Czytaj poprzednie Wiadomości

poniżej link -

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

"Jesteśmy na początku nowego rozdziału w nauce".
Impulsy z mózgu przełożone na słowa.
Komputer odczytał myśli sparaliżowanego 30-latka. Dokonali tego lekarze z Kalifornii.

"Czuję się dobrze", " Nie chce mi się pić"
- takie

były pierwsze zdania. Impulsy mózgu zostały przełożone na słowa.

To nauka w służbie ludzkości w najpiękniejszym wydaniu. Materiał magazynu "Polska i Świat".
Jest po udarze, nie mówi od 15 lat, ale właśnie dzięki naukowcom może odpowiedzieć na najprostsze pytania.
Amerykańscy neurochirurdzy w przełomowym badaniu wykorzystali fale mózgowe sparaliżowanego pacjenta i dzięki
najnowocześniejszej technologii zmienili je w zdania wyświetlane na ekranie.
OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO
- Dla większości z nas komunikowanie się za pomocą mowy jest czymś naturalnym. To ekscytujące, że jesteśmy na
początku nowego rozdziału w nauce. Nasze badania pozwolą pacjentom, którzy stracili możliwość mówienia, na
porozumiewanie się z otoczeniem – mówi neurochirurg Uniwersytetu Kalifornijskiego Edward Chang.

"Do niedawna w obszarze science fiction"
Pacjentowi do części mózgu, która odpowiada za mowę, wszczepiono zestaw ponad stu elektrod. Gdy chce
odpowiedzieć na zadane pytanie, elektrody wysyłają sygnał do specjalnego komputera. Ten, dzięki skomplikowanemu
algorytmowi, przetwarza impuls, tworzy z niego zdanie i wysyła odpowiedź. Amerykański pacjent bez problemu
odpowiedział na pytania, jak się czuje i czy chce mu się pić. - Jest to novum, bo chory może komunikować się za
pomocą wybranych słów – przyznaje neurolog i neurochirurg Jerzy Bajko.

- Potrafimy tworzyć rzeczy, które do niedawna
były w obszarze science fiction a nie w realnym
świecie. Myślę, że jesteśmy świadkami przełomu
– stwierdza neurochirurg Mariusz Głowacki.
Na razie komputerowy algorytm rozpoznaje kilkadziesiąt najprostszych słów i pozwala zbudować około tysiąca zdań.
Odpowiedzi pojawiają się po kilku sekundach. W badaniach bierze udział, chcący zachować anonimowość, 30-latek.
Udar pnia mózgu uniemożliwił mu mówienie. Do tej pory jego komunikacja z otoczeniem była niezwykle żmudna i
czasochłonna.
- Komunikacja z osobą porażoną, która utraciła możliwość mówienia, ale której mózg jest nadal sprawny i sfera
świadomości jest zachowana, jest bezcenna – podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego profesor
Konrad Rejdak.
Amerykańscy neurochirurdzy w przełomowym badaniu wykorzystali fale mózgowe sparaliżowanego pacjentaYouTube/UC San Francisco (UCSF)

"Jesteśmy w trakcie wielkiej rewolucji technologicznej"
Lekarze liczą, że amerykańskie badania to krok, by pomóc także innym sparaliżowanym pacjentom, a dzięki
najnowocześniejszej technologii, rehabilitacja osób z problemami neurologicznymi stanie się łatwiejsza. - Już
pojawiały się kontrolowane przez mózg protezy dłoni, pojawiają się protezy narządów wzroku czy protezy słuchu –
zwraca uwagę Mariusz Głowacki. - Ale mowa jest wysublimowaną funkcją, której "protezowanie" było wyjątkowo
skomplikowane – dodaje.
- Jesteśmy w przededniu, czy nawet w trakcie już wielkiej rewolucji technologicznej, która dotyczy układu nerwowego,
a to da nam możliwość pomocy pacjentom skazanym na niepełnosprawność, na utratę funkcji neurologicznych –
ocenia profesor Konrad Rejdak.
Przed amerykańskimi neurochirurgami kolejne badania. W najbliższym czasie chcą zwiększać słownik i poprawić
szybkość generowanych przez komputer odpowiedzi. https://tvn24.pl/swiat/usa-przelomowe-badanie-amerykanskichneurochirurgow-impulsy-z-mozgu-przelozone-na-slowa-5150937

Trzaskowski
zaniepokojony,
że jeżeli TK
będzie orzekał
jak orzeka, to
rozpadnie się
UE
https://www.youtube.com/watch?v=f8TM2pOl74
https://youtu.be/f8TM-2pOl74

https://www.google.com/search?q=Trzaskowski+zaniepokojony,+%C5%BCe+je%C5%BCeli+TK+b%C4%99dzie+orzeka%C5%82+jak+orzeka,+to+rozp
adnie+si%C4%99+UE&sxsrf=ALeKk02sf_GZl91O5EglJbhi-XSs41bQfQ:1626505867753&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRnPDxunxAhURt4sKHSUkD4MQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1745&bih=848#imgrc=JDrip9SrP1gsbM

Czytaj: https://jupi-tupi.pl/
o

Artykuły
https://jupi-tupi.pl/poczucie-humoru-mozna-wycwiczyc/

Śmiech jest zaraźliwy – trzydziestokrotnie częściej śmiejemy się w towarzystwie innych
niż w samotności. Naukowcy twierdzą, że poczucia humoru można się nauczyć.
„Prowadzone są specjalne treningi humoru” – mówi Natalia […]
https://jupi-tupi.pl/dlaczego-nie-wolno-karmic-czekolada-kotow-i-psow/

Czekolada to ulubiony smakołyk wielu ludzi. Tymczasem tylko prawdziwa gorzka
czekolada niesie za sobą korzyści zdrowotne. Dlaczego gorzka czekolada jest
zdrowsza niż mleczna i z czego robi się białą czekoladę? […]
https://jupi-tupi.pl/ojcostwo-w-swiecie-zwierzat-i-nie-tylko-to-nie-taka-prostasprawa/ Już samo to, że poszukujemy spektakularnych przykładów ojcostwa

w świecie zwierząt, to pośredni dowód na to, że intuicyjnie niemal czujemy,
że znaczenie ojca jest daleko inne niż matki – zauważa […]
- https://jupi-tupi.pl/krolik-bugs-charlie-chaplin-w-kroliczej-skorze/
- https://jupi-tupi.pl/straszliwy-koniec-cywilizacji-majow/
- https://jupi-tupi.pl/naukowcy-wyjasnili-dlaczego-ziewanie-jest-zarazliwe/
- https://jupi-tupi.pl/w-polskiej-historii-epidemie-pojawialy-sie-dawniej-nawet-co-kilka-lat/
- https://jupi-tupi.pl/optymizm-czyli-swiadome-ksztaltowanie-szczesliwego-zycia/
- https://jupi-tupi.pl/zobaczyc-muzyka/
- https://jupi-tupi.pl/daty-przydatnosci-sa-nietrafione-oto-lepsze-sposoby-na-stwierdzenie-czy-jedzenie-nadaje-sie-do-spozycia/
- https://jupi-tupi.pl/historia-i-znaczenie-noworocznych-ognisk-w-islandii/
- https://jupi-tupi.pl/biale-swieta-i-czarny-piotrus/
- https://jupi-tupi.pl/kim-jest-krampus-czyli-austriacki-swiateczny-demon/

- https://jupi-tupi.pl/niezwykle-opowiesci-o-zielonych-dzieciach/
- https://jupi-tupi.pl/materializm-szkodzi/

o

Audycje wideo

- Jak prawidłowo liczyć psie lata: https://jupi-tupi.pl/jak-prawidlowo-liczyc-psie-lata-i-inne-ciekawostki-o-najlepszym-przyjacielu-czlowieka/
- Porzuciła go, bo był biedny: https://jupi-tupi.pl/porzucila-go-bo-byl-biedny-po-kilku-latach-nie-dowierzala-gdy-dowiedziala-sie-kim-on-teraz-jest/
- Trójkąt Bermudzki: https://jupi-tupi.pl/nad-trojkatem-bermudzkim-podroz-samolotem-zamienila-sie-w-podroz-w-czasie/
- Tyranozaur: https://youtu.be/CueezA6NdtM

o

Filmy animowane

- https://jupi-tupi.pl/simba-10-huragan/
- https://jupi-tupi.pl/ptak-gabo-ptak-gabo-i-papuzka-falista/
- https://jupi-tupi.pl/anastazja-2/
- https://jupi-tupi.pl/czerwony-kapturek-5/
- https://jupi-tupi.pl/kopciuszek-9/
- https://jupi-tupi.pl/krolewna-sniezka-4/
- https://jupi-tupi.pl/spiaca-krolewna-4/
- https://jupi-tupi.pl/calineczka-6/
- https://jupi-tupi.pl/dzwonnik-z-notre-dame-2/

o

Filmy dokumentalne

- Świat Włodzimierza Puchalskiego Film przyrodniczy
- W czterech ścianach Film dokumentalny dla młodzieży 12+
- Dzieci Świata – 4 – Ostatnie dzieci Majów Plemię Majów Lacandone
- Pieprz i wanilia – Tropem Dzikiego Zachodu Polski film dokumentalny
- Świętokrzyski Park Narodowy Polski film przyrodniczy
- Koncert niewidomego Igora. Był zaskoczony tłumem ludzi!
- Dzieci sieci – uzależnieni od internetu Dzieci w sieci to szokujący dokument
- Opowieści zza siedmiu mórz – Rybacy i święci

o

Filmiki sytuacyjne

- Ukryta kamera – Żywy posąg
- Ukryta kamera – Znoszenie jaj

o

Filmy fabularne
https://www.cda.pl/video/570275054
Filmowa adaptacja „Małego księcia” – niewielkiej
lecz uwielbianej książeczki Antoinea de SaintExuperyego korzeniami tkwi w piaskach Sahary, oczy
ma wpatrzone w gwiazdy a duszą wyrywa się do
piosenek Alana Jaya […]

https://youtu.be/rL-ifjyjGeA

O DWÓCH TAKICH, CO
UKRADLI KSIĘŻYC

https://www.cda.pl/video/350190795

Czerwony Kapturek

https://youtu.be/8dqqxixn7uI

Smerfy – Szarmancki Smerf
https://youtu.be/aAZm5wtmQh4?list=PLsQOxfbZhH
mhy_byz6gcbyrBzQHd5LX07

Królewna Śnieżka

o

o

o

Gry
Komiksy
Muzyka

Dzieci: Kocham śpiewanie
https://youtu.be/soZGGi3RGEo

Niesamowity Chłopiec śpiewa
https://youtu.be/sjJoFgojmB8

Małe TGD Żeby Polska była polska

Ostatni dzwonek

https://youtu.be/tMNaZ3mN1io https://youtu.be/t6Yc5cgXOB4

Regaty

Tired Statue Prank

♫ FILIPINKA ♫
https://youtu.be/8iSZSUZKnN0

Piosenka młodego patrioty

https://youtu.be/xOSGbkvZkOA https://youtu.be/O8lbwWF7yXo

Smerfy

https://youtu.be/1GEV_hg96A0 https://youtu.be/bBFLtxlCM0c / https://youtu.be/8dqqxixn7uI

Śpiąca królewna
https://www.cda.pl/video/350830983

Hakuna Matata https://youtu.be/uw5ajQ_ya0s

fot.YouTube/DisneyPolskaVevo

Pieśń o miłości z filmu "Król Lew" https://youtu.be/Ym-q-Xkzy6o
https://stacja7.pl/stacja-x/krol-lew-bajka-dziecinstwa-ktora-nauczyla-nas-zyc-to-cohakuna-matata/

o

Opowiadania

https://youtu.be/mBhGtnmrWE0

https://youtu.be/tHq8WW04D4U

https://youtu.be/KMlJHYWBqbI

https://youtu.be/mgFSYcf1V_4

https://youtu.be/LuYFKCsvh9Q

o

Radia

w j. angielskim: https://jupi-tupi.pl/spectrum-kids/

Niemieckie https://jupi-tupi.pl/kinderohrenkino/ https://jupi-tupi.pl/antenne-bayern-hits-fur-kids/
Rosyjskie

https://jupi-tupi.pl/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be-djetskoje-radio/

POLSKIE RADIO
Polskie https://jupi-tupi.pl/radio-zet-kids/
o

Słuchowiska

https://youtu.be/skNa_3id9vs

https://youtu.be/NRtFNigOQj8

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc

https://youtu.be/0IPFxv6xvAk

https://youtu.be/GUDJM0chhlI

o

Wiadomości

o

Wideoblogi

https://www.youtube.com/watch?v=5WgXkW5SpIM

https://www.youtube.com/watch?v=_3B25bcMrLg

o

Zagadki
Przed wami 15 tajemniczych zagadek, które
przetestują wasze umiejętności przetrwania.
Jak szybko potraficie rozwiązać łamigłówkę,
wiedząc, że od tego zależy czyjeś życie?
Trening survivalowy – tego właśnie wam
trzeba. Nieważne, […]
https://youtu.be/yV6iXwpXt90

Nasz test spostrzegawczości wybudza mózg lepiej od kawy
Jak szybko
jesteś w stanie wśród identycznych elementów wychwycić jedną drobną
różnicę, albo wskazać niezgodność na obrazku? To nie takie proste, […]
https://youtu.be/_7_SsuryPOw

o

Widowiska

- Gimnastyka baletnicy
- Mit wiosny
- Rusałka
- Biało-źółto-czarne
- Anastasija Oniszczenko na wstęgach

Wspomnienie prababci: Moskole na rozgrzanej
blasze kuchennej
Moskole. Proste, przepyszne danie kuchni podhalańskiej, które niejeden z nas może
kojarzyć z dzieciństwa. Oto, jak je wykonać.
Na sporą porcję moskoli potrzebujemy:
 Kilogram ziemniaków
 półtorej szklanki mąki pszennej
 1 jajko
 sól
Zanim przygotujemy ciasto, ziemniaki należy ugotować w osolonej wodzie aż
zmiękną. Po odcedzeniu, musimy je podusić lub przecisnąć przez praskę i
pozostawić do stygnięcia.
Po pewnym czasie dodajemy jajko, wsypujemy mąkę i zagniatamy ciasto pilnując,
aby nie powstały grudki.
Z tak przygotowanego ciasta odrywamy kawałki, formujemy w placki grubości około
1 centymetra i smażymy na suchej, rozgrzanej patelni. Krążki można także wycinać
szklanką.
Pamiętajmy, że ogień do smażenia nie może być zbyt duży. Placki należy
oczywiście smażyć z obu stron do zrumienienia.
Podawać je można z masłem czosnkowym, ale także z ulubionym sosem lub
pieczarkami.
Smacznego!
https://www.fronda.pl/a/wspomnienie-prababci-moskole-na-rozgrzanej-blasze-kuchennej-1,164291.html

Kakao - pokarm bogów! Właściwości i zastosowania
Przywędrowało do nas z Ameryki Południowej, by na zawsze zmienić oblicze kuchni.
Kakao od wieków urzeka intensywnie czekoladowym aromatem, który wzbogaca smak
potraw, deserów i słodkich napojów. Mimo upływu lat nadal uznawane jest za
niezwykle wartościowy i cenny surowiec. Czy oprócz wyjątkowego smaku posiada
jakieś zdrowotne właściwości? Do czego, oprócz słodkiego napoju, można wykorzystać
kakao?






Krótka historia ziaren kakaowca
Wartości odżywcze kakao
Jakie właściwości posiada kakao?
Zastosowania kakao w kosmetyce

Krótka historia ziaren kakaowca: Historia kakao sięga jeszcze czasów starożytnych. Zamieszkujący Amerykę
Południową Majowie i Aztekowie znali cenne właściwości ziaren kakaowca, co odzwierciedlało ich użycie w
medycynie, ceremoniach religijnych, świętach czy różnych społecznych obrządkach. Ziarna kakaowca były
tak cenne, że służyły jako środek płatniczy. Do Europy przybyły wraz z Krzysztofem Kolumbem. Choć z
początku nie zdobyły uznania, dopiero zmiana receptury przygotowywanego z nich napoju sprawiła, że
kakao z czasem zyskało uznanie wśród ludzi wszystkich sfer.Obecnie głównymi producentami kakao są:
Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja oraz Nigeria. Najwięcej tego surowca trafia do Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Choć istnieje ponad dwadzieścia gatunków kakaowca, tylko
z Theobroma cacao L. można otrzymać czekoladę. Istnieje kilka jego odmian, m.in. criollo, forastero, trinitario.
Wartości odżywcze kakao: Ziarna kakaowca są pełne wartościowych mikro- i makroelementów. 100 g
kakao dostarcza około 230 kalorii, z czego blisko 60% to tłuszcze, głównie kwas tłuszczowy oleinowy, stearynowy i
palmitynowy. Jest także źródłem wartościowego białka oraz węglowodanów. W takiej dawce kakao
znajdziemy aż 37 g błonnika! Ten ciemny proszek to także cenne źródło witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6), E oraz
PP (niacyny). Charakteryzuje się wysoką zawartością magnezu (499 mg na 100 g), potasu, fosforu oraz wapnia . Zawiera
również duże ilości żelaza, dlatego poleca się je osobom z anemią i podatnym na niedobory tego pierwiastka.
Tym, co wyróżnia kakao, jest obecność teobrominy oraz kofeiny. Obie te substancje wykazują działanie pobudzające,
poprawiające koncentrację i zmniejszające uczucie zmęczenia. W kakao znajdziemy także sporo polifenoli, który
wysuszone ziarno zawiera od 10% do nawet 20% . Oczywiście wspomniane wartości mogą się różnić w
zależności od producenta oraz obróbki podczas produkcji.
1

2

Musimy mieć na uwadze fakt, że tylko naturalne kakao
odznacza się takim bogactwem witamin i innych
makroelementów. Nie warto sięgać po kakao
rozpuszczalne, do którego często dodaje się również
cukier, emulgatory, sztuczne aromaty czy tłuszcze
utwardzone, co znacznie zwiększa jego kaloryczność.
Nie musisz dzwonić lub stać w kolejce, by zapisać się do
lekarza. Zainstaluj aplikację VisiMed i umawiaj się na wizyty
do specjalistów w całej Polsce! Aplikacja jest dostępna dla
systemów Android oraz iOS.
Jakie właściwości posiada kakao?: Wysoka zawartość niektórych minerałów i substancji w kakao sprawia,
że posiada ono szereg zdrowotnych właściwości, które dawniej wykorzystywano. Na szczególna uwagę
zasługuje wysoka zawartość polifenoli, przede wszystkim flawonoidów i kwasów fenolowych, w tym kwasu
chlorogenowego. Wykazują one działanie przeciwutleniające i neutralizujące wolne rodniki, które są jednym z czynników
rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym schorzeń sercowo-naczyniowych. Polifenole działają

także przeciwzapalnie, hipotensynie i antykancerogennie. Zatem spożywanie kakao może wspomagać profilaktykę różnych
groźnych chorób. Kakao zawiera także sporą dawkę teobrominy (ok. 2-4%) oraz kofeiny (ok. 0,2%).
Teobromina pobudza i poprawia koncentrację, ale w przeciwieństwie do kofeiny nie podnosi ciśnienia i nie
wywołuje nieregularnego rytmu serca. Działa moczopędnie oraz rozluźniająco na mięśnie oskrzeli. W
przypadku kofeiny warto wspomnieć o niedawnych badaniach, które wykazały, że może działać neuroprotekcyjnie w
takich chorobach neurodegeneracyjnych, jak Alzheimer i Parkinson. Zwykło się mówić, że przy niedoborach
magnezu warto sięgnąć po kilka kostek czekolady. I jest w tym wiele prawdy, gdyż kakao zawiera go sporo. Magnez to
ważny dla naszego organizmu pierwiastek, gdyż bierze udział w wielu procesach metabolicznych.
Pozytywnie wpływa na ciśnienie tętnicze, zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i reguluje reakcje
enzymatyczne. Kakao zawiera również takie substancje, jak dopamina, serotonina i tryptofan, które korzystnie
wpływa na procesy metaboliczne w mózgu. Z tego też powodu poleca się, by przy spadkach nastroju lub w sytuacjach
stresowych sięgnąć po czekoladę. Wspomniane substancje biorą udział w produkcji endorfin, co wpływa na
poprawę samopoczucia.
ZOBACZ TEŻ: Kawa – zdrowa, czy lepiej unikać?
Zastosowania kakao w kosmetyce; Z nasion kakaowca uzyskuje się także inny cenny surowiec - masło kakaowe.
Ma ono postać kremowego tłuszczu, który rozpuszcza się w temperaturze zbliżonej do ciała ludzkiego.
Dzięki wspomnianym wcześniej składnikom masło kakaowe jest doskonałym, naturalnym kosmetykiem. Zawarte w
nim kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały odżywiają i nawilżają skórę. Charakteryzuje je także duża
biozgodność z ludzką skórą, dlatego jest przez nią dobrze tolerowane. Polifenole neutralizują wolne
rodniki, tym samym spowalniając proces starzenia się skóry i wspomagając jej regenerację. Masło kakaowe
jest częstym składnikiem kosmetyków do opalania (DAX SUN Balsam z masłem kakaowym) oraz pielęgnacji skóry po opalaniu (Nacomi masło
kakaowe). Zawiera naturalne filtry UV, dzięki którym chroni skórę przed negatywnym działaniem słońca.
Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to bardzo wysoki wskaźnik SPF, dlatego samo masło kakaowe nie
stanowi odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. Pomaga jednak osiągnąć i utrzymać opaleniznę,
chroniąc skórę przed nadmiernym wysuszeniem pod wpływem promieni słonecznych. Masło kakaowe
dodaje się także do szamponów i odżywek do włosów (Ziaja Masło Kakaowe maska, Ziaja Masło Kakaowe odżywka) ze względu na
działanie nawilżające oraz przyjemny, słodki aromat czekolady. Po kosmetyki z masłem kakaowym sięgają
także przyszłe mamy, gdyż maja one zastosowanie w profilaktyce i walce z rozstępami (Palmers Cocoa Butter Formula)
oraz bliznami (Palmers Cocoa serum na blizny). https://ktomalek.pl/blog/kakao-pokarm-bogow-wlasciwosci-i-zastosowania/w-341

Michał Depta
PRAWDZIW
E KAKAO w
programie
Narodziny
Wenus Red.
Agnieszka
Szablewska
https://youtu.be/tWn0AVFQlr8
https://youtu.be/dT0IRaISPcs
https://youtu.be/WscpxuTNqFE
https://youtu.be/m9Hl3P5yYC4

https://www.ekai.pl/
o-duchowoscizakonukrzyzackiego/
Zakon Krzyżacki - DZIŚ
Bayard nowym wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego. Czy u Krzyżaków są Polacy? Od kilku lat
członkami Zakonu jest trzech księży z Polski. Najmłodszym z nich jest Piotr Rychel, pochodzący z Gdyni,
wyświęcony na kapłana 2 lipca 2016 r. Po ukończeniu studiów historii sztuki pracował jako konserwator
zabytków w Gdańsku. Tam też wstąpił do seminarium duchownego i rozpoczął studia teologii i filozofii.
Pierwsze śluby zakonne "u krzyżaków" złożył w 2009 w Wiedniu. https://deon.pl/kosciol/46-letni-frank-bayardnowym-wielkim-mistrzem-zakonu-krzyzackiego,490689

Irak: w Ur będzie
kościół Abrahama
https://misyjne.pl/misja/irak-w-ur-powstanie-kosciol-podwezwaniem-abrahama/
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Chiny:
Mężczyzna
odnalazł swego
zaginionego syna
po 24 latach
https://www.magnapolonia.org/chinymezczyzna-odnalazl-swegozaginionego-syna-po-24-latach/

Kulturalny bocian, który chodzi po zebrze

foto J.GŁODAS

Ten bocian wygląda na oswojonego. Zna dobre maniery, nieobce są mu zasady bezpiecznego
przemieszczania się. Nasz fotoreporter Jędrzej Głodas zrobił zdjęcie boćkowi przechadzającemu
się przy jeziorku Odrzykowskim w Krotoszynie. Opowiedział nam, jak zachowuje się ten ptak.
Bociek nie boi się ludzi. Przystaje niedaleko łowiących ryby wędkarzy, jakby szukał towarzystwa.
Poza tym przyswoił sobie niektóre przepisy ruchu drogowego. Gdy przekracza jezdnię, to tylko na
pasach. Jędrzej widział, jak ptak przed wejściem na jezdnię czeka, aż przejadą samochody. No i
przepuszcza pieszych na ścieżce przy zbiorniku wodnym. Jest niezbyt płochliwy. – Taki z niego
kulturalny bocian – podsumował z uśmiechem nasz młody fotoreporter. W tej samej okolicy, co
naturalne, bytują również inne gatunki ptaków. Te ostatnie również nie płoszą się, gdy człowiek
jest w pobliżu. https://rzeczkrotoszynska.pl/pl/11_wiadomosci/4619_kulturalny-bocian-ktory-chodzi-po-zebrze.html
Autor/źródło: YouTube /Oli London

Oliver London operacjami zmienił wygląd swojej twarzy, brwi, a także kształt zębów. Cały proces trwał
osiem lat. Wszystko po to, by dostosować ciało do jego prawdziwej natury – do tej pory Oli/Jimin czuł się
Koreańczykiem uwięzionym w ciele Anglika.
https://opoka.news/po-swobodnej-zmianie-plci-pora-na-zmiane-rasy-brytyjczyk-uwaza-sie-za-koreanczyka

Londyn: Obsceniczna „małpa” LGBT ze sztucznymi genitaliami straszyła dzieci w bibliotece
https://pch24.pl/londyn-obsceniczna-malpa-lgbt-ze-sztucznymi-genitaliami-straszyla-dzieci-w-bibliotece/
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Episkopat Francji: państwo nie ufa obywatelom. Coraz mniej wolności, więcej kontroli
https://opoka.news/episkopat-francji-panstwo-nie-ufa-obywatelom-coraz-mniej-wolnosci-wiecejkontroli

„We Francji niepokojącym przejawem przemian jest przegłosowane niedawne prawo o bioetyce.
Udostępniło ono zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet oraz umożliwia
eksperymenty na nienarodzonych dzieciach, w tym tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych...coraz
bardziej oddziela się poczęcie dziecka od cielesnego związku mężczyzny i kobiety. Tymczasem
właściwym miejscem poczęcia życia ludzkiego jest właśnie cielesne zjednoczenie mężczyzny i
kobiety, którzy oddają się sobie nawzajem i zobowiązują do wspólnego życia aż do śmierci.

Magdalena Czarnik o zamieszaniu wokół „cnót
niewieścich”: jestem szczęśliwa, że profesor zwrócił
uwagę na ten aspekt

(Pixabay:StockSnap)
Jestem szczęśliwa, że profesor [Paweł Skrzydlewski-red.] zwrócił uwagę na ten aspekt. W dzisiejszych czasach naprawdę mamy problem z wychowaniem
dziewcząt, młodych kobiet, do prawdziwej kobiecości, nie do kobiecości wyuzdanej, przeseksualizowanej, jaką widzimy w popkulturze, z jaką niestety młode
dziewczęta spotykają się na Facebooku i we wszystkich mediach – mówi w rozmowie z PCh24 Magdalena Czarnik, prezes Stowarzyszenia Rodzice
Chronią Dzieci, odnosząc się do słów prof. Skrzydlewskiego na temat konieczności wychowywania kobiet w duchu „cnót niewieścich”.
– Zwrócenie uwagi na ten akcent jest potrzebne także rodzicom. Potrzebne są dobre materiały, dobre programy. Muszę powiedzieć z radością, że w naszym
kraju mamy naprawdę sporo dobrych programów wychowujących nie tylko dziewczyny, ale i chłopców, do wzrastania do czasu dorosł ości w abstynencji
seksualnej. Te programy też mogą wchodzić do szkół, też się w szkołach odbywają, są przystosowane do tego. Z dumą mogę powiedzieć, że nasz kraj ma
państwowy program edukacji szkolnej, Wychowanie do Życia w Rodzinie, który również takie cele zakłada. Zakłada wychowanie do prawdziwej kobiecości,
prawdziwej męskości, które później owocują stworzeniem szczęśliwego związku małżeńskiego i założeniem szczęśliwej i pełnej rodziny – zauważa gość
programu „Jaka jest prawda?” dodając, że „od kiedy tylko przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie zaistniał, był atakowany przez środowiska lewicowe,
feministyczne, a teraz przez konglomerat nazywany LGBT i dodatkowe literki. Natomiast muszę znowu z dumą powiedzieć, że ten przedmiot się ostał, nadal
istnieje i nadal mamy wielu nauczycieli, którzy z chęcią, z pasją te tematy z młodzieżą przerabiają”, a młodzież – wbrew pozorom – autentycznie poszukuje
takich treści.
– Każdy z nas, kto ma znajomych na Zachodzie, widzi, jak tam to wygląda, jak bardzo młodzież niestety cierpi w przeseksualizowa nej kulturze. Tylko pozornie
się mówi, że to jest wolność, że oni się zabezpieczą, robią co chcą i wszystko jest świetnie. A tak naprawdę nie jest. Za tym kryje się wiele cierpienia, wiele
nieszczęść, wiele wizyt w gabinetach terapeutycznych, wiele prób samobójczych dziewcząt, które czują się wykorzystane przez to, że ta kultura je wdrożyła w to,
żeby zachowywały się wyuzdany sposób. Potem płacą za to bardzo gorzko. To są pokiereszowane życiorysy, nieraz nieodwracalne – mówi Magdalena Czarnik
opisując także reakcję Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci na prohomoseksualną ofensywę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Twitt pani Barbary Nowak bardzo nam pomógł. Stwierdziliśmy, że nie będziemy milczeć i przygotowaliśmy list z 14 pytaniami do Rektora UJ, pytając nie tylko
o finansowanie tej komórki, która już zatrudnia 8 osób, a istnieje około 5 lat, więc rozrasta się. Wypadałoby chyba przypuszczać, że coraz bardziej
niebezpiecznie jest na naszym Uniwersytecie, bo to stanowisko nazywa się Pełnomocnik Rektora UJ. ds bezpieczeństwa studentów i doktorantów – zauważa
gość programu „Jaka jest prawda?”.
– Pytamy Rektora ile osób zagrożonych jakimś prześladowaniem na Uniwersytecie się zgłaszało. Okazuje się, że w tej komórce, tak jak podejrzewałam, chodzi o
prześladowanie, dyskryminację osób o odmiennej orientacji seksualnej, czyli osób definiujących się jako niebinarne, transkobiety, transmężczyźni – mamy całą
gamę określeń (…) Natomiast my pytamy w liście o to, czy skoro takie programy są robione, przygotowywane przez tą jednostkę, to czy studenci, którym tak
naprawdę zachwala się styl życia osób LGBT, tylko z jednej strony się na to patrzy – jakie to „fajne”, wypróbować, mieć tyle kontaktów seksualnych, na
paradzie, może gdzieś indziej – jest tylko afirmacja, ale czy Rektor, jeśli traktować sprawę poważnie, informuje swoich studentów i doktorantów o ryzyku
związanym z homoseksualnym stylem życia i czy uważa że takie informowanie o ryzyku jest formą dyskryminacji? – zwraca uwagę Magdalena Czarnik.
Całą rozmowę można obejrzeć TUTAJ: https://youtu.be/5vJLibNDHII
https://pch24.pl/magdalena-czarnik-o-zamieszaniu-wokol-cnot-niewiescich-jestem-szczesliwa-ze-profesor-zwrocil-uwage-na-ten-aspekt/

https://youtu.be/qcZg_31VTWU

Jan Pospieszalski - warto posłuchać - 11.07.2021.ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYMJan Pospieszalski (ur. w 1955r.) - muzyk i dziennikarz.
W końcu lat 70-tych grał na gitarze basowej i kontrabasie w "Czerwonych Gitarach", a później w zespole "Voo Voo". Był i jest znanym
dziennikarzem, broniącym wartości katolickich i konserwatywnych. Znany z telewizyjnego programu "Warto rozmawiać", którego odcinek z 12
kwietnia br. został poświęcony krytyce rządowych przedsięwzięć antycovidowych. Program zawieszono. Teraz udowadnia Jan Pospieszalski, że
jest wartościowym człowiekiem i rasowym dziennikarzem, walczącym z obłudą rządu i głupotą, która rośnie wraz z covidowym i szczepionkowym
szaleństwem. Warto posłuchać o faktycznym przymusie szczepień, którego tak wielu nie chce dostrzec. Osoby oporne są poddane naciskom czy
szantażowi. Dziennikarz mówi na przykład o pacjentce, której odmówiono świadczeń medycznych, bo nie jest zaszczepiona. Inna pani żali się, że
nie może odwiedzić chorego brata z tego powodu: https://www.youtube.com/watch?v=UGI2g3th4Nk
W innym filmie-wideo rozmawia Jan Pospieszalski z dr Katarzyną Ratkowską o tym, że w Polsce trwa eksperyment medyczny na dzieciach. Dane
o niepożądanych odczynach poszczepiennych nie są rzetelnie badane i zgłaszane, a wiele osób często choruje po szczepieniach, a czasem
umiera: https://www.youtube.com/watch?v=1dASIoBnVB4
Zabierają się do szczepień dzieci. To jest horror, który powinien skończyć się natychmiast. Dr Zbigniew Martyka informował kiedyś, że w Polsce
zmarło jedno dziecko (do 12 lat) na covida. Z filmów Jana Pospieszalskiego dowiadujemy się o dwojgu zmarłych dzieciach w wieku do 17 lat. Jest
oczywiste, że w wyniku szczepień umrze znacznie więcej dzieci. W 8 - 10-minutowych filmach poznajemy osoby, które wyrażają wątpliwości lub
sprzeciw wobec covidowego szaleństwa i horroru. Panu Janowi Pospieszalskiemu przesyłam wyrazy głębokiego szacunku za odwagę i trud
docierania do prawdy. https://zygumntbalas.neon24.pl/post/162684,jan-pospieszalski-warto-posluchac-11-07-2021

FRANCJA
https://www.rmf24.pl/raporty/r
aport-koronawirus-zchin/europa/news-przeciwprzepustce-sanitarnej-tysiaceosob-protestowalo-wef,nId,5358611#crp_state=1
https://www.euractiv.pl/sectio
n/zdrowie/news/grecja-francjaprotesty-szczepienia-covid19mitsotakis-macron-veran/
https://twitter.com/i/status/14
15331490154565637
https://twitter.com/i/status/14
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https://twitter.com/i/status/14
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G RE C J A
Uczestnicy demonstracji skandowali "zabierzcie swoje
szczepionki i idźcie precz" i wzywali premiera Grecji,
Kyriakosa Mitsotakisa do dymisji.
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV2/210719703-Grecja-Demonstracja-przeciwnikowszczepien-w-Atenach.html

POLSCY lekarze są ŚCIGANI i PRZESŁUCHIWANI przez
Państwo - Warto Rozmawiać https://youtu.be/VdWDR5lZD2M
Jan Pospieszalski: Wywiad ze ZROZPACZONYM lekarzem
https://youtu.be/vlmKR4fV890 https://youtu.be/3qQgeh2CPMM
https://natemat.pl/363487,warto-rozmawiac-pospieszalskiego-wroci-dotvp-kurski-mial-napisac-list#
https://www.facebook.com/1063e7c9-2e92-4507-b2d0-57ebefff8c06

Janusz Korwin Mikke: NIEROBY od nas NIC nie dostaną, ŻADNEGO
zasiłku https://youtu.be/vQXfVL0-l-w
Janusz Korwin Mikke: Potrzebujemy ustawy chroniącej GRYPĘ, która
została wyparta przez wirusa https://youtu.be/Xib4iez_W8k
PRZYMUS jest oczywistym ZANEGOWANIEM człowieczeństwa
https://youtu.be/tAk2WNH1q1E https://youtu.be/AQRTy9btcZA

Groby indiańskich dzieci przy kanadyjskich szkołach
– co jest faktem, a co dodały media?
„Tradycyjne media w Kanadzie wyrządziły ogromną krzywdę wszystkim
Kanadyjczykom – zwłaszcza Pierwszym Narodom” – tak medialne relacje nt.
grobów odnalezionych przy tzw. „residential schools” komentuje Candice Malcolm
z portalu True North. Jej zdaniem media mylą fakty i podsycają podziały rasowe.
Punktem krytycznym wywołanej w ten sposób „moralnej paniki” był „weekend,
kiedy przewrócono ważne posągi, a co najmniej 25 kościołów zostało albo
zniszczonych, albo całkowicie spalonych”. „Co gorsza, kilku prominentnych
komentatorów, w tym politycy, dziennikarze, profesorowie, prawnicy i aktywiści,
usprawiedliwiali zachowanie motłochu, tłumaczyli i usprawiedliwiali zamieszki,
a w niektórych przypadkach nawet wiwatowali”. Przytacza „sześć

sposobów, w jakie tradycyjne media w Kanadzie przekręciły tę
historię”. https://opoka.news/groby-indianskich-dzieci-przy-kanadyjskich-szkolach-co-jestfaktem-a-co-dodaly-media
Premier Kanady Justin Trudeau w miejscu, gdzie wykryto 751 potencjalnych grobów
Autor/źródło: Lovers Lounge /Flickr (Public domain)

1. Niezweryfikowane raporty
Jako pierwsze przewinienie mediów autorka wymienia przyjęcie bez żadnej weryfikacji informacji o odnalezieniu przy użyciu radaru 215 nieoznakowanych
grobów. Oficjalny raport miał się pojawić w połowie czerwca, ale do tej pory nie został opublikowany. „Nie wiemy, kto prowadził badania, czy była to firma, czy
uczelnia, ani jak wykorzystano technologię” – podkreśla C. Malcolm

2. Co dokładnie zostało „odkryte”?
„Żeby było jasne: nic nie zostało «odkryte». Nie znaleziono «ciał». Nie było wykopalisk, niczego nie odkopano, niczego nie usunięto, nie potwierdzono
tożsamości. Wszystko więc, co mogłeś przeczytać, mówiące, że te groby należą do dzieci, w tym pewne konkretne twierdzenia dotyczące wieku tych dzieci,
jest w tym momencie spekulacją” – pisze C. Malcolm.
Przywołuje komentarz jednego z ekspertów i wyjaśnia, że radar penetrujący grunt, który miał posłużyć do odkrycia grobów, widzi jedynie zmianę w strukturze
gleby (powstałą np. po wykopaniu grobu). Czasem pozwala on zidentyfikować trumnę. Nadal jednak jest to badanie mocno nieprecyzyjne i wszystkie
podawane liczby to jedynie szacunki.

3. Nie wiemy, czyje groby zostały odkryte
Osoby, które jako pierwsze poinformowały o odkrytych grobach, twierdziły, że to groby dzieci z residential schools. Od razu odniesiono to także do kolejnych
dwóch znalezisk. Candice Malcolm przywołuje jednak wypowiedź (cytowaną przez Globe and Mail, ale „schowaną na samym końcu” materiału), z której
wynika nie tylko, że nie wszystkie groby należą do dzieci – w części z nich nie są w ogóle pochowani rdzenni mieszkańcy. „Mamy tu więc opuszczony
cmentarz komunalny, na którym pochowano ludzi z różnych środowisk. To spory przeskok w stosunku do oryginalnej fabuły, że te groby należą do dzieci,
które zmarły w szkole z internatem” – stwierdza autorka True North.

4. To nie są „masowe groby”
Kilka mediów, zarówno kanadyjskich, jak i międzynarodowych (wśród nich BBC, Al Jazeera, New York Times i Washington Post) błędnie określiło
odnalezione miejsca pochówku jako masowe groby. Dlaczego to ważne rozróżnienie? „Masowe groby są znakiem rozpoznawczym ludobójstwa. Przywołują
obrazy czystego zła, zła, które charakteryzowało rządy kolektywistyczne w XX wieku. Hitler, Stalin, Mao i Pol Pot. Byli to naprawdę źli przywódcy, którzy
wykorzystywali masowe groby, aby ukryć swoje okrucieństwa i zbrodnie przeciwko ludzkości” – przypomina C. Malcolm. „Użycie terminu «masowe groby»
jest błędne i jest lekkomyślne. Łączy kanadyjską politykę przymusowej asymilacji poprzez obowiązkową powszechną edukację z nazistowskimi obozami
śmierci” – dodaje.
Podkreśla, że polityka Kanady była błędna, w zbyt wielu przypadkach ci, którzy byli odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi „zawiedli je i zawiedli nas
wszystkich”. „To jednak nie stawia kanadyjskich szkół z internatem na żadnym poziomie równoważności z Auschwitz i innymi nazistowskimi obozami
koncentracyjnymi. Dobrze widzieć, że «Washington Post» sprostował ich historię. Inni powinni pójść za nimi” – dodaje autorka.

5. Przyczyna śmierci
Wiele dzieci zmarło w tych szkołach z przyczyn naturalnych. Według raportu Komitetu Prawdy i Pojednania z 2015 roku główną przyczyną śmierci była
gruźlica. „Można argumentować, że te dzieci nie otrzymały odpowiedniej opieki zdrowotnej lub że ich układy odpornościowe nie radziły sobie z życiem w
bliskim sąsiedztwie innych dzieci. Ale zaniedbanie skutkujące przypadkową śmiercią jest czymś zupełnie innym niż morderstwo, które sugeruje wielu
polityków i media” – podkreśla Candice Malcolm.
„Odkąd ta wiadomość ujrzała światło dzienne, w mediach panowało niemal powszechne założenie, że te groby są dowodem na kanadyjski holokaust, tak
jakby dzieci zostały umyślnie zabite” – pisze i podkreśla, że ludobójstwo wymaga zamiaru, skoordynowanego i systematycznego wysiłku. Cel
działania residential schools był inny – miały służyć edukacji dzieci, asymilacji ich z szerszą populacją Kanady i wyciągnięciu ich z ubóstwa. Ta polityka była
błędna, system był wadliwy i wyrządził wiele szkód, ale „istnieje kilka rzędów wielkości, które oddzielają błędne intencje katolickich księży, zakonnic i
kanadyjskich urzędników od nazistowskich plutonów egzekucyjnych i komór gazowych” – zwraca uwagę C. Malcolm.

6. Możliwe, że nie były to nawet „nieoznakowane groby”
„Drewniane groby, które były i są nadal normą w społecznościach Rdzennych Narodów w zachodniej Kanadzie, z czasem ulegają erozji i rozpadowi” – pisze
autorka. Przywołuje też wypowiedzi, świadczące o tym, że istnienie części grobów nie było zaskoczeniem, ponieważ zostały „odkryte” w miejscu, w którym
znajdował się cmentarz. Możliwe więc, że chodzi nie tyle o „nieoznaczone groby”, ile o opuszczone groby na istniejącym cmentarzu. „Opuszczone groby, w
których chowano ludzi z różnych środowisk – nie tylko dzieci ze szkół rezydencyjnych. Co za niesamowity przeskok, aby przejść od zaniedbanego cmentarza
komunalnego do masowych grobów, masowych morderstw i ludobójstwa” – stwierdza.
„Mark Twain powiedział kiedyś, żeby nigdy nie pozwolić, by prawda stanęła na drodze dobrej historii. Cóż, dziennikarze mogą powiedzieć, żeby nigdy nie
pozwolić, aby fakty stanęły na drodze dobrej narracji” – podsumowuje.

Co oglądała młodzież w PRL-u?
- Pan samochodzik i templariusze https://youtu.be/YxlbiI6wFQI https://youtu.be/_zXP_XmLYis
- Podróż za jeden uśmiech – fragment https://youtu.be/_q4GkIS6FJs
- Stawiam na Tolka Banana https://youtu.be/5tYjmEyvv30
-Ballada o Tolku Bananie z serialu Stawiam na Tolka Banana https://youtu.be/rO10uEgaiw4

Pogoda https://jupi-tupi.pl/pogoda/

https://youtu.be/2xdNJoJYAIE

https://youtu.be/p61yyI7aIpw

https://twitter.com/michaljadczak/status/729013075593052162?lang=ar

WARSAW 1939 https://youtu.be/jjps5GHWEgE
Przedwojenny Kraków https://youtu.be/9deJFEBsbGg
Polski Lwów - lata 30-te https://youtu.be/thRsxHFdNPQ
Podróż pociągiem w Iranie https://youtu.be/4caSSrgi87A
Pociągiem nad Bajkał https://youtu.be/l7GeC1PLUZg
Pociągiem na koniec Kanady https://youtu.be/KanKqNPpSCY
Niezwykłe Mosty https://youtu.be/QByXJ1krqK0
Mosty-transformery https://youtu.be/NmqNXHpZ22Q
Mieszkańcy pod jednym dachem https://youtu.be/7N1yfn2bUYI

Rabka-Zdrój i Czarny Dunajec zdecydowały o
przyjęciu lokalnych uchwał antysmogowych

Czarny Dunajec/ zdj. Alicja Gąsior

Zarząd Województwa Małopolskiego skierował do konsultacji społecznych projekty lokalnych uchwał
antysmogowych dla Rabki-Zdroju oraz Czarnego Dunajca. Teraz na terenach tych gmin - w ramach
konsultacji społecznych - rozpoczną się spotkania z mieszkańcami.



Nowotarscy radni chcą zaostrzenia przepisów "antysmogowych"






Nowy Targ chce wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. Rabka-Zdrój - waha się
Rabka-Zdrój chce zakazu palenia węglem w centrum miasta
Termin konsultacji projektów lokalnych uchwał antysmogowych mija 14 lipca

Wg uchwały antysmogowej dla Małopolski, do końca 2022 roku należy wymienić
piece pozaklasowe, tzw. kopciuchy. Nadal jednak można będzie stosować
węgiel w nowoczesnych urządzeniach grzewczych. Najważniejszym założeniem
lokalnych uchwał antysmogowych jest całkowite odejście od węgla od 2030 roku.
Od początku 2022 roku nie będzie również możliwe instalowanie nowych
kotłów węglowych, a rok później zaostrzone zostaną wymagania w zakresie emisji
dla nowo instalowanych kotłów, kominków i ogrzewaczy na drewno i pelet. Lokalna
uchwała nadal zobowiązuje samorządy do przestrzegania terminów wymiany źródeł
ciepła określonych już w uchwale antysmogowej dla Małopolski.
https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/77647/RabkaZdroj_i_Czarny_Dunajec_zdecydowaly_o_przyjeciu_lokalnych_uchwal_antysmogowych.html

POLSKA WIADOMOŚCI

AgroUnia zapowiada, że rozpęta w Polsce piekło
PODOBA CI SIĘ TO CO ROBIMY? WESPRZYJ PROJEKT MAGNA POLONIA!

Jak informuje portal dorzeczy.pl przed KPRM odbyła się konferencja prasowa rolników z udziałem Michała
Kołodziejczaka. Lider AgroUnii poinformował, że w najbliższy wtorek rozpoczną się protesty.
Jak wskazał Kołodziejczak, rolnicy zostali zmuszeni do ostateczności przez premiera Morawieckiego.
Konferencja została zorganizowana w piątek w związku z przymusem wybijania części zwierząt. Chodzi
o gospodarstwa trzody chlewnej oraz hodowle zwierząt futerkowych. Kołodziejczak wskazał, że problem
dotyczy przede wszystkich gospodarstw, w których stwierdzono występowanie afrykańskiego pomoru świń
(ASF) i hodowli futerkowych.
– Dzisiaj rybacy i rolnicy mają identyczny problem. Jednym zabrania się hodować zwierząt i zabija się
zdrowe zwierzęta, a drugim zabrania się łowić ryb. Jednym i drugim nikt za to nie daje odszkodowań.
To jest w ogóle absurdalna sytuacja, bo ci ludzie zainwestowali miliony złotych w swoje gospodarstwa
i firmy, które prowadzą – powiedział Kołodziejczak.
– Mamy informację od urzędników, że nie ma pieniędzy na odszkodowania ani na walkę z chorobą.
Nie ma odpowiednich procedur […] Rolnicy oczekują rozwiązań. Chcą sprzedawać za normalne pieniądze,
a jeżeli nie mogą tego zrobić, to oczekują rekompensat. Oczekują, żeby z ASF ktoś zaczął w Polsce
porządnie walczyć – powiedział lider AgroUnii, dodając, że chodzi o zwalczanie przyczyn, a nie skutków,
poprzez wybijanie zdrowych zwierząt.
– Mówię jasno: rozpętamy w Polsce piekło. To lato będzie gorące, nie damy się, nie odpuścimy, ja
nie odpuszczę – zapowiada lider AgroUnii. Lider AgroUnii zapowiedział, że pierwsza blokada rozpocznie
się już we wtorek na trasie między Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą.
– We wtorek zapraszamy wszystkie media i wszystkich, którzy chcą też przyjechać i wspomóc rolników,
na 8:00 do Srocka. Tam jest zgłoszone zgromadzenie i traktory będą się poruszały na drodze krajowej.
Będzie całkowity paraliż między Piotrkowem a Warszawą i to jest ostateczność, ale musimy się do tego
stopnia niestety posunąć, żeby ktoś zwrócił na to uwagę. Na następną sobotę planowane jest odcięcie
na Pomorzu strategicznego miejsca. Premier ma jeszcze czas na opamiętanie, ludzie chcą rozmawiać,
ludzie chcą odszkodowań. Zrobili wszystko, żebyśmy czuli się nikim, dlatego przechodzimy do działań –
zapowiedział lider AgroUnii. https://www.magnapolonia.org/agrounia-zapowiada-ze-rozpeta-w-polsce-pieklo/

PANORAMA WIERSZYNY. FOT. YOUTUBE.COM PAP/REDAK CJA 2021-07-17

Wierszyna: polska wieś na Syberii przyciąga
turystów, naukowców, badaczy
Założona w 1910 roku przez polskich osadników wieś Wierszyna, położona około 140 km od Irkucka, jest fenomenem: na
odległej Syberii jej mieszkańcy zachowali przez pokolenia język swoich przodków. Z tego powodu Wierszyna od dawna przyciąga
naukowców, jak i turystów. „Turystów tu dużo przyjeżdża. Jakby nie koronawirus, to chyba by codziennie ktoś tutaj był” – mówi
PAP mieszkanka Wierszyny Ludmiła Wiżentas. Do wsi, która dziś liczy około pięciuset mieszkańców, trafiają studenci, naukowcy
badający folklor, historię i język Wierszyny, ale też turystyczne grupy zorganizowane. >>> Wierszyna – parafia na początku świata
Duże grupy pozostają zwykle na parę godzin, by po prostu zobaczyć to miejsce. Zdarza się jednak, że przyjeżdża kilka osób, które
zatrzymują się na dłużej. „Wtedy się zapoznają nie tylko z wioską, a też z mieszkańcami. Czasem przyjaźnie jakieś powstają, te
kontakty się utrzymują, a czasem po prostu – byli i pojechali, no i też dobrze” – opowiada pani Ludmiła.
>>> Wierszyna: Jesień w pełni, w rozdzielczości 4k [WIDEO] Przyjezdni są w różnym wieku, zarówno młodzież, jak i osoby starsze
– uczestnicy grup zorganizowanych. „Nawet nasi się dziwią, że w takim wieku chce im się tak daleko jechać” – uśmiecha się pani
Ludmiła. Mówiąc o reakcji przybyszy z Polski na język mieszkańców Wierszyny, przyznaje, że niektórzy podróżnicy po Rosji są
zaskoczeni. „Przyjeżdżamy i nie musimy mówić po rosyjsku” – mówią. >>> Syberia. U Świętego Stanisława [MISYJNE DROGI]

FOT. ARCHIWUM REDAKCJI
Wiara przetrwała
W Wierszynie działa także polska parafia. Kościół św. Stanisława został zbudowany przez polskich imigrantów już w 1915 r..
Działał do 1928 lub 1929 r., gdy komunistyczne władze postanowiły go rozebrać. Odstąpiono jednak od tego zamiaru w wyniku
protestów mieszkańców, choć ostatecznie bolszewicy kościół zamknęli, a jego wnętrze zdewastowali. Wiara przetrwała
kultywowana potajemnie w rodzinach. Parafia odrodziła się po upadku komunizmu w Rosji. W 1990 odprawiono pierwszą
Mszę św. w miejscowej szkole. Dziś wierszyńskim proboszczem jest misjonarz oblat, o. Karol Lipiński OMI.

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/wierszyna-polska-wies-na-syberii-przyciaga-turystow-naukowcow-badaczy/

Całe miasto mieszka w jednym bloku. W środku
sklep, urzędy, kościół czy komisariat
Video: https://youtu.be/naPguX84Amg https://youtu.be/Pxha9T-eScc
https://youtu.be/aNLzLJP4njU https://youtu.be/e8rT5xibJQE
https://youtu.be/J7jA95Tk8ko https://youtu.be/O6V9mk2SMPo
https://youtu.be/YiSGzO0uLUA

Wyobraź sobie, że mieszkasz ze wszystkimi mieszkańcami miasta pod jednym dachem. By dotrzeć do lokalnej
poczty, sklepu lub kościoła, nie musisz nawet zakładać butów. Wystarczy jedynie wsiąść do windy, która w tej
miejscowości spełnia rolę metra. Tak żyje się w Whittier na Alasce.




Begich Towers, bo tak nazywa się ten blok, to dawne koszary wojskowe, a dziś jedyne w swoim rodzaju miasto
Jego mieszkańcy są zadowoleni, chociaż zaznaczają, że niektóre czynności bywają kłopotliwe. "Nikt ze sobą nie randkuje, ponieważ
wszyscy dorastaliśmy razem. To byłoby trochę dziwne”
W Whittier nie ma ziemi na sprzedaż, ponieważ większość terenów należy do kanadyjskiej kolei. Nie planuje się tam inwestycji
mieszkaniowych

Zdecydowana większość z 300 mieszkańców miasteczka Whittler na Alasce, z wyjątkiem pojedynczych osób, żyje w
jednym, 14-piętrowym bloku. W budynku znajduje się prawie wszystko, co potrzebne do życia: szkoła, sala sportowa,
klinika, pralnia, kryty basen, dwa sklepy, poczta, komisariat, urząd miasta oraz kilka innych firm czy instytucji. Szkoła
co prawda znajduje się na zewnątrz, ale prowadzi do niej podziemny tunel.
"W Whittier nie można kupić ziemi". Z miasta można wyjechać tylko jednokierunkowym tunelem. Miasto jest
praktycznie odcięte od zewnętrznego świata. Leży nad zatoką, a z pozostałych stron. Można tam dotrzeć
jednokierunkowym tunelem o długości 4 km. Problem w tym, że kierunek jazdy zmienia się co 30 minut, dlatego
mieszkańcy muszą planować wizyty lekarskie i wycieczki, dostosowując się do rozkładu jazdy tunelu. Co więcej,
przeprawa jest czynna wyłączne w godzinach 7-22, dlatego w nocy dostanie się tam jest praktycznie niemożliwe. Do
Whittier dojeżdża co prawda pociąg, ale kursuje niezbyt często. Innym sposobem by dotrzeć do miasteczka jest droga
wodna, ale trwa to jeszcze dłużej niż przejazd tunelem, w dodatku trzeba posiadać własną łódź i liczyć na dobrą
pogodę (co również nie zdarza się specjalnie często). Odcięcie od świata ma jeszcze jeden dodatkowy minus trudności logistyczne w transporcie sprawiają, że w sklepach jest bardzo drogo. Anchorage - największe miasto na
Alasce - oddalone jest o około półtorej godziny jazdy samochodem. Mieszkańcy Whittier często jeżdżą tam po
hurtowe i tańsze zakupy spożywcze. Młodzi ze sobą nie randkują. "To byłoby dziwne".
"Jeśli dziecko nie może sobie poradzić z zadaniem domowym, po prostu idzie w kapciach zapukać do drzwi
nauczyciela. Przecież niemal wszyscy tu mieszkają" – mówi prowadzący kanał Thoughty2 na Youtube. Co jakiś czas
podpływają wieloryby. Ustaliliśmy, że w Whittier trudno randkować. Co zatem można robić w mieście w czasie
wolnym? Latem jest sporo atrakcji. Młodzi rozpalają ogniska i cieszą się z długich dni. Do atrakcji zaliczają się sporty
wodne, wycieczki po lodowcach i podziwianie cudownych krajobrazów. Zimą jest o wiele gorzej. Dni są krótkie,
pogoda koszmarna. Spada tam 1000-krotnie więcej śniegu niż wynosi średnia dla Kanady. Wiatr jest brutalny, jego
prędkość nierzadko przekracza 100 km na godz. Zostają tylko narty, ale tylko wtedy, gdy jakimś cudem się
rozpogodzi. Whittier ze względu na swoją specyfikę jest chętnie odwiedzane przez turystów. Pierwszą grupą są ci,
którzy szukają nietypowych atrakcji i chcą później opowiadać o tym, że odwiedzili miejsce całkowicie odcięte od
świata. Miasto jest też przystankiem wielu rejsów po Alasce. Z oficjalnej strony dowiadujemy się, że rocznie Whittier
odwiedza ponad 700 tys. osób. Turyści zatrzymują się w bloku, bo należy dodać, że w Begich Towers znajduje się
także pensjonat położony na dwóch najwyższych piętrach. Właścicielka wyposażyła wszystkie pokoje w lornetki, aby
goście mogli oglądać wypady wielorybów, foki czy pasące się kozy górskie. https://noizz.pl/spoleczenstwo/calemiasto-mieszka-w-jednym-bloku-w-srodku-sklep-urzedy-kosciol-czy-szkola/21sp5bv

