
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
 
 
 
 
 

 

 

 
Chapelet du 11 février 2021 - Fête de Notre-Dame de Lourdes https://youtu.be/Hai21Q35Hjk 
https://polskifr.fr/duchowa-strona/polski-kapelan-w-lourdes-pandemia-sprawila-ze-sanktuarium-odkrylo-swoje-powolanie/ 

 
 
 
 
 
 

Skrzynka intencji http://mateusz.pl/intencje/  

Tu możesz poprosić o modlitwę 
 

 

 

 https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Woda-z-Groty-Lourdes-10-ml/764 

https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1852-sanktuaria-matki-boej-z-lourdes.php 

https://www.lourdes-france.org/en/offrande-de-messe/    https://www.lourdes-france.org/en/intention-priere/ 

 

 

    Pogotowie Modlitewne                                            

Wyślij SMS na numer  608  277 185.                                                                                   

Jeśli nie masz możliwości wysłania SMS-a, zostaw intencję w kościele  

Świętej Marii Magdaleny w Rabce - Zdroju w skrzynce z  napisem;   

„SMS-owe Pogotowie Modlitewne”.  

https://youtu.be/Hai21Q35Hjk
https://polskifr.fr/duchowa-strona/polski-kapelan-w-lourdes-pandemia-sprawila-ze-sanktuarium-odkrylo-swoje-powolanie/
http://mateusz.pl/intencje/
https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Woda-z-Groty-Lourdes-10-ml/764
https://pl.lourdes-infotourisme.com/web/PL/1852-sanktuaria-matki-boej-z-lourdes.php
https://www.lourdes-france.org/en/offrande-de-messe/
https://www.lourdes-france.org/en/intention-priere/


 
https://www.lourdes-france.org/scouts-guides/   

 
https://www.lourdes-france.org/etre-benevole-sanctuaire/   

  
https://www.lourdes-france.org/etre-benevole-sanctuaire/   

 
https://www.lourdes-france.org/les-60-ans-du-ccfd-terre-solidaire-a-lourdes/ 
 

 
https://www.lourdes-france.org/le-message-de-la-grotte/ 
  

https://www.lourdes-france.org/scouts-guides/
https://www.lourdes-france.org/etre-benevole-sanctuaire/
https://www.lourdes-france.org/etre-benevole-sanctuaire/
https://www.lourdes-france.org/les-60-ans-du-ccfd-terre-solidaire-a-lourdes/
https://www.lourdes-france.org/le-message-de-la-grotte/


  

  
https://pch24.pl/bog-ojciec-i-syn-bozy/    

 

                
Św. Cezary z Arles. O tajemnicy Trójcy Świętej  
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7616/1/05_Anna_Strzelecka
_%C5%9Awi%C4%99ty%20Cezary%20z%20Arles_75-97.pdf

 

https://pch24.pl/bog-ojciec-i-syn-bozy/
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7616/1/05_Anna_Strzelecka_%C5%9Awi%C4%99ty%20Cezary%20z%20Arles_75-97.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7616/1/05_Anna_Strzelecka_%C5%9Awi%C4%99ty%20Cezary%20z%20Arles_75-97.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7616/1/05_Anna_Strzelecka_%C5%9Awi%C4%99ty%20Cezary%20z%20Arles_75-97.pdf


         

Masoneria. Jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i 
działanie, J.S. Korczyński (Św. Józef Sebastian Pelczar) 
12,60 zł  https://sklep.magnapolonia.org/produkt/masoneria-jej-
poczatki-organizacja-ceremonial-zasady-i-dzialanie-j-s-
korczynski-sw-jozef-sebastian-pelczar/

 

Pierwsze wydanie książki św. bp 

Józefa Pelczara o masonerii, 

które autor podpisał 

pseudonimem J.S. Korczyński 

(następne rozszerzone wydania 

podpisywane już były imieniem i 

nazwiskiem autora). Publikacja 

pomaga czytelnikowi poznać, 

czym jest masoneria oraz jaka 

jest jej polityka w wybranych 

krajach świata w tym w Polsce. 

„Kłamstwem jest 

(…), jakoby 

masoneria nie 

mieszała się do 

polityki; bo 

historia jest 

świadkiem, że 

począwszy od 

rewolucji 

francuskiej, nie 

było w świecie 

politycznym, 

zwłaszcza w 

krajach katolickich 

żadnego 

przewrotu, ani też 

zamachu na 

Kościół katolicki, 

w którym by 

masoni nie mieli 

większego lub 

mniejszego 

udziału” (fragment 

książki). 

 

 

https://sklep.magnapolonia.org/produkt/masoneria-jej-poczatki-organizacja-ceremonial-zasady-i-dzialanie-j-s-korczynski-sw-jozef-sebastian-pelczar/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/masoneria-jej-poczatki-organizacja-ceremonial-zasady-i-dzialanie-j-s-korczynski-sw-jozef-sebastian-pelczar/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/masoneria-jej-poczatki-organizacja-ceremonial-zasady-i-dzialanie-j-s-korczynski-sw-jozef-sebastian-pelczar/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/masoneria-jej-poczatki-organizacja-ceremonial-zasady-i-dzialanie-j-s-korczynski-sw-jozef-sebastian-pelczar/


 https://www.magnapolonia.org/szatan-
panuje-przez-masonskie-sekty/ 

 

https://sklep.magnapolonia.org/produkt/encyklika-humanum-
genus-o-sekcie-masonskiej-papiez-leon-xiii/

 

„Najgruntowniej i najobszerniej 

wyłuszczył papież Leon XIII zasady i 

dążności masonerii w encyklice 

Humanum genus z 20 kwietnia 1884 

r. Zaznaczywszy, że ta sekta, 

Kościołowi i społeczeństwu wroga, w 

przeciągu półtora wieku, mimo 

poprzednich wyroków papieskich, 

„wzrosła nad wszelkie spodziewanie” 

i „zdaje się prawie rządzić 

państwami”, wykazuje papież, że jej 

dążeniem jest obalić wszelką 

karność religijną i państwową, na 

chrystianizmie opartą, że jej 

organizacja, wymagająca sekretu i 

przysięgi, sprzeciwia się prostej 

sprawiedliwości i uczciwości, że jej 

religią jest naturalizm i 

indyferentyzm, że ona głosi 

moralność wyzwoloną i nagi realizm, 

że występuje przeciw małżeństwu 

chrześcijańskiemu i chce opanować 

wychowanie publiczne, że dąży do 

tego, aby szkoła była bezreligijna, 

państwo było bezreligijne, instytucje 

społeczne były bez-religijne, że 

sprzymierzywszy się z komunistami i 

socjalistami, wywołuje zamieszanie i 

przewrót wszelakich stosunków; że 

zatem przeciw niej całą siłą trzeba 

się bronić i używać środków, w 

encyklice poleconych.” 

św. Józef Sebastian Pelczar 

„Masoneria. Jej istota, zasady, 

dążności, początki, rozwój, 

organizacja, ceremoniał i działanie” 

 

Wielu ludzi na samo wspomnienie o masonerii uśmiecha się pod nosem, uważając, że rola tego 

tajnego stowarzyszenia w świecie jest mocno przeceniana, lub, iż jest to po prostu teoria spiskowa 

wymyślona przez Kościół. Posłużę się tutaj pewną analogią: Szatan — będąc źródłem wszelkiego 

zła — nie pragnie, aby ludzie w niego wierzyli, wręcz przeciwnie, woli pozostać w ukryciu i — 

niczym złodziej — skuteczniej wykonywać swoją pracę. Podobnie masoneria. Lepiej dla masonów 

jest, kiedy na ich temat krążą nierealne teorie spiskowe czy półprawdy, pozwala to masonom w 

łatwiejszy sposób ośmieszać ludzi, którzy zwracają uwagę, że problem był i wciąż jest poważny... 

https://www.magnapolonia.org/szatan-panuje-przez-masonskie-sekty/
https://www.magnapolonia.org/szatan-panuje-przez-masonskie-sekty/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/encyklika-humanum-genus-o-sekcie-masonskiej-papiez-leon-xiii/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/encyklika-humanum-genus-o-sekcie-masonskiej-papiez-leon-xiii/
https://sklep.magnapolonia.org/produkt/encyklika-humanum-genus-o-sekcie-masonskiej-papiez-leon-xiii/


 

https://pch24.pl/wrogowie-czystosci-czego-nie-
wiedza-o-dziewictwie/ 

 

 

https://pch24.pl/dziewictwo-emanujace-piekno-
odzwierciedlajace-boski-majestat/

 

https://pch24.pl/wrogowie-czystosci-czego-nie-wiedza-o-dziewictwie/
https://pch24.pl/wrogowie-czystosci-czego-nie-wiedza-o-dziewictwie/
https://pch24.pl/dziewictwo-emanujace-piekno-odzwierciedlajace-boski-majestat/
https://pch24.pl/dziewictwo-emanujace-piekno-odzwierciedlajace-boski-majestat/
https://pch24.pl/dziewictwo-emanujace-piekno-odzwierciedlajace-boski-majestat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Afganistan bez kapłana.  
Do Rzymu został ewakuowany ostatni misjonarz                    
O. Giovanni Scalese oraz pięć sióstr zakonnych.  

 
 

Ewakuacja nie była łatwa ponieważ większość dzieci, którymi siostry 
opiekowały się w jedynym w tym kraju ośrodku, porusza się na 
wózkach inwalidzkich, a niektóre transportowane były na noszach. 
Obecnie sytuacja Kościoła w Afganistanie musi zostać teraz 
zrewidowana i przemyślana. Stolica Apostolska, obecna była w tym 
kraju dzięki księdzu mieszkającemu na terenie ambasady Włoch, który 
odpowiadał za miejscową wspólnotę katolików. W ambasadzie była też 
jedyna kaplica w Kabulu. Taki stan rzeczy trwał od lat 20. ubiegłego 
wieku i zawsze w tym czasie był w stolicy obecny jakiś kapłan. 
Dramatyczne wydarzenia ostatnich dni zaprzepaściły tę obecność. 
Musimy jednak pamiętać, że Afganistan zawsze był państwem 
wyznaniowym, w którym dominował islam, a obecność katolickich 
kapłanów i sióstr zakonnych była na wpół ukryta i bardzo dyskretna. 
Nie mogli publicznie ewangelizować, mogli jedynie podejmować 
dyskretne działania związane z takimi wyzwaniami jak służba zdrowia, 
edukacja, działalność charytatywna, którą do końca prowadziły 
Misjonarki Miłości“. https://pch24.pl/afganistan-ewakuowano-ostatnich-misjonarzy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com (sspiehs3)) 

https://pch24.pl/afganistan-ewakuowano-ostatnich-misjonarzy/


I.     Pisma dla Polek i Polaków: 
Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy? 
1. Pismo do pracodawcy – zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki – pobierz 

Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)? 

2. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz 

Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)? 

3. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testowanie) – pobierz 

Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli? 
4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz 

Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)? 

5. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – przekroczenie uprawnień (działalność gospodarcza) – pobierz 

Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli? 
6. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia) – pobierz 

Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli? 
7. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testy) – pobierz 

Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej 

8. Moje pismo wysłane do Rzecznika Praw Obywatelskich – pobierz 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń 
9. Moje piismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – pobierz 

Została(e)ś ukarany(a) grzywną za brak maseczki i nie pomogła Twoja linia obrony przed sądem I instancji? 

10. Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021 – pobierz 

Została(e)ś zmuszony do szczepienia przez lekarza? 
11. Lekarz – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk – pobierz 

Twoje dziecko jest zmuszane w szkole do noszenia maseczki lub dezynfekowania rąk? 

12. Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa – pobierz 

Pielęgniarka podała Ci szczepionkę? 
13. Pielęgniarka – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk – pobierz 

Pracodawca, pomimo Twojej odmowy nadal każe Ci nosić maseczkę? 
14. Skarga do PIP maseczki – pobierz 

Dyrekcja Twojej szkoły chce ponownie zamknąć szkołę? 
15. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz 

Pismo do dyrektora szkoły wraz z odmową uczestniczenia w eksperymencie medycznym oraz odmową przetwarzania danych osobowych w  celach innych niż dydaktyczne 

16. Pismo do dyrektora szkoły – pobierz 

Wniosek o umożliwienie nauki stacjonarnej uczniom klas II-VII dyrekcji Twojej szkoły, która chce ponownie “zamknąć” szkołę 

17. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz 

Brak zgody na kontynuowanie eksperymentu socjologicznego oraz medycznego w nadchodzącym roku szkolnym na dzieciach 

18. Pismo – brak zgody – pobierz 

Sprzeciw Rodziców do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji 
19. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz 

Sprzeciw fundacji/stowarzyszeń do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji 
20. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz 

 

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie 
21. Pismo – pobierz 

Sprzeciw rodzica przeciwko promowaniu szczepień do dyrektora szkoły 
22. Pismo rodzica do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz 

Sprzeciw nauczyciela wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie 

23. Pismo dla nauczyciela – pobierz 

II.    Materiały i dokumenty źródłowe: 
1. Pismo PIP z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczepień oraz testów 

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. II Wydz. Karny, Sygn. akt: II W 155/21 

https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/01_pracodawca_zapytanie_oraz_odmowa_noszenia_maseczki.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/02_sprzeciw_od_wyroku_nakazowego_za_brak_maseczki-wzor.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/03_zawiadomienie_pop_przestepstwa_zmuszanie_do_eksperymentu_medycznego_test.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/04_zawiadomienie_pop_przestepstwa_zmuszanie_do_eksperymentu_med_szczepionka.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/05_zawiadomienie_o_pop_przest%C4%99pstwa_przekroczenie_upr_dzialalnosc_gosp.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/pielegniarka_zawiadomienie_brak_zgody-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/pracodawcy_zawiadomienie_test_PIP-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/gp-rpo.pdf
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/gp-mrips.pdf
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/apelacja_od_wyroku_zaocznego-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/lekarz_zawiadomienie_brak_zgody-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/maseczki_pismo_dyrektor_szkoly_zapytanie_oraz_odmowa-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/pielegniarka_zawiadomienie_brak_zgody-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/skarga_pip_maseczki-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/zamykanie_szkol_pismo_dyrektor_zapytanie-pismo.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/odmowa%20szczepienia_pismo_dyr_szkoly.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/nauka-stacjonarna.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/petycja-do-wlodarzy-miasta.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/pismo-do-szkoly-02.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/pismo-do-szkoly-01.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/24082021/sprzeciw.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/Rodzice_sprzeciw_przeciwko_promowaniu_szczepien_dyr_szkoly.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/Nauczyciele_sprzeciw_przeciwko_promowaniu_szczepien_do_dyr_szkoly.docx
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/01_pismo_pip_szczepienia_testy.pdf
https://www.naszkobior.pl/pliki/16042021/postanowienie_sr_mm.pdf


3. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień w wojsku (MON) 

4. Kim jest Sir John Bell? 

5. Analiza ograniczenia praw i wolności według Konstytucji w stanach nadzwyczajnych 

6. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

7. Dr. Witczak – analiza zasadnosci szczepienia dzieci 

8. Europejska Agencja Leków – warunkowe dopuszczenie 

9. Fundacja Tesli – 21.07.26 – Wniosek o udzielenie Informacji publicznej – Siemianowice Śląskie 

10. Fundacja Tesli – Zatrucie CO2 i niedotlenienie – prawo 

11. Interpelacja do Parlamentu UE w spr szczepienia dzieci 

12. Konwencja Biomedyczna 1996 r. 

13. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 

14. List Sir S.Stevens – pozew angielskiego lekarza w sprawie Covid-19 

15. Maski niebezpieczne dla zdrowia – Hiszpania 

16. Minister Zdrowia – list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko  o id-19 w szkołach 

17. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły 

18. Odpowiedź MZ na wniosek PSNLiN w sprawie eksperymentu na dzieciach 

19. Ogłoszenie Włoskiej Agencji Leków 

20. Opracowanie – dezynfekcja 

21. Opracowanie – maski, styczeń 2021 

22. Ordo Medicus – szczepienia dzieci 

23. PSNLiN 

24. Raport – Etat w sieci 2.0, FEZiP – zdalne nauczanie 

25. Rozporządzenie zawieszajace działalność szkół 

26. Rozporządzenie uprawniajace dyrektorów szkół do zawieszenia zajęć 

27. Szkodliwość szczepionek 

28. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – odpowiedź na petycję Stowarzyszenia Tesli 

29. Wyciąg z prawa farmaceutycznego 

30. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych – formularz alternatywny 

31. Opinia prawna dot. szczepień przeciw  o id-19 

32. Kodeks Norymberski – eksperyment medyczny 

33. Nakłanianie do szczepienia przeciwko  o id-19, a odpowiedzialność prawna 

35. Pismo do Prezydenta Krakowa od mieszkańców  

 

III.    Linki i odnośniki źródłowe: 
 1. Film z Sir Johnem Bell’em fragment – polskie napisy 

https://www.youtube.com/watch?v=EVevtot6qY8 

 2. Film z Sir Johnem Bell’em – dłuższy fragment (jęz. ang) 

https://www.bitchute.com/video/sFzgUJ0smqQF/ 

 3. Kim jest Sir John Bell? 

https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-

think-life-will-be-normal-spring-3031650 

4. Raport  D  o braku skuteczności maseczek 

https://politywatory.wordpress.com/2021/03/14/cdc-w-swoim-najnowszym-raporcie-oficjalnie-potwierdza-ze-maseczki-nie-

dzialaja/?preview=true&fbclid=IwAR0vIU8fgcFARH6k7l773Dk22MyYXSI0IkmO7Bq6bD9hZePIpLCSJmcflAM 

5. Kodeks pracy 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf 

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf 

7. Artykuł opisujący 100 badań nt. „skuteczności i bezpieczeństwa masek” 

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-

prawda/?fbclid=IwAR3OaOoaCD8IO7r3PaNzgnhgp5YfuqVyPM28a2WNdQnysILaDWbCDIy6nYo 

8.  o to jest dwutlenek węgla (ditlenek węgla) oraz jego wpływ na ludzki organizm? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla 
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https://mamopracuj.pl/ile-czasu-dzieci-moga-spedzac-przed-monitorem-komputer 

https://medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/sites/medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/files/tabele.pdf 

9. Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i dyrektora szkoły – analiza prokuratora: 

https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-2165.pdf 

 10. Mainstream pisze, że 40 % dzieci oddycha źle i jest to szkodliwe dla nich: 

https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi,jak-oddychac-w-maseczce–rady-lekarki,artykul,14770208.html 

 11. Artykuł o szczepieniu dzieci: 

https://www.dw.com/pl/szczepienie-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-przeciwko-covid-19-argumenty-za-i-przeciw/a-57713862 

12. Dlaczego szczepionka nie może być stosowana u dzieci? 

https://ec.europa.eu/poland/sites/default/files/docs/news/9_dlaczego_szczepionka_nie_moze_byc_stosowana_u_dzieci_ponizej_16_roku_zycia.pdf 

13. Interpelacja w sprawie szczepienia dzieci:  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000038_PL.html 

14. Chronologia działań UE 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210211STO97615/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue-w-2021-r 

15. 51,5 % populacji UE zostało zaszczepione co najmniej jedną dawką, wykaz szczepionek: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_pl 

16. Zatwierdzenie szczepionki dzieci 12-15 lat 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456 

https://www.medexpress.pl/europejska-agencja-lekow-zatwierdzila-szczepionke-pfizer-dla-dzieci-w-wieku-12-15-lat/81811 

17. Procedura warunkowa i zawieszenie przepisów dot GMO 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245 

18. Co to jest warunkowe dopuszczenie szczepionki? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390 

19. Plan badania szczepionki na dzieciach: 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/paediatric-medicines/paediatric-investigation-plans#accelerated-

procedure-for-covid-19-treatments-and-vaccines-section 

20. Procedura planu badania na dzieciach 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/paediatric-medicines/paediatric-requirements-marketing-authorisation-

applications 

21. EMA – plan badań na dzieciach 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-procedure-paediatric-investigation-plan-compliance-

verification-european-medicines_en.pdf 

22. Artykuł Gazeta Prawna – wątpliwości w sprawie szczepienia dzieci: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8196184,koronawirus-szczepienie-dzieci-rekomendacje-mz-

who.html?fbclid=IwAR0b3Y2KLvwrc6ewVx9jRVip75O3P-0qWyq3veahpiHEFT5VcQMMr4urCos 

23. Adres do zgłoszenia naruszenia danych osobowych RODO: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233 

24. Analiza eksperymentu na dzieciach Dr Paweł Witczak: 

PROREMEDIUM 

25. Włoska Agencja Farmakologiczna ogłosiła alternatywną metodę leczenia  OVID-19: 

https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-

19?fbclid=IwAR07bS4NuwKM0L7tKVbfcUkxecV7C9jZSnTu7zpsAz6qKzmEDOBflb0ItvU 

26. Rozporządzenie o warunkowym dopuszczeniu szczepionek do obrotu: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi-67597026 

 Pisma zostały opracowane m.in. przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź oraz przez stowarzyszenia i fundacje, które działają 

na rzecz Polski, m.in. NIE DLA ZDALNEGO NAUCZANIA – OPOLE, BRZESKA WATAHA GŁOSU OBYWATELSKIEGO, WATAHY, POLSKA 

SIŁA JAWORZNO, OGÓLNOPOLSKI STRAJK DZIECI DO SZKÓŁ, WOLNA POLSKA OPOLE, itd.! 

  

____________________ 

Potrzebujesz dostępu do poprzednich, wcześniej opracowanych pism? Kliknij: tutaj 

____________________ 

 hcesz pomóc? 

Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj 
 
https://naszkobior.pl/pisma/
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 https://pch24.pl/lubelscy-radni-

utrzymali-sprzeciw-wobec-promowania-lgbt-odrzucono-

wniosek-opozycji/ 

  USA: gubernator Teksasu przeciwko przymusowi szczepień. 

Apeluje do władz centralnych https://pch24.pl/520361-2/ 
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Foto Galeria: https://gmina.rabka.pl/main/galerie_zdjec/idg:1114 
Dbanie o teren po rabczańskiej synagodze: W świadomości młodych 
mieszkańców Rabki brak śladów na temat rabczańskiej społeczności 
żydowskiej. http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/dbanie-o-teren-po-rabczanskiej-synagodze/  
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W XIX w. tutejsza gmina żydowska liczyła już prawie 270 osób.  oraz większą 
popularność wśród wyznawców religii mojżeszowej zyskiwały też rabczańskie 
ośrodki uzdrowiskowe, napędzając tym samym całą ówczesną gospodarkę. Taki 
obrót rzeczy przyczynił się w znacznej mierze do powstania kolonii dla dzieci 
żydowskich fundacji im. Marii Fränklowej. Istniało kilka pensjonatów prowadzonych 
przez Żydów, mimo to żaden nie był uposażony w jadłodajnię koszerną, co było 
utrudnieniem dla licznych żydowskich kuracjuszy. W 1872 r. pisano: „Inaczej, rzecz 
się ma ze starozakonnymi. (…) Dał się im już uczuć w tym roku rzeczywisty brak 
koszernego mięsa, a głównie osobnej dla nich traktyerni.  i więc, z wielką zkądinąd 
trudnością, zmuszeni byli żywić się głównie potrawami mącznemi, jarzynami i 
nabiałem, a zatem żywić się za skąpo – co przy innych anti-higienicznych ich 
nawyknieniach, nie mało wpływało na zauważane u nich nieraz za powolne i 
słabsze, niźby być mogło, leczebne działanie wód tutejszych”. W tym miejscu należy 
nadmienić, że w owym czasie rabczańska społeczność żydowska posiadała 
własnego rzeźnika (szojcheta) w osobie Tybingera. Głównym zajęciem miejscowych 
Żydów było rzemiosło, handel i prowadzenie wyszynków. Ich domeną były karczmy, 
sklepy bławatne, magle, farbiarnie, piekarnie. W przeciwieństwie do pozostałych 
mieszkańców nie trudnili się uprawą ziemi. Od początku osiedlenia się Żydów w 
Rabce aż do lat rozpoczęcia II wojny światowej społeczeństwo żydowskie rozwijało 
się bardzo dynamicznie. Na tej podstawie można wnioskować o dobrych warunkach 
panujących w ówczesnym mieście oraz o szybkim przystosowaniu do panujących 
tam warunków. Najbogatszym Żydem w okresie międzywojennym był Freundlich, 
posiadający na rynku rozlewnię piwa, która później została przekształcona w 
mleczarnię. Według mieszkańców Rabki miejscowi Żydzi nie byli ortodoksyjni. Przed 
wojną ludność żydowska mieszkała w okolicach rynku. Wyglądem nie wyróżniała się 
od reszty mieszkańców. Rabczańscy Żydzi nie nosili tradycyjnych, żydowskich 



strojów, nakryć głowy, ani charakterystycznego zarostu. Jednakże obraz typowego 
Żyda nie był obcy mieszkańcom Rabki, gdyż ortodoksyjni Żydzi byli częstymi 
bywalcami rabczańskich uzdrowisk. Według spisu z 1931 r. w powiecie nowotarskim 
mieszkało 2571 osób pochodzenia żydowskiego, przy czym w samej Rabce żyło ich 
450. Liczba Żydów w Rabce wzrosła po roku 1939 r. do ok. 1,5 tys., ze względu na 
migracje ludności żydowskiej z większych miast. Uciekinierzy mieli nadzieję, że w 
mniejszych miejscowościach w nie tak dużym stopniu będą narażeni na represje 
okupanta. Do końca marca 1941 r. przybyło do Rabki 880 Żydów z Krakowa i innych 
okolic. Na jesieni 1939 r. Niemcy utworzyli w Rabce Judenrat, którego zadaniem 
miała być współpraca z administracją okupacyjną i wdrażanie jej zarządzeń. Rada 
Żydowska miała zostać utworzona z 12 żydowskich mężczyzn, którzy cieszyli się 
powszechnym uznaniem i szacunkiem. Na czele Judenratu stanął Freundlich, 
wspomniany już właściciel rozlewni piwa. Pierwszym zadaniem Judenratu stało 
się oznakowanie ludności żydowskiej Gwiazdą Dawida, a także umieszczenie tego 
znaku na prowadzonych przez nią zakładach, sklepach itd. Żydom zakazano 
posługiwania się językiem hebrajskim. Uczniów żydowskich usunięto ze wszystkich 
szkół. Wprowadzono przymus pracy dla Żydów w wieku od 14 do 60 roku życia. 
Wykorzystywano ich do pracy przy odśnieżaniu, usuwaniu gruzów, pracy w 
tartakach, kamieniołomach, budowie dróg czy melioracji. Dokonano spisu ludności 
żydowskiej z podziałem na płeć, grupy wiekowe oraz zawody. 

W 1940 r. Niemcy utworzyli w Rabce Szkołę Dowódców Policji Bezpieczeństwa i 
Służby Bezpieczeństwa. Dnia 20 maja1942 r. 40 wybranych Żydów zostało 
zamordowanych, dnia następnego ten sam los spotkał 160 osób. Była to pierwsza 
masowa egzekucja w powiecie nowotarskim. W dniu 15 sierpnia 1942 r. w trzech 
willach zlokalizowanych przy dzisiejszej ulicy Poniatowskiego zorganizowano obóz 
pracy. W obozie przebywało około 100 Żydów, których praca polegała na 
budowaniu dróg oraz rozbudowie Szkoły Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa. W dniach 28–30 sierpnia 1942 r. 200 osób zostało wysłanych do 
obozów pracy, natomiast część Żydów wywieziono do niemieckiego nazistowskiego 
obozu zagłady w Bełżcu. W czasie likwidacji obozu, część więźniów rozstrzelano, a 
część wywieziono do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w 
Płaszowie. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/818-rabka-zdroj/99-historia-spolecznosci/137913-historia-spolecznosci 

http://partyzanciakpodhale.pl/attachments/328_NAPAD%20NA%20SIEROCINIEC%20W%20RABCE%201946.pdf  Nota bibliograficzna: 

 Kowalczyk K., Społeczność żydowska dziewiętnastowiecznej Rabki, [w:] Rabka Juliana Zubrzyckiego, red. K. Kowalczyk, G. Moskal, M. Rapta, Rabka-Zdrój 2012 

 Kowalczyk K., Społeczność żydowska XIX-wiecznej Rabki, „Historia Rabki”, 1.05.2009 [online] https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/spoecznosc-zydowska-xix-

wiecznej-rabki.html [dostęp: 10.06.2014]. 

 Moskal G., Rapta M., Tupta W., Mroczne sekrety willi „Tereska”, Rabka-Zdrój 2008. 

 Rabka, [w:] The Encyclopaedia of Jewish Life Before and During Holocaust, t. 2, red. Spector S., Wigoder G., New York 2001, s. 1043. 
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Gdy idziemy poprzez świat https://youtu.be/HJwNe8cmWKA 

❤ ✽❤  Gdy szukasz Boga popatrz na 

kwiaty ❤ ✽❤  https://youtu.be/ypBT-FU07lw 
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    Życie Jezusa | Official Movie Full HD 

 JEZUS cały film polski lektor - YouTube

 
 

 Dzieje Apostolskie cz 1 PL 

 Podziemny Kosciol w Chinach 

 

 

https://youtu.be/Po00QlBLMT0 

 

https://youtu.be/v65fxAoLXQo 

 

 

https://youtu.be/hJMikjd-I4M 

 

 

 

https://youtu.be/cH-wdcJQqdM 

https://youtu.be/JQEJtVfo0jM 
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https://www.google.com/search?q=Jerozolima:+ze+%C5%9Aciany+P%C5%82aczu+usuni%C4%99to+modlitewne+kartki&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=2ahUKEwjs7tazo9vyAhXF3KQKHb00BqoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=848#imgrc=xv-wKjs-Y6cvTM 

 https://misyjne.pl/przerwa-artykul/dlaczego-ojcze-nasz-wideo/ 

 https://opoka.news/budapeszt-adoracja-i-meczennicy-eucharystii-w-centrum-kongresu 

 

https://pch24.pl/na-bakier-z-etyka-wbrew-ludzkiej-godnosci-
paryskie-targi-dzieci/

 

Jerozolima: ze Ściany 

Płaczu usunięto 

modlitewne kartki 

 

 

Za program 

VIP trzeba 

było już 

zapłacić 59 

tysięcy euro.  

I tak niemal o 

połowę taniej, 

niż w przypadku 

kliniki z Toronto 

z Kanady, która 

brała po 100 

tys. euro. 
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https://www.fronda.pl/a/opilowac-katolikow-zlikwidowac-
szpitale-dorobek-campusu-polska,166192.html  

 https://www.fronda.pl/a/to-sie-nie-dzieje-
pracownicy-mc-donalds-przekladaja-burgera-na-podlodze-a-ser-do-
kanapki-wycieraja-o-podeszwe-wideo,166220.html 

 
https://paradyzja.com/najzdrowsze-dzieci-bez-zadnej-dawki/
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https://paradyzja.com/cdc-falszuje-dokumenty/ 

  

(Fot. Pixabay)                          

https://pch24.pl/australia-protesty-wobec-prob-legalizacji-eutanazji-w-
queensland/

 

https://www.onet.pl/informacje/historiaor

g/byla-krolowa-zaledwie-dziewiec-dni-

tragiczna-historia-jane-

grey/tr7r9lf,30bc1058 
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(fot. IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Forum) 

 

 

 

 
 

https://pch24.pl/slowacy-mowia-nie-

segregacji-sanitarnej-tylko-33-tys-osob-

zarejestrowanych-na-spotkania-z-papiezem/ 

 

Przyjdźcie do mnie wszyscy, 

którzy ZASZCZEPIENI 

jesteście... (sic!) || Komentarz 

PCh24 https://youtu.be/kSm_k-mV-Bw 

 

 

 

https://pch24.pl/kamerun-

znow-zostal-porwany-ksiadz-

winni-separatysci-badz-

islamisci/ 

 

 

 

 

https://dorzeczy.pl/opinie/1964

72/pospieszalski-czas-skonczyc-

te-psychoze-i-wrocic-do-

normalnosci.html 

 

 

 

 

 

https://nczas.com/2021/08/31/toksyczne-

skladniki-w-szprycy-naukowiec-ujawnia-

szokujace-fakty/ 
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https://pch24.pl/nie-boja-sie-

pandemii-bo-wierza-w-zycie-

wieczne-gubernator-chwali-

mieszkancow-missisipi/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.magnapolonia.org/z

-sowieckiego-raju-do-meksyku/ 

 

 

 

 

 

 

Godzina policyjna od 20 do 5 rano; należy pozostać w domu –

 wychodzimy tylko do pracy, sklepu, lub lekarza; w sklepie nie można 

czytać etykiet produktów i sprawdzać składu; za nielegalne 

przekroczenie granicy stanu 7.700 $ kary i sześć miesięcy więzienia;  

zamknięte lotniska; restauracje, siłownie, kina; możesz wyjść raz dziennie na 1 godzinę 

na ćwiczenia, ale w promieniu 5 km; możesz zarejestrować tylko jedną osobę, która 

może cię odwiedzić, wtedy już z nikim innym się nie może spotkać (test na kumpli); 

zgromadzenia (?) tylko do dwóch osób; „przywileje” dla zaszczepionych (niecałe 15% 

Australijczyków) – zgromadzenia do 5 osób i jedna dodatkowa godzina na ćwiczenia; 

maski – wszędzie, z wyjątkiem, gdy ćwiczysz. https://dorzeczy.pl/swiat/197126/australia-nie-peka.html 

 

 

 

 

 

 

 

          Australia 

https://www.onet.pl/informacje/onetw

iadomosci/chiny-15-wiezowcow-

zniknelo-w-45-sekund-osiedle-zawalilo-

sie-wideo/ncc48ex,79cfc278 
https://twitter.com/i/status/1431327193314074629 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magnapolonia.org/w-

kamerunie-separatysci-porwali-

ksiedza/ 
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Jak informuje portal rp.pl uczelnia West Virginia Wesleyan College zlokalizowana w Buckhannon (Wirginia Zachodnia) poinformowała, że obciąży niezaszczepionych studentów dodatkową opłatą w 

wysokości 750 dolarów za semestr jesienny – informuje AP. Uczelnia z Buckhannon poinformowała także, że studenci, którzy pojawią się na kampusie, a u których test na COVID-19 da wynik 

pozytywny, będą obciążani opłatą […]  https://www.magnapolonia.org/kategoria/wiadomosci/swiat/

 

 

Jak donosi portal medianarodwoe.com izraelski resort zdrowia informuje o 5140 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia mówi, że rozważane są nowe 

ograniczenia, ale nie lockdown. Ostatnio w Izraelu odnotowano ponad 5 tys. przypadków SARS-CoV-2, gdy 14 lutego zdiagnozowano 5190 infekcji tym wirusem. Izrael jest gotowy na 

ponowne restrykcje, ale nie pełne zamknięcie. Skok zachorowań nastąpił, gdy szef […] https://www.magnapolonia.org/kategoria/wiadomosci/swiat/
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USA: biskup z Virginii mówi „nie” transpłciowości, 
uważając ją za „błędne teorie” 

 

 

Unsplash:Sharon McCutcheon) 

Biskup diecezji Arlington w stanie Virginia – Michael Burbridge ogłosił list pasterski, w którym wypowiedział się stanowczo przeciw 
transpłciowości, uważając ją za „błędne teorie”. Tekst tego dokumentu zamieścił 31 sierpnia dziennik „Washington Examiner”, 
nazywając go „Katechezą dotyczącą [natury] człowieka i ideologii gender”. 

„Nasza kultura jest świadkiem rosnącej liczby osób, które przeciwstawiają własną tożsamość swojej płci 

biologicznej. Próby społecznego zaakceptowania tego rodzaju roszczeń już przyniosły skutki w postaci 

potężnych wstrząsów społecznych i prawnych oraz w systemie opieki społecznej” – napisał biskup. 

Zauważył, że „nikt nie jest «transpłciowy», a osoby, które tak uważają, mogą mieć kłopoty z 

wyrażeniem własnych uczuć, przeżywać chaos, albo błędnie wierzyć, że stały się kimś «innym»”. 

Zapewnił, że Kościół nie uczy tego, że ci, którzy przeżywają dysforię płciową [cierpienie odczuwane przez 

osobę, uważającą, że jej tożsamość płciowa nie zgadza się z tą, którą przypisano jej w chwili urodzenia – 

KAI] lub związane z tym zamieszanie, są niemoralni lub źli. Dlatego też rozmawiając z ludźmi, głoszącymi 

tę swoją „tożsamość transpłciową”, bardzo ważne jest słuchanie i staranie się zrozumienia ich 

doświadczeń. „Muszą oni wiedzieć, że są kochani i cenieni przez słuchacza” – głosi list pasterski. 

Jego autor wezwał też rodziców, aby ”zwrócili uwagę na niebezpieczne ideologie i ich wpływ [na dzieci]”, 

głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Jeśli dzieci są pozostawione bez opieki i mają 

nieograniczony dostęp do internetu, wówczas bardzo szybko może zostać zaprzepaszczony cały wasz 

wysiłek wychowawczy i cały wasz dobry przykład” – ostrzegł biskup. 

Na zakończenie zaznaczył: „Bardziej niż czegokolwiek innego Kościół pragnie, abyście dzieciom 

przynieśli miłość samego Jezusa. Nie można jej oddzielić od prawdy, dotyczącej stworzenia człowieka na 

Obraz Boga. (…) Kościół jest po to, aby wam w tym pomagać i towarzyszyć, abyście mogli poznać piękno 

ciała i duszy, którym Bóg was obdarzył”. https://pch24.pl/usa-biskup-z-virginii-mowi-nie-transplciowosci-uwazajac-ja-za-bledne-teorie/
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Dobre myśli i motu proprio papieża Franciszka || 
Kultura tak! https://pch24.tv/dobre-mysli-i-motu-proprio-papieza-franciszka-kultura-tak/  

 

Wyłącz TELEWIZOR i poznaj PRAWDZIWE piękno || 
Kultura, tak! https://pch24.tv/wylacz-telewizor-i-poznaj-prawdziwe-piekno-kultura-tak/ 

 

LEWANDOWSKI w TĘCZOWEJ opasce na ramieniu?! 
Czy kapitan rozumie problem? || Komentarz PCh24 
https://pch24.tv/lewandowski-w-teczowej-opasce-na-ramieniu-czy-kapitan-rozumie-problem-komentarz-pch24/

 

Europa SUPERPAŃSTWEM? Dla Polski skończy się to 
TRAGICZNIE! || Ordo Iuris. W imię zasad https://pch24.tv/europa-

superpanstwem-dla-polski-skonczy-sie-to-tragicznie-ordo-iuris-w-imie-zasad/ 

 

PIEŚNI ŚW. MAKSYMILIANA. Niezwykłe widowisko! 
ZOBACZ! https://pch24.tv/piesni-sw-maksymiliana-niezwykle-widowisko-zobacz/ 
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Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w środę, że wraz z kryzysem 

uchodźczym z Afganistanu „znów stało się realne”, że migracja może zniszczyć 

tożsamość kulturalną Europy i przynieść takie zagrożenia jak terroryzm. 

Viktor Orban ostrzegł, że przyjmowanie migrantów może „zniszczyć tożsamość kulturalną Europy. Moim zdaniem (w 2015 r.) przybyło do Europy wiele 
niebezpiecznych osób, co może doprowadzić do terroryzmu i licznych problemów społecznych, a nie jesteśmy przygotowani do stawienia czoła tym nowym 
wyzwaniom”. 

Mówił o tym na Forum Strategicznym w Bledzie w Słowenii, w którym biorą udział m.in. szef Paramentu Europejskiego David Sassoli, a także szereg 
przywódców krajów europejskich, w tym prezydenci Serbii i Chorwacji Aleksandar Vuczić i Andrej Plenković czy premier Słowenii Janez Jansza. 
Przewidziany jest także udział polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. 

Viktor Orban wyraził przekonanie, że aby rozwiązać problem demograficzny w starzejącej się Europie, „nie potrzebujemy nowo przybyłych zamiast naszych 
własnych mieszkańców”. Według niego jeśli zostaną zaproszone do Europy osoby spoza kontynentu, zmieni to jej tożsamość kulturową. 

„Niektóre kraje się z tym godzą, ale Węgry do nich nie należą” – oznajmił. 

W jego opinii pomocą w rozwiązaniu sytuacji demograficznej może być natomiast „tradycyjna, chrześcijańska polityka rodzinna”. 

Zaznaczył, że spory dotyczące migracji doprowadziły w Europie do podziałów i „wciąż nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć tego pęknięcia”. 

Forum w Bledzie odbywa się od 2006 r., a jego organizatorami są rząd Słowenii i słoweński think-tank Centre for European Perspective. W tym roku hasłem 
przewodnim Bled Strategic Forum jest przyszłość Europy, a dyskusje z udziałem szefów państw i rządów oraz instytucji międzynarodowych poświęcone będą 
podziałom między Zachodem a Wschodem, promowaniu zachodnich wartości w multilateralnym świecie oraz rozszerzeniu UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/v

-orban-migracja-z-afganistanu-moze-

zniszczyc-tozsamosc-europy/ 

 

                     https://www.youtube.com/51552530-2f7e-4267-af73-10db49fa19a5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKSAS ZAKAZAŁ ZABIJANIA NIENARODZONYCH DZIECI OD MOMENTU BICIA SERCA 
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https://www.youtube.com/51552530-2f7e-4267-af73-10db49fa19a5
https://www.radiomaryja.pl/informacje/teksas-zakazal-zabijania-nienarodzonych-dzieci-od-momentu-bicia-serca/


 

 

 

 

 

 
SZTORM - NAJSZYBSZY KUNDEL ŚWIATA [2009] [Cały 
Film Po Polsku] [Film Familijny] [Polski Lektor] 
https://youtu.be/5d-AQPKVMYk

 

 

NIEBO CZY ZIEMIA (2001) | Cały 

film Lektor PL | Co wybierze 

nienarodzony jeszcze Milo? 
https://youtu.be/DsvSzu4G5mw 

MÓJ PRZYJACIEL SMITTY [2012] 

[Cały Film Po Polsku] [Film 

Familijny / Dla Dzieci] [ Polski 

Lektor ] https://youtu.be/ay0YclYwl8w 

 

 

https://youtu.be/5d-AQPKVMYk
https://youtu.be/5d-AQPKVMYk
https://youtu.be/DsvSzu4G5mw
https://youtu.be/ay0YclYwl8w


Królowa Elżbieta ma polskie korzenie? "Jest córką 
Jerzego VI, który był synem Jerzego V, który... 
Kazimierza Jagiellończyka"     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                https://www.plotek.pl/plotek/7,154063,27520272,krolowa-elzbieta-ii-ma-polskie-korzenie-drzewo-genealogiczne.html 

               
 

 
 

 

 

 Źródło: Newspix.pl / TEDI  

Portal wPolityce poinformował, że 10 sierpnia Podkomisja Smoleńska, na czele 
której stoi Antoni Macierewicz, przyjęła końcowy, blisko 300-stronnicowy raport 
ze swoich prac. Dokument, którego publikację były szef MON zapowiadał od wielu 
miesięcy, został przyjęty w głębokiej tajemnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.wprost.pl/polityk

a/10486451/katastrofa-

smolenska-raport-podkomisji-

antoniego-macierewicza-co-

zawiera.html 
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@RealJamesWoods Twitter.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić czy w Kabulu faktycznie znajdują się psy wymagające ratunku czy też jest to sposób na 
wyciągnięcie pieniędzy od naiwnych. Do tematu wrócimy.  https://niezalezna.pl/409644-psy-amerykanskiego-wojska-
pozostawione-w-afganistanie-te-zdjecia-poruszyly-wielu

 

 

 

Z Rzymu | Wiadomości i komentarze na temat 
Kościoła katolickiego (fromrome.info)

 

https://www.fromrome.info/
 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiado

mosci/7,114883,27521540,fundacja

-icad-pomagala-w-ewakuacji-

afganczykow-teraz-chce-ich.html 
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Aby oglądać zaaktualizuj swoją przeglądarkę.  o musimy zrobić aby pokonać globalistów - Brat Alexis Bugnolo z Rzymu.                                 
https://www.cda.pl/video/8268443f6   https://ebd.cda.pl/620x368/8268443f6  

 
 

https://www.globalresearch.ca/ 
Wszystkie artykuły Badania naukowe na 51 tematach, aktywowane 
rozwijane menu „Przetłumaczone przez witrynę” na stronie głównej. 
 
Odwiedź nas i śledź nas na Instagramie pod 
adresem @crg_globalresearch. 

 

Szczepionka:  https://www.globalresearch.ca/never-has-vaccine-harmed-so-many/5754623 

https://www.globalresearch.ca/global-research-vs-online-censorship-help-us-reach-new-readers/5736128 

https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-are-lying-to-you-the-people-to-the-populations-they-purportedly-serve/5750650 

 

 

(fot. Pixabay) 

https://pch24.pl/australia-lockdownowy-terror-nabiera-rozmachu-wladze-twierdza-ze-to-wina-obywateli-poniewaz-ci-nie-chca-sie-szczepic/

 

Co musimy zrobić aby pokonać 

globalistów - Brat Alexis Bugnolo z Rzymu 

Konrad Stachnio. Polecam wartościowy 

wywiad z zakonnikiem Alexis Bugnolo z 

Rzymu. Jeżeli dasz sobie podać eliksyr, 

niemal na pewno szybciej zakończysz życie. 
https://rumble.com/vlrrou-co-musimy-zrobi-aby-pokona-globalistw-brat-alexis-bugnolo-z-rzymu.html 
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Strażacy protestują 
przeciw przymusowi 
szczepień. Namiot na 
dachu remizy i strajk 
głodowy                                              

https://nczas.com/2021/09/01/strazacy-protestuja-przeciw-przymusowi-

szczepien-namiot-na-dachu-remizy-i-strajk-glodowy/ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tablice protestu strażaka. 

 / fot. screen YT 

Uczeń i pieniądze za zaszprycowanie/Fot. Pixabay (kolaż) 

https://nczas.com/2021/09/0

1/szkola-zaplaci-najbardziej-

wyszprycowanym-klasom-

tylko-szczepienia-moga-nas-

uratowac-jest-kontra-

internautow/ 

 
Szczepionka  

- zdjęcie ilustracyjne. 

 / foto: Pexels 

https://nczas.com/2021/09/0

2/covidowy-amok-w-nowym-

jorku-w-kazdej-szkole-bedzie-

punkt-szprycowania/ 

 

 

 

„Młodość nie 

zwalnia z 

myślenia”. 
https://youtu.be/R6XuTYwvf9Y 
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Talibowie masowo mordują kobiety. (Pixabay)

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/stowarzyszenie-

rodzice-chronia-dzieci-sprzeciwia-sie-szczepieniom-oraz-

promocji-szczepien-w-szkolach/ 

 

Komentarz Tygodnia: Bunt 

Winstona https://youtu.be/i2YXGXJucVk 

 

 

https://www.magnapolonia.org/pedofil-

molestujacy-polskie-dziecko-w-norwegii-

pozostaje-bezkarny/ 

 

 

 https://www.o2.pl/informacje/talibowie-przeczesuja-strony-dla-

doroslych-tworza-liste-smierci-

6678915797982048a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo

&utm_campaign=o2-push 

 

 

 

 

https://pch24.pl/matka-osmiorga-po-raz-kolejny-w-

areszcie-walczy-przeciw-covidowej-opresji-w-

kanadzie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misyjne.pl/przerwa-

artykul/afryka-na-dwoch-kolkach/ 
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Kłopoty z pamięcią, bóle mięśni i stawów. Po cichu 
wykańcza organizm młodych kobiet 

 horoba Hashimoto to najczęściej występujący rodzaj zapalenia tarczycy. Przy tym schorzeniu 
układ odpornościowy, zamiast chronić organizm przed infekcjami, powoduje stan zapalny swoich 
własnych tkanek. Mimo tego, że przyczyny rozwoju tej choroby nie są do końca wyjaśnione, to 

pewne jest to, że jej występowanie ma związek z tarczycą. 

Objawy choroby Hashimoto niekiedy pojawiają się u osób skarżących się na niewydolność lub nadczynność tarczycy, 

a czasem są związane z powiększeniem tarczycy. Schorzenie to atakuje najczęściej kobiety w średnim wieku ok. 40-

50 lat, rzadziej młodsze. Do czynników ryzyka możemy zaliczyć uwarunkowanie genetyczne lub obniżoną odporność 

organizmu, której powodem jest ciągły stres i przemęczenie. 

Zobacz też: Test na Hashimoto. Wykonasz go w domu 

Wiele osób chorych na Hashimoto często nie zdają sobie sprawy z obecności tej choroby, ponieważ na początku może przebiegać 

bez charakterystycznych symptomów. W bardziej zaawansowanym stadium dochodzi do powiększenia tarczycy, powstania wola 

lub do zaniku tarczycy, czyli niedoczynności tego gruczołu. 

Stan zapalny tarczycy może objawiać się zmęczeniem, sennością, problemami z 
koncentracją i zapamiętywaniem, huśtawkami nastojów, marznięciem ciała, szorstkością i 
suchością skóry, wypadaniem włosów, zbyt obfitymi miesiączkami, bólami mięśni i 
stawów, zbyt wysokim stężeniem cholesterolu lub przybraniem na wadze. Tego rodzaju 

symptomy mogą świadczyć o tym, że Hashimoto jest powiązane z tarczycą. 

Hashimoto może powodować zaburzenie cyklu owulacyjnego kobiety, co czasem prowadzi do problemu z zajściem w ciążę lub 

poronienia. W przypadku wystąpienia objawów, które mogą sugerować chorobę Hashimoto, konieczna jest konsultacja z 

endokrynologiem, który zleci specjalistyczne badania biochemiczne. Mają one na celu zbadanie poziomu hormonu przysadki 

mózgowej (THS) odpowiadającej za pracę tarczycy. 

Przy Hashimoto bardzo ważną rolę odgrywa 
odpowiednia dieta. Zalecane jest żywność zawierającej 
goitrogeny - substancje, które wspomagają układ 
odpornościowy. Do takich produktów możemy zaliczyć 
m.in. brukselkę, brokuły, brzoskwinie, truskawki, 
szpinak, bataty, siemię lniane, kapustę pekińską 
chrzan, ziarna zbóż oraz banany. Wskazane jest 
również jedzenie białka, które występuje w mięsie i 
jajkach. Unikać należy alkoholu, cukrów prostych, 

gotowanych wędlin, kawy, pomidorów, papryki i ryżu.   

https://www.o2.pl/zdrowie/klopoty-z-pamiecia-bole-miesni-i-stawow-po-cichu-wykancza-organizm-mlodych-kobiet-6678896608729217a
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