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Niemcy "odpowiedzialni za Polskę"? 
Historia mówi coś innego. 

 
 
Dziewczęta na tle budynku niemieckiego obozu dla dzieci w Łodzi, około 1943 rok / Źródło: Wikimedia Commons 

 
Niemcy nie mają żadnego moralnego prawa do pouczania Polaków. Wręcz przeciwnie. 
Cała historia relacji polsko-niemieckich to dzieje podbojów ziem polskich przez Niemców. 
Niezależnie od tego, czy była to Brandenburgia, Państwo Krzyżackie, Prusy czy od 1871 roku 
Cesarstwo Niemieckie – wszystkie państwa niemieckie chciały wyrwać Polsce jak najwięcej 
terytorium, osłabić ją wewnętrznie i zmarginalizować jej znaczenie na arenie międzynarodowej. 
Apogeum nastąpiło wraz z kolejnymi trzema rozbiorami. W 1772 Prusy, Austria i Rosja przystąpiły 
do pierwszego rozbioru Polski. Drugi – z udziałem Prus i Rosji miał miejsce w 1793 roku. Dwa lata 
później Rzeczpospolita zniknęła z map Europy. Choć wydawałoby się, że są to fakty historyczne 
powszechnie znane, gdyż daty te powinien znać każdy młody człowiek kończący szkołę 
podstawową – najwyraźniej wciąż trzeba o tym przypominać. 
 

Otto von Bismarck, w 1861 roku mówił: - Bijcie w Polaków, by im ochota 

do życia odeszła. Osobiście współczuję ich położeniu, ale jeżeli pragniemy istnieć, nie pozostaje 
nic innego, jak ich wytępić. Wilk też nie odpowiada za to, że Bóg go stworzył takim, jakim jest, 
dlatego też zabija się go, gdy się tylko może. To Bismarck odpowiedzialny był za Kulturkampf, 
czyli walkę z Kościołem Katolickim. Likwidacja Kościoła, germanizacja polskich dzieci, odbieranie 
ich rodzicom i wysyłanie w głąb Niemiec, gdzie trafiały do „porządnych” niemieckich rodzin 
i wyrastały na „prawdziwych” Niemców w oderwaniu od swoich korzeni. 
 

II wojna światowa: 
 
- obóz dla dzieci znajdujący się w Łodzi przy ulicy Przemysłowej, utworzony w połowie 1942 r.                                
 
- filia tegoż obozu, znajdująca się na północ od Łodzi we wsi Dzierżązna, gdzie młode dziewczęta 
pracowały niewolniczo na roli. Po ukończeniu 16 roku były wywożone na roboty do Niemiec. 
O pobycie w obozie na Przemysłowej wspomina Jeżewicz: https://youtu.be/XoCcBUBLfjQ 
 
- Jedyna różnica między obozem dziecięcym w Łodzi a obozami dla dorosłych była taka, że tam 
nie było komór gazowych. Tam dzieci uśmiercano głodem. W obozie łódzkim karano dzieci 
za wszystko, wymyślano różne rzeczy, aby tylko było można tych dzieciaków w jakiś sposób 
zmaltretować (…) Dziwię się, że po wojnie nazywano to obozem przejściowym. Nie życzyłbym 
nikomu takiego przejścia przynajmniej przez tydzień. 
https://dorzeczy.pl/historia/219619/szczepanska-niemcy-odpowiedzialni-za-polske-historia-mowi-
cos-innego.html

 
 

Prezydent: 
https://dorzeczy.pl/opinie/183534/prezydent-andrzej-
duda-o-adamie-bodnarze.html 
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Krzysztof Kasprzak, urodzony w 1983 r. historyk, obecnie współkieruje razem z Kają 
Godek Fundacją Życie i Rodzina. Ich organizacja ma przynajmniej dwa flagowe 
projekty. Pierwszy to zakazanie w Polsce aborcji. 

 Ustawa "Stop LGBT" to jej inicjatywa. Od lat walczy z aborcją. Kim jest Kaja Godek? 

Drugi prezentował w czwartek w Sejmie Kasprzak. To obywatelski projekt "Stop 
LGBT", który dotyczy m.in. wprowadzenia zakazu marszów równości. Kasprzak 
przekonywał, że ruch LGBT jest totalitarny, a jego propagowanie jest jak 
propagowanie komunizmu czy faszyzmu. W projekcie, który prezentował, chodzi 
przede wszystkim o zakazanie demonstracji, podczas których miałoby dochodzić m.in. 
do "propagowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm", 
"kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny" oraz "propagowania 
aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia". 
Kasprzak jest też przeciwnikiem szczepionek. Twierdzi, że powstają one ze "szczątków abortowanych dzieci". - W tym momencie 

wszystkie preparaty, które są określane mianem szczepionek, dotyczące tego słynnego wirusa z Wuhan, nie powstałby gdyby 

nie aborcja - mówił Kasprzak w wywiadzie opublikowanym na YouTube. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Karel_Matocha.jpg 

 

Krzysztof Kasprzak 
porównywał homoseksualizm 
do nazizmu. To on stoi za 
projektem "Stop LGBT" 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/krzysztof-kasprzak-wraz-z-kaja-godek-
stoja-za-projektem-stop-lgbt-kim-jest-kasprzak/92vfy51,79cfc278 
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Ołomuniec: 60 rocznica śmierci „więźnia pałacu 
arcybiskupiego”. 01 listopada 2021 | 20:11 | st (KAI) | Ołomuniec Ⓒ Ⓟ 

Bez kontaktu ze światem i pod stałą obserwacją komunistycznej Służby Bezpieczeństwa zmarł 2 
listopada 1961 r. arcyb ołomuniecki Josef Karel Matocha. Jego izolacja trwała długich 11 lat. 

Josef Karel Matocha pochodził z rodziny kowala, w której było 11 dzieci. Urodził się 14 maja 1888 roku w 

Pitinie koło Uherskiego Brodu. Jako kleryk i student wydziału teologicznego w Ołomuńcu został wysłany 

na Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, gdzie w 1911 roku uzyskał doktorat z filozofii, 15 czerwca 1914 

roku został wyświęcony na kapłana, a w 1915 roku uzyskał stopień doktora teologii. Po powrocie do 

ojczyzny pracował w latach 1915-1919 jako wikary w Sobotinie koło Šumperku, oraz jako kapelan szpitala 

wojskowego w Rużomberku, a następnie przez dwa lata jako profesor dogmatyki i filozofii na Wydziale 

Teologicznym w Nitrze. W latach 1931-1939 wykładał jako profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym 

w Ołomuńcu, a po okupacji w latach 1945-1948 na te uczelni filozofię chrześcijańską i dogmatykę 

spekulatywną. Dwukrotnie był dziekanem wydziału. W marcu 1948 r. papież Pius XII mianował go 

arcybiskupem Ołomuńca. Od razu rozpoczął gorliwą wizytację archidiecezji, kilka razy dziennie wygłaszał 

kazania i przemówienia, odwiedzał szkoły i zakłady pracy. Troszczył się także o powołania do kapłaństwa. 

Dlatego regularnie odwiedzał kleryków w seminarium duchownym. W kurii biskupiej utworzył biuro 

duszpasterskie, ponieważ widział potrzebę nowego rozwoju duszpasterstwa. W 1949 r. potajemnie 

wyświęcił na biskupa Franciszka Tomaszka, późniejszego arcybiskupa Pragi i kardynała. 

Abp Matocha mógł jednak sprawować swój urząd tylko do Wielkanocy 1950 r., kiedy to został bezprawnie 

internowany i odizolowany przez komunistyczne władze państwowe. Jego współpracownicy zostali 

aresztowani i osadzeni w więzieniu. Arcybiskup Matocha nie mógł opuszczać swojego miejsca 

zamieszkania i był stale inwigilowany przez funkcjonariuszy StB, którzy nie pozwalali mu nawet na 

czytanie gazet czy słuchanie radia. Miał tylko pokój dzienny, biuro i sypialnię – to była cała jego przestrzeń. 

Potem były już tylko sporadyczne spacery po ogrodzie pałacu arcybiskupiego, na które nie zawsze dostawał 

pozwolenie. itKomunistyczne organa bezpieczeństwa ściśle kontrolowały wizyty. Z reguły raz w miesiącu 

mógł go odwiedzać wikariusz generalny, ks. Josef Glogar, który w miejsce internowanego arcybiskupa 

sprawował faktyczną władzę nad diecezją. „Przez pewien czas mógł do niego przychodzić fryzjer, ale po 

pewnym czasie zabroniono mu, bo podobno przynosił informacje z zewnątrz. Od tego czasu arcybiskup był 

strzyżony przez funkcjonariusza” – opisuje warunki internowania obecny arcybiskup ołomuniecki Jan 

Graubner. Także odwiedziny spowiednika podlegały ograniczeniom. „Zawsze pozwalano mu przyjeżdżać 

na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ale jak pokazują archiwa Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego, także 

zakaz odwiedzin spowiednika był karą za niezłomność arcybiskupa” – mówi abp Graubner. Mimo ciągłej 

presji i jedenastu lat faktycznego więzienia, abp Matocha nie poddał się i nie uległ komunistycznej władzy. 

„Współpracownicy określali go jako sługę prawdy i wroga półprawd i kłamstw, udawania i 

niesprawiedliwości. Jako człowiek ładu i prawa był zdeterminowany, by stawić czoła chaosowi i zamętowi. 

Jako człowiek o dobrym sercu i czystych intencjach potrafił energicznie budować wszystko na prawie 

Bożym, nie trzymając się kurczowo osobistych interesów czy własności” – mówi o swoim poprzedniku abp 

Graubner: „Dobrze móc spojrzeć wstecz na heroiczne świadectwo wiary bezkrwawego męczennika 

wierności, aby odkryć kolejny powód do zdrowej dumy i nadziei na przyszłość. Widzę w nim prawdziwego 

męczennika, który umarł za Chrystusa w bardzo ciężkim więzieniu, w ciężkiej samotności, choć był to 

pałac” – podkreśla obecny przewodniczący Czeskiej Konferencji Biskupiej. 

Arcybiskup Josef Karel Matocha zmarł 2 listopada 1961 r. z powodu niedostatecznej opieki medycznej, na 

którą nie zgodziło się StB, i został pochowany cztery dni później na cmentarzu w rodzinnym Pitynie. W 

1999 r. prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel odznaczył go Orderem T. G. Masaryka in memoriam.  

60. rocznica śmierci upamiętniona w miejscu jego urodzenia, w Pitynie. Arcybiskup Jan Graubner odprawi 

tam Mszę św. 6 listopada o godz. 10.30. https://www.ekai.pl/olomuniec-60-rocznica-smierci-wieznia-palacu-arcybiskupiego/ 

https://www.ekai.pl/olomuniec-60-rocznica-smierci-wieznia-palacu-arcybiskupiego/


                                                                                                                                        
Kostel v Pitíně, rodné obci olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-
arcibiskup-josef-karel-matocha-jan-graubner-arcibiskupstvi-komuniste-vezneni-stb.A180428_398553_olomouc-zpravy_mip 

         Olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha (1888–1961). foto: ČT  

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/arcibiskup-josef-karel-matocha-pripominka-internace-po-70-letech.A200413_140540_pozice-tema_lube

 

Czytaj też: 
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wi
adomosci_2021-04-18.pdf 
Str. 35-36 
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Orędzie z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego 2021 - 
https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/233093552142012/ 
 

Beatyfikacja ks. Machy - 
https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/videos/2914205802226560/

 

Kompostowanie człowieka: „sakrament” nowej religii. 

 
(źródło: pixabay.com) 

Na Zachodzie, głównie w USA rośnie popularność kompostowania ludzkich ciał. 
Ta nowa, „zrównoważona” i rzekomo ekologiczna forma pochówku to nie tylko 
przejaw „ostatecznego odrzucenia duszy”, ale oddanie czci mrocznej, 
nienawidzącej człowieka religii. https://pch24.pl/kompostowanie-czlowieka-sakrament-nowej-religii/

 

Czytaj też: https://ksmacha.pl/                        

.     a także: 

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe
/Ojcowie_Kosciola.pdf, strony 16 - 19.  
 

Czytaj też: 
http://parafia.rabk
a.swmm.eu/sakra
menty/Sakrament_
Chorych.pdf ,                       
str. 17-23  

Posłuchaj też:   
 - https://youtu.be/mUzVTQ_lXzg                                                                                                               
-  https://youtu.be/UgjTzXnhegY                                                                                                
-  https://youtu.be/RczDwrojBV4 
-  https://youtu.be/COZhNXVOlY0 
-  https://youtu.be/ownUWUxoxVk 
-  https://youtu.be/j38gx0C3YuU 
-  https://youtu.be/bcmzLDX_bDg 
-  https://youtu.be/rCN9ikqRJ8g . https://youtu.be/849Q5OesOY8 
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USA: W Sądzie Najwyższym bitwa o prawo pro-life w 
Teksasie. Obrońcy życia pikietują pod sądem 
 

 (fot. pixabay.com) 

Obrońcy życia zebrali się pod siedzibą Sądu Najwyższego, by zamanifestować sprzeciw 

wobec cywilizacji śmierci. Po wyjściu z sądu do pikietujących dołączył prokurator 

generalny Teksasu, Ken Paxton. – Miałem zaszczyt być dzisiaj w sądzie reprezentując punkt 

widzenia pro-life i reprezentując prawa stanu Teksas. Będziemy kontynuować tę walkę – 

powiedział. https://pch24.pl/usa-w-sadzie-najwyzszym-bitwa-o-prawo-pro-life-w-teksasie-obroncy-zycia-pikietuja-pod-sadem/

 

Tragedie rodziców, których dzieci postanawiają 
„zmienić płeć”.  
 

 (źródło: twitter.com) 

Propaganda „transpłciowości” niszczy rodziny. Rodzice są bezsilni wobec dzieci, którym  

wmówiono, że są „niedopasowane” do płci biologicznej.Tymczasem wsparcie państwa i 

szkoły w uporze dzieci, które domagają się kuracji hormonalnej, może powodować skutki 

nieodwracalne.  https://pch24.pl/francja-tragedie-rodzicow-ktorych-dzieci-postanawiaja-zmienic-plec/
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Tatuaż to kolejna „atrakcja” w niemieckim kościele. 
 

 

Diecezja Limburg chwali się sukcesem. „Tatuowanie Przed Ołtarzem” trzeba będzie 

koniecznie powtórzyć. https://pch24.pl/swiatynia-czy-studio-tatuazu-kolejna-atrakcja-w-niemieckim-kosciele/ 

 Tchórzliwe samorządy, ZNP i 
szczepienia w szkole. Kurator Barbara Nowak. 
https://pch24.tv/tchorzliwe-samorzady-znp-i-szczepienia-w-szkole-kurator-barbara-nowak-w-prawym-prostym/  

  Tajemnicza śmierć                                              
biskupa łomżyńskiego                                                                
Stanisława Kostki Łukomskiego.                                
https://www.magnapolonia.org/tajemnicza-smierc-biskupa-narodowca/

 
 

Nie przychylił się do prośby zabicia w dzwony w związku z wyborem 
Bolesława Bieruta na prezydenta, a ponadto nie zgadzał się, by 
aktywnych komunistów chowano na katolickich cmentarzach. Był 
zdecydowanym wrogiem modernizmu w kościele, który w 
ówczesnych czasach reprezentowali tacy duchowni jak Stefan 
Wyszyński, Bronisław Dembowski czy sekretarz prymasa Hlonda; 
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Ojcowie_Kosciola.pdf strona 15 
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Sakrament_Chorych.pdf strona 9 
Antoni Baraniak. 
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 [Wideo] Migranci dzisiaj bawią 
się w Mińsku, a jutro będą „żywymi tarczami” na 
granicy - https://www.fronda.pl/a/wideo-migranci-dzisiaj-bawia-sie-w-minsku-a-jutro-beda-zywymi-tarczami-na-granicy,168963.html

 
 

 
EUROPA WIADOMOŚCI 

Niemcy: Afgański imigrant zdemolował kościół. 
PODOBA CI SIĘ TO CO ROBIMY? WESPRZYJ PROJEKT MAGNA POLONIA! 
2 listopada 2021  

Jak informuje portal kresy.pl 25-letni Afgańczyk zniszczył wyposażenie kościoła w 

Nordhausen w Turyngii, m.in. zabytkowy krzyż z postacią Jezusa. Źródło: kresy.pl 
https://www.magnapolonia.org/niemcy-afganski-imigrant-zdemolowal-kosciol/

  

  
 
 
 

Albert Bourla, prezes giganta farmaceutycznego Pfizer, musiał odwołać swoją wizytę w Izraelu, ponieważ… 
nie zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Wizyta szefa firmy Pfizer, giganta farmaceutycznego i 
producenta szczepionek przeciw Covid-19 w Izraelu została niespodziewanie odwołana. Okazało się 
bowiem, że nie był on zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Albert Bourla powiedział w grudniu, że 
jeszcze nie otrzymał szczepionki, ponieważ nie chce szczepić się poza kolejką. Bourla wyjaśniał, że będzie 
czekał, aż przyjdzie pora jego grupy wiekowej do zaszczepienia się.                                                                                  
/polskatimes.pl/ https://www.magnapolonia.org/szef-pfizera-musial-odwolac-wizyte-w-izraelu-bo-nie-zaszczepil-sie-przeciwko-koronawirusowi/

 
 

Szef Pfizera musiał 
odwołać wizytę w 
Izraelu, bo… nie 
zaszczepił się przeciwko 
koronawirusowi. 
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USA: Pielęgniarz przyjął szczepionkę Pfizera, a po 
ośmiu dniach wykryto u niego koronawirusa. 
  https://www.magnapolonia.org/usa-pielegniarz-przyjal-szczepionke-pfizera-a-po-osmiu-dniach-wykryto-u-niego-koronawirusa/ 
 

 
 

 

 
WIADOMOŚCI 

Amantadyna. Naukowcy z Cambridge                         
potwierdzają odkrycie Polaków. 
https://www.magnapolonia.org/amantadyna-naukowcy-z-cambridge-potwierdzaja-odkrycie-polakow/

 
 
 

 https://www.fronda.pl/a/halloween-w-hiszpanii-coraz-czestsze-kradzieze-ciala-panskiego,168978.html 
 
 

Dziś przeżywamy radość związaną z wyjątkową uroczystością, w której 
wspominamy wszystkich świętych, którzy przebywają już w chwale Boga. Ten 
wyjątkowy dzień poprzedziło jednak znacznie mroczniejsze święto. Obchodzone 
przez wielu jako zwykła okazja do zabawy, komercyjne święto Halloween ma też 
swoje o wiele groźniejsze oblicze. W Hiszpanii od 10 lat, kiedy Halloween zyskuje 
na popularności, dochodzi do kradzieży i profanacji Najświętszego Sakramentu.

 

wtorek, 2 listopada 2021 
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Para lesbijek okaleczyła i zamordowała 9-letniego 
chłopca -  https://www.zycierodzina.pl/para-lesbijek-okaleczyla-i-zamordowala-9-letniego-chlopca/  

 

I czytanie #StopLGBT to moment zwrotny. 
Zobaczcie galerię zdjęć spod Sejmu 
https://www.zycierodzina.pl/i-czytanie-stoplgbt-to-moment-zwrotny-zobaczcie-galerie-zdjec-spod-sejmu/ 

https://www.zycierodzina.pl/para-lesbijek-okaleczyla-i-zamordowala-9-letniego-chlopca/
https://www.zycierodzina.pl/i-czytanie-stoplgbt-to-moment-zwrotny-zobaczcie-galerie-zdjec-spod-sejmu/


 
 

 
skandaliczne zachowanie wicemarszałka Czarzastego w Sejmie podczas debaty nad #StopLGBT  

                                Krzysztof Kasprzak komentuje debatę 
nad „Stop LGBT”: Za nami ważne zwycięstwo! 
 
1 listopada 2021 / Aktualności, LGBT, Publicystyka 
 
https://www.zycierodzina.pl/krzysztof-kasprzak-komentuje-debate-nad-stop-lgbt-zwyciestwo/ 

 

https://www.zycierodzina.pl/category/aktualnosci/
https://www.zycierodzina.pl/category/lgbt/
https://www.zycierodzina.pl/category/publicystyka/
https://www.zycierodzina.pl/krzysztof-kasprzak-komentuje-debate-nad-stop-lgbt-zwyciestwo/


 
Przemówienie Kai Godek podczas debaty nad 
#StopLGBT w Sejmie [video] 
Aktualności, LGBT, Publicystyka https://www.zycierodzina.pl/przemowienie-kai-godek-podczas-debaty-nad-stoplgbt-w-sejmie-video/ 
 

Polskie BLM kontra ks. 

Piotr Skarga. Mamy sposób na „cancel culture”!                    
To pragnienie radykalnego odcięcia się od przeszłości oddaje zjawisko „cancel culture”, które można przetłumaczyć jako „kulturę 

unieważniania”. Polega ona na dążeniu do odebrania czci i społecznego przywiązania do postaci niebezpiecznych z perspektywy lewicowo-

liberalnej. W krajach Zachodu unieważnienie to już prawdziwa plaga, przetaczająca się od Hiszpanii, z której regularnie znikają pamiątki po 

żołnierzach i rządach generała Franco, przez Amerykę, gdzie w „antyrasistowskim” szale ruch Black Lives Matter dewastuje pomn iki 

narodowych bohaterów, po Wielką Brytanię, w której problemem zaczęła być pamięć o człowieku, jeszcze 20 lat temu uważanym za 

najwybitniejszego Anglika w dziejach. Sir Winston Churchill nie może czuć się na wyspach bezpiecznie. Instytucje nazwane jego  imieniem 

zmieniają nazwy. Jego rzeźba w Londynie doświadcza podobnych ataków, jak te znane zza oceanu… Ale ta wymiana patronów na szyldach i 

bohaterów na cokołach dotarła również do nas. W ostatnich tygodniach samorząd Krakowa zakomunikował zamiar usunięcia pomnika Ks. 

Piotra Skargi, wielkiego kaznodziei narodu, z położonego na Starym Mieście Placu Świętej Marii Magdaleny. W jakim celu? Zasadzenia 

drzew… Dlaczego w związku z tym monument upamiętniający jezuitę miałby koniecznie zniknąć? Być może dlatego, że ktoś zamarzył  o 

sekularyzacji dziejowej pamięci Polaków i Krakowian. 

https://pch24.pl/blm-i-ks-piotr-skarga-wszystkich-swietych-przeciwko-cancel-culture/
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Jeżeli mnie prześladowali                                                                              

to i was będą prześladować.                                               

Straszliwy los Chrześcijan w Korei Północnej 
https://pch24.pl/jezeli-mnie-przesladowali-to-i-was-beda-przesladowac-straszliwy-los-chrzescijan-w-korei-polnocnej/

 

                                                                        
Rzym: https://pch24.pl/rzym-pielgrzymka-summorum-pontificum-wiernych-tradycji-lacinskiej/ .                                                       

http://blog.messainlatino.it/2021/10/foto-e-video-del-10-pellegrinaggio_62.html?fbclid=IwAR0kXNFo7jxEUG4VvrGPCanwnvzZHrOokIla0skKbh_iP-75kfoqsWz8sIw 
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REGINA CAELI LAETARE - https://youtu.be/-hiwBInaE-A 

 

S. Messa tridentina a Rapagnano - https://youtu.be/AW1vINCLu48 

 

Festa di Cristo Re - Santa Messa solenne secondo la forma tradizionale del rito 

romano -parte I - https://youtu.be/ennEzLQ0uAQ 

 

Missa Tridentina 
https://youtu.be/gk9iioWl_uc 

 

 

 

https://youtu.be/-hiwBInaE-A
https://youtu.be/AW1vINCLu48
https://youtu.be/ennEzLQ0uAQ
https://youtu.be/gk9iioWl_uc


http://news.wip.pl/view.html?x=a62e&m=Mfs&mc=M&s=f0pDl&u=D&z=QDvJ2mF& 

 

 

POZNAJ HISTORIĘ IMMURATA 
 

Immurat trafił na 4 lata do więzienia o zaostrzonym rygorze. 
 

To był niezwykle trudny okres w jego życiu. Znalazł się tam za organizowanie nielegalnych 

chrześcijańskich zgromadzeń. W tym więzieniu musiał wyrabiać 12 000 cegieł dziennie, a gdy normy nie 

były spełnione... był bity. 

 

Jak przetrwać takie warunki? Jak pogodzić się z niesprawiedliwością? 
 

Posłuchaj całej historii! 

 

https://youtu.be/m6PcrOzzpFM 

 

  

 

 

 

 

http://news.wip.pl/view.html?x=a62e&m=Mfs&mc=M&s=f0pDl&u=D&z=QDvJ2mF&
https://youtu.be/m6PcrOzzpFM


   
 

Szanowni Państwo, 
 
Jeszcze raz bardzo dziękuję tym wszystkim z Państwa - naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom - którzy przyczynili się do organizacji 
konferencji „Tato - bądź, prowadź, chroń!”. 
 
O sukcesie i randze tego wydarzenia świadczą liczne relacje w medialnych ogólnopolskich, a także osobisty udział Rzecznika Praw Dziecka oraz 
sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP. 
  

  

  

 
Wielu z Państwa w rozmowach podczas konferencji oraz w wiadomościach przesyłanych w mediach społecznościowych podkreślało chęć powrotu do 
treści prezentowanych podczas konferencji „Tato: bądź, prowadź, chroń!”. 
 
Nie sposób przytoczyć w tej wiadomości wszystkich ważnych informacji przekazanych przez naszych znamienitych prelegentów. 
 

Dlatego zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy możliwość obejrzenia i odsłuchania wykładów. Wszystkie zgromadziliśmy dla Państwa w 
tym miejscu. 
 
Mnie osobiście zapadło w pamięć świadectwo prowadzącego redaktora Krzysztofa Ziemca o tym, że ojcostwo w jego życiu okazało się „jazdą bez 
trzymanki”, doświadczeniem o wiele trudniejszym od wyzwań, jakie stawia praca zawodowa. 

https://centrumzyciairodziny.com/click.html?x=a62e&lc=9OIrHd&mc=c&s=9G1Y2ZC&u=mCGR&z=GXxAc0v&
https://centrumzyciairodziny.com/click.html?x=a62e&lc=9OIrHd&mc=c&s=9G1Y2ZC&u=mCGR&z=GXxAc0v&


 
Zachęcam Państwa do sięgnięcia do wykładów z naszej konferencji. W zalewie informacji bezużytecznych czy wręcz szkodliwych promujmy 
wspólnie wartościowe treści! 

Wspieram organizację takich wydarzeń! 

 

Dziękuję również tym z Państwa, którzy wzięli udział w akcji Szlachetny Piątek. 
 
Bardzo wiele osób udostępniło nasz post promujący szlachetność, czystość i wierność oraz pokazało swoje zdjęcia w białych ubraniach lub z białym 
elementem garderoby. Wśród nich byli znani dziennikarze i politycy. 
 

  

 
Takie świadectwo jest szczególnie ważne dla młodzieży. Oni, w przeciwieństwie do wielu z nas, urodzili się w świecie, w którym media 
społecznościowe odgrywają dużą rolę i, niestety, nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez nich. 
 
Dlatego musimy publicznie opowiadać się za dobrymi wartościami w przestrzeni wirtualnej. Tylko w ten sposób możemy przeciwstawić się 
środowiskom LGBT, które nasycają ją swoją propagandą, by tam przekonywać do swoich racji młodych. 
 
Zapowiadam zatem, że Szlachetny Piątek nie był jednorazową akcją, już dziś planujemy przeprowadzać go w kolejnych latach. Będziemy 
podejmować walkę o naszą młodzież i wierzę, że Państwo nam w tym pomogą! 

Wspieram takie akcje jak Szlachetny Piątek! 

 

Jeśli zatem korzystają Państwo z mediów społecznościowych, bardzo proszę o polubienie naszych profili i kanału na portalach: 
 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 
Dzięki temu będą mieli Państwo dostęp do dobrych treści, które tworzymy i będziecie mogli rozprzestrzeniać je dalej, do swojej rodziny i bliskich. To 
naprawdę istotne - im większy będziemy mieli zasięg, tym będziemy mogli zrobić więcej dobrego! 
 
Dlatego bardzo proszę Państwa o wsparcie naszych działań w mediach społecznościowych. Nie jest to bowiem tak wolna przestrzeń, jak się to 
wielu wydaje. Zwłaszcza, jeśli chodzi o promocję działań w obronie rodziny i życia przed środowiskami LGBT. 
 
Aby dotrzeć do ponad 100 000 osób z informacjami o Marszu dla Życia i Rodziny, konferencji „Tato - bądź, prowadź, chroń” i o Szlachetnym Piątku, 
musieliśmy wydać ponad 5 000 złotych. 
 
Bardzo więc Państwa proszę o wsparcie datkiem 30 zł, 60 zł, a może nawet 100 zł lub 200 zł na rzecz tworzenia i promocji skutecznych i 
angażujących kampanii w mediach społecznościowych, w walce o naszą młodzież w przestrzeni wirtualnej! 

Wspieram takie działania Centrum Życia i Rodziny!  

 

Jeszcze raz dziękuję za Państwa wsparcie i zaangażowanie. Bardzo zachęcam do śledzenia Centrum Życia i Rodziny w mediach społecznościowych! 
 
Serdecznie pozdrawiam
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Godek: Dlaczego feministki opłakują tylko zmarłą kobietę? 

"Jeśli ktokolwiek usprawiedliwiał brak ratowania życia pacjentki delegalizacją aborcji eugenicznej, to winne są środowiska 

feministyczne" - napisała w mediach społecznościowych działaczka pro-life Kaja Godek. https://www.rp.pl/ochrona-

zdrowia/art19075421-godek-dlaczego-feministki-oplakuja-tylko-zmarla-kobiete  

Publikacja: 04.11.2021 13:16 

 
Kaja Godek 
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek 

Kaja Godek skomentowała śmierć ciężarnej 
w Pszczynie. Obwinia feministki 
https://www.wprost.pl/kraj/10538665/kaja-godek-
skomentowala-smierc-ciezarnej-w-pszczynie-wini-
srodowiska-feministyczne.html 
Dodano: dzisiaj 10:038685816 85 

 
Kaja Godek / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski

 

 

Zamieszanie przed 

wystąpieniem Kai Godek 
https://youtu.be/y3D6OVVGh7c 
 

Kaja Godek przemawia 

podczas debaty o 

ustawie #StopLGBT w 

Sejmie                   
https://youtu.be/7R1b9SOT-MU 

 

Wielkopolskie Popołudnie: 

Kaja Godek [12 10 2021] 
https://youtu.be/jUlGl3cM9XU 
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