcyjne, prawa LGBTIQ, równość płci, upowszechnienie legalnej i bezpiecznej aborcji oraz walka z 

patriarchatem. 

W swoim przemówieniu prezydent Macron straszył uczestników spotkania „konserwatywną międzynarodówką”. Alarmował, że „istnieją reakcyjne, 

patriarchalne siły, które kwestionują dziesięciolecia osiągnięć” oraz mówił o „złym wietrze, który znów wieje w wielu naszych  społeczeństwach”. „Kobiety, 
które po prostu nie chcą nosić kwefu lub dokonać aborcji, są zagrożone. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć, że ich zmagania są naszymi zmaganiami; jesteśmy 

silni, silni dzięki programowi feministycznemu, który dziś ustalimy” – podkreślił francuski prezydent. Winą za obecną sytuację obarczył również COVID-19, 

nazywając go „wirusem antyfeministycznym”. W ocenie francuskiego polityka wirus doprowadził wiele kobiet do ubóstwa, spowolni ł ich edukację i naraził na 
„przemoc w rodzinie”. 

Oprócz Emmanuela Macrona głos zabrała także przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Obiecała zmiany w Karcie Europejskiej, tak aby 
objąć homoseksualistów ochroną przed tzw. przestępstwami z nienawiści. Ponadto zadeklarowała, że Komisja Europejska będzie pracować nad 

„zagwarantowaniem prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. 

Wśród prelegentów znalazła się też liderka Strajku Kobiet, Klementyna Suchanow. „Ci fundamentaliści są wszędzie i są bardzo dobrze zorganizowani, ich 

główny ośrodek znajduje się w Polsce” – podkreślała. Jej wystąpienie było poświęcone opisowi walki o przywileje dla środowiska LGBT oraz o legalizację 

zabijania dzieci nienarodzonych w Polsce. 

Kończące dziś swoje obrady Forum Równości Pokoleń przyjęło wiele zobowiązań, wśród których znalazło się m.in. „opracowanie normy ISO w celu oceny 

równości kobiet i mężczyzn”. Poza tym przywódcy obiecali wesprzeć działania Forum konkretnymi kwotami: Emmanuel Macron zadeklarował wsparcie o 
wartości 100 mln dolarów, Angela Merkel obiecała zwiększyć wkład Niemiec ze 100 do 240 mln euro, a Bill i Melinda Gatesowie zobowiązali się przekazać 

kwotę o wiele większą, bo aż 2,1 mld dolarów – oczywiście na rzecz progresywnej „równości płci”. Jak podkreślał Macron, łącznie zobowiązania mają 

przynieść „40 miliardów dolarów nowego finansowania, aby na całym świecie kobiety miały dostęp do środków antykoncepcyjnych, bezpiecznej i legalnej 
aborcji, nowych technologii oraz wspierania kobiet – ofiar przemocy seksualnej w czasach konfliktu”.   https://pch24.pl/miedzynarodowy-teczowo-aborcyjny-

sojusz-bierze-na-celownik-polske-miliardy-na-rownosciowa-ofensywe/   
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Rzecznik Praw Dziecka wystąpił w Sejmie w koszulce z… dzieckiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotograf: Mateusz Wlodarczyk/Archiwum: Forum) 
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Papież Franciszek spotka się z prezydentem Janosem 

Aderem i premierem Viktorem Orbanem, gdy przyjedzie 

we wrześniu do Budapesztu – poinformował w czwartek 

szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas na 

konferencji prasowej online. „Papież przyjedzie na Mszę 

Św. kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. 

Spotka się też z prezydentem i premierem, i zbliżają się 

już przygotowania do tego.  https://misyjne.pl/papiez-pojedzie-na-

wegry-wkrotce-spotka-sie-z-premierem-orbanem/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największymi przegranymi są ludzie, którzy zostali wyjęci 

spod prawa, bo inne „prawo” pozwoli je zabić – 

nienarodzeni. Przegrają także kobiety, które zapłacą 

zdrowiem – fizycznym i psychicznym. Ale przegrają też 

mężczyźni, którzy nie będą mieli już nic do powiedzenia w 

związku z narodzinami potomstwa.   
https://stacja7.pl/opinie/aborcja-prawem-czlowieka-komu-sie-udalo-kto-przegral-i-co-

dalej-pisze-alina-petrowa/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasach komunizmu homoseksualiści byli prześladowani, a ja 

walczyłem o ich wolność i prawa – oświadczył przed 

rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli premier 

Węgier Viktor Orban. – Ale w tej ustawie nie o to chodzi. 

Chodzi w niej o dzieci i o rodziców – zaznaczył szef 

węgierskiego rządu. Chodzi o ustawę dotyczącą ochrony dzieci, 

która m.in. zabrania propagowania zmiany płci i 

homoseksualizmu w szkołach.  https://www.tvp.info/54509344/premier-

wegier-viktor-orban-o-ustawie-chroniacej-dzieci 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

...  przewodniczący 

Komitetu Wykonawczego 

Prawa i Sprawiedliwości 

Krzysztof Sobolewski 

zadrwił z Rosy pisząc: 

„Panią Monikę znaleźli w 

kapuście”. 
https://pch24.pl/lewicowo-liberalna-

opozycja-grzmi-powod-rzecznik-praw-

dziecka-wystapil-w-sejmie-w-koszulce-z-

dzieckiem/ 
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COMECE: rezolucja parlamentu świadectwem niepokojących przemian 
„Jak to możliwe, że Europa, która ma chrześcijańskie korzenie, Europa, która stawia godność osoby na pierwszym miejscu i której projekt europejski 
charakteryzuje się właśnie obroną życia i istoty ludzkiej, mężczyzny i kobiety, uważa aborcję za prawo? ” – pyta sekretarz generalny COMECE. 
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„Przyjęcie przez Parlament Europejski Raportu Matića jest świadectwem niepokojących przemian w Europie” – uważa sekretarz generalny Rady 
Episkopatów Unii Europejskiej COMECE. Przyznaje on, że rezolucja parlamentu nie ma mocy wiążącej, jednakże fakt, że większość 
parlamentarzystów uznała aborcję za prawo człowieka, a zarazem odmówiła pracownikom medycznym prawa do sprzeciwu sumienia, pokazuje, że 
Europa oddala się od swej antropologicznej tożsamości, która stawia w centrum godność człowieka.                                                   Raport został 
przyjęty w środę wieczorem przy 378 głosach za, 255 przeciw i 42 wstrzymujących się. Ks. Manuel Barrios Prieto uważa, że było to bardzo ważne 
głosowanie i dlatego europejscy biskupi już wcześniej przypominali parlamentarzystom o ich szczególnej odpowiedzialności. „Jak to możliwe, że 
Europa, która ma chrześcijańskie korzenie, Europa, która stawia godność osoby na pierwszym miejscu i której projekt europejski charakteryzuje się 
właśnie obroną życia i istoty ludzkiej, mężczyzny i kobiety, uważa aborcję za prawo? Głosowanie nad sprawozdaniem Matića było bardzo sporne, 
różnica głosów nie była duża. Ale to odstępstwo Europy jest niepokojące. Świadczy ono o kryzysie antropologicznym, kryzysie w rozumieniu 
człowieka, który został zakwestionowany. A zatem choć ta rezolucja nie jest wiążąca, to jednak wyniki głosowania są niepokojące, bo kryje się za 
tym zmiana mentalności, postrzegania świata. Wszyscy powinniśmy się tym niepokoić” – uważa sekretarz generalny Rady Episkopatów Unii 
Europejskiej COMECE. źródło: vaticannews.va  https://opoka.news/comece-rezolucja-parlamentu-swiadectwem-niepokojacych-przemian

 

 
FOT. PIXABAY   KAI  2021-06-25   https://misyjne.pl/hiszpania-ustawa-legalizujaca-eutanazje-zaskarzona-w-pierwszym-dniu-jej-obowiazywania/

 

GRECJA - https://dorzeczy.pl/swiat/189681/grecja-zacheca-mlodych-do-szczepien.html 

CZECHY - https://dorzeczy.pl/opinie/189618/zeman-osoby-transplciowe-sa-dla-mnie-obrzydliwe.html 
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https://pch24.pl/ordo-iuris-obnaza-manipulacje-raportu-matica-to-dokument-oparty-na-ideologii-a-nie-na-prawie/ 
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Ludobójstwo - https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo 
 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo zjawisko jest o wiele starsze – za przykłady ludobójstwa uważa się; - 60 000 000 Chińczyków w trakcie mongolskich podbojów w XIII wieku[7],                                               
- Jaćwingów i Prusów przez Krzyżaków w XIII-XIV w.[8][9]  - śmierć 1/3 populacji w wyniku kampanii Cromwella w Irlandii[10] 
eksterminacja katarów podczas krucjat [11]  Wandei przez „kolumny piekielne” w okresie rewolucji francuskiej[12]   - rzeź Ormian, Asyryjczyków i Greków 
Pontyjskich, w Turcji,   - Związek Radziecki czy sztucznie wywołany głód na Ukrainie,   - rzezie dokonywane przez walczące strony w Afryce i Azji                                               
- nazistów eksterminację ludności żydowskiej i cygańskiej (Porajmos). - kolonizacja obu Ameryk, gdzie na Antylach Hiszpanie wytępili rodzimą ludność, a 
później amerykańscy pionierzy w Ameryce Północnej. Była to  ekspansja Europejczyków na ziemię nowego lądu.  - w Ameryce Południowej czy w Australii, 
masowo ginęli Aborygeni. - zbrodnia katyńska 

 

XVIII wiek 

 „Eksterminacja Wandei” – eksterminacja ludności wiernego królowi i 
kościołowi departamentu Wandei przez wojska republikańskie podczas rewolucji francuskiej. 

XIX wiek 

 „Czarna wojna” – eksterminacja Aborygenów tasmańskich. 

 Eksterminacja ludności w Kongu belgijskim 

XX wiek 

 Ludobójstwo Herero i Namaqua 

 zbrodnie ludobójstwa Imperium Osmańskiego: 

o Ludobójstwo Ormian 

o Ludobójstwo Asyryjczyków 

o Ludobójstwo Greków pontyjskich 

 zbrodnie ludobójstwa nazistowskich Niemiec i ich sojuszników: 

o Akcja T4 

o Holocaust 

o Obozy niemieckie (1933–1945) 

o Auschwitz-Birkenau 

o Akcja AB 

o Zbrodnia w Palmirach 

o Intelligenzaktion 

o Porajmos 

o Zbrodnia w Ponarach 

o Ludobójstwo Serbów w Niepodległym Państwie Chorwackim 

o Eksterminacja jeńców sowieckich 

o Masakra nankińska 

o Rzeź wołyńska 

o Czystka etniczna w Małopolsce Wschodniej 

o Rzeź Woli 

 zbrodnie ludobójstwa ZSRR: 

o Wielki głód na Ukrainie 

o Gułagi 

o Łagry 

o Operacja polska NKWD 

o Obozy NKWD 

o Zbrodnia katyńska 

o Sowieckie obozy jenieckie 

o Egzekucje w Kuropatach 

o Egzekucje w Bykowni 

o Obława augustowska 

 zbrodnie ludobójstwa po II wojnie światowej: 

o Ludobójstwo w Burundi 

o Pola śmierci w Kambodży 

o Masakra w Sabrze i Szatili 

o Ludobójstwo Kurdów: atak gazowy w Halabdży i operacja Al-Anfal 

o Masakra szyitów w Dudżail 

o Ludobójstwo w Rwandzie 

o Masakra w Srebrenicy 

o Masakra w Ahmići 

XXI wiek 

 Konflikt w Darfurze 

 

 Ludobójstwo (Holocaust) 

 czystka etniczna 

 masowe morderstwo 

 Międzynarodowy Trybunał Karny 

 obóz koncentracyjny 

 terroryzm 

 zbrodnia przeciwko ludzkości 

 zbrodnia wojenna 

 

Ormiańscy cywile eskortowani przez 

tureckich żołnierzy maszerujący do 

więzienia w dzisiejszym Elazığ (1915) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Lipnikac 
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Pogańska świątynia w Arkonie. Jak 
wyglądało najsłynniejsze miejsce 

słowiańskiego kultu? 

Autorstwa Andreas Steinhoff, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1198709 

https://wielkahistoria.pl/poganska-swiatynia-w-arkonie-jak-wygladalo-najslynniejsze-miejsce-slowianskiego-kultu/ 

https://www.slawoslaw.pl/chramy-kaciny-kupiszcza-budowle-sakralne-slowian/ 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf  strony 9-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1198709
https://wielkahistoria.pl/poganska-swiatynia-w-arkonie-jak-wygladalo-najslynniejsze-miejsce-slowianskiego-kultu/
https://www.slawoslaw.pl/chramy-kaciny-kupiszcza-budowle-sakralne-slowian/
http://parafia.rabka.swmm.eu/Bog.pdf


Viktor Orbán: Toczy się dziś walka cywilizacyjna o 
duszę i przyszłość Europy 
Toczy się dziś walka kulturowa – mógłbym powiedzieć cywilizacyjna – o duszę i przyszłość 
Europy. Mówi się czasem, że w okopach żołnierze rzadko spierają się o religię, bo wszyscy są 
atakowani. Dlatego dzisiaj musimy się modlić o jedność całego chrześcijaństwa, bo bez 
współpracy nie utrzymamy chrześcijaństwa w Europie - powiedział Viktor Orbán. 

 

Autor/źródło: YouTube / EU Debates (screenshot) 

 

Viktor Orbán: Ojciec Święty jest zarówno przywódcą Kościoła, jak i głową państwa. Jako głowie 
państwa należy mu się najwyższy szacunek, a jeśli przyjeżdża do naszego kraju jako głowa 
Kościoła katolickiego, przyjmiemy go z chrześcijańską pokorą... żałuję, że nie będę mógł 
uczestniczyć w beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Polsce w dniu 
budapeszteńskiego Kongresu Eucharystycznego.  

My kalwiniści również mamy swoje nabożeństwa i również celebrujemy Komunię z chlebem i 
winem, ale nasza liturgia jest przede wszystkim aktem pamięci. Doceniam jednak i rozumiem 
piękno Eucharystii, ponieważ moja żona jest katoliczką. W naszej kulturze, jeśli małżonkowie 
należą do różnych wyznań, dzieci podążają za rodzicami, w zależności od ich płci. W rezultacie 
mam cztery córki katoliczki – co oznacza, że mieszkam pod jednym dachem z pięcioma 
katoliczkami – i syna kalwinistę. W ten sposób katolicy i kalwiniści żyją razem w naszej rodzinie, 
we wspólnocie miłości. Co więcej, jedna z moich córek wyszła za mąż za syna księdza 
greckokatolickiego. W naszym kraju katolicy mówią, że „problem polega na tym, że szata naszego 
Pana Jezusa Chrystusa została rozdarta na kawałki”. Wielu z nas tęskni za jednością chrześcijan. 
Oczywiście, nie myślę tylko o chrześcijaństwie zachodnim i łacińskim, ale o całości, do której 
należy także wschodni Kościół prawosławny. Naszym przesłaniem dla Ojca Świętego będzie to, 
że na Węgrzech chrześcijaństwo nie jest kwestią wyboru, ale predestynacji: nie potrzeba do tego 
żadnych argumentów, tak właśnie jest, tak właśnie zostało ustanowione. Świat, który nas otacza, 
jest wrogi nam wszystkim, zarówno wam, katolikom, jak i mnie oraz nam, kalwinistom. Toczy się 
dziś walka kulturowa – mógłbym powiedzieć cywilizacyjna – walka o duszę i przyszłość Europy.  
https://opoka.news/viktor-orban-toczy-sie-dzis-walka-cywilizacyjna-o-dusze-i-przyszlosc-europy
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Aborcja to sprawa szybka i tania. Ale to nie pomoc, tylko zabójstwo 
„Wydaje mi się, że żadna z matek moich pacjentów nie żałuje urodzenia chorego dziecka. 
Rozmawiamy czasem o śmierci, ale póki dziecko żyje, chcą ten moment odsuwać tak długo, jak 
to jest po ludzku możliwe” – pisze Chrzanowska, lekarka pracująca w hospicjum dla dzieci. 

 

... dzisiaj zaczyna dominować przekonanie, że „skoro cierpienia nie można 
całkowicie wyeliminować, należy przerwać cierpiące życie”. „W mediach można 
spotkać wywiady z lekarzami, najczęściej ginekologami, w dramatycznych słowach 
przedstawiającymi przykłady najcięższych schorzeń dzieci w fazie prenatalnej, po to 
żeby uzasadnić legalność terminacji ciąży w takiej sytuacji”. Pojawia się tu jednak 
wiele pytań. „Jak daleko będziemy przesuwać granice? Czy od pewnego momentu 
chęć oszczędzenia cierpień dziecku nie staje się zasłoną dymną konformizmu 
rodziców i lekarzy? Czy jednak nie jest tak, że w życiu mamy nie tylko prawa? Czy 
nie mamy też obowiązków? Czy nie należy do nich także zmierzenie się z chorobą 
własnego dziecka?” – wylicza autorka. Podkreśla przy tym, że rozwój medycyny 
pozwala dzisiaj na pomoc w przypadkach, w których do niedawna nie było szans na 
ratunek. Jak wspomina, wiedzę neonatologiczną zdobywała m.in. w szpitalach w 
Paryżu. Brała tam udział w tzw. zebraniach prenatalnych, podczas których lekarze 
omawiali przypadki nienarodzonych dzieci, u których stwierdzono jakieś wady. Jak 
zaznacza, często podejmowano tam decyzję o aborcji, nawet kiedy wady nie były 
poważne. „To jest mechanizm powtarzający się wszędzie. Rozmiękczanie opinii 
publicznej zawsze zaczyna się od epatowania ekstremalnymi przypadkami, a celem 
jest uznanie aborcji za prawo człowieka. Oczywiście nie tego, który w jej wyniku 
życie traci. Na niego wyrok zapada np. po stwierdzeniu niewielkiego ubytku w 
przegrodzie międzykomorowej. We Francji, w takiej sytuacji, przekonuje się matkę, 
że nie ma po co tworzyć sobie problemu, w następnej ciąży dziecko będzie bez 
wad” – wspomina lekarka. Opowiada także o swojej obecnej pracy w domowym 
hospicjum dla dzieci. Opiekuje się dziećmi z wadami wrodzonymi i przewlekle 
chorymi. Także takimi, których choroby rozpoznano przed narodzeniem. Jak pisze, 
stara się „pomóc tym dzieciom, ich matkom i ojcom, żeby nie cierpieli, żeby ich życie 
było choć trochę lepsze”. „Wydaje mi się, że żadna z matek moich pacjentów nie 
żałuje urodzenia chorego dziecka. Rozmawiamy czasem o śmierci, ale póki dziecko 
żyje, chcą ten moment odsuwać tak długo, jak to jest po ludzku możliwe. Czy kiedy 
musiały stanąć wobec tak dramatycznego wyzwania, nie miały chęci uciec? Nie 
pytam. Każdy z nas ma pokusy. One podjęły wyzwanie. Może dlatego, że nikt nie 
zaproponował im tzw. terminacji ciąży, za to ktoś powiedział im o opiece 
hospicyjnej. I tej perinatalnej, i tej dla już urodzonych dzieci” – tłumaczy. 
Jak zaznacza, to bardzo ważne, żeby mówić o takiej formie opieki zamiast nakłaniać 
do aborcji. „To nieprawda, że takim dzieciom i rodzicom nie można pomóc w żaden 
sposób. Raczej konieczne i niezbędne, aby cały personel medyczny miał 
świadomość, że istnieją takie formy opieki. Konieczne jest zapewnienie instytucjom 
hospicyjnym odpowiedniego zaplecza materialnego, aby łatwiej było znajdować 
chętnych do pracy. Wiem, że to wszystko są zadania niełatwe, a terminacja to 
sprawa szybka i jednorazowa. I tania. Tylko już nie zasłaniajmy tego wyrachowania i 
wygodnictwa wzniosłymi słowami” – kończy autorka.                                                          

https://opoka.news/aborcja-to-sprawa-szybka-i-tania-ale-to-nie-pomoc-tylko-zabojstwo
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Lekarz, który nie dokonuje aborcji jest jak rzeźnik, 
który nie chce zabijać zwierząt? 
Takiego porównania użył Predrag Matić, autor przyjętego przez Parlament Europejski raportu, 
który określa aborcję jako „podstawową opiekę zdrowotną”. Chorwacki europoseł w 
telewizyjnym wywiadzie odniósł się do pytania o klauzulę sumienia dla lekarzy. 

 

Autor/źródło: pixabay.com 

 

Jak informuje Goran Andrijanić (wPolityce.pl), Predrag Matić zapytany o to, czy 
rezolucja PE pośrednio wzywa do zniesienia klauzuli sumienia dla lekarzy, którzy 
nie chcą wykonywać aborcji, zaprzeczył. 

Dodał jednak: „Mógłbym powiedzieć, nie praktykuj medycyny, jeśli nie możesz 
zrobić pewnych rzeczy. Nie możesz być rzeźnikiem, jeśli nie możesz zarżnąć 
kurczaczka lub świnki”. Stwierdzenie wywołało oburzenie w Chorwacji, ale pojawiły 
się też głosy, że polityk po prostu był boleśnie szczery i – chcąc nie chcąc – trafnie 
opisał, czym naprawdę jest aborcja. 

G. Andrijanić przypomina, że już wcześniej chorwacki eurodeputowany „znany był z 
dość prymitywnego poziomu” swoich wypowiedzi. Publicysta przypomina, że 
poważniejszą karierę Predrag Matić rozpoczął od funkcji ministra ds. weteranów – 
jednak „jego mandat wypełniały konflikty z chorwackimi weteranami wojennymi, czyli 
grupą, którą miał się opiekować”. „Nie jest do końca jasne, w jaki sposób po takich 
tematach został ekspertem ws. «praw reprodukcyjnych» – pisze G. Andrijanić. 

Jak dodaje, w Chorwacji pojawia się wiele głosów, że europoseł stał się tylko 
polityczną zasłoną dla proaborcyjnych organizacji pozarządowych, których eksperci 
wymyślili szokujący raport. https://opoka.news/lekarz-ktory-nie-dokonuje-aborcji-jest-jak-rzeznik-ktory-nie-chce-zabijac-zwierzat
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Mówili: „Musisz to wziąć”. Urodziła mimo zażycia 
pigułki aborcyjnej i... jest szczęśliwa 
„Nadszedł czas” – naciskał aborcjonista. Andrea spojrzała na chłopaka, mając nadzieję, że powie: „Odwróćmy tę decyzję”. Jednak tak się nie stało. 
„Musisz to wziąć”. I wzięła. Ale wybiegła z wyrzutami sumienia i poprosiła innego lekarza o odwrócenie tej sytuacji. Dziś jest szczęśliwą mamą. 

 

Autor/źródło: Live Action, youtube.com, screenshot 

Andrea, mając 21 lat, dowiedziała się, że jest w ciąży. Ze strachu podjęła natychmiastową decyzję o aborcji. Jej związek z chłopakiem był „mało udany” i 
wówczas jej zdaniem po prostu „nie było innego wyboru”. Jednak po zażyciu pierwszej dawki dwuskładnikowej chemicznej pigułki aborcyjnej, natychmiast 
poczuła żal... 

Po tym, jak Andrea oznajmiła swojemu chłopakowi, że jest w ciąży, zareagował dokładnie tak, jak myślała: od razu nalegał na aborcję. Andrea umówiła się na 
wizytę w firmie zajmującej się aborcją i powiedziała, że od tego czasu czuła jak „mdli ją w żołądku”. 

„Kiedy weszłam do kliniki aborcyjnej, poczułam, że ta czarna chmura jest już nade mną. Usiadłam i miałam wypełnić „papierkową robotę”, ale… byłam taka 
niezdecydowana” – powiedziała Andrea portalowi Live Action. „Miałam poczucie, że muszę to zrobić. Nie mogłam być samotną matką...” – dodała. A jednak 
później okazało się, że mogła. Andrea została zabrana do pokoju, gdzie pielęgniarka dała jej więcej „papierkowej roboty”. Andrea szybko przejrzała 
informacje o tym, co się stanie po zażyciu pigułki aborcyjnej. Zaczęła mieć nadzieję, że ktoś zakwestionuje, czy naprawdę chce przeprowadzić aborcję. 
Jednak nikt tego nie zrobił. 
 
„Poszliśmy do sąsiedniego pokoju i zrobili USG. I właśnie... kiedy zobaczyłam USG i usłyszałam bicie serca, byłam jakby „poza sobą”. Spojrzałam na mojego 
chłopaka, mając nadzieję, że powie: „Odwróćmy tę decyzję. Miejmy to dziecko”. Jednak nie zrobił tego. Podobnie jak lekarz” – powiedziała Andrea. „Lekarz 
też nie zapytał: „Czy to naprawdę jest to, co chcesz zrobić?” Po prostu pokazali mi zdjęcie dziecka” – dodała. 

Po USG aborcjonista podał Andrei pierwszą pigułkę aborcyjną, ale zawahała się, ponownie myśląc nad swoją decyzją. Aborcjonista naciskał na nią, by ją 
wzięła, mówiąc jej, że „rozpłynie się zaraz w jej dłoni”. Powiedział: „Musisz to wziąć. Nadszedł czas, aby to zrobić...” 
 
Procedura pigułki aborcyjnej składa się z dwóch etapów. Pierwsza pigułka, mifepriston, blokuje progesteron, czyli hormon, pomagający w utrzymaniu 
rozwijającego się pod sercem matki dziecka. Bez progesteronu dziecko nie przeżyje. Drugą pigułkę, misoprostol, przyjmuje się od 24 do 48 godzin po 
mifepristonie. Wywołuje on skurcze i powoduje, że kobieta rodzi martwe dziecko. 

Andrea bardzo niechętnie połknęła w końcu mifepriston. Aborcjonista dał jej brązową papierową torebeczkę z drugą pigułką i odesłał ją w drogę. Pobiegła do 
samochodu i próbowała zmusić się do zwrócenia tej pigułki... „Byłam zniesmaczona sobą” – powiedziała Andrea. „Byłam zniesmaczona moim chłopakiem, że 
pozwolił mi to zrobić, i płakałam. Płakałam i płakałam, płakałam i nie było odwrotu. Po prostu wiedziałem, że popełniłam największy błąd w moim życiu i nie 
mogłam nic więcej zrobić”. Młoda kobieta poszła po pomoc do szpitala, gdzie usłyszała, że już nie pozostaje jej nic innego jak wziąć drugą dawkę. Poszła 
więc do swojej rodziny. Ciocia powiedziała, żeby modliła się do Boga o odwrócenie tej sytuacji, o uratowanie tego dziecka. Następnie dowiedziała się, że 
istnieje linia z pomocą, na którą można szybko zadzwonić tuż po zażyciu pigułki aborcyjnej. Andrea zadzwoniła i połączyli ją z lekarzem, który kazał jej 
przyjść do gabinetu, mimo że był on tego dnia zamknięty. 

Andrea żałowała, że nikt jej nie zatrzymał. W głowie miała tylko jedno: „Nie mam już niczego więcej na świecie prócz tego dziecka i nie ma już to dla mnie 
znaczenia, że wychowam dziecko sama. Nie wiem, jak to zrobię, ale zrobię to!”. Andrea i jej matka spotkały się z lekarzem, który powiedział Andrei, żeby się 
przygotowała też i na to, że może być za późno. Jednak na szczęście, na ekranie USG było jej dziecko - wciąż żywe. Lekarz natychmiast rozpoczął 
podawanie zastrzyków z progesteronem, aby przeciwdziałać skutkom pigułki aborcyjnej. 

„Tego dnia podjęłam najważniejszą decyzję w moim życiu” – mówi Andrea. Powiedziała sobie: nie przejdę przez tę aborcję. Uratuję moje dziecko. „W tym 
momencie mój syn był jedyny na świecie, tylko on się liczył” – powiedziała Andrea. „Do dziś jest jedynym, który się dla mnie tak bardzo liczy. Wzniósł mnie na 
zupełnie nowy poziom tego, kim jestem jako osoba. Dzięki niemu, dziś jestem lepsza…” – podkreśliła w wywiadzie dla Live Action. https://opoka.news/mowili-
musisz-to-wziac-urodzila-mimo-zazycia-pigulki-aborcyjnej-i-jest-szczesliwa

 

https://opoka.news/mowili-musisz-to-wziac-urodzila-mimo-zazycia-pigulki-aborcyjnej-i-jest-szczesliwa
https://opoka.news/mowili-musisz-to-wziac-urodzila-mimo-zazycia-pigulki-aborcyjnej-i-jest-szczesliwa
https://opoka.news/mowili-musisz-to-wziac-urodzila-mimo-zazycia-pigulki-aborcyjnej-i-jest-szczesliwa


Skandal w katolickiej szkole. W „miesiącu dumy” 

zachęca chłopców do ubierania sukienek 
 

 
(pixabay.com)       JSJK  https://pch24.pl/skandal-w-katolickiej-szkole-w-miesiacu-dumy-zacheca-chlopcow-do-ubierania-sukienek/

 

 

Prezydent Biden postanowił zadbać o „godność i równość wszystkich” powołując „Specjalnego Posła” 

dyplomatycznego ds. „praw” LGBT.   :44 / 03:23 
/dorzeczy.pl/ https://www.magnapolonia.org/joe-biden-powolal-ambasadora-lgbt/

 

https://pch24.pl/skandal-w-katolickiej-szkole-w-miesiacu-dumy-zacheca-chlopcow-do-ubierania-sukienek/
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https://www.magnapolonia.org/joe-biden-powolal-ambasadora-lgbt/
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UWAGA NA PODROBIONE SZCZEPIONKI! OSZUŚCI ZARABIAJĄ NA PANDEMII    WOJCIECH KOWALSKI  28.06.2021  15:11 

  Eksperci ostrzegają przed podrobionymi szczepionkami  Fot: maybe_nataly/Shutterstock 

 
 
 
 
 
 
 
 
WHO ostrzega, że sprzedaż fałszywych leków każdego roku prowadzi do śmierci kilkuset tysięcy chorych. 

Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Uwaga-na-podrobione-szczepionki!-Oszusci-zarabiaja-na-pandemii-28-06-2021

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO ATAKUJE NA ODLEGŁOŚĆ. TA ROŚLINA MOŻE ZABIĆ!  

Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/BARSZCZ-SOSNOWSKIEGO-ATAKUJE-NA-ODLEGLOSC.-Wywoluje-potworne-oparzenia-28-06-2021 

 

 

 

Dr Jerzy Jaśkowski: Skok na polską kasę - manipulacje od 1944 r. 
poprzez tow. Gierka i sołtysa Kierdziołka po Morawieckiego i 
Niedzielskiego... https://www.cda.pl/video/721725455/vfilm   

https://ebd.cda.pl//620x368/721725455/vfilm 

 

 

Dr Jerzy Jaśkowski - Jak nie leczyć raka! Która terapia jest 
skuteczna? https://youtu.be/zmuwl6WdQmU 

 

 

CZY ZABIJE NAS RAK? Zięba: Leczenie raka powinno być 
wielokierunkowe. https://youtu.be/S6zCo8D7RoU 

 

Wykład Huberta Czerniaka 
https://youtu.be/mJYQ_lXu3jI 

 

 

 

Jak wynika z raportu Unii Europejskiej oraz OECD 

wraz z rozwojem handlu internetowego wzrosła 

liczba fałszywych leków, suplementów, a nawet 

szczepionek. Od zeszłego roku ludzie zaczęli unikać 

wizyt  w aptekach, stawiając na zakupy online.  

Jeśli zobaczycie Barszcz Sosnowskiego, 
koniecznie zgłoście ten fakt 
odpowiednim służbom, na przykład Straży Miejskiej 

lub zespołowi naukowców zajmujących się jego zwalczaniem - 

zgłoszenie zostawiacie na stronie: http://barszcz.edu.pl./ 

 

 

 

 

Według raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 96 procent wszystkich przechwyconych 

podróbek leków znajdowało się w listach lub paczkach. Zwykle były to suplementy lub antybiotyki, choć 

ostatnio wzrosła liczba fałszywych testów i szczepionek przeciw COVID-19. To zwiększyło pole do popisu 

oszustom, którzy wykorzystują sytuację i oferują m.in. podrobione produkty medyczne związane z COVID-19 - 

poinformował Nathan Wajsman, ekonomista z Urzędu UE (EUIPO). Oprócz fałszywych środków 

przeciwbólowych i antybiotyków na rynek trafiły maski oraz żele do dezynfekcji. 

https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Uwaga-na-podrobione-szczepionki!-Oszusci-zarabiaja-na-pandemii-28-06-2021
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Uwaga-na-podrobione-szczepionki!-Oszusci-zarabiaja-na-pandemii-28-06-2021
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/BARSZCZ-SOSNOWSKIEGO-ATAKUJE-NA-ODLEGLOSC.-Wywoluje-potworne-oparzenia-28-06-2021
https://www.cda.pl/video/721725455/vfilm
https://ebd.cda.pl/620x368/721725455/vfilm
https://youtu.be/zmuwl6WdQmU
https://youtu.be/S6zCo8D7RoU
https://youtu.be/mJYQ_lXu3jI
http://barszcz.edu.pl./


Ten utwór napisał sam ks. Piotr 
Pawlukiewicz. Porusza i chwyta za serce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.06.2021       Odkryto nowy gatunek człowieka. Czy Homo longi – 
człowiek smok – jest naszym najbliższym wymarłym krewnym? 

 
Rekonstrukcja wyglądu Homo longi - człowieka smoka (fot. Chuang Zhao) 
https://www.focus.pl/artykul/jestesmy-neandertalczykami

 
25.06.2021  Spędził 40 lat w dżungli.  

 
Wietnamczyk przez ponad 40 lat żył w dżungli 

Ho Van Lang mieszka w małej wiosce w Wietnamie. Mężczyzna większość swojego życia spędził 
wraz z ojcem i bratem w dżungli. Uciekli przed wojną...i nie może uwierzyć, że wojna się 
skończyła. https://www.o2.pl/informacje/spedzil-40-lat-w-dzungli-nawet-nie-wiedzial-o-istnieniu-kobiet-6654378841934400a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchajcie utworu, którego 

słowa napisał ks. Piotr 

Pawlukiewicz. Muzykę do niego 

skomponował Józef Skrzek z 

legendarnego zespołu SBB, 

największy muzyczny idol ks. 

Piotra. https://deon.pl/materialy-wideo/ten-

utwor-napisal-sam-ks-piotr-pawlukiewicz-porusza-i-

chwyta-za-serce,1420715  Video - 
https://youtu.be/AQPLqykVyv4 

 

https://www.focus.pl/artykul/jestesmy-neandertalczykami
https://www.focus.pl/artykul/jestesmy-neandertalczykami
https://www.o2.pl/informacje/spedzil-40-lat-w-dzungli-nawet-nie-wiedzial-o-istnieniu-kobiet-6654378841934400a
https://www.o2.pl/informacje/spedzil-40-lat-w-dzungli-nawet-nie-wiedzial-o-istnieniu-kobiet-6654378841934400a
https://deon.pl/materialy-wideo/ten-utwor-napisal-sam-ks-piotr-pawlukiewicz-porusza-i-chwyta-za-serce,1420715
https://deon.pl/materialy-wideo/ten-utwor-napisal-sam-ks-piotr-pawlukiewicz-porusza-i-chwyta-za-serce,1420715
https://deon.pl/materialy-wideo/ten-utwor-napisal-sam-ks-piotr-pawlukiewicz-porusza-i-chwyta-za-serce,1420715
https://youtu.be/AQPLqykVyv4


USA i Kanada. Ponad 400C  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-06-28/rekordowe-upaly-w-usa-i-kanadzie-ponad-40-stopni/   

 

Z iem ia  ro zg rzew a s ię  w  w ie lu  reg ion ach  św ia ta  d o czerw ono ś c i .  N ad al  t rwa  o lbrzymia  f a la  up ałów  na  B l is k im W s ch odz ie,  gd z ie  

tem peratu ra  p rzekracza  5 0 0 C .  z  now ym reko rd em zan o to wan ym  w  Oman ie .  Do  g ro na  w yją tkow o up aln ych kra j ów w  osta tnich 

d n ia ch po  mie js cam i  reko rdow o g orą cych  p oł ud niow o  zach o dn ich  S ta na ch  Z j ed n oczon ych,  d oł ączyła  za ch od n ia  Kan ad a ,  g d zie  

zo s ta ł y  p ob i te  reko rd y  temp era tury.  P rzyczyną  teg o eks t rema lneg o up ału  j est  z j aw is ko zn an e  j ako  k opuł a  c ie p lna ,  k tóra  

b a rd z iej  p ows zech n ie  w ys tępu j e na  p ołu d niow ym za cho d zie  S tan ów  Z jedn o czo n ych.  Jest  to  d ef in io wa ny  ob sza r  o  wyso k im  

c i ś n ieniu,  p od  któ rym op ad ają ce p ow iet rze  kom presu je  s ię  w w a rs tw ie p rzy  p ow ierzch n i  ( inwers j a  os iad an ia ) ,  n agrzew ają c  s ię  

b a rd zo s zyb ko  p o d w pł ywem  p romieniow an i a  s ło n eczneg o.  Upał  j est  szczegó ln ie  d o tk l iwy  w  K o lumb i i  Bry ty js k ie j .  S ys tem y 

en ergetyczne  są  b ard zo  p rzecią żon e,  p on ad to d ra s tyczn ie  w zro sł o  zag ro żen ie  p o ża row e.  N ow y kra j owy  reko rd  tem pera tury  w 

K an ad z ie  w yn o szą cy  46 ,6 0 C.  zo s ta ł  us ta n ow io ny  w  Lyt ton .                                                                        

h ttps :// do b ra pog od a24 .p l/ ar tyku l/ pog od a -ko pu la- c iep ln a- reko rd y- temperatu r -czerw iec-2 021- ka na da
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Na świecie "pojawił się" piąty ocean. Mapy do zmiany 

 
Steve Clabuesch / NSF/USAP / pl.wikipedia.org / domena publiczna 

Ocean Południowy to akwen, który otacza Antarktydę. "Każdy, kto tam był, będzie miał trudności z wyjaśnieniem, co jest 

w nim fascynującego, ale wszyscy się zgodzą, że lodowce są bardziej niebieskie, powietrze zimniejsze, góry bardziej 

onieśmielające, a krajobrazy bardziej urzekające niż gdziekolwiek indziej" - mówi na łamach "National Geographic" Seth 

Sykora-Bodie, naukowiec morski z Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA) i National Geographic Explorer. 

To prawda, że ocean ten nie pojawił się nagle, jego wody na naszej planecie istniały od zawsze, a naukowcy już od dawna 

uznawali jego istnienie. Zastanawiali się, czy ma on wystarczającą liczbę charakterystycznych cech, aby rzeczywiście 

funkcjonować jako oddzielny zbiornik. Do tej pory bowiem uznawany był za południową część Oceanu Spokojnego, 

Atlantyckiego i Indyjskiego. "Ocean Południowy od dawna jest uznawany przez naukowców, ale ponieważ nigdy nie było 

porozumienia na arenie międzynarodowej, nigdy nie uznaliśmy go oficjalnie" - tłumaczy Alex Tait, geograf National 

Geographic Society. Decyzję kartografów pochwaliła badaczka National Geographic Sylvia Earle. "Brawo dla National 

Geographic za oficjalne uznanie wód otaczających Antarktydę za Ocean Południowy" – napisała Earle. "Otoczony 

niezwykle szybkim antarktycznym prądem okołobiegunowym jest jedynym oceanem, który dotyka trzech innych i do tego 

całkowicie obejmuje kontynent". Kartografowie Nat Geo twierdzą, że to właśnie szybki prąd okrążający Antarktydę 

sprawia, że wody są tam wyraźne i godne własnej nazwy: Ocean Południowy. Ocean Południowy to czwarty co do 

wielkości ocean, ale swoją oficjalną nazwę otrzymał właśnie teraz. Ciągnie się od wybrzeży Antarktydy aż do 60. 

równoleżnika szerokości geograficznej południowej. Zamieszkują go pingwiny, foki czy wieloryby. National Geographic 

tworzy mapy od 1915 roku. Od tego czasu umieszczono na nich cztery oceany: Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski i 

Arktyczny. Teraz czas na zmiany w podręcznikach. Towarzystwo National Geographic od lat 70. zatrudnia geografa, który 

nadzoruje zmiany i poprawki na każdej opublikowanej mapie. Alex Tait pracuje od 2016 roku. Zdradza, że choć jego praca 

ma wiele wspólnego z pracą dziennikarza, który śledzi różne procesy i wydarzenia na świecie, to w jego pracy 

najważniejsza jest nie geopolityka i wpływy, jakie poszczególne kraje mają w różnych częściach świata. 

"Ważne jest to, aby pamiętać, że to są mapy, a nie stanowisko Nat Geo w sporach geopolitycznych" – podkreśla. Chodzi 

m.in. o to, że na mapach National Geographic można zobaczyć, że Falklandy kontrolowane są przez Wielką Brytanię.  

Alex Tait dostrzega ważną misję, jaka stoi przed organizacją, którą reprezentuje. "To od nas zależy, o jakim świecie będą 

uczyły się dzieci" - stwierdza. https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,27263721,na-swiecie-pojawil-sie-piaty-ocean-mapy-do-zmiany.html
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https://www.nationalgeographic.com/environment/article/theres-a-new-ocean-now-can-you-name-all-five-southern-ocean
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LEKI WYCOFANE PRZEZ GIF  
Nowe leki wycofane przez GIF. Sprawdź, czy masz te środki w swojej apteczce. Absolunie, w żadnym przypadku ich nie używaj. 
Mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, 
który nakazał wycofać leki ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do 
swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla 
których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Środki te nie spełniały norm 
nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. https://dziennikzachodni.pl/nowe-leki-wycofane-z-aptek-jezeli-je-

kupiliscie-nie-stosujcie-glowny-inspektorat-farmaceutyczny-opublikowal-liste-stan-na/ga/c1-15550424/zd/48956180   
Amiodaron Hameln, Flutixon Neb, Petroleum D4, Petroleum D4, https://polskatimes.pl/nowe-leki-wycofane-z-aptek-

jezeli-je-kupiliscie-nie-stosujcie-glowny-inspektorat-farmaceutyczny-opublikowal-liste-stan-na/ga/c1-15550424/zd/48956338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlen medyczny Air Products, Biodacyna, Hemkortin-HC, Nitroxolin forte, Formoterol Easyhaler, Bufomix 

Easyhaler, Silimax, Febrisan, Lignocain 2%,  https://dziennikzachodni.pl/nowe-leki-wycofane-z-aptek-jezeli-je-kupiliscie-nie-stosujcie-

glowny-inspektorat-farmaceutyczny-opublikowal-liste-stan-na/ga/c1-15550424/zd/49136337

 

 Triderm 

Moc (0,64 mg + 10 mg + 1 mg)/g 

Postać krem 

Podmiot odpowiedzialny Podmiot uprawniony do importu równoległego: 

PharmaVitae Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Leśnej 

Produkt sfałszowany Nie 

 

GTIN 5909991391249 

Wielkość opakowania 15 g 

 

Powodem wycofania jest wada jakościowa - błędne informacje na opakowaniu 

zewnętrznym 

 Tramal 

Moc 100 mg/ml 
Postać krople doustne, roztwór 

Podmiot odpowiedzialny STADA Arzneimittel AG, Niemcy 

Produkt sfałszowany Nie 
GTIN i seria 

GTIN 05909990253913 

Wielkość opakowania1 butelka 10 ml 
Numer serii01422PA 

 

Powodem wycofania wada jakościowa - rozklejone opakowania zewnętrzne 
 

Data ważności2023-10-31 

 

 Zerbaxa 

Moc 1 g + 0,5 g 

Postać proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 
Podmiot odpowiedzialny Merck Sharp & Dohme B.V., Holandia 

Produkt sfałszowany Nie 

GTIN i seria 

GTIN 05901549324938 

Wielkość opakowania10 fiol. proszku 

Serie Numer serii T024608  Data ważności2022-04-30 

Numer serii T025187 

Data ważności2022-06-30 
 

Powodem wycofania jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
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