
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/    

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/                               

- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online                            

- Anioł Beskidów: http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/    

 

Czytaj też dobre wiadomości:  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-17.pdf                         

Archiwum: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 

 
 

https://radiowarszawa.com.pl/ 

https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ 

https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/ 

 

 

BOBOLA                                        Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/      

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 
 
Słuchaj Radia:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf 

                                                     

Radio Maryja                                                             Toruń   https://www.radiomaryja.pl/                                                     

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 
Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, 
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził 
Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 
Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza 
udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 
skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 
uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w 
miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: 
„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  
 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 

Radiu    

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A 
J: 
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https://vod.tvp.pl/  

 

. https://niepodlegla.tvp.pl/?_ga=2.13919863.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

. https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.107913794.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211 

 

. https://cyfrowa.tvp.pl/website/ludzie-i-ich-historie,54726237/video?order=oldest 

Audycja z cyklu: Nieznany front. „Maków Podhalański to miasto, które zawsze słynęło z 

tego, że mieszkali tutaj ludzie biedni, ale nastawieni bardzo patriotycznie” - te słowa 

otwierają reportaż o zamordowaniu części mieszkańców osiedla Zagórze na stokach Góry 

Makowskiej. Oddział gestapo rezydujący w Makowie Podhalańskim zostaje powiadomiony 

przez konfidenta o wizycie partyzanta. Nocą 4 kwietnia 1944 roku Niemcy przyjeżdżają do 

Zagórza, palą zabudowania, mordują Henryka Kowalczyka (dowódcę partyzanckiego 

oddziału AK), rodzinę u której nocował oraz bliskich sąsiadów - razem zginęły czterdzieści 

dwie osoby w tym dwie kobiety ciężarne. O tych wydarzeniach opowiadają Ci, którym udało 

się przeżyć. Mimo upływu lat obrazy tej wstrząsającej nocy nadal są żywe w ich pamięci, 

mimo że kiedy patrzyli na śmierć bliskich część z nich była dziećmi.                                                                

- https://cyfrowa.tvp.pl/video/ludzie-i-ich-historie,przekazac-potomnym,58778283 

 

 
 

      
https://www.slazag.pl/tak-rodzila-sie-godka-oto-najstarszy-zapis-
dzwiekowy-jezyka-slazakow-z-1913-roku 
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Dokładnie 11 września 1226 roku w Awinionie we Francji po raz pierwszy 
rozpoczęto praktykę adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
w ciągu dnia i nocy.  
 

 

 

Z czasem nieustanna adoracja zaczęła pojawiać się w innych państwach 
Europy. Największy rozkwit tej praktyki odnotowano po ustanowieniu 
Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa w 1592 roku.                                           
Rozwój Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa spowodował rozwój 
wieczystej adoracji "w kilku kościołach Rzymu, aż stopniowo 
rozprzestrzeniła się na cały świat, aby można było naprawdę powiedzieć, 
że o każdej godzinie w roku Najświętszy Sakrament, uroczyście 
wystawiony, jest uwielbiany przez rzesze wiernych". 
https://dorzeczy.pl/religia/344335/mija-prawie-800-lat-odkad-
wprowadzono-wieczysta-adoracje.html

 
 

https://dorzeczy.pl/religia/344335/mija-prawie-800-lat-odkad-wprowadzono-wieczysta-adoracje.html
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Litania do Świetego Imienia Maryi (kard. J.H.Newman)  
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 
Synu Maryi, usłysz nas 
Ojcze Niebieski, który w Maryi masz córkę Twoją, zmiłuj się nad nami 
Synu wiekuisty, który w Maryi masz Matkę Twoją, zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, który w Maryi masz oblubienicę twoja, zmiłuj się nad nami 
Pełna chwały Trójco, która w Maryi masz służebnice, zmiłuj się nad nami 
Maryjo, Matko Żywego Boga, módl się za nami 
Maryjo, córko niedostępnego światła 
Maryjo, nasze światło 
Maryjo, nasza siostro 
Maryjo, różdżko Jessego 
Maryjo, z rodu królów 
Maryjo, najlepsze dzieło Boga 
Maryjo niepokalana 
Maryjo piękna cała 
Maryjo, Dziewicza Matko 
Maryjo cierpiąca wespół z Jezusem 
Maryjo przeszyta mieczem 
Maryjo pozbawiona pociechy 
Maryjo stojąca pod krzyżem 
Maryjo, oceanie goryczy 
Maryjo, radująca się wolą Bożą 
Maryjo, Pani nasza 
Maryjo, Królowo nasza 
Maryjo jak słońce jasna 
Maryjo jak księżyc piękna 
Maryjo w koronie gwiazd dwunastu 
Maryjo zasiadająca po prawicy Jezusa 
Maryjo, słodyczy nasza 
Maryjo, nasza nadziejo 
Maryjo, chwało Jerozolimy 
Maryjo, radości Izraela 
Maryjo, chlubo naszego ludu 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami 
Módlmy się:  O Wszechmocny Boże, który widzisz, jak gorąco pragniemy, aby 
osłonił nas cień imienia Maryi, racz sprawić, błagamy Cię, abyśmy, ilekroć wezwiemy 
Jej w potrzebach naszych, mogli dostąpić łaski przebaczenia ze świętych niebiosów 
Twoich, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

 

Parafia pod wezwaniem Imienia Maryi                                          
w Radostowicach i bł.Marek 

12 września: Wspomnienie Liturgiczne                                                
.                       Świetego Imienia Maryi 

https://imieniamaryi.letnet.pl/bl.html


 
Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny Kraków 2022 

Augustiańska 28, 31-064 Kraków, Tel. +48 695 077 787 

Jesteśmy na Facebooku: facebook.com/marszkrakow 
 
 

https://www.piotrskarga.pl/marsz-dla-zycia-i-
rodziny-2022---nasza-odpowiedz-na-burzenie-
porzadku-
spolecznego,15786,i.html?qval_i=InNpZD0yNzYzNzI
3MDAmbGluay0xPSYi&ka=570071 
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https://pch24.pl/w-pazdzierniku-zaplanowano-
ogolnoswiatowy-rozaniec-mezczyzn-modlitwa-
potrwa-cala-dobe/ 
 

 
Na sobotę 8 października zaplanowano ogólnoświatowy Różaniec Mężczyzn.                              
Organizatorzy zamierzają przeprowadzić wydarzenie w taki sposób, aby wykorzystać                         
różnice czasowe pomiędzy kontynentami, a modlitwa, aby trwała nieustannie całą dobę.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. X 

Ogólnoświatowy Różaniec Mężczyzn. Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 
wydarzenie w taki sposób, aby wykorzystać różnice czasowe pomiędzy 
kontynentami, a modlitwa, aby trwała nieustannie całą dobę. Organizatorzy 
Różańca Mężczyzn zapowiedzieli, że inicjatywa będzie zrzeszała mężczyzn z 
całego świata, którzy chcą dać publiczne świadectwo wiary. Podkreślono, że 
październik jest miesiącem różańca świętego i Matki Bożej, dlatego jest idealny 
moment na modlitwę. W inicjatywę angażują się mężczyźni z 12 państw Ameryki 
Łacińskiej i Północnej, 3 krajów azjatyckich, a także 9 europejskich – w tym z 
Polski. Do modlitwy dołączą również mężczyźni z Australii i Zambii. Jeden z 
organizatorów całego przedsięwzięcia w Peru – Carlos Maite w rozmowie z 
latynoską agencją katolicką ACI Prensa zapowiedział, że w wydarzeniu 
spodziewany jest udział kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn, którzy zapełnią place 
wielu miast na całym świecie i na kolanach „będą się modlili do Matki Bożej”. 
Zwrócił również uwagę, iż „męski różaniec” stawia sobie za zadanie obronę 
męskości, idąc za przykładem św. Józefa i „pokazując publicznie, że prawdziwy 
mężczyzna jest mężczyzną męstwa, który poczuwa się do odpowiedzialności i 
przywództwa w ramach planu Bożego”. Warto podkreślić, że inicjatywa 
organizacji publicznych modlitw różańcowych dla mężczyzn zrodziła się w Polsce 
oraz w Irlandii. Następnie szybko rozprzestrzeniła się w wielu innych krajach.  
 

https://pch24.pl/w-pazdzierniku-zaplanowano-ogolnoswiatowy-rozaniec-mezczyzn-modlitwa-potrwa-cala-dobe/
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https://pch24.pl/abp-jedraszewski-do-rodzin-wbrew-zamyslom-boga-swiat-tworzy-nowe-definicje-malzenstwa-i-rodziny/   
https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-podczas-30-pielgrzymki-rodzin-archidiecezji-krakowskiej-nalezy-
odbudowac-etos-naszej-ojczyzny-w-wymiarze-wartosci-ktorymi-ma-sie-kierowac/ 

 

Jak to możliwe, że człowiek odwraca się od zamysłu Boga-Stwórcy, który 
powołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo jako kobietę 
i mężczyznę i tworzy sobie zupełnie nowe definicje tego, czym jest 
małżeństwo i rodzina, propagując związki jednopłciowe, zalecając swoisty 
„przemysł”, produkujący dzieci, opowiadający się za ideologią gender, 
promujący wszelkie ruchy, związane z LGBT+? Jak to jest możliwe? 
Przecież w gruncie rzeczy jest to wbrew zdrowemu rozsądkowi.  
Przypomniał, że jeden ze znanych polityków w swym programie 
przedwyborczym ogłosił prawo do aborcji na życzenie do 12 tygodnia 
stanu błogosławionego. – Co to za partia, szukająca osób, które chciałyby 
uchwalić przestrzeń prawną do legalnego zabijania nienarodzonych 
dzieci? Co to za ludzie? Dając to kryterium absolutnie nie mówi się o życiu 
dziecka, o dobru kobiety, społeczeństwa, narodu. 
 

Przywołał postać Stanisławy Leszczyńskiej, która pracowała jako położna, 
aż do momentu wyswobodzenia obozu przez Armię Czerwoną. 
Przyjęła wiele porodów, przeciwstawiając się władzom obozowym. 
Aktualnie toczy się jej proces beatyfikacyjny, który jest znakiem sprzeciwu 
wobec kultury śmierci, godzącej się na zabijanie nienarodzonych dzieci.                   
Stanisława Leszczyńska upominała się o godność człowieka. Można ją 
wpisać w niezwykły szereg ludzi świętych, którzy w Oświęcimiu, 
uchodzącym za zapomniane przez Boga dno piekła, jak Maksymilian Maria 
Kolbe, uważali że dobro drugiego człowieka i jego życie jest czymś tak 
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wielkim i wspaniałym, że warto za nie oddać własne. Tacy ludzie tworzą 
etos Europy, wpisują się w wielką tradycję chrześcijaństwa, bez którego 
Europy nie można zrozumieć. Jak na tym tle pojąć, że aborcja ma się stać 
prawem każdej kobiety i że uważa się to za jedno z najbardziej cennych 
tzw. „europejskich wartości”?. 
 

Nawiązał do dramatycznych słów św. Jana Pawła II, który w Kielcach 
wspominał, że Polska jest jego matką. – I zrozumcie, wy wszyscy, którzy 
lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie 
mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny 
boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! 
Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie 
niszczyć! – nawoływał Ojciec Święty. 
 

Należy pamiętać, że ta ziemia jest matką wszystkich, nienarodzone dzieci 
są braćmi i siostrami, a ich dramatyczny los wszystkich boli. Budujmy 
naszą ojczyznę nie tylko w wymiarze materialnym, ale także gdy chodzi o 
jej etos, myśleć o tym jak Polska ma wyglądać w kolejnych wiekach. 
 

Właściwą droga jest także zapatrzenie się w przykład Świętej Rodziny.  

 

Konieczne jest spotkanie ze Świętą Rodziną, modlitwa w rodzinach, ale 
ponad wszystko: radość z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i wiemy, jak 
żyć. Za wszystko należy dziękować Stwórcy, także słowami św. Pawła: 
„Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć 
i chwała na wieki wieków! Amen”. 

 

 
 

Foto: https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/52349830944/in/album-72177720302003916  

 

https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/52349830944/in/album-72177720302003916


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 



https://pch24.pl/spor-o-in-vitro-wokol-
podrecznika-do-hit-poznaj-4-argumenty-przeciwko-
metodzie-sztucznego-rozrodu/ 
 

 
 

Budzący kontrowersje fragment z podręcznika do przedmiotu „Historia i 
Teraźniejszość” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego: „Coraz bardziej 
wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do 
traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności, jako produkcji ludzi, można 
powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie 
kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?” został wycofany „tylko dlatego – jak 
mówił w mediach historyk – żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku 
zabiegów czysto politycznych”. Tymczasem uwaga Roszkowskiego jest zasadna, 
procedura ta tworzy bowiem sytuacje, w których człowiek może mieć trzy matki 
(dawczynię komórek, czyli matkę genetyczną, tę, która go urodziła, czyli biologiczną, 
ale też matkę społeczną, czyli tę, która za wszystko zapłaciła i podjęła trud 
wychowania) i dwóch ojców (genetycznego i społecznego). Jakie argumenty 
przemawiają jeszcze za sygnalizowanymi przez naukowca wątpliwościami? 
„Historia i Teraźniejszość, czyli nowy przedmiot szkolny, jest dzisiaj na ustach niemal 
wszystkich. Stało się to za sprawą podręcznika, który okazał się być tak 
przepełniony opiniami autora i ideologią, że trudno mówić o nim poważnie. 
Wybraliśmy największe bzdury, które się w nim znajdują. Wymienienie wszystkich 
byłoby niemożliwe” – czytamy w opublikowanym na portalu spiderweb.pl tekście 
Michała Jareckiego pt. „Bzdura na bzdurze. Wybraliśmy największe głupoty z 
podręcznika do „HiT-u”. 

https://pch24.tv/produkcja-ludzi-pawel-ozdoba-o-
atakach-lewicy-na-podrecznik-hit/    
.  https://pch24.tv/rzadza-nami-ludzie-o-ktorych-nie-
slyszelismy-komu-przeszkadza-podrecznik-hit/   
.  https://www.pjj.tv/video/aborcja-to-morderstwo/ 
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Okazuje się niestety, że przedstawione przez autora tekstu „głupoty”, czyli 
nakreślone przez prof. Roszkowskiego problemy zostały obśmiane w sposób tak 
żenujący, iż nie warto byłoby się nad nimi w ogóle pochylać.  
 
Tekst Jareckiego pokazuje jednak poziom medialnej dyskusji wokół poruszonych 
przez twórcę podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” kwestii. Jedną z 
nich jest problematyka związana z metodą zapłodnienia in vitro...  
 
Nie należy też zapominać, że metodę zapłodnienia in vitro stosują podmioty 
należące do – nazwijmy to – przemysłu prokreacyjnego, których zyski pozwalają na 
szeroką promocję swoich usług. Uzyskane z tych źródeł informacje nie wskazują 
często realnych problemów, jakie wiążą się z tą procedurą.  
 

Oto najważniejsze z nich: 

 

1. Śmierć integralnym elementem metody 
zapłodnienia in vitro 

 
Metodę poczęcia in vitro należy uznać za głęboko niemoralną, jako że jej 
integralnym elementem jest śmierć powstałych w wyniku tej procedury zarodków. 
Rzadko na poważnie mówi się o ludzkich kosztach przemysłu zapłodnienia 
pozaustrojowego. Ofiarami są zarówno podane do macicy zarodki, które nie 
zagnieździły się w błonie śluzowej, jak i te, które obumarły na późniejszym etapie 
ciąży. Zarodki giną również w pożywce, w próbówce ze względu na skrajnie 
odmienne warunki od tych, jakie panują w środowisku naturalnym. Kolejnymi 
ofiarami są przechowywane w lodówkach zarodki nadliczbowe, które giną w 
procesie zamrażania i odmrażania. Większość z tych, które przeżyło odmrożenie 
przestaje istnieć na etapie implantacji. Tam, gdzie prawo na to zezwala, zarodki 
wykorzystywane są do badań naukowych, uśmierca się je również w procedurze 
tzw. aborcji selektywnej. 
Tymczasem zarodek ludzki jest gotowym do rozwoju, w pełni uformowanym 
genetycznie człowiekiem. Nic nie usprawiedliwia ludzkich kosztów metody 
zapłodnienia in vitro, nawet fakt, że w naturze nie wszystkie poczęte zarodki 
przeżywają. Lekarz doprowadzający do zabiegu powinien mieć świadomość, że jego 
działania przyczynią się do śmierci istot ludzkich. Doświadczenie pokazuje, że 
refleksja nad skutkami swoich czynów przychodzi z czasem, nawet w zaskakujących 
okolicznościach. O takiej sytuacji możemy mówić, słuchając świadectwa dr. 
Tadeusza Wasilewskiego, lekarza, który przez wiele lat pracował w klinice 
zapłodnienia in vitro w Białymstoku. Gdy pewnego wczesnowiosennego dnia 
zobaczył zielone drzewo, a obok niego uschłe konary, przeżył coś w rodzaju 
olśnienia, gdyż obraz ten uświadomił mu, co robi. 
„Zielone konary drzewa to te listy. To jest ta radość i to szczęście, że dziecko jest na 
świecie. To drzewo, które umarło to te dzieci – zarodki, które niestety nigdy nie 
trafiły do jamy macicy. Zginęły w wyniku zastosowanej technologii, w wyniku 



zamrażania. Bo po rozmnożeniu nie wszystkie zarodki żyją. Widziałem to, jakbym 
patrzył na kawałek strony zapisany małymi literkami przez szkło powiększające. To 
we mnie tak mocno tętniło, że wiedziałem, iż nie mogę tam ( w klinice – przyp. red.) 
pracować ani minuty dłużej. (…) Z uwagi na to, że ten zarodek, który ma dwie czy 
cztery komórki, to potencjalnie każdy z nas w przyszłości. On też chce żyć, on też 
chce, by dać mu szansę, by trafić do mamy i taty” – mówił. 
 

2. Niszczy jedność małżeńskiego aktu 
 
Sprzeciw Kościoła katolickiego wobec procedury pozaustrojowego zapłodnienia 
wynika z katolickiej antropologii i zawartego w niej rozumienia prokreacji. W tej 
perspektywie sakramentalny związek miedzy kobietą i mężczyzną jest czymś 
absolutnie fundamentalnym. Metoda poczęcia in vitro rozbija realną jedność między 
miłością małżeńską (również w wymiarze fizycznym) a prokreacją. Akt duchowego i 
fizycznego zjednoczenia małżonków, poprzez który Stwórca powołuje do życia 
nowych ludzi, zostaje sprowadzony do pozbawionej jakiegokolwiek wymiaru 
metafizycznego techniki. 
Metoda sztucznego poczęcie głęboko ingeruje w najintymniejszą sferę życia, 
niszcząc fundamentalną dla małżeństwa jedność, gdyż nastawiony na okazywanie 
sobie miłości otwartej na płodność małżeński akt zostaje rozbity na części, a sama 
płodność sprowadzona jest do wymiaru czysto biologicznego. 

 

3. Niszczy rodzinę 
 
Niszczące nie tylko małżeńską miłość, ale też rodzinę skutki stosowania procedury in 
vitro, wyraźniej dostrzec można w sytuacji zapłodnienia heterogenicznego, czyli 
materiałem genetycznym niepochodzącym od jednego czy nawet obojga 
małżonków. W takim układzie naruszona zostaje biologiczna integralność rodziny, 
zerwana zostaje też więź między rodzicielstwem biologicznym a wychowawczym. 
Sytuacja taka wymusza następnie prawne redefinicje macierzyństwa i ojcostwa. 
Rodzi ponadto istotne pytanie: czy możemy rozdzielać biologię, prawo i 
wychowanie? Jak bardzo jest to poważne pytanie świadczą opublikowane na 
utworzonej w tym celu stronie internetowej świadectwa. W jednym z nich możemy 
przeczytać: 
Kiedy miałem 21 lat, odkryłem, że moim biologicznym ojcem była próbówka z 
zamrożoną spermą i etykietką »C11«. To był potężny szok. Przez całe kończące się 
dzieciństwo cementowały się więzi z moim tatą. Nie mogłem myśleć o nim jako o 
kimś, kto nie jest moim ojcem, a jednocześnie wiedziałem, że jesteśmy sobie obcy. 
Moja tożsamość została rozdzielona. Jej aspekty biologiczny zostały przecięte. W 
miejscu, gdzie otrzymałem moje genowe dziedzictwo, ujrzałem naczynko nasienia w 
jakimś chłodnym magazynie. Opłakiwałem tę ludzką twarz ukrytą za próbówką, 
której nie poznałem, i może nigdy nie poznam. To trochę tak, jakby matka 
opłakiwała dziecko, którego nigdy nie mogła mieć. 
Przykład ten dramatycznie unaocznia sygnalizowany wyżej problem oderwania 
rodzicielstwa od sfery biologicznej. W związku z tym rodzi się niebezpieczeństwo 



rozmycia więzi rodzinnych w ogóle. Zasadne jest zatem postawione przez prof. 
Roszkowskiego w podręczniku do „HiT” pytanie o to, kto będzie kochał 
„wyprodukowane” metodą in vitro dzieci, jeżeli procedura ta tworzy sytuacje, w 
których człowiek może mieć trzy matki (dawczynię komórek, czyli matkę 
genetyczną, tę, która go urodziła, czyli biologiczną, ale też matkę społeczną, czyli tę, 
która za wszystko zapłaciła i podjęła trud wychowania) i dwóch ojców 
(genetycznego i społecznego). Poruszony przez historyka problem bardzo dobrze 
oddaje historia urodzonego w stanie Ohio w 2009 r. dziecka. Jego matką 
biologiczną, czyli tą, która urodziła, była Carolyn Savage z Ohio. Gdy w ósmym 
miesiącu ciąży okazało się, że implementowano jej obcego genetycznie zarodka, 
rodzina Savage ustaliła, że po odnalezieniu biologicznych rodziców dziecko do nich 
powróci. Tak też się stało. – „Będziemy o nim myśleć do końca życia” – wyznała w 
mediach Carolyn. 
 

4. Dziecko traktowane jest przedmiotowo 
 
Nierzadko pojawiający się w dyskusji o metodzie sztucznego zapłodnienia argument, 
że „rodzice mają prawo do dziecka” pokazuje uprzedmiotowienie człowieka, który 
staje się środkiem osiągnięcia celu, jakim jest zrealizowanie „uprawnienia rodziców 
do posiadania potomstwa”. Tymczasem dziecko powinno być traktowane jako cel 
sam w sobie. Przeszkodą w realizacji tego celu jest choćby poświęcenie życia 
stworzonych w trakcie procedury in vitro zarodków. Ogromne koszty ludzkie na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju człowieka powinny rozstrzygać ostatecznie 
dylemat, przed którym stoją małżonkowie pragnący realizować się jako rodzice. 
Świadomość strat, jakie się z tym wiążą, nie powstrzymuje jednak par przed 
korzystaniem z oferty „in vitro biznesu”. 
Popyt rodzi ponadto podaż w postaci usług surogatek, czyli kobiet, które noszą w 
swoim łonie obce genetycznie dzieci. Jedną z pierwszych w Polsce „zastępczych 
matek”, która otworzyła firmę pośredniczącą w szukaniu „surogatek” była Elżbieta 
Szymańska. W rozmowie z Renatą Kim na łamach dziennik.pl mówiła: „Można sobie 
w głowie zakodować, że to nie jest moje dziecko, że ja chcę tylko komuś pomóc. I w 
żadnym wypadku z tym dzieckiem się nie wiązać”. Na pytanie dziennikarki, czy jest 
inkubatorem, Szymańska odpowiedziała krótko: „tak”. 
Konsekwencje takiego podejścia bywają tragiczne. Głośna w Polsce swego czasu 
była historia zastępczej matki, która postanowiła zabić noszone od 9 miesięcy pod 
sercem dziecko, ponieważ jego „rodzice” nie wywiązali się z zawartej wcześniej 
między stronami umowy. Podobnie zatrważające są pojawiające się sporadycznie 
wiadomości o przymuszanych przez „zleceniodawców” do aborcji surogatek. O takim 
zdarzeniu rozpisywały się media, gdy na światło dzienne wyszły szczegóły sprawy 
trojaczej ciąży pewnej surogatki, którą „ojciec dzieci” przymuszał do aborcji jednego 
z trojaczków. Przypadek ten skomentowała w mediach Ewa Kowalewska, dyrektor 
Human Life International Europa następująco: 
Współczesny liberalny świat tak właśnie patrzy na dziecko. Chcę mieć dziecko, to 
sobie kupię. Nie chcę, to je usunę. Broń Boże nie powiem prawdy, że je zabiję. 
Mamy jeszcze jeden aspekt: co to znaczy, że jakiś mężczyzna zamówił dziecko? 



Dlaczego nie małżeństwo bezpłodne? Kim jest ten mężczyzna? Czy on żyje z drugim 
mężczyzną i dlatego nie chce tego powiedzieć głośno i zamówił sobie dziecko, i że 
jest to para jednopłciowa? Bardzo prawdopodobne. Jest tutaj bardzo dużo pytań, na 
które nie ma w zasadzie odpowiedzi. 
Sytuacje takie są możliwe, ponieważ kliniki sztucznego rozrodu oferują swoje 
„usługi” już nie tylko bezpłodnym małżeństwom, ale też homoseksualnym parom czy 
osobom samotnym, które „bardzo pragną dzieci, ale nie mają z kim”. W ten sposób 
argumentował Jeff Walker, homoseksualista, który w rozmowie z CNN przyznał, że 
choć ma świadomość, iż samotne rodzicielstwo nie do końca odpowiada warunkom, 
w jakich powinno wychowywać się dziecko, to przyjął, że świetnie sobie z tym 
poradzi. Urodzenie dla niego dziecka powierzył obcej kobiecie wynajętej przez 
bostońską agencję zajmującą się tego typu pośrednictwem. O podobnie kuriozalnej 
sytuacji informowały nas media w 2011 r., gdy na świat przyszły bliźnięta 58-letniej 
Carole Hobson. Pod sercem Brytyjski rozwijało się wprawdzie troje dzieci, ale jedno 
z nich Hobson poświeciła, czyli zabiła, by pozostała dwójka miała większe szanse na 
szczęśliwy poród. 
Przywołanie kolejnych przykładów ukazujących, jak uprzedmiotowione zostało 
dziecko w procedurze sztucznego rozrodu pozwoliłoby lepiej unaocznić 
kontrowersyjność tej metody. Zamiast tego postawmy kilka ważnych pytań, które 
pomogą nam przybliżyć się do sedna rzeczy: czy prawo do posiadania potomstwa 
rzeczywiście ma charakter absolutny? ( art. 16 Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 
1948 r.); czy to, co jest możliwe dzięki rozwojowi techniki i medycyny, jest 
niezbędne dla wszystkich?; czy z tego, że medycyna daje dziś możliwość sztucznej 
prokreacji, wynika prawo do jej stosowania?;czy można odrywać poczęcie od aktu 
cielesnego i duchowego zjednoczenia życiowych partnerów, jeśli się uznaje, że 
prokreacja jest nie tylko aktem biologicznym, ale też osobowym?; czy chęć 
posiadania potomstwa daje moralne prawo do zastępowania czy wręcz niszczenia 
tego, co jasno określiła natura?; gdzie przebiega granica ludzkiej ingerencji w 
naturę? To tylko początek długiej listy problemów, na której powinno znaleźć się 
pytanie: kto będzie kochał poczęte w wyniku zapłodnienia in vitro dzieci w sytuacji, 
gdy metoda ta rodzi tak wiele nadzwyczajnych trudności? 
Potrzeba odpowiedzi na te pytania staje się tym bardziej paląca, im bardziej 
zauważalny jest proces rozluźniania między odwiecznymi partnerami – seksem i 
reprodukcją, które przez wieki były nieodłącznie związane. Antykoncepcja pozwala 
dziś na seks bez rozmnażania, nowe techniki reprodukcyjne zaś na rozmnażanie bez 
seksu. Technika, medycyna oraz zmiany kulturowe, wkraczając w najintymniejszą 
sferę życia, niszczą fundamentalną dla ludzi jedność, poprzez którą, zgodnie z wolą 
Stwórcy, powstaje nowe życie. O tym, jak niezwykła jest to więź, jeśli chodzi o 
intymną relację sakramentalnych małżonków, świadczy cytat z twórczości C.S. 
Lewisa: „Cielesny aspekt małżeństwa jest z Bożego wyboru mistycznym obrazem 
zjednoczenia Boga z człowiekiem”. 
 

 
 
 

                           
 



       

https://misyjne.pl/bp-miroslaw-milewski-w-konsumpcyjnym-swiecie-
lansujacym-niebo-materialne-trudno-zachowac-wiare-w-wydarzenie-krzyza/ 
 
 

 
 
Ściągnięcie krzyży w jednym ze szczecińskich przedszkoli nagłośniło Radio Szczecin. Krzyże miały 
ze ścian zniknąć w ten poniedziałek, a już w środę, 14 września, odniósł się do niej arcybiskup 
Andrzej Dzięga. Podczas mszy odpustowej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawionej 
w katedrze w Kamieniu Pomorskim, arcybiskup mówił o coraz bezczelniejszych atakach na krzyż. 
"Coraz częściej słyszy się o atakach na krzyż – na krzyże przydrożne, na krzyże nagrobne, krzyże 
misyjne.  Ataki są coraz bardziej bezczelne, coraz większa odwaga wchodzi w sercach tych, którzy 
uważają, że tylko w ziemię patrząc, zadbają o wszystkie ludzkie sprawy i Bóg im niepotrzebny. Są 
pokusy ograniczania Słowa Bożego i katechezy w szkole.  Ostatnio w jednym z przedszkoli, 
prowadzonych przez miasto – dzisiaj już mogę o tym powiedzieć – pojawił się pomysł dyrekcji, 
żeby krzyże ze ścian pozdejmować. Dlaczego bronicie dzieciom, by mogły patrzeć na znak życia i 
miłości? Na znak, który jest przywołaniem Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego". Krzyże 
nadal są schowane w szafie, pomimo słów arcybiskupa, a także interwencji radnych PiS, którzy na 

antenie radia wypowiadali się negatywnie o tej sprawie. https://www.onet.pl/styl-
zycia/onetkobieta/przedszkole-zdjelo-krzyze-ze-scian-ostre-slowa-
arcybiskupa-dziegi/rmw61d5,2b83378a 
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https://pch24.pl/katolicyzm-to-nie-lgbt-wedlug-
trybunalu-w-strasburgu-mozna-mieszac-go-z-
blotem/ 

 

      

https://pch24.pl/sidla-zastawione-smiertelna-
pulapka-internetu-czyha-na-dzieci/ 

 
 

Szokujące:  
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/614516-polska-bedzie-musiala-zaplacic-dodzie-10-tys-euro                           
W ocenie Trybunału wartości tradycyjne to 
„stereotyp”, który nie może usprawiedliwiać dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną. 
Ten sam ETPCz uznał, że można jednak pogardliwie, 
obelżywie wypowiadać się o świętych Kościoła 
katolickiego oraz jego świętej Księdze. W tym 
przypadku nieistotne było dla sędziów „psychologiczne 
samopoczucie” wiernych, ale swobodna ekspresja wulgarnej 
skandalistki. 
Czytaj także: 
-   https://plejada.pl/zdjecia-gwiazd/doda-w-przeswitujacym-kombinezonie-z-krzyzem-na-kroczu-

przesadzila/vpgx13c?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_plejada&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_autom
atic&srcc=ucs&utm_v=2 

nastolatek dał się namówić do udziału w tzw. „wyzwaniu”, 
upowszechnionym na portalu społecznościowym Tik Tok. 
Wyzwanie to, zwane z angielska „Blackout Challenge” 
(utrata przytomności) polega na możliwie najdłuższym 
wstrzymaniu oddechu. Wówczas to w mózgu pozbawionym 
tlenu powstają halucynacje, podobne do wizji narkotycznych. 
Kiedy jednak człowiek zbyt długo nie oddycha, wówczas 
najpierw traci przytomność, a potem umiera. 
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Sidła zastawione! 
Śmiertelna pułapka 
internetu czyha na dzieci 
Dzieci, które nie umieją jeszcze bezpiecznie korzystać z internetu, mogą wpaść w śmiertelną 
pułapkę. Bardzo aktualnym przykładem jest tu tragedia 12-letniego Archiego Battersbee, który stał 
się ofiarą igrania ze śmiercią podczas tzw. internetowego wyzwania, zwanego „Blackout 
Challenge” (w polskim tłumaczeniu „utrata przytomności”). Do tej pory ta demoniczna zabawa 
kosztowała życie już siedmioro dzieci. A to nie jedyny „wilczy dół”, do którego mogą wpaść nasze 
pociechy, kiedy bez żadnej kontroli, swobodnie serfują w sieci. 
7 kwietnia 2022 roku rodzice znaleźli Archiego w stanie nieprzytomności. Leżał, bez oznak życia, 
na podłodze w rodzinnym domu. Zabrano go do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, iż mózg 
nastolatka uległ bardzo poważnym uszkodzeniom wskutek niedotlenienia. Dziecko podłączono do 
aparatury podtrzymującej życie. Po jakimś czasie dyrekcja szpitala podjęła decyzję o odłączeniu 
Archiego od tej aparatury, gdyż zdaniem lekarzy pień mózgu umarł i chłopca nie da się uratować. 
Rodzice nie zgadzali się z decyzją szpitala. Podali sprawę do sądu, który rację przyznał jednak 
lekarzom. Archiego 7 sierpnia odłączono od aparatury, niedługo po tym przestał oddychać.    
Rozpoczęło się dochodzenie jak doszło do tej tragedii. Ostatecznie ustalono, że nastolatek dał się 
namówić do udziału w tzw. „wyzwaniu”, upowszechnionym na portalu społecznościowym Tik Tok. 
Wyzwanie to, zwane z angielska „Blackout Challenge” (utrata przytomności) polega na możliwie 
najdłuższym wstrzymaniu oddechu. Wówczas to w mózgu pozbawionym tlenu powstają 
halucynacje, podobne do wizji narkotycznych. Kiedy jednak człowiek zbyt długo nie oddycha, 
wówczas najpierw traci przytomność, a potem umiera.  
 
Do tej pory, na całym świecie, ujawniono co najmniej 7 przypadków zgonów dzieci, które „bawiły 
się” w „Blackout Challenge”. Ich rodzice złożyli pozwy do sądów przeciwko platformie Tik Tok, 
oskarżając ją o nie zablokowanie śmiercionośnego challengu. Szefowie Tik Tok bronią się podając, 
iż zablokowano możliwość wyszukiwania hasła Blackout. Gracze znaleźli jednak tzw. „obejście”. 
Wyzwanie „utrata przytomności” nie jest bynajmniej pierwszym takim igraniem ze śmiercią za 
pośrednictwem internetu. Wcześniejsze grupowe „wyciskanie” adrenaliny w mediach 
społecznościowych, też miało tragiczne skutki. 
 

Uzależnienie 
 
Internet jest pełen pułapek i sideł zastawionych na dzieci, nieświadomych czyhających tam na nie 
niebezpieczeństw. Samo długotrwałe przebywanie w odrealnionym, cyfrowym świecie prowadzi do 
uzależnienia. Dziecko uzależnione od internetu, traci kontakt z rzeczywistością, a kiedy pozbawi się 
go dostępu do sieci, staje się agresywne. Czasem tak bardzo, iż potrafi zranić, albo nawet zabić. 
Świeża jest tragedia, do której doszło w tym roku, w domu położonym niedaleko hiszpańskiego 
miasteczka Elche. Kiedy rodzice, z powodu złych wyników w nauce, odcięli dostęp do internetu 
swojemu 15-letniemu synowi, ten wpadł w szał i zastrzelił całą swoją rodzinę – rodziców i brata. 
Skala problemu uzależnienia od bycia w sieci widoczna jest chociażby bo gwałtownie rosnącej 
liczbie psychiatrycznych oddziałów odwykowych od interentu na całym świecie, również w Polsce. 
Ministerstwo zdrowia uruchomiło niedawno program „Terapia dla dzieci i młodzieży uzależnionych 
od nowych technologii cyfrowych”. Już 12 dużych ośrodków zdrowia psychicznego w całej Polsce 



bierze udział w tym programie. Ośrodki te znajdują się na ogół w dużych miastach, takich jak 
m.in. Warszawa, Wrocław, Białystok, Szczecin, Łódź, Toruń czy Siemianowice Śląskie. 
 

Pornografia 
 
Jednym z największych niebezpieczeństw grożących dzieciom, poruszających się w sieci, jest 
wszechobecna tam pornografia, która bardzo mocno degeneruje młode umysły i szybko je 
uzależnia. Według badań naukowych mózg dziecka nie jest przygotowany na zmierzenie się z 
treściami pornograficznymi, które czynią w nim wielkie spustoszenie. Te przedwczesne i 
nieuporządkowane doznania seksualne, mają bardzo negatywny wpływ na późniejsze – życie 
dorosłe. – Osoby, które miały wczesny kontakt z pornografią, np. w wieku 12 lat bądź wcześniej, o 
wiele częściej wskazują na problemy związane z czerpaniem satysfakcji w związku małżeńskim – 
powiedział podczas jednego z wykładów wybitny specjalista – dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu 
Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Niestety te problemy są 
częstym powodem rozbicia małżeństwa. Z danych statystycznych wynika również, że osoby 
uzależnione od pornografii o wiele częściej, niż osoby nie uzależnione, dopuszczają się gwałtów i 
przemocy wobec kobiet. 
Rozwiązaniem dla rodziców są na pewno odpowiednie programy, które blokują strony 
pornograficzne oraz tego rodzaju reklamy. Jedną z najskuteczniejszych takich zapór są 
przeglądarki internetowe, produkowane przez firmy profesjonalnie zajmujące się tworzeniem 
programów antywirusowych. Pomysłowość naszych dzieci jest jednak ogromna i potrafią one 
skutecznie poradzić sobie z różnego rodzaju blokadami stron, dlatego nieodzowna jest rodzicielska 
kontrola. Co jakiś czas trzeba zasiąść do komputera naszej pociechy i sprawdzić czy wszystko jest 
w porządku, bo bez tego zdrowego monitoringu, nasza pociecha może stać się dla nas ciężkim 
utrapieniem. Wystarczy, że same naturalne przemiany rozwojowe w wieku nastoletnim są dla 
rodziców poważnym wyzwaniem, po co więc sobie jeszcze dokładać. Pewien mądry i wesoły 
człowiek powiedział „Kto przeżyje trudy wieku nastoletniego swoich dzieci – temu czyściec będzie 
darowany”. I tej nadziei się trzymajmy. 
 

Gry śmierci 
 
Inną „toksyną” związaną z komputerem, grasująca nie tylko w przestrzeni internetu, są agresywne 
gry komputerowe. Pełno w nich przemocy, krwawych i brutalnych scen. Oglądnie, a do tego 
jeszcze uczestnictwo w zabijaniu na ekranie, wulgarny język gier, nie może pozostać bez 
negatywnego wpływu na umysły graczy. Cyfrowe gry są coraz bardziej nasycone wszelkiego 
rodzaju dewiacjami i agresją. Ich bohaterowie to przeważnie seryjni mordercy, psychopaci, zombi, 
wampiry i demony. Godziny, które gracze spędzają w takim ciemnym towarzystwie, na pewno im 
nie służą. Jak mówi stare, mądre przysłowie „Z kim przestajesz takim się stajesz”.   
Kiedy któregoś razu odwiedzałem kuzyna, wszedłem do pokoju jego nastoletnich synów, żeby się 
z nimi przywitać. Obaj grali właśnie na komputerze w bardzo drastyczną grę. Gdy zobaczyłem na 
ekranie monitora skalę okrucieństwa i przemocy, aż zimny pot mnie oblał. Poczułem się jakbym 
znalazł się nagle w przedsionku piekła. Zapytałem chłopaków jak mogą na to patrzeć i to wiele 
godzin. Jeden z nich odpowiedział ze spokojem „To tylko gra”. Jak muszą być znieczulone 
sumienia osób uczestniczących w tych cyfrowych igrzyskach śmierci? Jak stępiona ludzka 

wrażliwość?   

 

Uwodzenie 
 
Dla pedofilów sieć internetowa stała się siecią, którą łowią dzieci. Te szatańskie łowy doczekały się 
nawet swojej anglojęzycznej nazwy – grooming. Pedofil tworzy profil na ulubionym portalu 



społecznościowym upatrzonej ofiary. Podaje się tam za dziecko, najlepiej rówieśnika osoby 
małoletniej, którą chce skrzywdzić. Zwyrodnialec obserwuje ofiarę, stara się zdobyć jej zaufanie 
poprzez przyjazne rozmowy, wysyłanie  swoich fałszywych zdjęć. Wszystko to, aby wyłudzić od 
dziecka jego adres zamieszkania lub szkoły. Kiedy mu się to uda, wówczas może już uderzyć. 
 

Cyberprzemoc 
 
Agresja w internecie przejawia się na wiele sposobów i ma wiele imion. Trollowanie to różnego 
typu nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników portali społecznościowych, 
prowadzone w celu rozbicia ich dyskusji. Flamingiem nazywa się sprowadzanie rozmowy do tonu 
jak najbardziej agresywnego i wulgarnego. Doskonale znany hejt to obraźliwe, nienawistne 
wypowiedzi kierowane wobec innych osób. Można by tu jeszcze długo wymieniać te angielskie 
imiona nienawiści, obecnej w sieci. Ale może lepiej sobie tego oszczędźmy. Dość powiedzieć, że 
przemoc w internecie nie jest wirtualna, ale realna. Do tego stopnia, że potrafi zabić. 
Mój przyjaciel, opowiedział mi historię dziewczyny o bardzo kruchej psychice, która po zawodzie 
miłosnym, targnęła się na swoje życie. Odratowano ją. Przeszła terapię, stanęła na nogi. Zdawało 
się, że poukłada sobie życie. Niestety internetowi hejterzy przypuścili na nią atak. Jeden z tych 
nienawistników napisał „jest nieudacznikiem, nawet samobójstwa nie potrafi popełnić”. To było 
jak kamieniowanie. Policja podała w komunikacie, że druga próba samobójcza była niestety 
skuteczna. Ale tak naprawdę to nie ona się zabiła – zabiła ją ludzka nienawiść, zwana 
internetowym hejtem. 
 

Nie pozostawiajmy dzieci samych z 
cyfrową hydrą 
 
Najnowsze badania wskazują, że współczesny rodzic jest bardzo często nieobecny w cyber świecie 
swojego dziecka. W 60 proc. domów rodzice nie stawiają dzieciom żadnych granic w korzystaniu z 
internetu, a wiadomo, że dzieci same sobie tych granic nie postawią.  Siedzą, czy leżą godzinami 
ze wzrokiem utkwionym w ekran monitora lub smartfona. Trwanie w takim bezruchu jest częstym 
powodem nadwagi, lub innej skrajności – niedowagi, gdyż dziecko urzeczone wirtualną 
rzeczywistością, nie da rady oderwać się od niej, nawet na posiłek. Brak ruchu, świeżego 
powietrza prowadzi do utraty zdrowia, osłabienia odporności. Wady wzroku to obecnie wśród 
dzieci i młodzieży prawdziwa plaga, a to też efekt obciążania wzroku gapieniem się w ekran z 
bliskiej odległości. Kolejnym „efektem ubocznym” braku ograniczania przez rodziców czasu, które 
dzieci spędzają przy monitorach, jest brak snu naszych pociech. Niewyspanie odbija się niezdrowa 
czkawką w postaci braku zdolności koncentracji, co prowadzi do słabych wyników w nauce i 
wzmożonej nerwowości, a nawet depresji i nerwic. 
Warto więc znaleźć czas dla dziecka. Nie wykręcać się sianem, że muszę dużo pracować, zarabiać, 
mam inne obowiązki. Jeżeli nie znajdziemy czasu dla dziecka, to możemy je – stracić. Cóż 
wówczas będą znaczyły nasze pieniądze, praca i obowiązki? Przecież czas przeżyty z osobą bliską, 
to czas najlepiej przeżyty. Postarajmy się więc wyrwać swoje dziecko, choć na krótki czas, ze 
świata wirtualnego i zainteresować go światem realnym, który jest bez porównania piękniejszy i 
ciekawszy. Mogą w tym pomóc wspólne spacery, sporty, gry, zabawy na świeżym powietrzu, w 
otoczeniu przyrody. Dobrze jest też pomóc dziecku w odkrywaniu jego talentów i zachęcić, aby je 
rozwijało. Wspólne, dobre spędzanie czasu razem z dzieckiem buduje zdrową relację, która jest 
podstawą, do tego, aby dziecko nie bało się nam powiedzieć o swoich problemach i radościach, 
również do tego, aby wysłuchało naszej opowieści o Stwórcy, świecie i prawdziwym sensie życia.  
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https://pch24.pl/kard-muller-chca-z-nas-zrobic-biomase-ludzki-surowiec-tlum-
zaczpiowanych-botow/. Globaliści dążą do sprowadzenia 99% populacji do roli biomasy, 
ludzkiego surowca, zaczipowanych botów, którzy będą mieli jakąkolwiek wartość tylko jako 
narzędzia podtrzymywania systemu wyzysku. „Historyczne doświadczenie wskazuje, że każda 
próba nadania światu porządku zgodnego z ludzkim rozumieniem i ludzką władzą, bez żadnych 
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wyjątków prowadzi do katastrofy. Nie potrzebujemy sięgać daleko wstecz. Kolonializm i 
imperializm XIX stulecia, totalitarne systemy władzy narodowego socjalizmu, japońskie myślenie 
wielkomocarstwowe, leninowsko-stalinowski komunizm, wreszcie wszystkie dyktatury małych 
państw w Ameryce Południowej, Azji i Afryce… Wszystko to dowodzi, że sięganie po władzę 
światową, to znaczy budowanie nowego porządku światowego, jest wynikiem myślenia 
diaboliczno-destruktywnego, a nie teo-logicznego. Program nowego światowego porządku 
zakładający totalną ekonomizację człowieka, w którym samozwańcze elity finansowe i polityczne 
mają rolę myślącego i nadającego kierunek podmiotu, może odbyć się za cenę depersonalizacji 
mas. Człowiek staje się biologicznym surowcem, wyposażonym w komputer w totalnej sieci 
informacji. Nie ma już osoby, nie ma nieśmiertelności duszy, nie ma żyjącej istoty z sercem i 
rozumem, jej wrażliwością i wolną wolą. Pozostaje konstrukt bez ojczyzny i bez nadziei”. 
„Oznacza to zredukowanie 99% światowej populacji do zaczipowanej biomasy, do ludzkiego 
materiału albo grupy konsumentów, do botów. Człowiek ma tu wartość (wartość rozumianą 
ekonomicznie, nie moralnie) o tyle, o ile przyczynia się do istnienia tego systemu panowania i 
eksploatacji oraz na ile w nim funkcjonuje”. Odwołując się do publikacji Klausa Schwaba i 
Nicholasa Davisa Czwarta rewolucja przemysłowa z 2016 roku wskazał, że globaliści mówią nawet 
o implantowaniu w naszych mózgach urządzeń, które będą mogły czytać nasze myśli i wpływać na 
nasze postępowanie. Purpurat wskazał, że Hannah Arendt dobrze i zwięźle ujęła korzenie tego 
ideologicznego prądu: kiedy człowiek nie wierzy już, że Bóg jest jego stworzycielem i sędzią, 
wówczas wszystko (sic) jest dozwolone. Są od XVII stulecia podejmowane próby stworzenia 
ateistycznej, ewolucyjno-materialistycznej etyki, jednak są one skazane na niepowodzenie, bo 
moralność istnieje wtedy, gdy człowiek wie, iż musi odpowiedzieć przed Bogiem.  
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https://www.youtube.com/watch?v=hnEkTW5adHc 
 

        
 

Jaki jest lepszy sposób na podziękowanie cudownemu obrazowi 
niż… go ukraść? Na taki pomysł, z wdzięczności za uzdrowienie 
wpadł Mikołaj Sapieha.Jakaś tajemnicza siła nakazywała mu wejść w 
jego posiadanie. A to, że pomysł raczej nie spodoba się właścicielowi 

obrazu (którym był sam Papież), nie miało dla złodzieja znaczenia. 

Wyzdrowienie czyni złodzieja? Mikołaj Sapieha, urodził się w 1581 
roku. Legitymował się herbem Lis. Zwany był Pobożnym. Był wojewodą 
mińskim, brzeskim, marszałkiem Trybunału Litewskiego, kilkakrotnie 
posłem na sejm. Był też chorążym litewskim za czasów Zygmunta III 

Wazy. Ufundował kościół św. Anny w Kodniu (woj.lubelskie), w 1629 roku. 

Bałwochwalstwo  
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Długo i żarliwie modlił się pod obrazem Matki Boskiej Gwadelupskiej 
nazywanej też Gregoriańską. To właśnie wtedy Mikołaj Sapieha nagle 
ciężko zachorował, został sparaliżowany. W poszukiwaniu ratunku szedł 
do Rzymu. Miał nadzieję po drodze uzyskać pomoc od lekarzy z Akademii 
Padewskiej. Towarzyszyła mu żona i dwór. Po drodze wstąpił jeszcze do 
Wiednia, do cesarza Ferdynanda II. W Rzymie został zaproszony na Mszę 
Św. w prywatnej kaplicy przez Papieża Urbana VIII. Długo i żarliwie się 
modlił pod obrazem Matki Boskiej Gwadelupskiej, Gregoriańskiej. I cud 
się stał się. Mikołaj Sapieha nagle wyzdrowiał…  A wtedy opanowało go 
przemożne pragnienie wejścia w posiadanie cudownego obrazu. 
Potrzebny był zatem dobry plan… 
W kaplicy Sapieha natknął się na posługacza kościelnego, zakrystiana. 
Postarał się nawiązać z nim rozmowę i wejść w przyjacielskie relacje –
począł go sobie ujmować, jak mógł. Tamten zapewne musiał się temu 
bardzo dziwić. W końcu jednak zrozumiał, w czym tkwił haczyk. Szlachcic 
oczekiwał, że ten wyniesie dla niego obraz Matki Boskiej. Oczywiście za 
odpowiednim wynagrodzeniem. Ponoć zaoferował mu całe 500 dukatów. 
Długo go przekonywać nie musiał: dłuższy pono o konia, albo o muła, 
owszem o cień osła byłby targ, niż o te nieoszacowane skarby. 
Najbliższej nocy zakrystian perfekcyjnie wykonał postawione przed nim 
zadanie. Dodatkowo Oskar Kolberg podaje, że szlachcic wywiózł z Rzymu 
nie tylko sam obraz, ale i relikwie męczenników: Hilarego, Antonina, 
Kandydy, Juliana i głowę Feliksa... https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/11/mikolaj-sapieha-pobozny-zlodziej/ 

 
 

 
 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/09/11/mikolaj-sapieha-pobozny-zlodziej/


Papież wpadł w furię: Zniknięcia obrazu nie dało się nie zauważyć. 
Już z samego rana podniósł się rwetes z tego powodu. Przeprowadzono 
też błyskawiczne śledztwo. Stwierdzono niezbicie, że winowajcą jest 
Mikołaj Sapieha. Urban VIII spróbował jeszcze wysłać za nim pościg, 
jednak złodziejowi udało się uciec. 15 września 1631 roku tryumfalnie 
powrócił z obrazem, który do momentu ukończenia budowy kościoła 

został ulokowany w kaplicy św. Ducha na zamku Sapiehów. 

 

fot.domena publiczna 
Oprócz wyklęcia papież domagał się oczywiście zwrotu obrazu i relikwii. 
 

Tymczasem papież był wściekły nie na żarty. Ekskomunikował Sapiehę, 
co z formalnego punktu widzenia uniemożliwiało mu nawet wejście do 
kościoła, który sam ufundował. Ponoć znalazł na to rozwiązanie. Nakazał 
wybudowanie dodatkowego pomieszczenia nad zakrystią z przejściem na 
balkon nad kaplicą, w której ostatecznie obraz został ulokowany. Ta 
informacja to jednak tylko element tradycji lokalnej. Oprócz 
wyklęcia papież domagał się oczywiście zwrotu obrazu i relikwii. Chciał 
też, by Mikołaj spędził rok w więzieniu, odbył pieszą pielgrzymkę do 
Rzymu, a także… dokończył budowę kościoła. To ostatnie nie było 
potencjalnie uciążliwe. 

Dobry PR + pokuta = przebaczenie papieża 

W międzyczasie Sapieha podjął pewne „środki zaradcze”. W roku 1633 
wysłał do Rzymu swojego synowca, aby ten w jego imieniu przeprosił 



papieża. Jednocześnie zadbał odpowiednio o swój PR. W 1634 roku 
zebrał się sejm, na którym debatowano m.in. o sytuacji innowierców w 
naszym państwie. Sapieha z niezwykłą żarliwością wystąpił z jednej 
strony w obronie wiary, a z drugiej – przeciwko innowiercom, co ponoć 
miało wywrzeć na papieżu lepsze wrażenie niż przeprosiny „za 
pośrednictwem”. 
Ustalenie dalszej chronologii wydarzeń nastręcza pewnych trudności ze 
względu na rozbieżności w źródłach. Wg części z nich już po zagrywkach 
PR-owych Sapiehy papież miał darować mu winę. Według innych stało się 
to dopiero w roku 1636, kiedy ukończona została budowa kościoła św. 
Anny, a Mikołaj wybrał się po raz drugi do Rzymu, tym razem w 
charakterze pokutnika, który prosi – już osobiście – o wybaczenie. 
Wstawić się miał za nim sam nuncjusz papieski Visconti. Ponadto 
Mikołajowi miało pomóc sprzeciwienie się małżeństwu Władysława IV z 
siostrzenicą Karola I Stuarta Elżbietą, która była luteranką. To również 
musiało spodobać się papieżowi. 
W każdym razie Mikołaj Sapieha wreszcie dopiął swego. Urban VIII zdjął 
z niego ekskomunikę. Nie koniec jednak na tym. Formalnie darował też 
problematycznemu szlachcicowi skradziony wcześniej obraz. Teraz w 
pełni oficjalnie mógł ozdobić kościół św. Anny w Kodniu. Do kościoła miał 
go uroczyście wnieść biskup łucki. To właśnie przy tej okazji – w uznaniu 
zasług dla Kościoła – Sapieha miał też otrzymać od papieża część 
wspomnianych przez Kolberga relikwii. 

 

Czy ta historia jest prawdziwa? 

Cóż, ile źródeł – tyle wersji. Ale czy to nie jest tylko barwna legenda? 
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest proste. 
Sprawa została po raz pierwszy wspomniana na ufundowanych w 1690 
roku przez Władysława Sapiehę tablicach. Dokładniej opisał ją Jan 
Fryderyk Sapieha w książce Historia przezacnego obrazu 
kodeńskiego z roku 1720. Możliwe jednak – jak sugeruje Jacek Komuda – 
że miał w tym interes, ponieważ przyczynił się do papieskiej koronacji 
obrazu, która miała miejsce w 1723 roku. W każdym razie wciąż są to 
same źródła „rodowe”. 
Kiedy spróbujemy odnaleźć inne potwierdzające to wydarzenie relacje, 
pojawia się problem. Istnieje co prawda kilka wzmianek w źródłach 
polskich, ale część z nich opiera się na informacjach przekazywanych 
przez Sapiehów. Co z innymi źródłami historycznymi – przede wszystkim 
włoskimi? W tych niestety potwierdzenia prawdziwości tej opowieści nie 
znajdziemy. Byłoby dziwne, gdyby po takiej aferze nie pozostał żaden 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/wladyslaw-iv-waza-1595-1648/


ślad. Z drugiej strony – może po prostu akurat te dokumenty się nie 
zachowały? 
 

Jednakże niektórzy historycy kwestionują całą tę sprawę. Sugerują, 
że Sapieha nie tyle ukradł obraz, co po prostu go kupił. Trudno jest to 
bezsprzecznie rozsądzić. Nieświadomy zaś całego szumu wokół siebie 
obraz wisi spokojnie w kościele św. Anny w Kodniu, ciesząc co roku oczy 
miejscowych wiernych i pielgrzymów. 
 

fot.domena publiczna 
Niektórzy historycy kwestionują całą tę sprawę. Sugerują, że Sapieha nie tyle ukradł obraz, co po prostu go kupił.                                                    

Czytaj też - http://odkryj.koden.com.pl/kosciol-sw-anny/ .   https://koden.com.pl/ 
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morduj-polakow-w-imie-boze/ 
 

Wacław Potocki pisał w swoich Moraliach, że „póki świat światem, nie będzie nigdy Niemiec 
Polakowi bratem”. Stosunki między obydwoma narodami od wieków pozostawiały wiele do 
życzenia. Najlepiej o tym świadczy przypadek pewnego niemieckiego dominikanina, który wywołał 
międzynarodowy skandal. Dlaczego? Przekonywał chrześcijańską Europę, że jesteśmy narodem 
pogan, których powinno się wyrżnąć w pień… „O ile pochodzenie niemieckie Falkenberga jaśnieje 
w całej pełni i żadnego nigdy nie wzbudzało sporu, to bliższa jego ojczyzna, miejsce urodzenia 
pozostaje ciągle jeszcze w cieniu” – pisał o rzeczonym dominikaninie – Johannesie Falkenbergu – 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Lwowskiego, historyk Jan Nepomucen 
Fijałek. Domniemywano, że pochodził z Prus, Inflantów lub Gdańska. Długosz wprost pisał, 
że stosowniej jest dociekać, „kiedy ta zakała zmarła niż kiedy się narodziła”. A ur. się w 1364 roku. 
Studiował w Pradze, Wiedniu, by trafić do Krakowa, do konwentu św. Trójcy. I wcale nie zamierzał 
oddawać się tam modlitwom ani poświęcać służbie bliźniemu.  
 

Początkowo nic nie zapowiadało tego, jak potoczą się losy zdolnego i ambitnego mnicha. Najpierw 
został lektorem. Następnie mianowano go regensem, czyli głównym wykładowcą studium 
generalnego. Był szanowanym uczonym i teologiem. Toteż nie dziwi fakt, że krakowscy rajcy 
miejscy zasięgnęli u niego opinii w sprawie niezwykle drażliwej dla chrześcijańskiego sumienia i 
zawiłej z teologicznego punktu widzenia. Mianowicie w kwestii moralności publicznej. 
 

O co chodziło? W 1398 roku, uchwałą krakowskiej rady miejskiej wyrzucono z Krakowa 
przedstawicielki najstarszego zawodu świata. Przepis z czasem okazał się martwy. Rajcy 
zastanawiali się, czy wobec faktu, że w mieście nierząd i tak kwitnie, władze mogą budować i 
utrzymywać przybytki rozpusty, czerpiąc z nich dochody. Trudno dziś ustalić, czy Falkenberg swoją 
opinię napisał na zamówienie miasta, które znalazło sobie dochodową niszę, czy też podszedł do 
sprawy jako uczony i odpowiedział zgodnie z ówczesnymi zasadami teologii moralnej. 
  
Jakkolwiek było, w dokumencie Iudicium de aedificandis prostibulis pro meretricibus  opierał się 
m.in. na słowach św. Augustyna. Przestrzegał, że brak zamtuzów popchnie prawych chrześcijan 
na drogę grzechu i występku. Należało więc – jego zdaniem – wybrać mniejsze zło w postaci 
prostytucji kontrolowanej przez miasto. Uregulowane haniebnych praktyk da zaś godne warunki 
życia kobietom trudniącym się tą profesją. Brat Jan mógłby spokojnie żyć w Krakowie i tu 
pracować na swoją karierę i autorytet, ale szybko narobił sobie wrogów.  

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/05/05/morduj-polakow-w-imie-boze/
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Był kłótliwy, zawzięty i uparty, uważał się za obrońcę prawowierności. „Ego predicator” – jestem 
kaznodzieją, pisał sam o sobie, a zarzutem herezji szafował na prawo i lewo, nikogo nie 
oszczędzając. Jak czytamy w powieści Tron Jagiellonów. Krwawa sukcesja Szymona Jędrusiaka: 
Johannes Falkenberg – rogata dusza, pieniacz, bezustannie toczył spory, przez które popadał w 
mniejsze lub większe kłopoty. Wszedł w ostry konflikt z kilkoma uczonymi i teologami, a nawet z 
samym królem Jagiełłą. Aż w końcu został wydalony z Polski. Szerokim echem odbił się spór z 
Mateuszem z Krakowa, którego oskarżył go o herezję z powodu traktatu, w którym krakowski 
teolog nawoływał do naprawy stosunków w Kurii Rzymskiej. Falkenberg uważał, że jedynie papież 
ma prawo przeprowadzać reformy. Twierdzeniom Mateusza dał odpór w traktacie Monarchia 
mundi. Skandal wywołany oskarżeniem doprowadził do wydalenia Falkenberga z Polski. 
 
15 lipca 1410 roku na Polach pod Grunwaldem odbyła się jedna z największych bitew 
średniowiecznej Europy. Przeciwko sobie stanęły armie zakonu krzyżackiego, wspomaganego 
przez rycerstwo zachodnioeuropejskie pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena 
oraz polsko-litewska wspomagana przez Tatarów i najemników śląskich, czeskich i morawskich 
pod dowództwem polskiego króla Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego, Witolda. 
 

 Inspirację do 
napisania tekstu stanowiła najnowsza powieść Szymona Jędrusiaka „Tron Jagiellonów”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Bukowy Las. 

 
Mimo zwycięstwa strony polskiej i litewskiej, Jagiełło i Witold nie wykorzystali szansy całkowitego zniszczenia zakonu. 

Oblężenie Malborka nie powiodło się. Upokorzeni Krzyżacy nie zamierzali puścić płazem zniewagi i postanowili 
odwołać się do innych metod. W armii polsko-litewskiej stanęli do walki przeciwko zakonowi nie tylko prawosławni, ale 

też muzułmani i niedawno nawróceni Litwini, co Zakon postanowił wykorzystać. Udział niewiernych w bitwie przeciwko 

Krzyżakom miał stanowić dowód, że Jagiełło jest władcą pogańskim, a jego rządy stanowią zagrożenie dla 
chrześcijańskiej Europy. I tu ponownie na scenę wkracza Falkenberg, któremu Szymon Jędrusiak nakazuje udział w 

spisku antypolskim na zlecenie jednego z wrogich Polakom bohaterów, Jordana Pleskowa: Dominikanin udał się do 
Prus i w kilka miesięcy napisał tam paszkwilowy traktat zatytułowany Satyra przeciw herezji i innym nikczemnościom 

Polaków i ich króla Jagiełły. Pomawiał w nim polskiego monarchę i wszystkich Polaków, których nazywał „psami 
bezwstydnymi”, o bałwochwalstwo i pogaństwo. By zyskać zbawienie, głosiła Satyra, trzeba wystąpić przeciw nim 

orężem, palić i mordować; wszystkich zaś, którzy tego nie uczynią, autor straszył mękami piekielnymi. 
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Profesor Fijałek przytacza znane w dawnej Polsce powiedzenie o mnichach, że mają oni żądła ostrzejsze niż 

szerszenie, a co gorsza po użądleniu nie giną. To powiedzenie doskonale pasuje do Falkenberga, który 
najwyraźniej nosił w sobie zapiekłą nienawiść do Polaków, podkreślaną również przez jego niemieckiego biografa, 

Hartmuta Boockmanna. Paszkwil, bo tym w istocie było „dzieło” Falkenberga, które Długosz bez wahania określił jako 
„brudne i obrzydliwe wymioty”, przedstawiał obywateli Rzeczpospolitej jako „wstrętnych heretyków”, oddających cześć 

swojemu władcy. Oskarżył naród polski i polskiego króla o „nikczemne przestępstwo”, jakim było poprowadzenie 

pogan do walki z Zakonem. Przekonywał, że każdy, kto zabije Polaka, otrzyma wieczne zbawienie, a chrześcijańska 
Europa skorzysta na wytępieniu heretyckich narodów lub – w ostateczności – z uczynienia z nich niewolników po 

pozbyciu się władcy uznanego przez papieża za tyrana i heretyka. 
 

fot.Jan Styka/domena 

publiczna 
Udział niewiernych w bitwie przeciwko Krzyżakom miał stanowić dowód, że Jagiełło jest władcą 
pogańskim. Gdyby tak się stało, Jagiełło zostałby pozbawiony korony, a ziemie polskie miałby 
według Falkenberga zająć zakon jako egzekutor wyroku. Wezwanie do eksterminacji narodu i 
zabicia polskiego króla powinno być jego zdaniem dziejową misją i zadaniem dla zjednoczonej 
przeciwko pogańskiej Polsce chrześcijańskiej Europy. 
 

Polityczna gra: Falkenberg opublikował i rozpowszechniał swój paszkwil Tractatus doctoris 
cuiusdam de Prutenis contra Polonos et paganos de potestate papae et imperatoris respectu 
infidelium w Paryżu. Być może liczył na zainteresowanie międzynarodowego środowiska 
intelektualnego ideą tyranobójstwa, czyli konieczności zabicia złego władcy, wówczas świeżą na 
europejskim gruncie. Długosz podawał, że dominikanin popełnij swój paszkwil z „wielkiej 
chciwości, w nadziei zysku i z własnej woli jak to często zwykł mawiać”. Inna teza głosi, że wcale 
nie zamierzał go rozpowszechnić, ale posłużono się nim w ramach gry politycznej. Mieli to 
zrobić Krzyżacy, którzy oficjalnie odcięli się od Satyry i jej autora, usuwając nawet Falkenberga z 
terytorium zakonu, zapewne aby uchronić się przed konsekwencjami politycznymi. Nieoficjalnie 
paszkwil spotkał się ponoć z uznaniem. Miał posłużyć jako narzędzie manipulacji na obradach 
soboru w Konstancji, między innymi pozwalając Zakonowi uniknąć oskarżenia o mordowanie 
niewierzących Bałtów. Co było dalej ze skandalicznym tekstem? Jak czytamy w powieści Tron 
Jagiellonów. Krwawa sukcesja: Wielki mistrz z obawy przed konsekwencjami politycznymi zabronił 
rozpowszechniania satyry, a nawet polecił Falkenbergowi opuścić Prusy. Dominikanin wyjechał do 
Paryża. Tam, za pośrednictwem mistrzów Uniwersytetu Paryskiego, paszkwil trafił do rąk 
arcybiskupa Mikołaja Trąby. Polacy wpadli we wściekłość. 

Sobór w Konstancji: W latach 1414–1416 toczyły się obrady soboru w Konstancji, na którym 
sprawa konfliktu polsko-krzyżackiego była przedmiotem dwóch toczących się równolegle tzw. 
procesów. Przedmiotem pierwszego, tzw. procesu o zasady (proces doctrinalis), były wartości 
przyświecające misji nawracania pogan (m.in. bezzasadność nawracania siłowego) i w stosunkach 
między państwami chrześcijańskimi. Tu Polskę reprezentował Paweł Włodkowic. 



fot.Karl Friedrich Lessing 

/domena publiczna 
W latach 1414–1416 toczyły się obrady soboru w Konstancji: Drugi, tzw. proces prawny 
(proces sus iudicalis), roztrząsał konkretne polsko-krzyżackie spory terytorialne. W tym procesie 
Polskę reprezentował arcybiskup Mikołaj Trąba. Gdy pod koniec 1416 roku, na uczcie wydanej dla 
profesorów uniwersytetu paryskiego przez Mikołaja Trąbę, paszkwil trafił w polskie ręce, wybuchł 
skandal. Warto podkreślić, że ledwie kilka miesięcy wcześniej, bo 10 lipca, Wielki Mistrz pisał do 
zgromadzenia soborowego, że nie pragnie niczego bardziej niż zawarcia z Polską pokoju. 
 

„Obmierzły mnich” kontra polska szkoła narodów: Wśród polskiej delegacji zawrzało. 
Natychmiast przedstawiono sprawę soborowi. Mikołaj Trąba domagał się oficjalnego potępienia i 
uznania tekstu za heretycki. Kardynał Piotr d’Ailly potępił Satyrę, postulował jej spalenie i surowe 
ukaranie autora. Także współbracia skrytykowali niegodny czyn, jakiego się dopuścił. Podczas 
powszechnego soboru dominikanów w Strasburgu z 30 maja zapadł w tej samej sprawie wyrok 
następującej treści: Ponieważ Ks. Jan Falkenberg z prowincji polskiej dopuścił się wielu gorszących 
postępków, a brnąc coraz gorzej, wydał w Konstancji pismo potwarcze, od złego natchnione 
ducha przeciwko najjaśniejszemu królowi polskiemu i jego królestwu, tern samem też wystawił 
zakon nasz na zgubę, przeto wedle ustaw naszych na wieczne skazujemy go więzienie. 

Osobną kwestię stanowiła sprawa zarzutu ze strony Zakonu o wspieranie pogan przez Polaków, 
przeciwko któremu wystąpił jeden z najwybitniejszych umysłów średniowiecza, rektor Akademii, 
Paweł Włodkowic z Brudzenia. Przedstawił on rewolucyjną, wyprzedzającą jego czasy ideę, która 
przeszła do historii jako polska szkoła prawa narodów. Wszystkie narodowości – jak argumentował 
– mają prawo do samostanowienia i pokojowego życia na własnej ziemi. 
Czytaj też: Co dawni Polacy sądzili o Krzyżakach? 600 lat czarnej legendy 

Krzyżacka sekta: Nie zamierzał tłumaczyć się z herezji, zamiast tego oskarżył o nią Krzyżaków. 
Stwierdził, że zakon krzyżacki „został ustanowiony dla celowego zabijania, jak również dla 
kradzieży, gwałtu i palenia”. Nazwał go „sektą” i „błędem w Kościele Bożym”, którego nie wolno 
tolerować. Odwoływał się do morderstw na Bałtach i Żmudzinach, brutalnych przesiedleniach i 
rabunkach, jakich dokonywali Krzyżacy. Krytykował nawracanie siłą: „Niedopuszczalne jest 
zmuszać pogan zbrojnie lub przemocą do przyjmowania wiary chrześcijańskiej, ponieważ w taki 
sposób nawracanie łączy się z krzywdą bliźniego. Nie należy czynić zła, by wynikło dobro”. 

https://twojahistoria.pl/2017/11/12/co-dawni-polacy-sadzili-o-krzyzakach-600-lat-czarnej-legendy/


foomena publiczna 
Zakon krzyżacki „został ustanowiony dla celowego zabijania, jak również dla kradzieży, gwałtu i palenia”heodor Josef Ethofer /domena publiczna 
 

Stwierdził dobitnie, że nie należy używać chrystianizacji jako usprawiedliwienia dla 
wojny, bo nawracanie pod przymusem jest grzeszne i nieważne. Ostatecznie, jego 
zdaniem, „herezja pruska” powinna zostać potępiona jako podważająca podstawowe 
zasady chrześcijaństwa. Podobnie jak potępione powinno zostać „dzieło” 
Falkenberga pełne heretyckich i szkodliwych tez. Dziś może się to nam wydawać 
oczywiste, ale zgromadzenie soborowe miało liczne wątpliwości. Pojawiały się nawet 
pytania o to, czy aby na pewno Polacy wyznają chrześcijaństwo szczerze i gorliwie. 
W pewnym stopniu Krzyżacy osiągnęli tym samym swój dyplomatyczny cel, jak 
podkreśla w swojej powieści Szymon Jędrusiak: Dzięki wrzawie, która powstała 
wokół tego dziełka, nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia polsko-krzyżackiego 
procesu. W walkę z satyrą polskie poselstwo zaangażowało bowiem cały swój 
wysiłek, skutecznie odciągając uwagę od konfliktu z Krzyżakami. 
Gębą i ręką w obronie czci króla: Tymczasem po trzech latach bezowocnych 
rozpraw 11 listopada 1417 roku wybrano nowego papieża. Został nim wywodzący 
się z włoskiego rodu Collonów Marcin V, co było wyjątkowo na rękę Krzyżakom. 
Nowy papież, który wspierał Zakon, unieważnił korzystne dla Polski bulle Jana XXIII 
i potwierdził przywileje krzyżackie. Wobec satyry Falkenberga zajął na tyle 
niejednoznaczne stanowisko, że nie można było go skłonić do uznania go za 
heretyckie i potępienia zawartych w nim oszczerstw. 

Ale Polacy nie zamierzali się poddawać. Na ostatniej sesji generalnej soboru, 22 kwietnia 1418 
roku, ponownie poprosili papieża, aby potępił paszkwil Falkenberga i ostatecznie zamknął sprawę. 
Wśród zgromadzonych wywiązała się dyskusja, która szybko przerodziła się w 
kłótnię. Rozdrażnieni Polacy, domagając się wyroku, przypomnieli papieżowi, że sam – jeszcze 
jako kardynał – potępił wcześniej wspomniany paszkwil. Marcin V próbował się wykręcić od zajęcia 
stanowiska. Uznał, że niczego w sprawach wiary nie może potępić bez uprzedniej uchwały całego 
soboru. Polacy zażądali więc podjęcia sprawy na nowo na kolejnym soborze, naciskając, by 
umieścić to w protokołach. 
 

https://go.buybox.click/linkclick_4145_18?&url=https://www.swiatksiazki.pl/tron-jagiellonow-6777821-ksiazka.html?abpid=4145&abpcid=18&bbclid=0635f2bb-cbc6-11ec-9955-ced8871f8f6c


fot. Alphonse 
Mucha/domena publiczna 

Falkenberg przedstawiał obywateli Rzeczpospolitej jako „wstrętnych heretyków”,                            
oddających cześć swojemu władcy. 
Ostatecznie papież ustąpił i oddał ponownie do przejrzenia paszkwil Falkenberga specjalnie 
powołanej komisji złożonej z trzech kardynałów. Zachowała się jednak barwna, choć niekoniecznie 
prawdziwa anegdota o tym, jak Polacy dochodzili sprawiedliwości. Opowiadano, że na początku 
maja zniecierpliwiona delegacja polska siłą wyłamała bramę do pałacu papieskiego. Jeden z 
naszych posłów, słynny rycerz Zawisza Czarny, miał oświadczyć w obecności papieża, że czci 
Jagiełły będzie bronił „gębą i ręką”. 

Wszystkiemu winni „zazdrośnicy”: Jakkolwiek było, wymuszono na papieżu, że potępi 
traktat Falkenberga. 14 maja powołana przez Marcina V komisja uznała Satyrę za „błędną, dobrym 
obyczajom przeciwną, gorszącą, buntowniczą, bezwstydną, obrażającą uszy pobożnych”. Skazano 
ją na podarcie i podeptanie. Jej autor został uwięziony w zamku św. Anioła w Rzymie. 

Na oficjalną bullę papieską Polacy musieli czekać aż do 10 stycznia 1424 roku. Papież potwierdził 
wyrok komisji. Podkreślił wiarę Polaków i ich króla, nazywając Polskę niezwykłą częścią Kościoła 
wojującego. 17 stycznia zorganizowano specjalny konsystorz, na którym Falkenberg – wobec 
całego zgromadzenia i w obecności delegacji Polskiej – na klęczkach odwołał swoje błędne i 
oszczercze tezy, przyrzekając skruchę. Nie obciążył Krzyżaków. Być może dlatego, że wciąż liczył 
na wynagrodzenie za swoją pracę. Zrzucił jednak odpowiedzialność za napisanie Satyry na… 
„zazdrośników” (emuli). O kogo mogło chodzić? Tego nigdy się raczej nie dowiemy. 
Zapewne nie dowiemy się także prawdy o śmierci niepokornego dominikanina. Wiadomo, że po 
wyjściu z więzienia udał się do Torunia. Być może dożyłby tam swoich lat w spokoju, gdyby 
ponownie nie napytał sobie biedy swoim kłótliwym usposobieniem. Oskarżył o herezję husycką 
proboszcza kościoła św. Jana, Pfaffendorfa, który okazał się członkiem Zakonu. Wskutek tego 
Krzyżacy wydalili z miasta nie tylko Falkenberga, ale i cały konwent razem z nim. 
Następnie dominikanin przebywał we Wrocławiu, gdzie ponownie skonfliktował się z miejscowym 
duchownym, którego we właściwy sobie sposób zmieszał z błotem i straszył spaleniem na stosie. 
Ostatecznie trafił do Legnicy, gdzie – jak podaje Długosz, z którym zgadzają się także współcześni 
historycy – zakończył żywot. Nie wiemy, w jakich okolicznościach. Być może przyczynili się do tego 
dawni wrogowie albo niewypłacalni zleceniodawcy, na których ostrzył sobie pióro? 
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https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/06/23/bez-
piwa-ani-rusz-czyli-jak-leszek-bialy-od-krucjaty-sie-
wymigal/.  
 

Odkąd papież Urban II ogłosił wyprawę krzyżową do Jerozolimy, która odbije grób 
pański z rąk pogan, zaczęła kiełkować idea rycerzy Chrystusa, bojowników walczących i 
umierających za wiarę. Nad Wisłą ruch krucjatowy nie miał jednak wielkiego znaczenia. 
Polskie rycerstwo bynajmniej nie garnęło się do podróży na Bliski Wschód i nawracania 
mieczem niewiernych. Symbolem tej postawy stał się Leszek Biały. Książę krakowski 
grzecznie, choć w gruncie rzeczy arogancko... zbył papieża.  
 

Wobec bardzo szybkiej ekspansji islamu, która oznaczała morderstwa i eksploatację ekonomiczną 
chrześcijan, w XI wieku Zachód zdecydował się zaatakować wroga na „jego” terytorium, zanim 
wedrze się on do kontynentalnej Europy. Nie bez znaczenia były tu błagania o pomoc cesarza 
Bizancjum Aleksego II. W liście do papieża Ubrana II pisał: Najświętsze Cesarstwo Greckie 
najechane zostało przez pogańskich Pieczyngów i Turków, którzy zajęli już znaczne jego tereny, 
grabiąc je doszczętnie. Wieści o nieustannych zabójstwach i lżeniu chrześcijan, tak straszne są dla 
ucha, że poruszyć mogą nawet kamienie. (…) Wszystkie już ziemie pomiędzy Jerozolimą a Grecją, 
włącznie z Tracją, poddały się ich władzy. Ostał się jedynie Konstantynopol, ale wrogowie zagrożą 
mu w najbliższym czasie, jeśli nie powstrzyma ich pomoc wiernych chrześcijan łacińskich. (…) 
Ja sam, odziany w płaszcz imperatora, nie widzę żadnej nadziei, żadnej możliwości ratunku. (…) W 
imieniu Boga w Trójcy Jedynego zobowiązuję was, byście spieszyli na pomoc mnie i greckim 
chrześcijanom. Oddajemy się w wasze ręce; wolimy być pod waszymi łacińskimi rządami, niż pod 
jarzmem pogan. 
 

Gdy w 1095 roku Kościół ogłosił pierwszą wyprawę krzyżową do Jerozolimy, papież Urban II rzekł: 
„Niech ci, którzy byli rabusiami, staną się teraz żołnierzami Chrystusa. […] Niech ci, którzy byli 
najemnikami, służącymi za kilka sztuk srebra, dostąpią teraz wiecznej nagrody”. 
Tak narodził się wzorzec rycerza chrystusowego. Walka o wiarę stała się kolejnym sposobem na 
zmazanie ziemskich win i uzyskanie nieśmiertelnej sławy. Takiego zaszczytu zaznał zresztą 
Godfryd de Bouillon, zdobywca Jerozolimy podczas pierwszej krucjaty. 
 

Wojaczka dla bogaczy: Na wyprawy do Ziemi Świętej mogli sobie pozwolić jedynie naprawdę 
bogaci rycerze. Na śmiałków (i ich poczet) czekała długa i niebezpieczna podróż. Była to często 
podróż życia. Chętny niejednokrotnie musiał wyprzedać majątek, by móc w nią wyruszyć. 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/06/23/bez-piwa-ani-rusz-czyli-jak-leszek-bialy-od-krucjaty-sie-wymigal/
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https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/06/23/bez-piwa-ani-rusz-czyli-jak-leszek-bialy-od-krucjaty-sie-wymigal/


Ryzykował wszystkim, co miał. Oczywiście zapewne wśród członków świty rycerskiej kiełkowało 
przekonanie, że dzięki łupom zdołają się wzbogacić i odbić sobie wydatki. Było to jednak bardzo 
iluzoryczne. W rzeczywistości skala przedsięwzięcia była tak duża, że nawet przy wielkich 
zdobyczach, sukcesem byłby sam zwrot kosztów. 
 

fot.domena publiczna 
 

Nie znamy żadnych polskich uczestników pierwszej krucjaty (1096–1099). Wyprawa do Ziemi 
Świętej okazała się owocna dla rycerzy chrystusowych. Odbito z rąk muzułmanów szereg miast:                             
- Edessę,  
- Antiochię,  
- Jerozolimę,  
- Akkę,  
- Trypolis. 
 

Główna przyczyna popularność krucjat tkwiła więc w sferze duchowej.                               
W XII wieku zakonnik Bernard z Clairvaux napisał traktat „De laude nova militia” 
(„Pochwała nowego rycerstwa”), która stała się kodeksem postępowania dla rycerzy 
i zamiast walki o łupy propagowała walkę za wiarę. 
Uczestnicy krucjat mogli liczyć na odpust za grzechy i wiele innych duchowych 
„przywilejów” jeszcze na ziemi, które dla bogobojnych Europejczyków tamtych 
czasów miały wielkie znaczenie. Były też przywileje materialne. Krzyżowcy mogli 
liczyć na gościnę w obiektach klasztornych i kościelnych. Byli również zwolnieni z 
konieczności opłacania podatków i myta.

 



 

     
https://youtu.be/xgiUX08Aldg  
 

        
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/wybuchowe-xiaomi-redmi-6a-przyniosl-smierc 

 

Zobacz: Wybuch telefonu doprowadził 
do ewakuacji szkoły. 10 uczniów trafiło 
do szpitala 
 
 
 W przededniu premiery 
odświeżonego Galaxy Note 7... 
Galaxy J7 (2016) wybucha w dłoniach 
czterolatka    
.  
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/be
zpieczenstwo/wybuchl-kolejny-xiaomi-
tym-razem-nowy-model 
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https://pch24.tv/bez-tej-ksiazki-nie-zrozumiesz-polski-booktubepch24/ 

 
 
 

                  
 

https://pch24.pl/joga-i-mantry-w-gotyckiej-katedrze-poganskie-praktyki-zastepuja-
eucharystie/ 
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https://kultura.onet.pl/film/wywiady-i-artykuly/w-wieku-16-lat-trafil-do-auschwitz-pol-wieku-nie-mowil-o-
przeszlosci/ew5zrn7?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kultura&utm_mediu=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

 

     
Jeśli myślimy, że odrzucenie etyki seksualnej to domena Kościoła Zachodniego, to 
jesteśmy w błędzie. O porażających praktykach także i w Polsce opowiada Jan - -                                                     
P-  https://pch24.tv/homoseksualizm-jako-norma-kosciol-poddaje-sie-teczowej-presji-w-
pospiechu/ 

 
 

https://pch24.pl/foliarze-mieli-racje-jan-pospieszalski-centrum-pieniadza-nbp-
chwali-sie-nowym-nabytkiem-platniczym-implantem-podskornym/ 
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Posłuchaj Kazanie Biskupa. Jest nagranie na stronie: 
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-skucha-
w-rychwaldzie-nie-polityka-ale-modlitwa-i-
poswiecenie-przyniosa-pokoj/ 
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BP GRZEGORZ SUCHODOLSKI: PRZEZ LATA MORALIZOWALIŚMY, NIE GŁOSZĄC CHRYSTUSA  

 BP 
SUCHODOLSKI, FOT. TOBIASZ FALITOR 

„Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” – pisał w 
Liście do Koryntian apostoł Paweł. I ten cytat, przywołał bp Grzegorz Suchodolski; rozpoczynającą 
peregrynację w Polsce relikwii bł. Carlo Acutisa. Zebranych w sanktuarium o. Pio w Warszawie 
wiernych (także duchownych i samego siebie) zapytał, czy są wiarygodnymi świadkami Ewangelii.   

fot. 
Maciej Kluczka 

Uczeń i misjonarz 

https://misyjne.pl/relikwie-bl-carlo-acutisa-sa-juz-w-polsce-rozpoczela-sie-peregrynacja/
https://misyjne.pl/relikwie-bl-carlo-acutisa-sa-juz-w-polsce-rozpoczela-sie-peregrynacja/


Z przejęciem podkreślił, że brak wiarygodności i autentyczności ludzi Kościoła mógłby prowadzić (i 
niekiedy prowadzi) do dramatycznych sytuacji. – Ktoś, kto mógłby usłyszeć o Jezusie – nie usłyszy. 
Ktoś, kto mógłby uwierzyć – nie wkroczy nie drogę osobistej formacji oraz budowania wiary i 
osobistej więzi z jedynym Zbawcą, którym jest Chrystus. Ktoś, kto mógłby wejść do Kościoła – nie 
odnajdzie tej wspólnoty – mówił duchowny i apelował, by takie odniesienia często rozważać w swoim 
sumieniu.   

– Wielu z nas myślało, że Ewangelia jest czymś tak naturalnym jak oddech. To sprawiło, że ustaliśmy 
w zapale, ustaliśmy w powinności bycia uczniem misjonarzem – przekonywał biskup. Dodawał, że 
„łatwo jest być tylko uczniem, dzieckiem Boga, wygodnie jest być biernym członkiem Kościoła. Łatwo 
jest być – jak mówił papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie – kanapowym 
chrześcijaninem”. – Wtedy można tylko – za pomocą telewizora – zmieniać programy. I pilotem, nie 
ruszając się z fotela, „reformować” Kościół, nie głosząc Ewangelii – kontynuował. – Wtedy – jak w 
Ewangelii – ślepy prowadzi ślepego. Czy niewidomy może być przewodnikiem dla niewidomego? – 
pytał duchowny, wyjaśniając, że niewidomy – w rozumieniu ewangelicznym – to ten, kto nie ma w 
sobie światła. – Ilu z nas – tych ochrzczonych i bierzmowanych – nie ma w sobie światła. Ilu z nas 
nie wie, gdzie jest nasz cel – dodawał bp Grzegorz Suchodolski.   

fot. EPA/IGOR KOVALENKO 

– Może i my – Kościół w Polsce – staliśmy się niewiarygodni dla młodych ludzi? Może i my – 
duchowni – staliśmy się nieautentyczni? I może dlatego młodzi siedzą na kanapie albo wybierają 
inne ulice niż te, które prowadzą do świątyni? Może dlatego, że okazaliśmy się zbyt bierni, zbyt 
kanapowi? Czekaliśmy, że przyjdą – a oni dziś często nawet nie znają adresu swojej parafii, nie 
wiedzą, gdzie jest najbliższy kościół… – mówił z przejęciem bp Grzegorz Suchodolski. – My za to 
przez dziesiątki lat moralizowaliśmy, nie głosząc żywego Chrystusa, a mówiąc wyłącznie o 
trudnych wymaganiach Ewangelii. Widzieliśmy drzazgi w życiu codziennym naszych wiernych, 
młodych, a nie widzieliśmy belki w nas – głoszących Ewangelię – mówił dalej.  

Przyjąć postawę świętych 

Po tej trudnej i krytycznej autodiagnozie biskup przeszedł do tego, co może pomóc odbudować 
wiarygodność Kościoła i wszystkich tych, którzy go tworzą. I tak, jak do podważenia wiarygodności 
Kościoła doprowadziło odejście od Ewangelii, tak w jej odbudowaniu pomoże powrócenie do istoty 
ewangelicznych zasad. – Ewangelia wzywa nas do nawrócenia. Potrzeba dużo pokory i ufności, ale 
pomogą nam w tym postawy i historie Najświętszej Maryi Panny i jej świętych, w tym bł. Carlo Acutisa 
– podkreślił bp Grzegorz Suchodolski. – Jeśli chcę poprowadzić innych do Jezusa, głosić im 
prawdę o zbawieniu, mówić o Ewangelii, nie mam wyjścia – muszę przyjąć postawę świętych – 



mówił. Przywołał też postawę Maryi, „która nie otoczyła się wianuszkiem sług i służebnic. Nie 
siedziała na swoim tronie”. – Po zwiastowaniu ruszyła w drogę i wypełnia wolę Bożą – dodał.   

fot. cathopic 

Wyjść z kościołów i sal parafialnych  

– Nadeszła pora, by głosić Ewangelię, by wyjść z naszych świątyń, z naszych sal parafialnych i iść do 
ludzi, którzy nie słyszeli o Jezusie albo nie usłyszeli wystarczająco. Papież często przypomina, że nie 
wystarczy być uczniem, trzeba być uczniem i misjonarzem. Idźcie więc – jesteście posłani do tych, 
którym trzeba zanieść Jezusa, Maryję i świętych – powiedział.  

Przystanek Jezus, fot. Anna Gorzelana 

Na zakończenie homilii bp Grzegorz Suchodolski podkreślił, że peregrynacja relikwii bł. Carlo Acutisa 
(która potrwa do końca listopada) ma szansę zrodzić potrzebę ewangelizowania. Przypomniał, że ten 
młody, włoski błogosławiony był wybitnym ewangelizatorem. Siłę do swych działań czerpał z częstej 
spowiedzi świętej, z codziennego przyjmowania Komunii świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu 
i modlitwy różańcowej. Bp Suchodolski – kierując swoje słowa przede wszystkim do młodych – 
stwierdził: „Błogosławiony Carlo dał się poprowadzić Bożej miłości i dzięki temu był przewodnikiem 
da innych. Nie bójmy się tego, że gdy będziemy adorować Chrystusa to On nas odizoluje od świata. 
Wręcz przeciwnie! On nas wtedy do niego zaprowadzi”.     

 
 



 
 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/   
https://youtu.be/dvnqH-0cbHk 

    
https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI .  https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg

 

 

  

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/
https://youtu.be/dvnqH-0cbHk
https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI
https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg
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https://festiwalzycia.pl/ 

 

        
https://youtu.be/uL4NmkiXJbQ .  https://youtu.be/wkocSsyr3L4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 https://festiwalzycia.pl/ 
 

https://festiwalzycia.pl/
https://youtu.be/uL4NmkiXJbQ
https://youtu.be/wkocSsyr3L4
https://festiwalzycia.pl/


    
-  https://youtu.be/ImkO_3TeABQ    
.   https://youtu.be/FC3Jlp6Yzbg  .    
.   https://youtu.be/is8QSTRJFd4 

 

 

https://youtu.be/41Fl8-IcboI?list=RD41Fl8-IcboI 

 

https://youtu.be/ImkO_3TeABQ
https://youtu.be/FC3Jlp6Yzbg
https://youtu.be/is8QSTRJFd4
https://youtu.be/41Fl8-IcboI?list=RD41Fl8-IcboI


      
https://youtu.be/mh60-VGJcIg 
 
 
 

            
https://youtu.be/N4rroO52sTE 

 
 
 

 

https://youtu.be/mh60-VGJcIg
https://youtu.be/N4rroO52sTE


       
https://youtu.be/p266UtzxCpo 
 

     
https://youtu.be/JmsT1g20R9Q 
 

 

https://youtu.be/p266UtzxCpo
https://youtu.be/JmsT1g20R9Q


            
 
https://youtu.be/jO3sY38lqFk 
 
 

            
 
            https://youtu.be/B1dEAZxgmCk 
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                                                   . .  
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/5-najbardziej-uzalezniajacych-substancji-na-swiecie-nr-1-nie-mogl-byc-inny-aa-Cx8X-BC7j-LA6k.html 

 

Eksperci opracowali listę najbardziej uzależniających substancji, uwzględniając: 
 stopień szkodliwości dla organizmu 

 stopień aktywacji dopaminy w mózgu 

 powodowane przez nie objawy 

 stopień uzależnienia  
 

1. Heroina 

jest najbardziej uzależniającą substancją, która należy do grupy narkotyków twardych. Heroina wykazuje działanie przeciwbólowe, 

jednak w Polsce nie jest stosowana w lecznictwie z uwagi na to, że posiada właściwości silnie uzależniające. Już nawet po 

pierwszym zażyciu heroiny może dojść do psychicznego uzależnienia. Uzależnienie od heroiny jest tak silne, że chory  całe swoje 

życie podporządkowuje zdobywaniu środków na narkotyk, który wyniszcza organizm i prowadzi do śmierci. 

2. Alkohol 

Wielu sięga po alkohol z różnych powodów, m.in. w czasie spotkań towarzyskich czy oglądania meczu. Niepokojące jest to, że 

coraz więcej osób pije, aby zasnąć lub zapomnieć o ciężkim dniu w pracy. Alkohol ma wyjątkowo negatywny wpływ na 

mózg, jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. 

3. Kokaina 

należy do grupy substancji psychostymulujących i działa na nasz układ nerwowy. Po zażyciu kokainy odczuwa się lekkość bytu, 

radość, a nawet euforię, wzrasta pewność siebie. Ponadto, kokaina powoduje ogólny przypływ energii i wzrost ciśnienia krwi. 

Działa krótko, dlatego w celu podtrzymania efektu jej działania bywa przyjmowana wielokrotnie w ciągu danego okresu czasu. 

Wg badań, poziom dopaminy po zażyciu kokainy wzrasta trzykrotnie. 20% osób, które spróbowały, stały się od niej uzależnione. 

4. Barbiturany 

to leki o działaniu uspokajającym, nasennym, znieczulającym i przeciwbólowym. Są ogólnodostępne, wielu z nas sięga po nie 

każdego dnia. Zażywane w niewielkich dawkach wywołują uczucie euforii, jednak ich nadmierne stosowanie może spowodować 

problemy z oddychaniem, a w konsekwencji śmierć. Po tym, jak uzależnienie od barbituranów stało się powszechne, większość z 

nich została wycofana z produkcji. Niektóre leki zawierające kwas barbiturowy są jednak nadal dostępne w aptekach. 
 

5. Nikotyna 

uzależnia "najsłabiej". Każda z nich jest groźna dla organizmu i powoduje szereg dolegliwości oraz predysponuje do rozwoju wielu 

schorzeń. Uzależnienie od nikotyny ma charakter przewlekły i nawracający. Każdy nałogowy palacz wie, jak trudno jest wyjść ze 

szponów tego nałogu. Zależność od nikotyny związana jest ze zmianami w  ośrodkowym układzie nerwowym. Nawet, jeśli uda się 

rzucić palenie, należy mieć się na baczności, bo nawet jeden papieros stanowi ogromne ryzyko powrotu do palenia. Nikotyna jest 

ekspresowo absorbowana przez płuca i dostarczana do mózgu, co sprawia, że jest silnie uzależniająca. Poziom dopaminy w czasie 

palenia papierosa wzrasta o 25-40% i to właśnie z tego powodu głównie tak często sięgamy po papierosa. 
 

 

 

 

Lista 

najbardziej 

uzależniających 

substancji: 

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/5-najbardziej-uzalezniajacych-substancji-na-swiecie-nr-1-nie-mogl-byc-inny-aa-Cx8X-BC7j-LA6k.html


 

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/zdro
wotne-wlasciwosci-miodu-w-koncu-potwierdzone-
przez-ekspertow-chodzi-o-konkretny-gatunek-aa-
v3vT-gQms-Yvgu.html 
 

 

Okazuje się, że połączenie miodu manuka z szeroko stosowanym 
antybiotykiem okazać się skutecznym sposobem leczenia niezwykle trudnej 
do pokonania infekcji płuc. Ogromny potencjał tej kombinacji może być 
przełomowym odkryciem i uratować wiele ludzkich istnień. 

Miód Manuka: 
1. https://hecadi.pl/ 

2. https://hecadi.pl/jaki-miod-manuka-wybrac/ 

3. https://hecadi.pl/kategoria/o-miodzie-manuka/ 

4. Okolice rany oczyść wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. 

5. Na dotkniętym obszarze rozprowadź cienką warstwę miodu. 

6. Przykryj odpowiednim opatrunkiem i chroń przed wilgocią. 

7. Sprawdzaj codziennie i w razie potrzeby nanieś miód Manuka ponownie i załóż nowy opatrunek. 

8. Pamiętaj by prawidłowo zamknąć opakowanie przy użyciu nakrętki. 

9. https://hecadi.pl/miod-manuka-wlasciwosci-i-zastosowanie/ 

10. https://hecadi.pl/opinie-lekarzy-na-temat-miodu-manuka/ 

 

 

 

2 łyżeczki 
miodu trzy 

razy dziennie, 

około 30 
minut przed 

posiłkiem. 
Można go 

rozpuścić w 
wodzie lub 

innym płynie, 

ale należy 
pamiętać, by 

ciecz nie 
przekraczała 

40o C.  
https://hecadi.pl/m
iod-manuka-
wlasciwosci-i-
zastosowanie/ 

 

 

https://hecadi.pl/produkt/miod-manuka-mgo-100-250-g/ 

https://hecadi.pl/produkt/miod-manuka-mgo-250-250-g/ 

https://hecadi.pl/produkt/miod-manuka-mgo-400-250-g/ 

https://hecadi.pl/produkt/miod-manuka-mgo-550-250-g/ 

https://hecadi.pl/miod-manuka/ 

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/zdrowotne-wlasciwosci-miodu-w-koncu-potwierdzone-przez-ekspertow-chodzi-o-konkretny-gatunek-aa-v3vT-gQms-Yvgu.html
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https://www.bee.pl/miod-faceliowy-wlasciwosci-a-
1002.html?gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDB7b
a4HvZrs5wAdXzztE6Egd8C9pyXg4eolOqbqef-
M1FAPxoCb9cQAvD_BwE   

Miód faceliowy uzyskuje się z nektaru facelii błękitnej. Mimo wielu właściwości zdrowotnych nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Miód 

produkowany z kwiatów facelii charakteryzuje się bardzo delikatnym smakiem oraz kwiatowym zapachem. Jego barwa jest zielonkawa lub 

jasnożółta. Ze względu na szereg dobroczynnych właściwości zalicza się go do najbardziej cenionych miodów w Polsce, dlatego śmiało może 

konkurować z drogim i popularnym miodem Manuka z Nowej Zelandii. Każdy miód, bez względu na rodzaj, składa się przede wszystkim z 

węglowodanów, które są źródłem łatwo przyswajalnej energii. Węglowodany, które są zawarte w miodzie, to glukoza i fruktoza. Miód 

faceliowy nie różni się pod tym względem od pozostałych miodów. Oprócz węglowodanów w miodzie faceliowym znajduje się także białko, 

kwasy organiczne (kwas mlekowy, jabłkowy, masłowy, cytrynowy), składniki mineralne (żelazo, wapń, kobalt, magnez, potas, mangan, miedź, 

fosfor), witaminy (PP, z grupy B, C), enzymy (oksydaza glukozowa, inwertaza, diastaza) oraz olejki eteryczne.  

 

 

Na co pomaga miód faceliowy? 
Mało kto wie o tym, że spożycie miodu faceliowego skutecznie obniża toksyczne działanie używek takich jak nikotyna, alkohol, kawa i herbata. 

Ponadto, omawiany miód ma także sporo właściwości leczniczych. Chodzi tutaj o: 

 wspomaganie leczenia chorób układu krążenia, miażdżycy oraz niewydolności mięśnia sercowego, 

 ochronę wątroby podczas zatruć pokarmowych, 

 pomoc w leczeniu astmy oskrzelowej, 

 zapobieganie stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, 

 obniżanie ciśnienia tętniczego, 

 wspomaganie leczenia chorób układu pokarmowego: nieżytu żołądka, wrzodów dwunastnicy i żołądka, chorób woreczka żółciowego. 

Dodatkowo, wspomniane wcześniej składniki mineralne zawarte w miodzie faceliowym (żelazo, magnez, kobalt) mają dobroczynny wpływ na 

stymulację produkcji czerwonych ciałek krwi. Miód faceliowy zaleca się spożywać po sporym wysiłku fizycznym lub intelektualnym. 

Jak spożywać miód faceliowy? Najpopularniejszym zastosowaniem miodu jest dodanie go do herbaty. Należy jednak zdawać sobie sprawę z 

tego, że miód traci swoje wszystkie dobroczynne właściwości, gdy poddamy go działaniu zbyt wysokiej temperatury, czyli przekraczającej 40 

stopni Celsjusza. Z tego powodu miód należy dodawać do herbaty dopiero wtedy, gdy już ją wystudzimy. 

Inny sposób spożycia tego dobroczynnego produktu to przygotowanie napoju na bazie wody. Rozpuszczamy łyżkę miodu w szklance 

napełnionej do połowy wodą o temperaturze pokojowej. Pozostawiamy napój na minimum 12 godzin i wypijamy go przed posiłkiem. 

Miód faceliowy można stosować nie tylko doustnie, ale również w pielęgnacji skóry jako domowy peeling. Wystarczy, że połączymy miód 

faceliowy z cukrem trzcinowym oraz olejem (ewentualnie oliwą z oliwek). Nakładamy przygotowaną papkę na zwilżone ciało oraz masujemy 

przez 5 minut. Wykonanie takiego zabiegu sprawi, że martwy naskórek zostanie złuszczony, a skóra stanie się elastyczniejsza i gładsza. Zapach 

kwiatów facelii ma także dobroczynny wpływ na nasze ogólne samopoczucie.  
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Czytaj także: 

-  https://portal.abczdrowie.pl/lek-znika-z-aptek-nowych-dostaw-szybko-nie-bedzie 
-  https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/popularny-spray-do-gardla-zniknal-z-aptek-
na-dobre-wiemy-dlaczego-aa-u6WU-bpo6-
Xofw.html?utm_source=eloqua&utm_medium=push-pz 
-  https://portal.abczdrowie.pl/bio-cukier-kokosowy-wycofany-ze-sprzedazy 
 
 

-  
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28901109,reparacje-wojenne-co-znajdowalo-sie-w-slynnej-uchwale-rady.html 
 

-  https://kobieta.onet.pl/warto-wiedziec/podsluchuja-i-czytaja-nasze-wiadomosci-jak-smartfony-bezczeszcza-
prywatnosc/2dc5bxm  
 
 

 

https://portal.abczdrowie.pl/lek-znika-z-aptek-nowych-dostaw-szybko-nie-bedzie
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/popularny-spray-do-gardla-zniknal-z-aptek-na-dobre-wiemy-dlaczego-aa-u6WU-bpo6-Xofw.html?utm_source=eloqua&utm_medium=push-pz
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/popularny-spray-do-gardla-zniknal-z-aptek-na-dobre-wiemy-dlaczego-aa-u6WU-bpo6-Xofw.html?utm_source=eloqua&utm_medium=push-pz
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/popularny-spray-do-gardla-zniknal-z-aptek-na-dobre-wiemy-dlaczego-aa-u6WU-bpo6-Xofw.html?utm_source=eloqua&utm_medium=push-pz
https://portal.abczdrowie.pl/bio-cukier-kokosowy-wycofany-ze-sprzedazy
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28901109,reparacje-wojenne-co-znajdowalo-sie-w-slynnej-uchwale-rady.html
https://kobieta.onet.pl/warto-wiedziec/podsluchuja-i-czytaja-nasze-wiadomosci-jak-smartfony-bezczeszcza-prywatnosc/2dc5bxm
https://kobieta.onet.pl/warto-wiedziec/podsluchuja-i-czytaja-nasze-wiadomosci-jak-smartfony-bezczeszcza-prywatnosc/2dc5bxm


 



https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/   
 

Pobierz pełną listę firm honorujących OKS 
 

Informacje dla seniorów 
 

Sanatorium "Cegielski: Skałka Wojciech. 10% zniżki na pobyt w Sanatorium min. 
7 dni. Cała oferta jest dostępna na stronie www.cegielski.rabka.pl ul. Na Banię 
42 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie biuro@sanatoriu m-cegielski.pl 18 267 72 60 
https://sanatoriumcegielski.pl  Uzdrowiska i sanatoria  
 
Fitnessland Tomasz Wężyk Karnet Open 50 zł lub karnet 12 wejść - 90 zł, 8 wejść 
- 65 zł, 4 wejścia - 40 zł ul. Podhalańska 4 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie 
kontakt@fitnessla nd.com.pl  Zdrowie 
 
Muzeum Górali i Zbójników 10% zniżki Ul. Sądecka 4 34-700 Rabka-Zdrój 
małopolskie kontakt@muzeumzbojnikow.pl 795 222 925 Kultura i sztuka  
 
Pensjonat Limba Dla posiadaczy Karty Seniora Przygotowano następujące zniżki: 
- 10% zniżki z wyjątkiem okresu 15.06-15.08; - dzieci do 10 lat- 30% zniżki; - 
dzieci do lat 3- bezpłatny pobyt ul. Nowy Świat 50 34-700 Rabka-Zdrój 
małopolskie www.pensjonatli mba.pl 182679483 Hotele, noclegi 
 
Hotel Wiosna*** rabat 5% na pobyt w naszym Hotelu (rabat nie łączy się z 
innymi promocjami i rabatami) w czasie pobytu GRATIS 25 minutowy masaż 
klasyczny lub 30 minutowa kąpiel w kapsule SPA; 5% zniżki na zabiegi SPA; 
DARMOWA konsultacja z fizjoterapeutą i analiza składu ciała ul. Poniatowskiego 
54 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie recepcja@hotelwiosna.pl 18 267 77 77 
Hotele, noclegi  

Kompleks Szkoleniowo-Wypoczynkowy "ROYAL" 15% znizki na usługi hotelowe 
ul. Na Banię 10 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie recepcja@royalko mpleks.pl 18 
544 73 31 Punkty usługowe  

RADIAL MED - Pracownia Densytometryczna Zniżka 20% na badanie 
densytometryczne DXA w kierunku osteoporozy ( badanie szyjki kości udowej i 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa ). ul. Kilińskiego 46J 34-700 Rabka-Zdrój 
małopolskie radial.med.biuro @gmail.com 798 935 925 Zdrowie

 

https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/
https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-02.09.2022-1.pdf
https://glosseniora.pl/informacje-dla-seniorow/
http://www.cegielski.rabka.pl/
https://sanatoriumcegielski.pl/


Ogólnopolska Karta Seniora - https://oks.glosseniora.pl/ 

                                                   
 

 
 

 EUROPEJSKA KARTA SENIORA – FORMULARZ                      
 

               https://glosseniora.pl/formularz-oks/ 
 

Obecnie dokument ten upoważnia do ulg i zniżek w ponad 3000 miejsc w całej Polsce.                          
Wśród nich są m.in. instytucje kultury, przychodnie, uzdrowiska czy sanatoria.  
 

Posiadający kartę mogą kupić tańsze bilety do kina, teatru, muzeum czy ogrodu botanicznego, 
mogą również liczyć na rabaty na zabiegi rehabilitacyjne, zabiegi kosmetyczne czy zakupy.  
 

Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora zakupią ze zniżką okulary korekcyjne, bezpłatne 
wykonają przegląd aparatów słuchowych czy otrzymają bonus w sanatoriach i uzdrowiskach.  
Mają zniżki w centrach fitness, biurach podróży, restauracjach czy gabinetach medycznych.  
Sięgają one od 5 do 20%. Pełną listę miejsc honorujących OKS można znaleźć tutaj.  
 
Czytaj więcej na https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-znizki-dla-seniorow-dzieki-tej-karcie-zaplacisz-mniej-
sprawd,nId,6272666#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 
Kontakt w sprawie wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora:  tel. 12 429 37 28,  e-mail: poczta@manko.pl 
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https://www.domiporta.pl/informacje/a/mamy-to-polska-z-najwyzszym-budynkiem-w-calej-ue-varso-
tower-gotowe-5232#s=BoxOpImg13 
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