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Takie są najbardziej toksyczne owoce i warzywa                 
na świecie. One są szczególnie niebezpieczne                     
- nowy raport EWG                                                                                                                         

[lista - 24.10.21] 

 

Nowy raport EWG wskazuje listę owoców i warzyw, które charakteryzują się największym stężeniem 
pestycydów. Amerykańska organizacja propagujący zdrowy tryb życia - Environmental Working Group 
(EWG) przygotowała raport dotyczący najbardziej toksycznych produktów spożywczych. W najnowszym 
raporcie skupiono się na warzywach i owocach. Owoce i warzywa zostały zbadane pod kątem zawartości 
pestycydów. Które warzywa i owoce są najbardziej toksyczne? Oto ranking EWG - lista najbardziej 
toksycznych warzyw i owoców dostępnych w sklepach. Aneta Żurek Które warzywa i owoce są najbardziej 
toksyczne? Owoce i warzywa są źródłem wielu cennych witamin i składników mineralnych, jednak mogą 
również zawierać szkodliwe pestycydy. Raport EWG wskazuje listę najbardziej niebezpiecznych owoców i 
warzyw. Oto najbardziej toksyczne owoce i warzywa - sprawdź je wszystkie w naszej galerii. 
Na pierwszym miejscu rankingu najbardziej toksycznych produktów spożywczych znalazły się truskawki. 
Podczas badań w jednej próbce tych owoców wykryto aż 20 różnych pestycydów. Produkty 
zanieczyszczone pestycydami mogą być szkodliwe dla zdrowia. Nie oznacza to, że należy przestać je 
spożywać, jeśli jednak jest taka możliwość, dobrze szukać ich przede wszystkim w sklepach z żywnością 
ekologiczną oraz jak najstaranniej myć. Oto lista toksycznych owoców i warzyw, które według raportu EWG 
są najbardziej szkodliwe - szczegóły w poniższej galerii.                                                                                              

https://pomorska.pl/takie-sa-najbardziej-toksyczne-owoce-i-warzywa-na-swiecie-one-sa-szczegolnie-niebezpieczne-nowy-raport-ewg-lista-241021/ar/c1-15866235 
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1. Truskawka               2. Szpinak 

        fot. Lucyna Nenow 
3. Jarmuż                            4. Nektaryny 

fot. pixabay.com  fot. Lucyna Nenow 

5. Jabłka                             6. Winogrona 
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7. Brzoskwinie               8. Czereśnia 
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9. Gruszki                    10. Pomidory 

        fot. Aneta Żurekf 
11. Seler naciowy             12. Ziemniaki 
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13. Pomidory Koktajlowe      14. Papryka 
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15. Sałata                          16. Ogórek 
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17. Borówki Amerykańskie       18.Śliwki 

fot. Oskar Nowak fot. Oskar Nowak 
19. Papryka                  20. Fasola Szparagowa 
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21. Pomidory Koktajlowe       
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1. Prof. Kuna w Polsacie. 2. Leczenie uzależnienia od alkoholu. 3.  https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu 
 

https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu


To jest HIT! Profesor Kuna w Polsacie: Ludzie BĘDĄ SIĘ ZARAŻAĆ POMIMO 
SZCZEPIEŃ! Lockdown ZABIŁ naszą odporność! [WIDEO] - https://wolnosc.tv/to-jest-hit-profesor-

kuna-w-polsacie-ludzie-beda-sie-zarazac-pomimo-sczepien-lockdown-zabil-nasza-odpornosc-wideo/ 

    

– Mam świadomość, że jeżeli osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną i politykę 
zdrowotną używa tak mocnych słów, to niestety wywołuje to lęk. I mogę powiedzieć, 
że takie słowa zabijają. Dlatego, że lęk wiąże się bardzo silnie z gwałtownym 
spadkiem odporności i sprzyja rozwojowi infekcji. Myślę, że bardzo wiele sytuacji, z 
którymi mamy teraz do czynienia i ponownie sytuacja, że pacjenci się zarażają 
pomimo szczepień, związana jest po prostu z lękiem, z brakiem ekspozycji na 
różnego rodzaju wirusy i bakterie w ciągu roku w czasie lockdownu. 

– Teraz mamy osłabioną odporność i nie ma siły – będziemy się zarażać. Mamy 
setki miliardów wirusów, setki miliardów bakterii, z którymi nasze organizmy sobie 
naprawdę znakomicie radzą – dodaje profesor Kuna. 

– Testy są czasochłonne, niezmiernie kosztowne a tak naprawdę, cóż one nam 
dają? Proszę zobaczyć: Izrael – wszczepienie ponad 80 procent. Islandia 95 
procent. A liczba nowych zakażeń jest większa, niż była wtedy, kiedy ludzie nie byli 
zaszczepieni – mówi dalej prof. Kuna. 

Czytelnik25 października 2021 
A po co szczepić wszystkie dzieci jeżeli według oficjalnych danych najmłodsza osoba jaka zmarła na Covid miała 32 lata? 

https://www.gov.pl/web/gis/udzial-procentowy-grup-wiekowych-w-ogolnej-liczbie-zgonow-z-powodu-covid-19 
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 byly uzalezniony - 2021.10.19 - Palilem papierosy /20 dziennie. Pytanie :po co pale i co to mi daje??? Doszedlem do 
wniosku ,ze glupota.Szkodze zdrowiu ,wydaje pieniadze,zasmiecam srodowisko !!! Czyli idiota!! Papierosy rzucilem natychmiast 
,w ciagu sekundy i nie pale juz 53 lata. Pilem alkohol systematycznie ,a w pewnym momencie b. duzo ,/skutek problemow w 
malzenstwie/ 2 but.0.7 wodki dziennie ,nie bedac pijanym!!! Ktoregos dnia ,gdy wychylalem kolejna malpke ,syn spytal:                              
Tato ,czy Ty musisz pic???? Napoczeta butelke wyrzucilem i od tamtej pory ,nie wzialem alkoholu do ust.W kazdej postaci / 17 
lat/. Mam dalej dobry humor,potrafie sie bawic,barek w domu jest pelny/dla gosci/. Jak się chce ,to można,,,trzeba tylko mieć 
szacunek ,przed samym sobą!!!! https://www.fronda.pl/a/leczenie-uzaleznienia-od-alkoholu,168280.html 
Leczenie uzależnienia od alkoholu: Mechanizm uzależnienia, czy to od alkoholu, narkotyków, czy nikotyny i hazardu, zawsze 
wygląda w podobny sposób. Osoba uzależniona stopniowo przekracza pewne granice. Niezauważalnie dla siebie coraz bardziej 
uzależnia się od używki, aż w końcu nie jest w stanie bez niej normalnie funkcjonować. Uzależnianie się od alkoholu może trwać 
całymi miesiącami, a nawet latami, w zależności od tego, jaki kto ma organizm. Dlatego też wychodzenie z uzależnienia nie może 
trwać tydzień czy dwa. Należy naszykować się na to, że leczenie alkoholika potrwać może nawet 2 lata. Podstawowym celem 
leczenia jest uwolnienie się od konieczności sięgania po alkohol w sytuacjach stresujących i nerwowych, ale nie tylko. Jak 
wygląda leczenie uzależnienia od alkoholu w praktyce? Jak wygląda rozwój choroby alkoholowej? Choroba alkoholowa jest 
podstępna i destrukcyjna. Niszczy życie zarówno osoby, która jest uzależniona od alkoholu, jak i osób z jej najbliższego otoczenia, 
które często nazywane są współuzależnionymi. Problem ten dotyka i mężczyzn i kobiety, choć częściej alkoholikami są jednak 
panowie. Nie jest tak, że pije tylko margines społeczny. Często z alkoholizmem mamy do czynienia wśród dobrze sytuowanych, 
młodych ludzi czy tych piastujących wysokie stanowiska w korporacjach i instytucjach. Osoba uzależniona od alkoholu musi 
uświadomić sobie, że ma problem i wyrazić chęć pozbycia się go, zanim trafi do ośrodka leczenia uzależnień. Nie można jej 
zmusić do leczenia, dopóki swoim zachowaniem nie naraża innych osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Alkoholizm 
postępuje stopniowo, w różnym tempie wciągając w uzależnienie dane osoby, które dotyka. Początkowo doświadczają one 
niemal niezauważalnych sygnałów utraty kontroli nad swoim picie. Sięgają po alkohol coraz częściej, w wielu różnych sytuacjach, 
także i po to, by odreagować codzienny stres. W efekcie piją nie tylko na imprezach, ale i bez okazji, a niekiedy też samotnie. 
Kończy się to całkowitym załamaniem się życia alkoholika, w różnych jego aspektach. Czas trwania poszczególnych etapów 
choroby alkoholowej może być różny, w zależności od uwarunkowań dotyczących konkretnej osoby. Jedni są bardziej podatni na 
popadanie w uzależnienia, a inni muszą przez dłuższy czas nadużywać napojów wyskokowych, by odczuć uzależnienie i efekty 
odstawienne, przy pozostawaniu w abstynencji choćby przez kilka dni. Leczenie w ośrodku zamkniętym: Jeśli choroba 
alkoholowa daje się już mocno we znaki, a chory zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, można mu pomóc w zamkniętym ośrodku 
leczenia uzależnień. Przy pierwszym kontakcie z nim pacjent jest diagnozowany przez znajdujących się w nim lekarzy oraz 
terapeutów. Na podstawie diagnozy stanu chorego poczynionej przez lekarza, można zaplanować leczenie alkoholizmu. 
Najczęściej takie leczenie prowadzone jest w zamkniętym ośrodku odwykowym, gdzie organizowany jest detoks alkoholowy. 
Detoksykacja musi uwzględniać to, w jakim ogólnym stanie zdrowotnym znajduje się chory. Jak pracuje jego układ krążenia, 
układ oddechowy czy jak wypadają badania neurologiczne w jego przypadku. Detoks to inaczej odtrucie alkoholowe, czyli 
oczyszczenie organizmu alkoholika z alkoholu i toksyn, które nagromadziły się w nim w wyniku nadmiernego spożywania 
alkoholu. Podczas przeprowadzania detoksu alkoholowego możliwe jest wystąpienie u pacjenta zespołu abstynencyjnego, który 
przejawia się w bólach głowy, drżeniu kończyn, złym samopoczuciu, występowaniu lęków i tym podobnych. Jeśli pacjent 
odbywający w ośrodku leczenia uzależnień odwyk alkoholowy zgłasza takie skutki uboczne detoksu, mogą one być łagodzone 
poprzez leczenie farmakologiczne. Ich zniwelowanie wspiera wytrwanie w terapii. Proces prowadzący do odtruwania organizmu 
z toksycznych substancji i alkoholu może potrwać nawet kilkanaście dni. Później w programach terapeutycznych stosowana jest 
terapia behawioralna poznawcza. Łączona jest psychoterapia indywidualna z terapią grupową, gdzie w grupie wsparcia łatwiej 
jest alkoholikom utrzymać postanowienie o abstynencji. Terapeuci moderują takie grupy i ułatwiają uczestnikom otworzenie się 
na terapię. Dzięki pozostawaniu chorego w zamkniętym ośrodku można skutecznie odgrodzić go od życia zewnętrznego i 
czyhających tam na niego różnych pokus. W szczególności w pierwszym etapie leczenia i odwyku jest to bardzo ważne i 
pożądane. Podstawowe cele leczenia alkoholizmu: W ośrodkach terapii uzależnień alkoholizm uznawany jest za chorobę, 
podobnie jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) stoi na stanowisku, że uzależnienie od alkoholu jest jednostką chorobową. 
Pacjenci znajdujący się w takich centrach leczenia uzależnień są pod stałą opieką ze strony personelu medycznego, terapeutów i 
personelu wspomagającego. Celem podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji przez 
pacjenta. Musi on uwolnić się od przemożnej potrzeby sięgania po alkohol za każdym razem, gdy dzieje się coś w jego życiu – w 
wyniku stresu, obniżonego nastroju lub wręcz przeciwnie, w sytuacjach pozytywnych, radosnych dla uczczenia ważnych chwil. 
Jednak abstynencja alkoholika nie jest jedynym celem podejmowanej terapii (sprawdź także https://medjol.pl/leczenie/alkoholizmu). 
Terapeuci dążą przy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu do tego, by poprawiła się kondycja zdrowotna ich 
podopiecznych. Chodzi tu o poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego. Pracują z alkoholikami tak, by ci nauczyli się 
rozwiązywania problemów emocjonalnych, społecznych i osobistych bez konieczności picia alkoholu. Muszą sobie uświadomić, 
że uzależnienie nie prowadzi do niczego dobrego, a chwilowe zapomnienie o problemach przepłacają kacem – fizycznym i 
emocjonalnym. Do niedawna ośrodki leczenia uzależnień dążyły głównie do tego, żeby pacjent kończący terapię zachowywał 
całkowitą abstynencję, ale obecnie dopuszczalne są i inne standardy leczenia tego uzależnienia. Choć abstynencja jest 
najbardziej zalecanym efektem leczenia, to jednak dopuszczalne są inne programy terapeutyczne ukierunkowane na 
ograniczenie spożywania alkoholu oraz redukcję szkód, jakie powoduje picie wysokoprocentowych trunków w nadmiernych 
ilościach. 
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UM Krakowa chce usunąć pomnik Kaznodziei 
Narodu! „To zamach na dziedzictwo narodowe” 
 

 (Fot. PCh24.pl/MA)

 

Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego 
konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym. Postawiony w 2001 roku na Placu 
Marii Magdaleny pomnik, autorstwa krakowskiego artysty, prof. Czesława Dźwigaja, upamiętnia wybitną 
postać Kaznodziei zasłużonego dla polskiej nauki, kultury i życia religijnego, a zarazem mocno związanego z 
Krakowem. Warto przypomnieć, że Ksiądz Piotr Skarga studiował na Akademii Krakowskiej, był inicjatorem 
powstawania kolegiów jezuickich na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz pierwszym rektorem 
Akademii Wileńskiej. Pełnił również funkcję kaznodziei na dworze Zygmunta III Wazy. W historii naszej 
Ojczyzny Ksiądz Piotr Skarga zapisał się jako wielki patriota oraz niestrudzony obrońca Kościoła i Ojczyzny. 
Wyrazem uznania jego postawy i świętości życia jest trwający obecnie proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
Księdza Piotra Skargi. Zachowanie obecności w przestrzeni publicznej Krakowa tak ważnej w dziejach Polski 
Postaci powinno być patriotycznym obowiązkiem nie tylko władz miasta, mającego wyjątkowe znaczenie 
dla naszego dziedzictwa narodowego, ale każdego Polaka i mieszkańca Krakowa. Mając na uwadze dorobek 
Księdza Piotra Skargi, apelujemy do władz miasta Krakowa o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika, 
stojącego naprzeciw świątyni, w której spoczywają Jego doczesne szczątki. Powstaje więc uzasadniona 
obawa, że pomysłowi usunięcia pomnika Księdza Piotra Skargi nie przyświeca inna myśl, niż tylko niszczenie 
miejsc upamiętniających polskich patriotów i osób zasłużonych dla cywilizacji chrześcijańskiej i Kościoła 
Katolickiego. Zaniepokojeni takimi działaniami władz miasta wyrażamy swój stanowczy  sprzeciw wobec 
decyzji urzędników, które niepotrzebnie dzielą społeczność królewskiego Krakowa i całej Polski. Apelujemy 
też do wszystkich, którym bliskie są ideały miłości Kościoła i Ojczyzny o wyrażenie swojego sprzeciwu i 
włączenie się w społeczną akcję obrony obecności miejsca upamiętniającego Postać tak ważną dla 
kształtowania religijnych i patriotycznych postaw wielu pokoleń Polaków.  https://pch24.pl/oswiadczenie-stowarzyszenia-

kultury-chrzescijanskiej-im-ksiedza-piotra-skargi-w-sprawie-planu-usuniecia-przez-wladze-krakowa-pomnika-ksiedza-piotra-skargi/ 
 

Kraków, 25 października AD 2021 
 

Zielony nieład po krakowsku. 
Urzędnicy chcą usunąć 
pomnik ks. Skargi i w jego 
miejsce… posadzić drzewo! 
https://pch24.pl/zielony-nielad-po-krakowsku-urzednicy-
chca-usunac-pomnik-ks-skargi-i-w-jego-miejsce-posadzic-
drzewo/ 

 

 

Mając na uwadze dorobek Księdza Piotra 
Skargi, apelujemy do władz miasta Krakowa 
o porzucenie koncepcji usunięcia pomnika, 
stojącego naprzeciw świątyni, w której 
spoczywają Jego doczesne szczątki – czytamy 
w oświadczeniu Stowarzyszenia Kultury 
Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi w 
sprawie planu usunięcia przez władze 
Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi. 
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FOT. YOUTUBE   KAI  2021-10-24 
Wydrukuj ten teks t 

Nowa Błogosławiona! To studentka i narzeczona. 
Sandra Sabattini urodziła się 18 sierpnia 1961 w miejscowości Riccione koło Rimini. W wieku 12 lat 

poznała miejscowego kapłana ks. Oreste Benziego – założyciela Stowarzyszenia Jana XXIII, który 

miał odtąd odgrywać ważną rolę w jej życiu. Już w dwa lata później wzięła udział w wyprawie w 

Dolomity grupy dorosłych wraz z osobami z ciężkim upośledzeniem. Po powrocie napisała w swym 

dzienniczku z całą stanowczością, że nigdy nie opuści tych ludzi. Codzienna Adoracja, medytacje i 

czytanie Psalmów. Posługiwała chorym, niepełnosprawnym i narkomanom, którymi zajmowało się 

Stowarzyszenie założone przez ks. Benzieg. Na uniwersytecie w Bolonii studiowała medycynę . 

Marzyła, aby jako lekarka móc wyjechać na misje do Afryki. Zaręczyny: W Bolonii poznała nieco 

starszego od siebie Guido Rossiego, z którym się zaręczyła i oboje zamierzali się pobrać. Jako 

osoby blisko związane z Kościołem postanowili przeżyć okres narzeczeństwa w czystości, co nie 

było łatwą decyzją w warunkach panującego wokół rozluźnienia obyczajów. Śmierć: Sandrę, 

idącą ze swym narzeczonym na doroczne spotkanie Stowarzyszenia w Bolonii, potrącił samochód. 

Nieprzytomną młodą kobietę, z ciężkimi obrażeniami przewieziono natychmiast do szpitala, gdzie 

zapadła w śpiączkę, z której już się nie wybudziła. Beatyfikacja 24 października 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Video -  https://youtu.be/9ceXwVItglM 

Beatificazione -  https://youtu.be/CEenVuZzxOM 
- https://bonito.pl/k-1841267-sandra-sabattini-historia-swietej-narzeczonej   

  
 
 

 

 

Błogosławiona Sandro 
Sabattini módl się za nami. 

https://misyjne.pl/mamy-nowa-blogoslawiona-to-studentka-i-narzeczona/
https://youtu.be/9ceXwVItglM
https://youtu.be/CEenVuZzxOM
https://bonito.pl/k-1841267-sandra-sabattini-historia-swietej-narzeczonej


 

Bł. Jan Wojciech Balicki.                                                                      
Kapłan, który może być wzorem. 
Urodził się w 1869 r. w Staromieściu pod Rzeszowem. Pochodził z religijnej rodziny dróżnika kolejowego. 
Był synem greko-kat Nicetasa Balickiego i jego rzymsko-kat żony Katarzyny. Zgodnie z wolą ojca został 
ochrzczony w Kościele greko-kat; także ówczesne prawo kościelne nakazywało wychowywanie chłopców w 
obrządku ojca. Ponieważ o tym przepisie dowiedział się dopiero w czasie studiów teologicznych, zwrócił się 
do Stolicy Apostolskiej o zgodę na święcenia w obrządku łacińskim. Został skierowany do pracy w parafiach. 
Szybko dał się poznać jako świetny kaznodzieja i cierpliwy spowiednik. Podjął studia teologiczne w Rzymie, 
zakończone doktoratem. W przemyskim seminarium wykładał teologię dogmatyczną. Jego posługa prof. 
była owiana duchem głębokiej wiary i umiłowaniem prawdy. Szukał mądrości Ducha Świętego. Po przejściu 
na emeryturę wiele czasu poświęcał na posługę spowiedzi. Jeszcze jako młody ksiądz założył Dom Opieki 
dla prostytutek - z tego powodu wielokrotnie rzucano na niego oszczerstwa. Po wkroczeniu do Przemyśla 
Sowietów w czasie II wojny światowej dom ten został zlikwidowany. Jan Balicki zmarł w Przemyślu w opinii 

świętości 15 marca 1948 r. Osobę ks. Balickiego dawał za wzór kapłanom kardynał Karol Wojtyła, który w 
1975 roku pisał o nim: "W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana 
diecezjalnego, w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje, niewierności oraz 
tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży może być 
przedstawiony jako model życia kapłańskiego. W osobie ks. Balickiego kapłani mogą znaleźć wzór, w jaki 
sposób połączyć działalność duszpasterską z codzienną kontemplacją tajemnicy Boga". 
Już jako Papież dokonał beatyfikacji ks. Balickiego w 2002, podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach. 
Powiedział m.in.: Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze 
otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy 
chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i 

pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski. Wspominając o tym, zwracam się do 
kapłanów i seminarzystów: proszę was, bracia, nie zapominajcie, że na was, szafarzach Bożego 
miłosierdzia, spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie, że sam Chrystus umacnia was 
obietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: "Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć 
się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla 
nich w sercu swoim" (Dzienniczek, 1521). https://www.fronda.pl/a/bl-jan-wojciech-balicki-kaplan-ktory-moze-byc-wzorem-1,168600.html

 

https://www.fronda.pl/a/bl-jan-wojciech-balicki-kaplan-ktory-moze-byc-wzorem-1,168600.html
https://www.fronda.pl/a/bl-jan-wojciech-balicki-kaplan-ktory-moze-byc-wzorem-1,168600.html


CORAZ BLIŻEJ PREMIERY FILMU „NĘDZARZ I MADAME” O ŚW. 
BRACIE ALBERCIE CHMIELOWSKIM 
 

 
fot. Jakub Grabowski/Fundacja Lux Veritatis 

Ostatnie szlify filmu „Nędzarz i Madame” będą miały miejsce w ciągu najbliższych dni. Właściwie możemy myśleć już o premierze.  

  

 
fot. Jakub Grabowski/Fundacja Lux Veritatis 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/coraz-blizej-premiery-filmu-nedzarz-i-madame-o-sw-bracie-albercie-chmielowskim/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/coraz-blizej-premiery-filmu-nedzarz-i-madame-o-sw-bracie-albercie-chmielowskim/


17 czerwca obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego,  powstańca styczniowego, 
opiekuna ludzi ubogich. Zakończył się już montaż obrazu poświęconego zakonnikowi filmu „Nędzarz i Madame”, 
którego twórcami są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz artyści z 
całej Polski. – Film „Nędzarz i Madame” jest już właściwie gotowy. Ostatnie szlify będą miały miejsce w ciągu 
najbliższych dni, ponieważ będziemy świadkami kolaudacji filmu. Właściwie możemy myśleć już o premierze. 
Sytuacja epidemiczna zmienia się z różną dynamiką i to nie pozostaje bez wpływu na sytuację kin. W przededniu Dnia 
Dziecka otwarto kina i wszyscy twórcy filmów spoglądają nie bez troski na warunki panujące w kinach, na frekwencję. 
Ważną okoliczność stanowi to, że w kolejce na wejście do kin czeka ponad 80 samych polskich filmów. Oznaczałoby 
to, że aby wszyscy mogli zaistnieć, musiałoby być przynajmniej 10 polskich premier miesięcznie. Zobaczymy, jak to 
wszystko będzie przebiegać – wyjaśnił Witold Ludwig. 

 
fot. Jakub Grabowski/Fundacja Lux Veritatis 

– Spiritus movens jest zespół wywodzący się z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Genius 

loci uczelni pozwolił powstać temu młodemu i twórczemu środowisku. Już za chwilę wyniki matur i rekrutacja. 

Może film „Nędzarz i Madame” stanie się także inspiracją dla młodych maturzystów, aby dołączyć do Wyższej 

Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dwoje wychowanków tej uczelni gra główne role – akcentował.    

Akcja filmu rozgrywa się w miejscach, w których żył brat Albert Chmielowski. Produkcja opowiada o duchowej drodze 
późniejszego świętego. 

– Odegrał on niesamowicie doniosłą rolę w historii duchowej dziejów Polski. Karol Wojtyła, młody aktor Teatru 

Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka, polonista, a później papież Jan Paweł II, powiedział, że w latach 

decydowania się do jego roli życiowej Adam Chmielowski odegrał rolę decydującą. To młody powstaniec 

styczniowy, który został kaleką w obliczu bitwy pod Małogoszczem. Później stanął u wrót dylematu, czy 

kontynuować poświęcenie się sztuce, czy podążać drogą innego piękna. Adam Chmielowski powoli na oczach 

swoich przyjaciół stawał się bratem Albertem. Odkrył piękno w obliczu drugiego człowieka. Sztuka malarska 

ustąpiła sztuce godnego życia. Naśladowanie Chrystusa staje się przykładem. Właśnie to chcielibyśmy pokazać w 

filmie „Nędzarz i Madame” – podkreślał reżyser filmu. 



 
fot. Jakub Grabowski/Fundacja Lux Veritatis 

Witold Ludwig podziękował osobom przekazującym swój 1 proc. podatku na Fundację „Nasza Przyszłość”, 

która wspiera prace nad filmem. Zaznaczył jednocześnie, że film „Nędzarz i Madame” powstał bez żadnych 

subwencji publicznych. – Instytucja powołana do wspierania kultury w dziedzinie kinematografii, czyli 

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, odmówiła wsparcia tego projektu z pewnych subiektywnych 

względów. (…) Przy potrzebnej dokumentacji do filmu pada pytanie o tzw. test Bechdel, który bada parytet 

udziału kobiet w filmach. Wprawdzie odpowiedź nie jest do końca brana pod uwagę, ale jesteśmy 

jednocześnie zmuszeni, by zadeklarować, że w filmie występuje ponad jedna kobieta, a dialog pomiędzy 

kobietami dotyczy problematyki płci żeńskiej. Genderyzm dotyka także tych sfer. Światłocień dotyczący 

powstawania kultury, finansowania lub jego braku, dotyczy zawsze produkcji katolickich – zwracał uwagę 

gość „Aktualności dnia”. Całą rozmowę z Witoldem Ludwigiem można odsłuchać [tutaj]. 

 

          
fot. Jakub Grabowski/Fundacja Lux Veritatis 

 

12 listopada: Nędzarz i Madame 
https://youtu.be/3AZFw8eOhQQ

 

https://youtu.be/E_timwqwH3s 
 
https://youtu.be/jGOj94G75nQ 
 
https://youtu.be/PxdXKmJXSbM 
 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/nedzarz-i-madame-wkrotce-premiera-filmu-o-sw-bracie-albercie/
https://youtu.be/3AZFw8eOhQQ
https://youtu.be/3AZFw8eOhQQ
https://youtu.be/E_timwqwH3s
https://youtu.be/jGOj94G75nQ
https://youtu.be/PxdXKmJXSbM
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Tischner: próba nadziei nadejdzie 
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                . , 15Ks. Józef Tischner: Co zrobić, kiedy przychodzi próba nadziei? (deon.pl) :56

 

Miłość w 
czasach 
niepokoju  

Nieznane oblicze ks. Józefa 
Tischnera 
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https://deon.pl/wiara/duchowosc/co-zrobic-kiedy-przychodzi-proba-nadziei-,1653761
https://wydawnictwowam.pl/prod.milosc-w-czasach-niepokoju.24373.htm?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
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https://wydawnictwowam.pl/prod.milosc-w-czasach-niepokoju.24373.htm?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
https://wydawnictwowam.pl/prod.milosc-w-czasach-niepokoju.24373.htm?sku=85265
https://wydawnictwowam.pl/prod.milosc-w-czasach-niepokoju.24373.htm?sku=85265


ks. Józef  Tischner  
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Nieznane słowa księdza Tischnera o miłości [ROZMOWA] 
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"Cierpiał wiele, ale oddawał Bogu swoje cierpienie". Tak 
wyglądały ostatnie msze ks. Tischnera 
 U H   ŚĆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

"On uczył ludzi dorastać do wielkich 
rzeczy. Myślę, że to jest główna oś tej 
książki. Pokazanie, że człowiek 
stworzony jest do wspaniałomyślności i 
przekraczania samego siebie" - mówi 
Joanna Podsadecka, redaktorka książki 
z niepublikowanymi fragmentami 
tekstów ks. Tischnera. 

Głęboka wiara i wielkie pytania ks. Józefa Tischnera. 
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Wiara to droga do prawdziwej wol       
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Sam mówił o sobie, że jest analfabetą jeśli chodzi o wiarę, 
analfabetą jeśli chodzi o miłość, a dawał ludziom tylko nadzieję. 

                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                 
          Nieznane słowa księdza Tischnera o miłości [ROZMOWA] (deon.pl) 
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 Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: 
Kościół katolicki potrzebuje pilnej ,,re-wojtylizacji''. 
W Europie szaleje dzisiaj cywilizacja śmierci. Także Polska nie jest wolna od przykładów najdzikszego barbarzyństwa; na ulice 
naszych miast wylewają się raz czarne, raz tęczowe marsze, jedne i drugie na sztandarach nosząc zdziczenie i grzech. Czy zgodzi 
się Ksiądz Profesor ze stwierdzeniem, że nauczanie św. Jana Pawła II jest takim prawdziwym światłem dla dzisiejszej Europy i 
Polski nurzających się coraz silniej w bezmiernych ciemnościach niewiary i nowego pogaństwa? 
To nauczanie było i bezsprzecznie pozostaje światłem w mroku i szansą na ocalenie przed samozagładą. Papieska diagnoza 
„kultury śmierci” jest po prostu przejmująco wnikliwa i adekwatna. Papież pokazywał, że sednem dramatu jest nie tylko i nie tyle 
obszar zjawisk, ale ich legalizacja dokonana w przestrzeni rzekomej demokracji. Czynnikiem sprawczym takiej sytuacji, w której 
„prawa reprodukcyjne” (jak to dzisiaj bezsensownie się określa) przeważają nad prawem do życia – absolutnie i dosłownie 
fundamentalnym prawem człowieka. tym czynnikiem jest zatem błąd antropologiczny. jest nim oderwanie wolności od prawdy i 
zamiana wolności w samowolę. A ta prowadzi do zagłady. Dlaczego człowiek nie godzi się przyjąć prawdy i uznać ja za 
ukierunkowanie wolności? Bo odrzucił Boga, żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dlatego, logicznie – trzeba ten proces odwrócić. 
Uznać prawo Boga do jego obecności w świecie, to sprawi, że pojęcie „godności” osoby ludzkiej zyska sens. A to zagwarantuje 
prawo do życia. Stąd w encyklice o życiu mamy Takie genialnie proste zdanie: „Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia 
godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię”. Tylko poważne przyjęcie tego zdania może być 
źródłem nadziei dla naszej cywilizacji. 
  
Siła Jana Pawła II tkwiła w wierności całej tradycji Kościoła. On przecież wydobywał tematy na wskroś ewangeliczne i je 
aktualizował. Niemniej, ta aktualizacja była niezwykle przenikliwa, bo osadzona w kairoi, czyli znakach czasu. Dlatego na 
przykład, wspomniane problemy kultury śmierci, św. Jan Paweł II osadza z jednej strony w perspektywie najgłębszej, bo 
zabójstwie Abla przez Kaina, ale z drugiej strony wskazuje na współczesne zrosty technologii, polityki, antropologii, etyki, 
teologii. Każdy element nauczania bioetycznego, czy może etyki życia jest ogromnie cenny. Podobnie z małżeństwem i teologią 
ciała, uznawaną na perłę w koronie nauczania papieskiego. Ale próbując precyzyjniej odpowiedzieć na Pańskie pytanie 
sięgnąłbym do listu pap. Benedykta XVI o przyczynach kryzysu w Kościele. Papież emeryt zwraca tam uwagę najpierw na kryzys 
moralności i teologii moralnej. Jego efektem było porzucenie obiektywnych podstaw moralności, zastąpienie ich rachunkiem 
utylitarnym. W efekcie prowadziło to między innymi do porzucenie doktryny o np. czynach wewnętrznie złych, czyli takich, 
których nie da się usprawiedliwić żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Otóż Jan Paweł II, dając światu „Veritatis splendor” dał 
nam wielką kartę wolności i odpowiedzialności. Przy czym swój wykład osadził w przestrzeni medytacji biblijnej, ale też – na 
równi – w przestrzeni racjonalnej argumentacji. To bezsprzecznie wielki wkład w próbę ratowania naszej kultury i w ogóle 
człowieka. W tym samym liście pap. Benedykt XVI zwraca uwagę na kryzys liturgii, Eucharystii i związany z tym kryzys żywej 
obecności Boga. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu nakreślił nam tryptyk teo-logiczny (celowo tak to akcentuję). 
Ukazał nam Boga odwiecznego, ale zaangażowanego w historię zbawienia, poprzez dzieło odkupienia, poprzez miłosierdzie, 
poprzez wysiłek przekonywania świata o grzechu. Papież był filozofem, ale na równi też (a może nade wszystko) był mistykiem. 
Otrzymaliśmy tryptyk niezwykle ciekawy. I rozpisywany na misterium Eucharystii tak wyraziście sprawowanej przez Jana Pawła II. 
Myślę, że to są tematy, które on nam zostawił jako priorytetowe – wykład o wolności i odpowiedzialności człowieka i wykład 
oraz doświadczenie miłości Boga do człowieka, ukonkretnione w Eucharystii. 
I na koniec pytanie o Kościół katolicki w Polsce. W popularnej publicystyce słyszy się często, że episkopat naszego kraju pozostaje 
wierny św. Janowi Pawłowi II głównie deklaratywnie, a za mało jest autentycznej i żywotnej recepcji jego nauczania i myśli. Czy 
to ocena zasadna, czy też raczej krzywdząca? A niezależnie od tego: czy dostrzega Ksiądz Profesor jakieś nowe możliwości dla 
przeszczepiania myśli papieża Polaka na nasz polski grunt wskutek ogłoszenia Karola Wojtyły Doktorem Kościoła? 
 
Powstrzymałbym się od oceny tylko i wyłącznie episkopatu, bo trzeba chyba z równą mocą odnieść tę ocenę do nas wszystkich. 
Nas, którzy mieniliśmy się pokoleniem JPII, a staliśmy się pokoleniem amnezji. Moi koledzy czy koleżanki oburzają się niekiedy, 
gdy przywołuję tekst Dariusza Karłowicza i Marka Cichockiego z „Teologii politycznej”, niedługo po śmierci Papieża. Wskazywali 
oni na to, że na przykład największe dzieła o Janie Pawle II powstały poza Polską (Buttiglione, Weigel, Lacomte, Dules). Teologia 
ciała jest możliwa do studiowania w Stanach, nie w Polsce (choć oczywiście są osoby i wykłady). A co dzieje się z realizacją 
papieskich wskazań, które nie straciły swojej aktualności, a dotyczą sfery życia społecznego, politycznego, ekonomicznego? Czy 
Pokoleniem JPII są ludzie, którzy maszerują w tęczowych bojówkach, ze znieważonym wizerunkiem Matki? Czy tym Pokoleniem 
są ludzie, którzy wcześniejsze zdanie uznają za przejaw hejtu? I takich pytań można stawiać więcej. Boję się niekiedy, czy zbyt 
wiele już nie utraciliśmy, czy jesteśmy w stanie podjąć na serio to dziedzictwo. Oby ta inicjatywa była takim impulsem. Mam 
nadzieję, ze tak się stanie. Mam nadzieję, że odrodzi się w nas świadomość tego, jak wiele zawdzięczmy Papieżowi, i jak bardzo 
potrzebujemy tego nauczyciela myślenia i świadka Boga w naszej rzeczywistości. https://www.fronda.pl/a/ks-prof-pawel-bortkiewicz-

kosciol-katolicki-potrzebuje-pilnej-re-wojtylizacji-1,168607.html

 

https://www.fronda.pl/a/ks-prof-pawel-bortkiewicz-kosciol-katolicki-potrzebuje-pilnej-re-wojtylizacji-1,168607.html
https://www.fronda.pl/a/ks-prof-pawel-bortkiewicz-kosciol-katolicki-potrzebuje-pilnej-re-wojtylizacji-1,168607.html
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Sojusz „katolików otwartych” z satanistami. 
To się musiało stać - https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/ 

Prezydent Joe Biden, czy Speaker Nancy Pelosi      bardzo             w Stanach Zjednoczonych. Oboje przedstawiani    

przez media jako                               oznacza              Ż     zgodne z zasadami wiary. W przypadku tych       

prominentnych                        trzeba       sobie pytanie, z jakimi zasadami i jakiej                          Zdajemy 

sobie            to mocne        ale wymienieni politycy w ostatnich            dali          do zrozumienia,           im   … 

           n   do          katolickiego... 

L             300 000                                                 U                                         ( F  )  
                                                                                   
Pro-                                                  U                                2013                                   
                                                                                            
                               U   –                                                                         – ostatnio mocno 
                                                                  /                                                     
                                                                                      

Metropolita San Francisco abp Salvatore Cordileone wezwał katolików do nowej „masowej i 
widocznej akcji antyaborcyjnej”, m.in do wysyłania „róż z modlitwą różańcową” do spikerki 
Kongresu Nancy Pelosi. Głosi ona publicznie, że jest katoliczką, a jednocześnie usilnie 
forsuje nowe przepisy sprzyjające przerywaniu ciąży. 

                                     F x                                                                      
                                                                                                             
                H  3755                                                            –                        

–                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                     –                                              
                                                                                                                     
                                                                           https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-
satanistami-to-sie-musialo-stac/ . Metropolita wzywa do modlitwy i postu o nawrócenie polityków, m.in. Nancy Pelosi - TV Republika                                          
Róża i różaniec dla Nancy Pelosi - Róża i różaniec - Instytut Benedykta XVI (benedictinstitute.org) 

 

'Satanic' holiday display at 
Michigan State Capitol - 
https://youtu.be/SgIJ_0m-bSY 
 
THE SATANIC AND EVIL ORIGINS OF 
CHRISTMAS - 
https://youtu.be/LzaHjMeTB6s 
 
Satanic Art: A Fight for Freedom - 
https://youtu.be/NrnW6-pjQa0 
 
What is Satanism? - 
https://youtu.be/ohGj3BnOVyg  
 
USA: Świątynia Sataniczna promuje 
aborcję jako ważny rytuał religijny i 
prawo do wolności wyznania - 
Polski serwis pro-life. Informacje 
ogólne, publikacje i materiały, 
newsy. (hli.org.pl) 
 
Satanizm - Satanizm – Wikipedia, 
wolna encyklopedia   
Lucyferianizm - Lucyferianizm – 
Wikipedia, wolna encyklopedia 

https://st3.depositphotos.com/14715994/33142/v/1600/depositphotos_331420772-stock-illustration-set-of-hand-drawn-satanic.jpg
https://st3.depositphotos.com/14715994/33142/v/1600/depositphotos_331420772-stock-illustration-set-of-hand-drawn-satanic.jpg
https://st3.depositphotos.com/14715994/33142/v/1600/depositphotos_331420772-stock-illustration-set-of-hand-drawn-satanic.jpg
https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/
https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/
https://pch24.pl/sojusz-katolikow-otwartych-z-satanistami-to-sie-musialo-stac/
https://tvrepublika.pl/Metropolita-San-Francisco-wzywa-do-modlitwy-i-postu-o-nawrocenie-politykow-m-in-Nancy-Pelosi,128247.html
https://benedictinstitute.org/rose-and-a-rosary/
https://youtu.be/SgIJ_0m-bSY
https://youtu.be/LzaHjMeTB6s
https://youtu.be/NrnW6-pjQa0
https://youtu.be/ohGj3BnOVyg
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satanizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satanizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyferianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyferianizm
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                                                                                                                             j 
Pelosi: zobowiąż się do odmawiania jednego różańca w tygodniu i postu w piątki dla jej nawrócenia serca.               
         "                         "                          a róża zostanie wysłana do niej jako symbol twojej modlitwy i postu 
za nią. 

– abp Salvatore J. Cordileone 
                                                 

Róża i różaniec - Instytut Benedykta XVI (benedictinstitute.org)
 

https://benedictinstitute.org/archbishop-calls-for-prayers-for-nancy-pelosi/
https://benedictinstitute.org/rose-and-a-rosary/
https://benedictinstitute.org/rose-and-a-rosary/


Ś                                  mainstream 

 Houston Chronicle pisze                                                                               
symbol szatana-                                                              Ochrony Dzieci! Biblia 
pisze: „Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. (13) Nie szczędź chłopcu karcenia; 
jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. (14) Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. 
”Ks. Przysłów 23. Czemu                                                                                  
                                                                                        … 

 Fox News donosi                 U               (                       )                            
                                                                            

                 Ś                                                                  …(Observer.com) 

 Ś                    F                       …                                   rpet(wg wkrg.com). 

Inna grupa zwana Satanic New Zealand                                                                                  
        (New Zealand Herald)                                                                                      
               … 

                                                                  „Podeszw dla Szatana”                    
                      Walpurgisnacht.                                                                  … 

                          M         M                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                         
                   - symbole trzech                                                                            U    
                    L V                                                                                        
                            L V                                          … 

                                                    …                                                       
                                                                                                          V     
                 … 

Jak wid                                                                                       /           /           
                                                                                                               
                                                                                                            
                                                                 

Satanizm w Anglii, Rosji i USA… 

H                                                                                      

Pedro Evangelou 42         L                                                                         
                                                               -                                          
                                                                                    (Daily Mail)               
                                                                                           v                       
                                                          

Stefano Brizzi  50                                                                               (Daily Mail). Gdy 
                                y o nazwie Crystal Meth Anonymous                                                  
                                                                                    -                          
                                                              

Aleksandr Kireev  17                                                                                          
                                       (RT.com) 

Chase Wall                                                                                                     
demona, Asmoday (Daily Mail) 

                                                                                                          
                           Ś                                                           L           (Daily Mail). 
Ś                           24         U              66           60                 V                         

https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/2017/04/05/swiatynia-szatana-probuje-wejsc-do-mainstream/
http://www.chron.com/news/houston-texas/texas/article/Satanic-Temple-billboard-in-Texas-town-speaks-out-11007768.php
http://www.foxnews.com/us/2017/03/20/irs-granted-satanic-cult-tax-exempt-status-in-10-days-report-says.html
http://observer.com/2017/03/satanic-temple-interview-human-blood-paintings-show-vincent-castiglia/
http://wkrg.com/2017/03/20/satanic-temple-of-west-florida-host-sock-drive-for-the-homeless/
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11825832
https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/2017/01/23/polowanie-na-czarownice-satanizm-w-anglii-rosji-i-usa/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4141728/Devil-worshipping-rapist-attacked-teenager-flat.html#ixzz4WVv8D7iX
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3913306/Stefano-Brizzi-guilty-murdering-PC-Gordon-Semple.html
https://www.rt.com/news/373766-teenager-killed-family-russia/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4122940/Man-beat-66-year-old-mother-unconscious-scrawled-demon-s-chest-black-ink.html#ixzz4WVvjzRbB
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4130702/Los-Angeles-Satanic-Temple-hosts-Black-Mass.html
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(do praktykowania satanizmu?) 
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Światowy Zakon Szatana odprawił „czarną mszę”. 
Wspierają protestujących i LGBT 

Szatan. Fot. ilustracyjne. Foto: Pixabay 
 

Wiadomość rozsyłana przez Światowy Zakon Szatana powinna zakończyć wątpliwości o to czy walka o życie poczęte ma wymiar 
duchowy czy nie. Ta demoniczna organizacja poparła protesty i środowiska LGBT w Polsce. 
Jej członkowie odprawili „czarną mszę”. Zrobili to po to, żeby – jak piszą – „udzielić wsparcia naszym przyjaciołom w Polsce, 
zarówno w społeczności satanistycznej, jak i LGBTQ +”. Na stronie internetowej organizacji, pojawiła się informacja, że 
odprawiona „msza” miała na celu wezwanie sił piekielnych, żeby wesprzeć walkę z obozem władzy w Polsce. 
Światowy Zakon Szatana uruchomił też zbiórki na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy w Warszawie czy innych 
podmiotów wspierających LGBT. Wcześniej na facebookowym profilu Światowego Zakonu Szatana pojawił się post z 
poparciem dla „strajku kobiet” w Polsce. Przyznano, że to „piękna i najbardziej satanistyczna akcja”. 
Światowy Zakon Szatana odprawił "czarną mszę". Wspierają protestujących i LGBT - NCZAS.COM 
Międzynarodowy kościół szatana odprawia czarne mszę za Polskę - Portal-polski.pl 

 

 

https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/category/swiatynia-szatana/
https://wiadomosciantyekumeniczne.wordpress.com/category/swiatynia-szatana/
https://nczas.com/2020/10/31/swiatowy-zakon-szatana-odprawil-czarna-msze-wspieraja-protestujacych-i-lgbt/
https://portal-polski.pl/czarne-msze-za-polske/1584/


Świątynia Sataniczna pozywa 

stan Teksas za wprowadzenie zakazu aborcji, co ma naruszać ich 

prawo do wolności religijnej - Świątynia Sataniczna pozywa stan Teksas za wprowadzenie zakazu aborcji, co ma naruszać 

ich prawo do wolności religijnej - Polski serwis pro-life. Informacje ogólne, publikacje i materiały, newsy. (hli.org.pl) 
 

USA: Świątynia Sataniczna 

promuje aborcję jako ważny rytuał religijny i prawo do wolności 

wyznania - USA: Świątynia Sataniczna promuje aborcję jako ważny rytuał religijny i prawo do wolności wyznania - Polski serwis pro-life. Informacje 

ogólne, publikacje i materiały, newsy. (hli.org.pl) 
 

KIM SĄ WSPÓŁCZEŚNI 
SATANIŚCI? – RECENZJA FILMU 
DOKUMENTALNEGO „AVE SATAN?”  
- Kim są współcześni sataniści? – recenzja filmu dokumentalnego „Ave Satan?” • IgiMag   
 
-  Video -  https://youtu.be/27RtJp-rhHk

 

https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/6224-swiatynia-sataniczna-pozywa-stan-teksas-za-wprowadzenie-zakazu-aborcji-co-ma-naruszac-ich-prawo-do-wolnosci-religijnej.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://www.hli.org.pl/pl/newsy/5180-usa-swiatynia-sataniczna-promuje-aborcje-jako-wazny-rytual-religijny-i-prawo-do-wolnosci-wyznania.html
https://igimag.pl/2019/12/kim-sa-wspolczesni-satanisci-recenzja-filmu-dokumentalnego-ave-satan/
https://youtu.be/27RtJp-rhHk
https://youtu.be/27RtJp-rhHk


Papież zwraca się do Polaków. Mówi o 

każdym poczętym dziecku. 
 

 
© PAP/EPA; Twitter Papież Franciszek podczas audiencji generalnej 

„Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte 

i nienaruszalne” - powiedział papież Franciszek do Polaków podczas środowej audiencji generalnej 

w Watykanie. Na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” poświęcił dzwony „Głos nienarodzonych”. 
CZYTAJ TAKŻE: Papież zawierzył naród polski opiece św. Jana Pawła II. Niecodzienna sytuacja podczas audiencji. 

Co zrobił chłopiec? WIDEO - https://twitter.com/i/status/1450856837255942156 

Papież zwraca się do Polaków. „Każde poczęte dziecko”. Na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” 

poświęciłem dzisiaj dzwony, noszące tytuł: „Głos nienarodzonych”, które zostaną przekazane 

do Ekwadoru i na Ukrainę - ogłosił papież, zwracając się do Polaków obecnych na audiencji 

w watykańskiej Auli Pawła VI. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji 

do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu 

Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde 

poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne - dodał Franciszek. 
https://twitter.com/rwatykanskie/status/1453284295246761985 

ZOBACZ NAGRANIA: 

https://twitter.com/tomaszsamolyk/status/1453327563279982592 

https://www.facebook.com/BractwoMalychStopek/videos/565172938074422/ 

CZYTAJ WIĘCEJ: Ustawa „Za życiem” prawie gotowa. Kiedy trafi do Sejmu? Jakie zmiany przewiduje? Wiceminister 

rodziny odpowiada 

„Tylko ta miłość ma moc…” 
W kolejnej katechezie na temat Listu świętego Pawła do Galatów papież zaznaczył, że przypomina się w nim 

wspólnocie pierwszych chrześcijan, by nie opierali swojej religijności tylko na obrzędach i przestrzeganiu 

nakazów tradycji. Niecodzienna sytuacja podczas audiencji z papieżem. WIDEO (wpolityce.pl)

 

https://wpolityce.pl/kosciol/570841-niecodzienna-sytuacja-podczas-audiencji-z-papiezem-wideo
https://wpolityce.pl/kosciol/570841-niecodzienna-sytuacja-podczas-audiencji-z-papiezem-wideo
https://twitter.com/i/status/1450856837255942156
https://twitter.com/rwatykanskie/status/1453284295246761985
https://twitter.com/tomaszsamolyk/status/1453327563279982592
https://www.facebook.com/BractwoMalychStopek/videos/565172938074422/
https://wpolityce.pl/polityka/571614-ustawa-za-zyciem-prawie-gotowa-jakie-zmiany-przewiduje
https://wpolityce.pl/polityka/571614-ustawa-za-zyciem-prawie-gotowa-jakie-zmiany-przewiduje
https://wpolityce.pl/kosciol/570841-niecodzienna-sytuacja-podczas-audiencji-z-papiezem-wideo
https://wpolityce.pl/kosciol/570841-niecodzienna-sytuacja-podczas-audiencji-z-papiezem-wideo


17-LATEK SPRZEDAŁ ŻONĘ MIESIĄC PO ŚLUBIE. 
KUPIŁ SOBIE TELEFON.  

 

WNUCZEK SKATOWAŁ SWOJĄ BABCIĘ. BIŁ, KOPAŁ, 
RZUCAŁ KRZESŁEM  

 

HORROR W DOMU OPIEKI. PIELĘGNIARKA 
PODERŻNĘŁA GARDŁA PACJENTOM.  

 
Gdańsk - POLAK-POTWÓR POĆWIARTOWAŁ SWOJĄ DZIEWCZYNĘ. "NIE RADZIŁA SOBIE". Więcej: https://www.planeta.pl/Kronika-

policyjna/Patryk-D.-pocwiartowal-swoja-dziewczyne.-Nie-radzila-sobie-26-10-2021 . Policja w Wuhan w Chinach poszukuje mężczyzny . 39-latek 
miał zabić nożem pięcioosobową rodzinę i dwójkę przypadkowych ludzi podczas ucieczki. Uciekając, skoczył z mostu. 39-latek zabił 

nożem siedem osób i skoczył do rzeki. Trwają poszukiwania (msn.com)  

 

W lipcu 17-latek ze stanu Orisa (Indie) 
poślubił, mieszkającą w sąsiedztwie, 24-
letnią dziewczynę. Jednak żona nie była 
kobietą marzeń, a dłuższe przebywanie w jej 
towarzystwie okazało się niezwykle 
męczące. W końcu nastolatek postanowił, 
że sprzeda 24-latkę innemu mężczyźnie. 
Kupił ją 55-latek, płacąc za nią 180 tysięcy 
indyjskich rupii, co jest równowartością 
około 9,5 tysiąca złotych. Więcej: 
https://www.planeta.pl/Kronika-
policyjna/17-latek-sprzedal-zone-miesiac-
po-slubie.-Kupil-sobie-telefon-25-10-2021 

Zbrodnia miejsce w Olchowcu (pow. biłgorajski). Jak 
przekazała lubelska policja, do szpitala trafiła 90-letnia 
kobieta z licznymi obrażeniami ciała, wskazującymi na 
pobicie. Zmarła. 
Więcej: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Lubelskie.-Wnuczek-skatowal-swoja-babcie.-Bil-
kopal-rzucal-krzeslem-20-10-2021 

 

Morderczyni początkowo próbowała udusić 
niepełnosprawnych pacjentów, lecz było to zbyt męczące. 
Chwilę później wróciła na oddział z nożem, którym 
podcięła gardło pięciu pensjonariuszom. Miała 
świadomość, że ofiary to osoby poważnie 
niepełnosprawne, które nie były w stanie się bronić ani 
wezwać pomocy.  Więcej: https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Horror-

w-domu-opieki.-Pielegniarka-poderznela-gardla-pacjentom-27-10-2021 
 
 

https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Patryk-D.-pocwiartowal-swoja-dziewczyne.-Nie-radzila-sobie-26-10-2021
https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/Patryk-D.-pocwiartowal-swoja-dziewczyne.-Nie-radzila-sobie-26-10-2021
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/39-latek-zabi%C5%82-no%C5%BCem-siedem-os%C3%B3b-i-skoczy%C5%82-do-rzeki-trwaj%C4%85-poszukiwania/ar-AAPYwoN?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/39-latek-zabi%C5%82-no%C5%BCem-siedem-os%C3%B3b-i-skoczy%C5%82-do-rzeki-trwaj%C4%85-poszukiwania/ar-AAPYwoN?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.planeta.pl/Kronika-policyjna/17-latek-sprzedal-zone-miesiac-po-slubie.-Kupil-sobie-telefon-25-10-2021
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Zmieniasz pracę? Możesz dostać pieniądze z ZUS. 
Niewiele osób o tym wie! Czym jest renta 
szkoleniowa? 

 
Renta szkoleniowa to mało popularne, przez wielu wręcz nieznane świadczenie, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 20 lat. Wynosi ono co najmniej 938,16 zł 
i jest przyznawane tylko na określony czas. Kto i na jakich zasadach może liczyć na dodatkowe pieniądze od ZUS? Poznajcie szczegóły!CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH SLAJDACH ---
>POLECAMY TAKŻE:Tym osobom ZUS ponownie przeliczy emerytury. Ogromny wzrost emerytur! Nawet o 300 zł! Będą też wyrównania za poprzednie lata archiwum Polska Press                      
Renta szkoleniowa to mało popularne, przez wielu wręcz nieznane świadczenie, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 20 lat. Wynosi ono co najmniej 938,16 zł 
i jest przyznawane tylko na określony czas. Kto i na jakich zasadach może liczyć na dodatkowe pieniądze od ZUS? Poznajcie szczegóły! 

 

Dla kogo renta szkoleniowa? Jakie są warunki? 
Dodatkowe pieniądze w ramach renty szkoleniowej przysługują osobom, które ze względów zdrowotnych muszą zmienić pracę. Oprócz orzeczonej 
niezdolności do pracy i celowości przekwalifikowania zawodowego należy mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy: 
 
• 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat 
• 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat 
• 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat 
• 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat 
• 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. 
- Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy 
albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - informuje ZUS. 



Czemu służy renta szkoleniowa?  
W założeniu renta szkoleniowa ma pomóc ukończyć kursy przekwalifikowania zawodowego i tym samym pozostać na rynku pracy mimo problemów 
zdrowotnych uniemożliwiających wykonywanie poprzedniego zawodu. Jak to wygląda w praktyce? Po złożeniu odpowiednich dokumentów lekarz 
orzecznik stwierdzi, czy po przekwalifikowaniu świadczeniobiorca będzie zdolny do pracy. 

W przypadku braku przeciwwskazań rencista na koszt ZUS-u weźmie 
udział w kursach doszkalających, które wyszuka powiatowy urząd pracy. Na odbycie szkoleń świadczeniobiorca ma maksymalnie pół roku, choć 
ZUS może wydłużyć termin nawet o 30 miesięcy. W tym czasie będzie otrzymywać rentę szkoleniową.  
- Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania 
do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu - zaznacza ZUS. 

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?  
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy i inne dokumenty należy złożyć nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków 
chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym 
punkcie ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE;nf. 

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?  
Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, przy czym nie może być niższa niż enta rz tytułu niezdolności  do pracy (obecnie jest 

to 938,16 zł). https://polskatimes.pl/zmieniasz-prace-mozesz-dostac-pieniadze-z-zus-niewiele-osob-o-tym-wie-czym-jest-renta-szkoleniowa/ga/c1-15867155  

 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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„ZŁOTE LATA” - 10- odcinkowe edukacyjne słuchowisko radiowe -  https://abcsenior.com/sluchowisko-zlote-lata/   

ODCINEK NR 1 - poświęcony jest wyłudzeniom i ma ostrzec przed nieuczciwymi firmami, które podsuwają 
niekorzystne dla klientów umowy. Bohaterowie, Hanna i Zenon, na skutek działania oszusta podpisują złą 
umowę. Po interwencji syna i dzięki konsultacjom z policją, udaje im się skutecznie zerwać niekorzystne 
zobowiązanie finansowe. Dowiadują się też, że od umowy zawartej poza biurem firmy, np. w domu, można 
odstąpić w terminie 14-dni od jej podpisania. https://abcsenior.com/sluchowisko-zlote-lata/  
ODCINEK NR 2 - poznajemy córkę bohaterów Julię, która chciałaby wymienić swój piec węglowy na nowy 
model. Nie do końca wie jak sobie z tym poradzić, więc prosi o pomoc niezawodnych rodziców. Piece 
węglowe są bardzo niebezpieczne i przy tym zanieczyszczają środowisko. Na szczęście dowiadują się o 
możliwości dofinansowania montażu bądź wymiany przestarzałego źródła ogrzewania przez rządowy 
„Pogram Czyste Powietrze”. Wystarczy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
 ODCINEK NR 3 - „Depresja” wprowadza nas w problem syna Lewandowskich, Piotra.  Nie powinno się 
lekceważyć objawów depresji, która jest tak powszechna. Jeśli mamy podejrzenie można śmiało zgłosić się 
do placówki medycznej lub porozmawiać ze specjalistą, o czym przekonują się bohaterowie. To choroba jak 
każda inna i wymaga pomocy, jednak grunt to samouświadomienie.  
ODCINEK NR 4 - Hanna wraca do domu podekscytowana z zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Zapisała się na sport, języki i akcję charytatywną. Przykuwa to uwagę brata Zenona aby skorzystać z 
możliwości i dołączyć do interesujących go warsztatów technicznych. UTW jest dla każdego seniora bez 
wymogu wykształcenia wyższego, który chce rozwijać swoje pasje, dowiedzieć się czegoś nowego lub 
spędzić aktywnie czas. Nabory mogą trwać cały rok, wystarczy sprawdzić na wybranej uczelni.  
ODCINEK NR 5 - W kolejnym odcinku Hanna i Zenon po komunikacie o wysokim stanie smogu w mieście 
toczą dyskusję. Smog tworzy się w dużej mierze przez palenie plastiku w kominkach. Spaliny, które osadzają 
się w powietrzu wędrują potem do naszych płuc. Czy da się przed tym uchronić? Zenon znalazł na to 
ciekawe rozwiązanie. https://abcsenior.com/sluchowisko-zlote-lata/  
 ODCINEK NR 6 - Lewandowscy wybierają się na spacer do lasu. Hanna sprytnie mobilizuje męża do ćwiczeń 
i opowiada mu jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna u osób w każdym wieku. Nawet najprostsza rzecz 
jak chodzenie może przeciwdziałać zanikom mięśni. W tajemnicy przed żoną, Zenon zapisuje się na 
ćwiczenia do grupy dla seniorów aby poprawić swoją kondycję w odpowiedni sposób.  

 

   https://radionaukowe.pl/index.html 

-  https://radionaukowe.pl/podcast/czemu-woda-jest-przezroczysta-i-inne-pytania-w-1-odcinku-lamu/index.html 
-  https://radionaukowe.pl/podcast/dlaczego-niebo-jest-niebieskie-i-jest-wysoko-lamu-odc-4/index.html 

-  https://radionaukowe.pl/podcast/jak-odpowiadac-na-dzieciece-pytania-odcinek-okolicznosciowy-na-dzien-dziecka-e45/index.html 
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 J                                             
                                          
                                  
https://youtu.be/ZgnHgOkgY50 
 

    L_2_                              - 
https://youtu.be/ZgnHgOkgY50                                  
 
Reklamacja - https://youtu.be/8SJKFYTRSpg 
 
 
 
 

 U                                          
                                      
ostrzega. - ht tps : / /abcsen io r .com/uwaga -na-oszus tow-znowu-

dzwon ia- i -us i lu j a -ok rasc -s en io row-po l i c j a -w-kos za l i n i e -os t r zega/  
 
https://abcsenior.com/wakacje-2020-uwaga-na-oszustow/ 
 

 

 „Srebrne Debaty”. pierwsza debata pt. Zdrowie w 

pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej 

normalności i budować siły do dalszej walki z 

koronawirusem. https://youtu.be/OsH9y8BpDdM 

 
 

 Od lat w naszych kuchniach gości przy przyrządzaniu różnego rodzaju słodkości i 

deserków. Cukier wanilinowy. Przyjrzyjcie się bliżej słowu WANILINOWY. Czy już to 

widzicie? Tak, tak ktoś nam zagrał na nosie. Cukier wanilinowy nie jest tym samym co 

waniliowy. Jest on jego tańszym zamiennikiem. Wanilina w tym przypadku, aby 

producentom się opłacało jest wytwarzana syntetycznie. W sklepach bardzo ciężko jest 

dostać cukier waniliowy z prawdziwej wanilii, ale w Internecie możecie znaleźć wiele 

przepisów na własny cukier. https://abcsenior.com/cukier-wanilinowy/ 
 

 
 

                                      
             - https://abcsenior.com/uwaga-na-falszywych-policjantow/   

 
https://abcsenior.com/seniorze-badz-ostrozny-nie-daj-sie-oszukac/   
 
https://abcsenior.com/uwaga-na-oszustow-zagrozeni-klienci-najwiekszego-banku-w-polsce/ 
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Halloween to żadna 

maskarada! To parodia Boga i 

„święto” szantażu! https://pch24.pl/halloween-to-

zadna-maskarada-to-parodia-boga-i-swieto-szantazu/   

 
                                                                                                          (Fot. Philippe Lissac / Universal Images Group / Forum) 

 
W przypadku Halloween mamy do c                         Ś                                  
                                      Ś                                                        
                                                                                                    
a                                                                                                          
                                                                       M                          
                                                                                                         
                    J                                                                               
                                                                                                       
         M                                                                                        
                                                                                               M        
                                                                                                    
                                                        
Halloween, czyli 31 października to bardzo ważna data w tzw. kościele szatana. Przypadek? 
J                                                               miejsca na przypadki. Problemem jest 
                                                        -skutkowe. 
H                                                                                                      
                                                  czy z satanizmem. 

 

2020 rok - prześladowania katolików w Polsce.                          
Lista - https://pch24.pl/przesladowania-katolikow-w-polsce-to-fakt-lista-aktow-nienawisci-przeraza/ 

22 października: 

Nieznany sprawca pozostawił ulotki z symboliką proaborcyjnego protestu tzw. Strajku Kobiet na ołtarzu w kościele pw. Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Bydgoszczy. 
Nieznani sprawcy nakleili hasła tzw. Strajku Kobiet na krzyżu misyjnym i gablocie parafialnej znajdującej się przed katedrą pw. 
św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy. Zniszczona została część elewacji katedry przy drzwiach głównych do świątyni.  
Nieznani sprawcy dokonali dewastacji muru cmentarza parafii katedralnej pw. św. Mikołaja przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-B. 
Na profilu facebookowym organizacji proaborcyjnej udostępniono grafikę rzeźby Jens Galschiøt ukazującą ciężarną, 
ukrzyżowaną nastolatkę, zatytułowaną „W imię Boga”. 

 23 października: 

Nieznani sprawcy napisali czerwoną farbą proaborcyjne hasła „Moje ciało ≠ twoja religia” oraz „Piekło kobiet”, a także 
narysowali charakterystyczną dla protestów tzw. Strajku Kobiet „błyskawicę” na fasadzie kościoła pw. św. Mateusza Apostoła i 
Ewangelisty w Warszawie. 

 Ciała zmarłych na COVID-19 oddawane 
są rodzinom w zamkniętych, odkażonych 
trumnach. Rodziny nie mają żadnej 
szansy na ostatnie pożegnanie 

 RPO, idąc za głosem bliskich w żałobie, 
prosi Ministra Zdrowia, by zapewnić im 
choć zdjęcie Zmarłego w trumnie. Trzeba 
do tego zmienić prawo 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-zamknieta-trumna-covid-19-rpo-do-mz 
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Grupa demonstrantów tzw. Strajku Kobiet skandowała hasła znieważające osoby wierzące i wartości katolickie (m.in. „Precz z 
Kościołem”, „Polska laicka, nie katolicka”) pod Pałacem Arcybiskupim w Poznaniu. Demonstranci próbowali wyważyć drzwi 
budynku i dostać się do środka. 
24 października: 

Zastępczyni dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu rzuciła trzema jajkami w drzwi Kościoła Garnizonowego pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, który znajduje się przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. Sprawczyni udostępniła film 
dokumentujący swój czyn na portalu społecznościowym. 
Nieznany sprawca napisali różową farbą hasło „Moje ciało moja sprawa” na murze przy kościele pw. Świętej Rodziny w Gdyni.  
Nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” oraz namalował „błyskawicę” – symbol strajku proaborcyjnego – na ścianie 
kościoła pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie. 
Nieznany sprawca ukradł figurę Matki Bożej z przydrożnej kapliczki usytuowanej przy ul. Armii Krajowej w Raciborzu (woj. 
śląskie). 
Nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” oraz namalował „błyskawicę” na elewacji Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Płocku. 
Nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” na kostce brukowej przed ogrodzeniem kościoła w parafii pw. św. Tomasza 
Apostoła w Dzierżeninie (woj. mazowieckie). 
Nieznani sprawcy rozwiesili plakaty przedstawiające ukrzyżowane kobiety w ciąży na murach kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 
w Skępem (woj. kujawsko-pomorskie). 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet protestujący na placu przed Archikatedrą pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie znieważyli 
krzyż znajdujący się przed świątynią. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet protestowali pod bramą Pałacu Arcybiskupiego we Wrocławiu skandując hasła znieważające 
osoby i wartości katolickie. Demonstranci powiesili na pomnikach i bramach obiektów kościelnych znajdujących się na Ostrowie 
Tumskim kilkaset kartek z hasłami proaborcyjnymi oraz wieszaków – symboli tzw. strajku. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu prezentując transparenty z 
wulgarną antykościelną treścią. 
Aktywiści prowadzący proaborcyjny portal internetowy w jednym z postów publicznie wzywali do nienawiści względem 
hierarchii Kościoła Rzymsko-katolickiego oraz ataków na obiekty sakralne. 
Na profilu facebookowym „Grupa Stonewall” umieszczono wezwanie do podejmowania przez demonstrantów sabotaży i 
protestów w kościołach w ramach tzw. Strajku Kobiet. 
 25 października: 

Nieznani sprawcy rozwiesili plakaty z hasłami proaborcyjnymi oraz symbolami tzw. Strajku Kobiet, „błyskawicami” na drzwiach 
obiektów kościelnych parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie (woj. mazowieckie). 
Nieznani sprawcy namalowali „błyskawicę” tzw. Strajku Kobiet oraz hasła proaborcyjne na elewacji kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Świata w Warszawie. 
Nieznani sprawcy namalowali proaborcyjne hasło wraz z numerem telefonu „Aborcja bez Granic” i „błyskawicą” tzw. Strajku 
Kobiet na drzwiach i ścianach kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Warszawie. Na chodniku przed świątynią umieszczono napis 
„Macie krew na rękach”. 
Nieznani sprawcy namalowali czarną farbą hasło „Aborcja jest ok” wraz z numerem telefonu do „Aborcja bez Granic” na 
fasadzie kościoła pw. Opatrzności Bożej w Warszawie. Na ogrodzeniu wokół świątyni demonstranci Strajku Kobiet powiesili 
wieszaki – symbol proaborcyjny. 
Nieznani sprawcy namalowali proaborcyjne hasło wraz z numerem telefonu do „Aborcja bez Granic” na elewacji kościoła pw. 
św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Na drzwiach głównych do świątyni oraz na murze przed pomnikiem patrona parafii wandale 
namalowali „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet i numer telefonu organizacji proaborcyjnej.  
Nieznany sprawca napisał proaborcyjne hasło „piekło kobiet” na elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie. 
Nieznany sprawca napisał białym sprayem wulgarne hasło, którym posługują się zwolennicy opozycji na drzwiach głównych 
kościoła pw. Chrystusa Króla w Warszawie. 
Nieznani sprawcy zawiesili plakat z napisem „Piekło kobiet” na płocie parafii pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Warszawie. 
Nieznani sprawcy wyrzucili śmieci budowlane na schody kościoła pw. św. Jana Kantego w Krakowie.  
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet rozwiesili wieszaki – symbole proaborcyjne wraz z kartki zawierającymi antyklerykalne hasła i 
wulgaryzmy na murze przed katedrą pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu.  
78-letni mężczyzna namalował czerwonym sprayem napis „ZARAZA” na elewacji kościoła pw. św. Wincentego à Paulo w 
Bydgoszczy. 
Nieznany sprawca namalował hasło „Rozliczajcie pedofilów nie kobiety” na elewacji kościoła pw. Chrystusa Króla w Lublinie. 
Nieznany sprawca napisał czerwonym sprayem hasło „Bóg wam tego nie wybaczy” wraz z wulgarnymi określeniami na elewacji 
kościoła pw. św. Wincentego á Paulo w Otwocku (woj. mazowieckie). 
Nieznany sprawca namalował hasła „Zajmijcie się ciałem Chrystusa” i „Won od kobiet” na bramie Bazyliki Kolegiackiej pw. 
Ducha Świętego w Przeworsku (woj. podkarpackie). 
Nieznany sprawca napisał czerwonym sprayem hasło „Piekło kobiet” oraz namalował „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet na 
elewacji kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku- Białej. 
Manifestanci tzw. Strajku Kobiet zawiesili na pomniku papieża Jana Pawła II usytuowanego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
transparenty z hasłami aborcyjnymi oraz wieszaki – symbole proaborcyjne, a także oblali monument farbą. 



Nieznani sprawcy okleili pomnik św. Jana Pawła II w Chełmcach (woj. kujawsko-pomorskie) plakatami zawierającymi hasła 
proaborcyjne. 
Nieznany sprawca oblał czerwoną farbą dłonie pomnika św. Jana Pawła II w Konstancin-Jeziornej. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie z plakatami zawierającymi 
wulgarne i proaborcyjne motta. Aktywiści skandowali hasła znieważające osoby wierzące, podczas gdy w świątyni odbywała się 
msza święta. Dwie protestujące kobiety usiłowały wejść do kościoła i zakłócić przebieg celebracji.  
Aktywistka Strajku Kobiet zakłóciła celebrację mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. 
Podczas modlitwy kobieta stanęła przed odprawiającym mszę kapłanem przodem do modlących się wiernych z kartonową 
tabliczką zwierającą hasło „Módlmy się o prawo do aborcji”. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet zakłócili Mszę świętą w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. 
Aktywiści z transparentami zawierającymi hasła proaborcyjne stanęli przed ołtarzem po zakończeniu odczytywania Ewangelii i 
zaczęli skandować: „Mamy dość!”. Dalsza celebracja mszy świętej została przerwana.  
Poseł Lewicy i jej mąż zakłócili celebrację Mszy Świętej w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. W ramach 
Ogólnopolskiego Strajku Kobiet stojąc przed ołtarzem odwróceni w stronę wiernych prezentowali transparenty z hasłami 
proaborcyjnymi. 
Aktywistki tzw. Strajku Kobiet przebrane w strój „podręcznych” z powieści Margaret Atwood weszły do łódzkiej Bazyliki 
archikatedralnej św. Stanisława Kostki w trakcie mszy świętej, zakłócając swym przemarszem przebieg celebracji.  
Dziewięć osób zakłóciło celebrację Mszy Świętej w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 
Koszalinie. Aktywiści tzw. Strajku Kobiet przed ołtarzem prezentowali transparenty z wulgarnymi hasłami.  
Grupa aktywistów tzw. Strajku Kobiet znieważyła kapłana kierując w jego stronę obraźliwe słowa oraz zakłóciła Mszę Świętą w 
jednym z kościołów w Szczecinie. Zdarzenie zostało nagrane i upublicznione na profilu facebookowym jednej z uczestniczek 
zdarzenia. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet zakłócili celebrację Mszy Świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Gryficach (woj. zachodniopomorskie). Demonstranci prezentowali podczas liturgii transparenty proaborcyjne.  
Jedna z demonstrantek tzw. Strajku Kobiet podjęła się próby zakłócenia celebracji Mszy Świętej w Bazylice konkatedralnej św. 
Jakuba Apostoła w Olsztynie. Po interwencji policji trzydziestodziewięcioletnia kobieta opuściła teren katedry.  
16-letnia demonstrantka tzw. Strajku Kobiet zakłóciła celebrację Mszy Świętej w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy 
prezentując podczas liturgii transparent z hasłem proaborcyjnym. 
Kilkanaście osób protestowało przed Bazyliką Archikatedralną Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Demonstranci 
siedząc na schodach przed świątynią prezentowali kartony z hasłami antykościelnymi. Jedna z protestujących kobiet usiłowała 
wejść do bazyliki, aby zakłócić przebieg Mszy Świętej. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet zablokowali dostęp do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Demonstranci 
prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet zablokowali dostęp do kościoła pw. św. Anny w Warszawie. Demonstranci prezentowali 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet skandowali antykościelne hasła przed Pałacem Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. 
Demonstranci prezentowali transparenty skierowane do biskupów: „Zajmijcie się ciałem Chrystusa”, „Nie będzie kościół pluł 
nam w twarz”, „Kościół wrogiem kobiet”. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali pod Pałacem Prymasowskim w Gnieźnie. Demonstranci prezentowali transparenty z 
hasłami antykościelnymi oraz ustawili znicze, wieszaki i kartki z hasłami protestacyjnymi przed bramą prowadzącą do Pałacu 
Prymasowskiego. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali pod Kurią Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Demonstranci 
skandowali wulgarne okrzyki i prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Nieznani sprawcy namalowali farbą hasła znieważające kapłanów katolickich na murach płotu Liceum Ogólnokształcącego 
Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą Oliwską w Gdańsku prezentując transparenty z wulgarnymi 
hasłami antykościelnym. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet skandowali oraz prezentowali na transparentach wulgarne hasła antykościelne pod Kurią 
Diecezjalną w Toruniu. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet skandowali oraz prezentowali na transparentach wulgarne hasła antykościelne pod siedzibą Radia 
Maryja w Toruniu. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu prezentując transparenty z 
hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Pałacem Arcybiskupim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi przed Bazyliką archikatedralną św. 
Stanisława Kostki w Łodzi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką Archikatedralną pw. Chrystusa Króla w Katowicach prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną w Lublinie prezentując transparenty z hasłami 
antykościelnymi. Aktywiści zawiesili na bramie Kurii druciane wieszaki, hasła proaborcyjne oraz tęczową flagę. Na bramie 
lubelskiej Kurii Metropolitalnej pojawił się napis „Aborcja”. 



Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia NMP w Białymstoku prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńskią w Szczecinie prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet zaatakowała na terenie jednej z parafii w Szczecinku księdza katolickiego wykrzykując w jego 
stronę wulgarne hasła. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką konkatedralną św. Jakuba Apostoła w Olsztynie prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie prezentując transparenty z 
hasłami antykościelnymi. 
Jedna z demonstrantek tzw. Strajku Kobiet publicznie znieważyła kapłana na terenie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w 
Iławie krzycząc „To jest największa organizacja przestępcza, którą reprezentujesz, sukienkowcu”. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie 
skandując wulgaryzmy pod adresem osób duchownych i prezentując transparenty z hasłami antykościelnymi 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed franciszkańskim kościołem pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku prezentując 
transparenty z hasłami antykościelnymi. 

26 października: 

Nieznany sprawca namalował wulgarny napis polityczny na elewacji kościoła pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła na 
olsztyńskich Jarotach. 
Nieznani sprawcy nakleili kartki z hasłami tzw. Strajku Kobiet na gablocie parafialnej przed kościołem pw. św. Michała 
Archanioła w Świebodzinie (woj. lubuskie). 
Nieznani sprawcy napisali przed kościołem pw. św. Michała Archanioła w Cigacicach (woj. lubuskie) hasło: „Pedofile won z tej 
ziemi. Piekło z wami”. 
Nieznani sprawcy namalowali symbol tzw. Strajku Kobiet na drzwiach kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we 
Wrocławiu. Te sam symbol pojawił się także na pomniku św. Jana Pawła II znajdującym się na terenie parafii.  
Nieznani sprawcy nakleili plakaty z hasłami proaborcyjnymi i antyklerykalnymi oraz powiesili wieszaki – symbole tzw. Strajku 
Kobiet – na drzwiach głównych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet zniszczyli elewację kościoła pw. św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie 
oblewając świątynię pojemnikami z farbą. 
Nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski usytuowanego przy ul. Zamiejskiej w Krakowie.  
Nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes usytuowanego przy ul. Misjonarskiej w 
Krakowie. 
Nieznany sprawca namalował czarnym sprayem napis „Szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji” na elewacji kościoła pw. Ducha 
Świętego w Gliwicach. 
Nieznany sprawca namalował zielonym sprayem symbol anarchii, błyskawicę tzw. Strajku Kobiet i zamieścił napis „#Julka” na 
elewacji katedry św. Jakuba w Szczecinie. 
Nieznany sprawca namalował wulgarne hasła pod adresem duchowieństwa na elewacji Sanktuarium pw. Najświętszej Krwi 
Pana Jezusa w Poznaniu. 
Nieznany sprawca napisał różowym sprayem wulgarny napis polityczny na kostce brukowej przed kościołem pw. Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła w Gostyninie (woj. mazowieckie). 
Nieznani sprawcy wymalowali żółtą farbą wulgarne napisy na ścianach znajdujących się po dwóch stronach schodów 
prowadzących do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach.  
Nieznani sprawcy zniszczyli wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II na krakowskich Plantach. Na poszczególnych planszach 
wystawy pojawiły się napisy oraz symbole związane ze Strajkiem Kobiet. 
Na profilu facebookowym „Dziewuchy Dziewuchom” umieszczono sprofanowany wizerunek św. Marii Magdaleny, podpisany 
słowami „Mario Magdaleno, co widziała zmartwychwstanie, spraw, aby aborcja była na żądanie”. 
Na terenie placu kościelnego parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie dokonano profanacji figury św. Jakuba Apostoła 
umieszczając na niej czerwony symbol „błyskawicy” tzw. Strajku Kobiet. 
Dwie aktywistki tzw. Strajku Kobiet zakłóciły celebrację mszy świętej w katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana w 
Warszawie prezentując podczas liturgii transparent z hasłem proaborcyjnym. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką Archikatedralną pw. Świętej Rodziny w Częstochowie prezentując 
transparenty oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną w Częstochowie prezentując transparenty oraz wznosząc 
okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Jasną Górą w Częstochowie prezentując transparenty oraz wznosząc okrzyki z 
wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą Oliwską w Gdańsku prezentując transparenty oraz wznosząc 
okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie wznosząc okrzyki z 
wyzwiskami i wulgaryzmami. 



Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach prezentując transparenty oraz 
wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 

27 października: 
W okolicy stacji benzynowej w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) zwolennik aborcji zaatakował wikariusza miejscowej 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Sprawca kilkukrotnie zadał kapłanowi ciosy w brzuch i głowę.  
Nieznani sprawcy zaatakowali przy użyciu pałek teleskopowych osoby broniące pomnika św. Jana Pawła II w Wołominie (woj. 
mazowieckie) przed dewastacją podczas tzw. Strajku Kobiet. W wyniku działania sprawców jedna osoba została ranna.  
Nieznany sprawca namalował sprayem napis „Piekło kobiet” na bramie kościoła pw. św. Stanisława w Andrychowie (woj . 
małopolskie). 
Nieznany sprawca namalował sprayem napis „Piekło kobiet” na dzwonnicy w parafii pw. Świętych Bartłomieja i Łukasza w 
Zagórniku (woj. małopolskie). 
Nieznany sprawca namalował sprayem wulgarny napis na fasadzie kościoła pw. św. Kazimierza w Warszawie. 
Nieznani sprawcy rozwiesili kartki z czerwonymi literami tworzącymi łącznie wulgarne słowo na drzwiach kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Białym Borze (woj. zachodniopomorskie). Na krzyżu usytuowanym przed świątynią 
wandale powiesili kartki z hasłami proaborcyjnymi. 
Nieznani sprawcy zdewastowali jedną ze ścian Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Na murze świątyni wykonano 
sprayem kilka wulgarnych napisów. 
Dwóch młodych mężczyzn zdewastowało mury Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Sprawcy namalowali sprayem 
antykościelne hasło „Kościół Katolicki. Mordercy kobiet. Gwałciciele dzieci”. 
Dwóch młodych mężczyzn zdewastowało mury Klasztoru Boromeuszek w Trzebnicy. Sprawcy namalowali sprayem 
antykościelne hasło „Kościół Katolicki. Mordercy kobiet. Gwałciciele dzieci”. 
Nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem wieszak – symbol tzw. Strajku Kobiet – na pomniku św. Jana Pawła II na 
Jasnych Błoniach w Szczecinie. 
Na terenie parafii pw. św. Józefa w Pile nieznani sprawcy pomazali czerwoną substancją figurę św. Józefa, krzyż, dwie gabloty i 
baner. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Katedrą pw. św. Marcina i św. Mikołaja oraz Pałacem Biskupim w Bydgoszczy 
prezentując transparenty z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Katedrą pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu prezentując  
transparenty z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. i Strajku Kobiet protestowali przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku prezentując transparenty i 
wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Diecezjalną w Płocku prezentując transparenty i wznosząc okrzyki z 
wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 
Nieznany sprawca dokonał aktu wandalizmu wybijając kamieniem szybę w oknie Domu Arcybiskupiego w Częstochowie.  
Nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” na kamieniu upamiętniającym spotkanie Jana Pawła II z wiernymi na 
krakowskich Błoniach. 
28 października: 

Nieznany sprawca zdewastował elewację kaplicy znajdującej się przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. 
Nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem obraźliwe hasło znieważające osoby duchowne na murze kościoła pw. św. 
Barbary w Bytomiu. 
Nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem wulgarne słowo na drzwiach kościoła pw. św. Wojciecha w Bytomiu.  
Nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem wulgarne hasło znieważające osoby duchowne na drzwiach głównych kościoła 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu. 
Nieznani sprawcy namalowali obraźliwe hasło oraz „błyskawicę” tzw. Strajku Kobiet, na elewacji powizytowskiego kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie. 
Nieznani sprawcy namalowali obraźliwe hasła oraz „błyskawicę” tzw. Strajku Kobiet, na elewacji Klasztoru Karmelitanek w 
Warszawie. 
Nieznani sprawcy namalowali „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet oraz wulgarne hasła na elewacji kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego w Skawinie. 
Nieznani sprawcy namalowali „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet oraz wulgarne słowo zakodowane pod postacią gwiazdek na 
elewacji kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. 
Na profilu użytkowniczki portalu Twitter umieszczono jedną z grafik tzw. Strajku Kobiet przedstawiającą rozłupany przez 
„błyskawicę” krzyż. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. św. Świętego Floriana w Stalowej Woli wznosząc okrzyki z 
wulgaryzmami. 
Aktywiści tzw. Strajku Kobiet w Gdyni zainscenizowali pochód z zakrwawioną kukłą kobiety, owiniętą biało-czerwoną flagą oraz 
stułą (elementem stroju duchownego), niesioną na drzwiach. Inscenizacja nawiązywała do pochodu ze zwłokami Janka 
Wiśniewskiego (właściwie Zbigniewa Godlewskiego), ofiary Grudnia 1970. 

29 października: 

Nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet na elewacji kościoła i murze okalającym 
świątynie na terenie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej w Wołominie.  



Nieznany sprawca namalował czarnym sprayem „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet i hasła proaborcyjne na elewacji kościoła pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbe w na Witominie w Gdyni. 
Nieznany sprawca nakleił kartkę zawierającą wulgarne proaborcyjne hasło na gablocie ogłoszeniowej cmentarza w Lublińcu 
(woj. śląskie). 
Nieznany sprawca namalował sprayem wulgarne słowo na kamieniu upamiętniającym datę śmierci Jana Pawła II usytuowanym 
przy. Al. Jana Pawła II w Warszawie. 
30 października 2020: 

Dwie młode kobiety próbowały zakłócić przebieg adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w 
Gdańsku. Podczas interwencji wiernych, którzy próbowali wyprosić kobiety ze świątyni, jedna z nich wyjęła nóż. W wyniku 
szarpaniny kobieta uderzyła telefonem komórkowym mężczyznę broniącego kościoła. 
Nieznany sprawca namalował czarnym markerem napis „Nasza wiara” zakończony „błyskawicą” tzw. Strajku Kobiet, na 
kolumnie wewnątrz kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie (woj. mazowieckie).  
Nieznany sprawca napisał antyklerykalne hasła na murze okalającym klasztor franciszkanów i kościół pw. św. Piotra i Pawła w 
Toruniu. 
Nieznani sprawcy namalowali błyskawice tzw. Strajku Kobiet przed wejściem do kościoła pw. św. Ottona w Szczecinie. Na 
drzwiach głównych świątyni wandale zawiesili plakaty z wulgarnymi antyklerykalnymi i politycznymi hasłami. Z kościoła 
ukradzione zostały skarbony oraz kartki z wypominkami, w których były datki. 
Nieznany sprawca potłukł figury dzieci fatimskich: Łucji i Franciszka oraz zniszczył donice i kwiaty stojące przed kościołem pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrząstawie Wielkiej (woj. dolnośląskie).  
Nieznani sprawcy sprofanowali krzyż usytuowany na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku-Zaspie. Na jednej stronie krzyża 
pomalowano białą farbą napisy „Piekło kobiet” i „Zabij księdza”, a po drugiej wulgarne hasło antyrządowe.  
Organizatorka tzw. Strajku Kobiet w wywiadzie udzielonym w Radiu Zet wyraziła publiczną aprobatę dla dokonywania aktów 
wandalizmu w miejscach kultu i zakłócania mszy świętych oraz obarczyła duchowieństwo winą za dewastacje miejsc kultu. 
Aktywista zachęcała wiernych do przeciwstawienia się Kościołowi Rzymsko-katolickiemu. 

 31 października: 

Nieznany sprawca namalował graffiti z wulgarnym, antyrządowym hasłem na elewacji kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny znajdującej się na Starym Cmentarzu przy Al. Wolności w Nowym Sączu.  
78-letni mężczyzna namalował czerwonym sprayem napis „ZARAZA” na elewacji kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w 
Bydgoszczy. 
Nieznani sprawcy namalowali błyskawice tzw. Strajku Kobiet na froncie i z boku budynku zabytkowego kościoła pw. Apostołów 
Piotra i Pawła w Krępie Kościelnej (woj. mazowieckie). 
Nieznani sprawcy namalowali wulgarne hasła antykościelne i polityczne na elewacji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski i 
św. Michała Archanioła w Blachowni (woj. śląskie). 
Nieznani sprawcy namalowali sprayem błyskawice tzw. Strajku Kobiet na drzwiach kościoła w parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego w Gdańsku. 
Demonstranci tzw. Strajku Kobiet podczas manifestacji w Warszawie prezentowali obraz Matki Bożej Częstochowskiej z 
wulgarnym hasłem zakodowanym ośmioma gwiazdkami. 
Udostępniono w Internecie nagranie z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, na którym młode kobiety śpiewając parodiują słowa 
Psalmu 23: „Oprócz aborcji nie brak mi niczego”. 

 1 listopada: 

Nieznany sprawca namalował „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet na elewacji Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. Biskupa 
Michała Kozala w Bydgoszczy. 
Nieznany sprawca oblał farbą mur kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9 w Krakowie. 
Nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet na elewacji dwóch przydrożnych kapliczek 
na osiedlu Dąbrówka Mała w Katowicach. 
Nieznany sprawca oblał czarną farbą pomnik Dzieci Utraconych na cmentarzu w Brzezówce w gminie Hażlach na Śląsku 
Cieszyńskim. 
Dziesięć osób pojawiło się pod Kurią Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Aktywiści trzymali kartki z literkami, 
które ułożono w napis „dom szatana”. 

2 listopada: 

Nieznany sprawca namalował zieloną farbą błyskawice tzw. Strajku Kobiet na elewacji przydrożnej kapliczki w Bestwienie.  
Nieznani sprawcy wywiesili z okna jednego z wieżowców przy Al. Jerozolimskich w Warszawie transparent, na którym 
wymalowano hasło „Bóg-HonorAborcja” wraz z „błyskawicą” tzw. Strajku Kobiet. 

 3 listopada: 

Nieznany sprawca niebieskim sprayem namalował hasła proaborcyjne i antykościelne na elewacji kościoła pw. św. Klemensa 
Hofbauera przy ul. Karolkowej w Warszawie. 
Nieznany sprawca zniszczył elewację kościoła pw. Matki Bożej z Lourdes przy ul. Misjonarskiej 37 w Krakowie poprzez 
naniesienie farbą napisów i grafik. 

7 listopada: 

Nieznany sprawca namalował graffiti z symbolami tzw. Strajku Kobiet na elewacji kościoła pw. św. Józefa przy ul. Jagiellońskiej 
w Olsztynie. 



Nieznany sprawca namalował „błyskawicę” tzw. Strajku Kobiet na elewacji kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Jejkowicach 
(woj. śląskie). 
Nieznani sprawcy zniszczyli kapliczkę Matki Bożej usytuowaną przy ul. Osmolickiej w Lublinie. 
8 listopada: 

Grupa aktywistów zawiesiła na krzyżu na Giewoncie transparent z hasłem „Przemoc domowa to nie tradycja” i czerwoną 
„błyskawicą” tzw. Strajku Kobiet. 

9 listopada: 
Nieznany sprawca napisał wulgarne hasło na drzwiach kaplicy pw. św. Jana Nepomucena w Rybniku. 

10 listopada: 

Nieznany sprawca zniszczył elewację kościoła pw. Bożego Miłosierdzia w Krakowie poprzez naniesienie farbą napisów i grafik.  

 11 listopada: 

Nieznany sprawca umieścił napis „pedofile” na drzwiach głównych ełckiej Katedry pw. św Wojciecha. 
Nieznani sprawcy zniszczyli figury dzieci fatimskich znajdujące się przed kościołem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Mogilnie. Wandale urwali głowę figurze Franciszka Marto oraz oderwali ręce rzeźbom Hiacynty Marty i Łucji Dos Santos. 

13 listopada: 

Nieznani sprawcy na terenie całej Warszawy do tabliczek z nazwami ulic oraz pomników związanych z Janem Pawłem II dokleili 
napis „ofiar”. Takie słowo pojawiło się m.in. na tabliczkach przy Al. Jana Pawła II oraz na kamieniu upamiętniającym papieża w 
parku Jego imienia na Ursynowie. 

14 listopada: 

Nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem hasło „stop torturom kobiet” oraz narysowali „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet 
na fasadzie kościoła pw. św. Jana Kantego w Warszawie. 
17-latek oraz dwóch 16-latków zdewastowało miejsce upamiętniającego Jana Pawła II w Pasłęckim Parku Ekologicznym. 
Nieletni sprawcy zniszczyli umieszczoną na krzyżu kapliczkę i drewniane ogrodzenie tzw. dębu papieskiego.  

15 listopada: 

Anonimowi użytkownicy aplikacji internetowej Google Maps edytowali nazwy ulic i pomników poświęconych św. Janowi 
Pawłowi II nazywając je imieniem „Ofiar Jana Pawła II”. 

 16 listopada: 

Nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą krzyż wiszący na fasadzie świątyni oraz elewację kościoła pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny na kaliskim Zagorzynku (woj. wielkopolskie). 
Nieznani sprawcy sprofanowali kapliczkę znajdującą się w okolicy ul. Dojazdowej przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Na 
murach okalających kapliczkę wandale namalowali wizerunek Matki Bożej Bolesnej, na którym zamiast aureoli zakodowali przy 
użyciu gwiazd przekleństwo stosowane jak hasło proaborcyjne podczas tzw. Strajku Kobiet.  

17 listopada: 

Nieznani sprawcy zdewastowali przydrożną kapliczkę św. Jana Nepomucena w Krogulczy Mokrej. Wandale odpiłowali dłonie 
drewnianej figury świętego. 
Nieznany sprawca postawił kartonową tabliczkę z wulgarnym antyklerykalnym hasłem na pomniku św. Jana Pawła II 
usytuowanym przed kościołem pw. Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim w Warszawie.  
Nieznany sprawca napisał białym sprayem słowo „Hańba” na banerze z wizerunkiem św. Jana Pawła II umieszczonym na murze 
przy al. Kijowskiej w Krakowie. 

 21 listopada: 

Nieznani sprawcy porozrywali plansze wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” zamontowanej na ogrodzeniu 
kościoła pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu (woj. lubelskie). 

 22 listopada: 

Na oficjalnym profilu facebookowym „Warszawski Strajk Kobiet” upubliczniono grafię przedstawiającą płonący kościół 
otoczony przez błyskawice z napisem „piekło kobiet”. 

23 listopada: 
Jedna z uczestniczek mszy świętej w kościele pw. św. Jana Pawła przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie, podczas 
przeistoczenia, usiłowała sprofanować hostię. Do profanacji nie doszło dzięki interwencji służby liturgicznej.  

24 listopada: 

Nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem „błyskawice” tzw. Strajku Kobiet na budynkach Bazyliki św. Michała 
Archanioła i św. Stanisława w Krakowie. 
Nieznani sprawcy pomalowali czerwonym sprayem pomnik św. Jana Pawła II znajdujący się na Placu Bankowym w Warszawie. 

 25 listopada: 

39-letni mężczyzna wybił szybę w drzwiach przedsionka jednego z kościołów w Przemyślu i ukradł puszkę na datki.  

28 listopada: 
Podczas manifestacji grup proaborcyjnych w Krakowie doszło do bezpośredniego ataku na grupę członków Małopolskiej 
Samoobrony Wiernych. Część demonstrujących przy ul. św. Gertrudy zaatakowało obrońców kościołów używając pałek 
teleskopowych oraz gazu pieprzowego. 

29 listopada: 

Nieznany sprawca namalował sprayem hasła „Pedofile” oraz „Pedofilia to cywilizacja śmierci” na elewacji kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Witosa w Krakowie. 



Bezdomny mężczyzna rzucił kamieniem w ołtarz Matki Bożej usytuowany w krakowskiej Bramie Floriańskiej. W wyniku działań 
sprawcy zniszczeniu uległa szyba chroniąca wizerunek Matki Bożej oraz płótna zabytkowego obrazu. 

 30 listopada: 
Klub fitness w Swarzędzu odmówił kontynuacji korzystania z oferowanych przez firmę usług klientce, która na prywatnym 
profilu społecznościowym wyraziła własną opinie, sprzeciwiającą się działaniom Strajku Kobiet po orzeczeniu TK z 
22.października br. oraz potępiającą akty wandalizmu i dewastacji miejsc kultu. 

 2 grudnia: 
Nieznany sprawca namalował białym sprayem niecenzuralny antypolityczny napis oraz wulgaryzm zakodowany w postaci 
ośmiu gwiazdek na banerze z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego rozwieszonym przy ul. Frenzla 30 w Bytomiu.  

5 grudnia: 

Nieznany sprawca rzucił dużym kamieniem w drzwi główne kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy oraz gablotę.  
Znana warszawska klubokawiarnia wspierająca Strajk Kobiet ogłosiła informację o sprzedaży opłatków wigilijnych ze znakiem 
błyskawicy – symbolem proaborcyjnym. Informację w mediach społecznościowych umieszczono na prywatnych profilach 
aktywistów Strajku Kobiet. 

6 grudnia: 

Demonstranci tzw. Strajku Kobiet śpiewali piosenki z tekstami popierającymi zabijanie nienarodzonych dzieci na melodię kolęd 
(„Bóg się rodzi”, „Gdy śliczna Panna”) na Starówce w Poznaniu. 

 7 grudnia: 

Nieznany sprawca ukradł pieniądze ze świątecznej zbiórki charytatywnej zorganizowanej w kościele w Gryficach. 
Nieznany sprawca namalował sprayem napis „Maryja miała wybór” na murze Klasztoru Karmelitanek w Warszawie.  
 9 grudnia: 

Nieznani sprawcy nakleili na gablocie parafialnej znajdującej się przy kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy 
naklejki z wulgarnymi hasłami tzw. Strajku Kobiet. 

 16 grudnia: 

Dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu ośmiu i trzydziestu dwóch lat ukradło mosiężny świecznik o szacunkowej wartości tysiąca 
złotych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 

 20 grudnia: 

Nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni Witominie.  
W artykule promującym najnowszy numer „Wysokich Obcasów” upubliczniono obrażającą uczucia religijne grafikę 
przedstawiającą Matkę Bożą trzymającą w dłoni czarną parasolkę i mającą na twarzy czarną maseczkę z czerwoną „błyskawicą” 
tzw. Strajku Kobiet. 

22 grudnia: 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie (woj. mazowieckie) poinformowała o dewastacji znajdującej się na jej 
terenie administracyjnym kapliczki, w której potłuczono figurę Matki Bożej.  
 23 grudnia: 

43-letni mężczyzna ukradł kilkudziesięciokilogramowy dzwon z wieży kaplicy w Białej koło Tarnowa.  

 25 grudnia: 

Mężczyzna pozostający pod wpływem alkoholu dopuścił się aktu wandalizmu na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w podpoznańskich Tulcach. Sprawca zdewastował m.in. drzwi wejściowe do kościoła parafialnego i nagłośnienia.  

28 grudnia: 

Nieznani sprawcy zdewastowali kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Księżycowej w Aleksandrii na terenie parafii pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wandale zniszczyli płotek wokół kapliczki, stłukli szybki i przewrócili całą kapliczkę na ziemię. 

 30 grudnia: 
Nieznani sprawcy wyrwali krzyż z zewnętrznego ołtarzyka usytuowanego w niszy kościoła pw. św. Kazimierza Królewicza w 
Białymstoku i wyrzucili go do pobliskiego kosza na śmieci oraz zniszczyli otaczające go dekoracje – kwiaty i znicze.

 
 

 (fot. Facebook.com / Cardinal Raymond Leo Burke) 

 

 

„Zapraszam do wspólnej modlitwy za Kościół w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i w każdym kraju, aby przez 
wierność posłannictwu Chrystusa, swego Oblubieńca, 
wiernie, jasno i bezkompromisowo stosował kanon 915, 
broniąc świętości Najświętszej Eucharystii, chroniąc dusze 
katolickich polityków, którzy gwałcą prawo moralne, a 
mimo tego przystępują do Komunii Św. i tym samym 
dopuszczają się świętokradztwa” – apeluje kard. Raymond 
L. Burke. https://pch24.pl/katoliccy-politycy-i-komunia-swieta-list-

kard-burkea-pelna-tresc-listu-w-jezyku-polskim/ 

https://pch24.pl/katoliccy-politycy-i-komunia-swieta-list-kard-burkea-pelna-tresc-listu-w-jezyku-polskim/
https://pch24.pl/katoliccy-politycy-i-komunia-swieta-list-kard-burkea-pelna-tresc-listu-w-jezyku-polskim/
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Ale może zacznijmy naszą opowieść od początku. Jeszcze w okolicach 1200 roku, na tutejszym wzgórzu, Jan z Ratna ujrzał Matkę 
Boską dzierżącą w dłoniach maleńkiego Jezusa. W wyniku objawienia, Jan postanowił wyrzeźbić jej podobiznę i umieścił ją w 
dziupli potężnej, starej lipy. Do figurki poczęli przybywać licznie okoliczni mieszkańcy, składając swoje prośby oraz modlitwy. 
I tak pewnego dnia przybył tutaj również niewidomy Jan z Raszewa. Gdy wstając z kolan, potknął się. Nie mógł się spodziewać, że 
niechybny upadek i uderzenie w lipę przywróci mu cudownie wzrok. I tak po świecie zaczęła się nieść wieść, że na tutejszym 
wzgórzu dzieją się cuda! W 1263 roku wybudowano niewielką, drewnianą kapliczkę, do której trafiła lipowa figurka. Niewielki 
kościół  dzielnie znosił przez wieki tłumnie podążających tutaj pielgrzymów. Aż na początku XVIII wieku powstał tutaj kościół o 
barokowej architekturze, wzniesiony na wzór Świątyni Salomona. Świątynia uzyskała rangę bazyliki mniejszej w roku 1936, gdy 
jeszcze znajdował się w granicach Niemiec. W Bazylice znajdziecie 11 kaplic oraz liczne krużganki poprowadzone dookoła 
owalnej nawy. Uwagę zwraca również wykonana zapewne w XIV wieku postać Matki Boskiej Królowej Rodzin, wyrzeźbiona 
oczywiście w drewnie lipowym. Figurka ma 28 cm wysokości, a głowy Marii i dzieciątka okraszają złote papieskie korony. 
Nocleg u Reni - Szpitalna 16, 57-411 Wambierzyce Sprawdź na mapie do centrum: 3min https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html

 

Wambierzyce Mapa Atrakcji 

https://www.nocowanie.pl/noclegi/polanica_zdroj/ul,szpitalna.html
https://www.nocowanie.pl/noclegi/polanica_zdroj/kwatery_i_pokoje/144871/map,144871.html
https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html
https://panorama.nocowanie.pl/71/144871/144871.html


 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
Wambierzyce, Kapliczki nad kamienicami                                              
– Droga na Tabor. Fot. Wambierzyce.pl 

 

 



Wambierzyce, Kapliczki na Kalwarii.  

Fot. Wambierzyce.pl 
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https://hasajacezajace.com/gory-stolowe-10-najpiekniejszych-szlakow/
https://hasajacezajace.com/gory-stolowe-szczeliniec-wielki/


Wambierzyce,  
Ruchoma Szopka - Fot. Wambierzyce.pl 

 

 
 
 

Ruchoma Szopka w Wambierzycach 
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http://wambierzyce.pl/ruchoma-szopka
http://wambierzyce.pl/ruchoma-szopka
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Tajemnica Kaplicy Czaszek. 
Dlaczego nas przyciąga?                                     
ZOBACZ ZDJĘCIA  - https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y 
Chłód, półmrok i niepokój towarzyszą nam, gdy wchodzimy do Kaplicy Czaszek w Czermnej, dzielnicy 

Kudowy-Zdrój (woj. dolnośląskie). Zewsząd obserwują nas puste oczodoły. Jedna z czaszek wygląda, jakby jej 

właściciel zmarł krzycząc z bólu. Świadomość, że stąpamy po podłodze, pod którą złożono ludzkie szczątki, 

wywołuje ciarki. Jakie tajemnice kryje to niepokojące miejsce i dlaczego chce się tu fotografować tak wiele par 

młodych? Przewodnik, Sławomir Stasiak (59 l.) opowiedział Fakt24 historię tego tajemniczego miejsca. 

Wyjaśnił też, dlaczego przed wejściem do kaplicy pojawiła się tabliczka z ważnym ostrzeżeniem! 

 

 
Foto: Piotr Twardysko / newspix.pl    https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y#slide-1   
13Zobacz zdjęcia   

Kto i dlaczego wybudował Kaplicę Czaszek? 

                                                                                       

        makabryczne.                          od 24 do 30 tysięcy kości,                   

                                                                                    1776 

                                                      40                                  

                                                                

Pewnego dnia ks. Tomaszek zauważył, jak przy pobliskiej dzwonnicy psy wykopują z ziemi 

ludzkie kości.                                                                                  

                                                                                                

                                                                                                

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/czermna-kaplica-czaszek-kryje-dziesiatki-tysiecy-kosci/67m576y#slide-1
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                           Brakowało nie tylko miejsc do pochówku zmarłych, ale i żywych, 

którzy mogliby zakopać kości tych, którzy odeszli.                                        

                                                                                              – 

                                                                                           

                                                                                       - 

                   –                           (59   )                                
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                                               wygotowano je więc w ługu drzewnym, a 

potem                                                                                

Siła wyższa czuwa nad kaplicą. A może to dusze spoczywających tu osób? 

J                                                                                              

tym, wydaw                                 J                                                  

                                                                                       

wojny. Choć ciężko w to uwierzyć, w ciągu ostatnich 250 lat przez Czermną nigdy nie 

przechodził żaden front. –                                                                   

          –                                                                                      

                

J                                          trzech t                                               

znajdujemy,                                                Leżą warstwa na warstwie bez 

żadnego spoiwa                                                                       

            (                                              )                                 
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nieco gorszym stani                                                                   

warunkami atmosferycznymi. 
REKLAMA 

– M                                           Ś                                           

          – podsumowuje nasz przewodnik. – To miejsce ma nam prz                            

                                                                                                     

                                                                                                  

                                Ś                                            Zawsze przypominam 

zwiedzającym jedną rzecz. Rozmawiajmy póki możemy, póki mamy usta. Kiedy nam ich 

                                                                     – podsumowuje pan 

          



Skandaliczne zachowanie zwiedzających 

M                                                                                 

                                                                                         

niecodzienne miejsce. Nasz przewodnik, mimo wieloletniego                               

                             – J                                                    

                                                                                               

                    przychodziły paczki z kośćmi, gdy po latach ludzie zaczęli żałować tego, 

co zrobili –                     

                                                                                         

                                  – Absurdalne, prawda? –                       

        . L                                                                         

tabliczka. "Boi się pan, że mój piesek zje panu wszystkie kości?" –                     – 

                                                         –                             

Pod                                                                                      

                                                                                      

                                                                                         

                                           często zdarzają się pary, które chcą w Kaplicy 

Czaszek zrobić sobie sesję zdjęciową.                                                           

                                                                                           

zbiorowego miejsca spoczynku. 

Uwaga! Zasady obowiązujące w Kaplicy Czaszek 
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              J                                                                            
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VIDEO: 

 

Kaplica Czaszek Kudowa Czermna 
https://youtu.be/UE6HVFjdGm8 
 

Reportaż: Jezusie, ulituj się nad nami! 
https://youtu.be/XZHrr8rMS8g 
 

Kaplica czaszek 
https://youtu.be/OB20CIP6_sY . https://youtu.be/eEVb_SbtV58 
 

Ruchoma szopka w Czermnej Kudowie 
https://youtu.be/iRO21ZNaXeo 
 

Wambierzyce'2019 (4K/UHD) 
https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8 
 

Wielkie Sanktuaria Polski. Wambierzyce 
https://youtu.be/9lk_tHoBm-w 
 

Wambierzyce. Krótka wycieczka #15 
https://youtu.be/6lxg7JlkeO0 
 

Wambierzyce - Kalwaria Wambierzycka 
https://youtu.be/EZxPjErkYD4 
 

WAMBIERZYCE 2019 - RUCHOMA SZOPKA 

LONGINUSA WITTIGA 
https://youtu.be/dv4rbDx1F3w 
 

Ruchoma Szopka w Wambierzycach 
https://youtu.be/BZg5AA9XmPU 
 

Wambierzyce: Bazylika robi wrażenie 
https://youtu.be/k6tMCs6jut0  .  https://youtu.be/_4v9JEY9kv0 
 

Wambierzyce 1937 
https://youtu.be/yZeVuXX_WBs 
 

Czy warto zobaczyć? Sanktuarium Matki Bożej 

Wambierzyce oraz Góra Kalwaria. ŚLĄSKA 

JEROZOLIMA 
https://youtu.be/hvkM23fqsUk 
 

Wambierzyce Dolnośląska Jerozolima 
https://youtu.be/85Ih2zclV2E . https://youtu.be/nAJxbUFmqsc 
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