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POLSKA Święto Niepodległości 2022, 
Kraków, Wawel - Wymarsz spod Katedry 
Wawelskiej 

 

11 listopada 2022. W video wykorzystano fragmenty homilii abp Marka Jędraszewskiego. https://youtu.be/Gmb8K3kGE0Q 

 

     

https://youtu.be/4Q1XMm6esBE 

 

Narodowe Święto Niepodległości zostało 

ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r.,                                

a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w 

okresie transformacji ustrojowej w 1989 r.                      

Jest dniem wolnym od pracy.
 

https://youtu.be/Gmb8K3kGE0Q
https://youtu.be/4Q1XMm6esBE


Tłumy uczestniczyły w piątek w Krakowie na placu Matejki w 

głównych uroczystościach z okazji 104. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Wzdłuż pobliskiej ul. Basztowej odbyły się 

defilada Wojska Polskiego i pokaz pojazdów służb mundurowych. 

 

    

https://www.facebook.com/muwkrakow/videos/1214737859388601/?t=31 

 

 

   

https://www.facebook.com/muwkrakow/videos/1214737859388601/?t=31


https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-na-wawelu-kto-odda-zycie-za-wolnosc-i-niepodleglosc-polski-ten-je-zachowa-na-zawsze/ 

 

https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-na-wawelu-kto-odda-zycie-za-wolnosc-i-niepodleglosc-polski-ten-je-zachowa-na-zawsze/


 

(Fot. AB/PCh24.pl)    https://pch24.pl/nieznani-obroncy-ojczyzny-z-

puszczy-augustowskiej/ 

      

https://pch24.tv/kobiety-bestii-czy-kobiety-biestie-

mroczne-tajemnice-komunistycznych-zwiazkow/ 

 

https://pch24.pl/nieznani-obroncy-ojczyzny-z-puszczy-augustowskiej/
https://pch24.pl/nieznani-obroncy-ojczyzny-z-puszczy-augustowskiej/
https://pch24.tv/kobiety-bestii-czy-kobiety-biestie-mroczne-tajemnice-komunistycznych-zwiazkow/
https://pch24.tv/kobiety-bestii-czy-kobiety-biestie-mroczne-tajemnice-komunistycznych-zwiazkow/


#humer #wojna #komunizm 

Specjalista od wyrywania paznokci. Po 
wojnie zmienił nazwisko. KIM 
NAPRAWDĘ BYŁ? 
 

   
https://youtu.be/KdbDlJn2zjM 

 

 

UJAWNIAMY TAJNE dokumenty 
kahałów! Kto kupował chrześcijan? 
 

    

https://youtu.be/Nh6ejWVWBIs

 

 

https://www.youtube.com/hashtag/humer
https://www.youtube.com/hashtag/wojna
https://www.youtube.com/hashtag/komunizm
https://youtu.be/KdbDlJn2zjM
https://youtu.be/Nh6ejWVWBIs
https://youtu.be/Nh6ejWVWBIs


Stop bluźnierstwom! 
Apelujemy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o natychmiastową reakcję na bluźniercze 

plakaty na ulicach stolicy 

https://stopbluznierstwom.pl/?ka=008759 

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

dr Rafał Trzaskowski 

  

Szanowny Panie Prezydencie! 

 W ostatnich dniach na ulicach stołecznego miasta doszło do haniebnej prowokacji przygotowanej przez zespół Adama Darskiego.  Jest to już kolejna podobna 

akcja na koncie lidera satanistycznego zespołu Behemoth. 

Cała dotychczasowa “twórczość” i pozasceniczna działalność Adama “Nergala” Darskiego, nastawiona na obrażanie oraz kpienie z osób i wartości bliskich 

zdecydowanej większości Polaków nie powinna była nigdy wyjść do sfery publicznej z rynsztoku satanistycznego światka. 

Pragnę wyrazić oburzenie kolejnym aktem pogardy kierowanym przeciwko wartościom, które stoją u początków polskiego narodu i naszej państwowości. Jest to 

również odrzucenie historii miasta Warszawy, które od wieków stanowi ważny punkt na duchowej mapie Polski. 

Plakat nowego albumu w bulwersujący sposób obraża chrześcijan, którzy w znaku świętego Krzyża widzą nadzieję zbawienia. Oplecenie Krzyża wężem, 

symbolem Szatana – Zła, oraz uczyniony z krucyfiksów kolaż odwróconego krzyża to nie tylko profanacja, ale też splugawienie najdroższej katolikom i 

wszystkim chrześcijanom wartości Męki i Śmierci Naszego Pana. 

 Panie Prezydencie! 

Zadeklarował Pan publicznie, że wyznaje Pan wiarę katolicką. Wierzę, że jest to sprawa ważna również dla Pana, dlatego też żądam stanowczej reakcji, aby 

prowokacyjne plakaty wywieszone w zarządzanym przez Pana mieście zostały usunięte z jego ulic. Nie stanowią one w żadnym razie wartości chronionej 

konstytucyjnym prawem do wyrażania swoich poglądów. Wręcz przeciwnie – można tutaj domniemywać celowego obrażenia uczuć religijnych, aby poprzez 

kontrowersję i sensację zyskiwać na popularności! 

Z wyrazami szacunku 

 

https://stopbluznierstwom.pl/?ka=008759


       
https://krolestwotwoje.pl/ 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 

 

Zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę na czuwanie modlitewne po hasłem: 

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE! 

 

Czuwanie rozpoczynamy 

19 listopada 2022, o godz. 16:00, 

w wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla,  

w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. 

 

W tym szczególnie trudnym momencie historii, 

pragniemy odnowić Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

 

Czuwanie poprowadzi i będzie głosić Słowo Boże, ks Michele Madonna z 

Neapolu, charyzmatyk i uczeń duchowy ks. Dolindo Ruotolo. 

 

W ramach czuwania odbędzie się premiera nowego filmu o ks. Dolindo 

Ruotolo,  przygotowanego przez Fundację Solo Dios Basta. 

 

Wejdź na stronę krolestwotwoje.pl i zapisz się. 

UWAGA! Ilość miejsc w sanktuarium jest ograniczona. 

 

Zapraszamy do łączności duchowej. Prosimy, organizujcie modlitwę w swoich domach i 

parafiach. Na krolestwotwoje.pl/mapa można zgłosić punkt modlitwy. 

 

Włączajmy się wszyscy, tu i teraz, do wspólnego wołania: 

„PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE.” 

 

Na stronie krolestwotwoje.pl będzie dostępna transmisja całego czuwania, można z niej 

skorzystać w dowolny sposób. 

 

Módlmy się wspólnie - Jezu, Ty się tym zajmij! 

 

Wszystkie informacje znajdują się na: krolestwotwoje.pl. 

 

Króluj Nam Chryste! 

 

Ekipa Fundacji Solo Dios Bast 

 

 

 

https://krolestwotwoje.pl/
https://mail.mailnews.pl/c/tbuv3gh0sg/phycqeh6e4/
https://mail.mailnews.pl/c/c4rpqeawti/phycqeh6e4/
https://mail.mailnews.pl/c/sa1eakdqh6/phycqeh6e4/
https://mail.mailnews.pl/c/r8rbez3ngb/phycqeh6e4/


 

https://sdmpolska.pl/ 
 
-   https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy : Podsumowując: W systemie polskim (nie portugalskim)                                                                                          

w sekcji płatności organizator uzupełnia następujące pola opłat: 
A) opłata naliczona przez system portugalski razem z oplatą solidarnościową 10EUR 
B) opłata za pakiet polski wraz z ubiezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i NNW - 40 EUR 
Po wpisaniu kwot system wygeneruje 2 faktury proforma - pierwszą za pakiety w Lizbonie i opłatę slidarnościową, drugą za pakiety polskie.  
W przypadku faktury proforma za pakiety lizbońskie i opłatę solidarnościową rozliczaną przez KBO ŚDM zostaną uwzględnione zniżki, jeśli wpłaty 
będą dokonane według harmonogramu:  
do 24 grudnia 2022 - zniżka 10% za pakiet lizboński  
od 25 grudnia 2022 do 9 marca  2023- zniżka 5% za pakiet lizboński  
od 10 marca 2023 - bez zniżek.  

 

 
 

-    https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie      

 

-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona  
 

 

https://sdmpolska.pl/
https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona


 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy 

 

-   https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm 

 

-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony 

 

Rodzi się ważne pytanie: Ile to będzie kosztować?  

1. Samolot lot w dwie strony + bagaż 23kg – od 1750 zł  (przykładowo dla grupy 40 osób, na trasie 
2. Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa, z przesiadką) 
3. Pakiet polski, pełny lizboński, ubezpieczenie i  fundusz solidarnościowy - Ok 1500 zł 
4. Dni w diecezji - Ok 300 zł  
5. Przejazdy wewnętrzne  - Ok 200 zł  

Podsumowując wydatki na dzień dzisiejszy wychodzi od 3.700 zł, za przeloty i dwutygodniowy pobyt w Portugalii.  

 
 

7 LISTOPADA 2022 

Tydzień Życia i Wolności. https://pch24.pl/to-juz-dzis-tydzien-zycia-i-wolnosci-zaczynamy/ 

Czy polska szkoła wygra wojnę o duszę? 

https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy
https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony
https://pch24.pl/to-juz-dzis-tydzien-zycia-i-wolnosci-zaczynamy/


 
 

https://youtu.be/wVf9T9HRy-4

 
 

 

https://pch24.tv/dusza-czlowieka-dusza-zwierzecia-

czym-sie-roznia/   . Czytaj też:    https://pch24.tv/?s=%C5%9Bw.+Tomasz  

 
 

 

https://youtu.be/wVf9T9HRy-4
https://youtu.be/wVf9T9HRy-4
https://pch24.tv/dusza-czlowieka-dusza-zwierzecia-czym-sie-roznia/
https://pch24.tv/dusza-czlowieka-dusza-zwierzecia-czym-sie-roznia/
https://pch24.tv/?s=%C5%9Bw.+Tomasz


       
https://pch24.pl/to-juz-dzis-tydzien-zycia-i-wolnosci-zaczynamy/ 

 

 
 

 
 

https://pch24.pl/to-juz-dzis-tydzien-zycia-i-wolnosci-zaczynamy/


 

Wykład: Respirator do kołyski. Bioetyczne 
aspekty stosowania wentylacji mechanicznej 
| J. Maćkiewicz:   https://youtu.be/agiI9eZqBpk 
 

    
https://youtu.be/TBF9l0qoch4 

Choroba Parkinsona: Co możemy dzisiaj zaoferować chorym w diagnostyce i terapii 
https://youtu.be/xHFK2lSQtis 

dr Łukasz Cichocki | „Transseksualizm – wątpliwości klasyfikacyjne, diagnostyczne, 
terapeutyczne”   https://youtu.be/dBx6G5bo72Y 

Wykład dra n. med. Łukasza Cichockiego „Transseksualizm – wątpliwości klasyfikacyjne, 

diagnostyczne, terapeutyczne” wygłoszony w ramach pierwszej edycji Wiosennej Szkoły Bioetyki. 

Spotkanie odbyło się w kwietniu 2022 roku w Krakowie i zgromadziło środowisko bioetyków. Co 

środę prezentujemy jeden z wykładów eksperckich. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące wykładu 

napisz do nas na adres e-mail: pytania@akademiabioetyki.pl ———— BIOETHICS LAB � 

najbliższy wykład: https://akademiabioetyki.pl/bioethics... ———— Możesz nas znaleźć także: • na Facebooku: https://www.facebook.com/AkademiaBioe... 

• na Instagramie: https://www.instagram.com/akademiabio...  

 

https://youtu.be/agiI9eZqBpk
https://youtu.be/TBF9l0qoch4
https://youtu.be/xHFK2lSQtis
https://youtu.be/dBx6G5bo72Y
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JFanNtcFhzTEZDSWVQZ09zVjcyZjVQcXdXd3xBQ3Jtc0tsREozSERLM2VXN1J3bzl3QWRjT3hNZ1ZqNUgxZy1qRWNDdFBuRlBSRGlBa1BCbXg3UGJDelpmWnRXTEpvblZjekRFSTZ1WkJXc3MyNEF2cE9zd0xfWWRXVTVkU3A4U0tpMkJjcFdmVkNSTG1mZkViMA&q=https%3A%2F%2Fakademiabioetyki.pl%2Fbioethics..&v=dBx6G5bo72Y
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F0VGtIUEV4d0pNSkdRVHZtVllESElfTGR1UXxBQ3Jtc0trbS1WN1YwR3pVZkxaNFBVTlcwLU84NHhpUTRZdGxveTZlVWUwRXQwX0RFVzV1VlpWQ2w5TWNwWmVqTmQwRGdmSXVDa2UxZkZaaXBCMlVDSWNFNGxFYk4wVlZ4aVF1LUpldjNIZmxGeWU3RnRDWnV2cw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAkademiaBioe..&v=dBx6G5bo72Y
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTU3RHFWdDBOMlMtQXZhQ2NDNjZBS2R2eURpQXxBQ3Jtc0tuM1I3NGhEQ3NKRTZlR1lpLVp2R2ZPaEhnbEI0ckNWVHhtMHhkdTlsdFQxTnVXTG41cjluek9SRV9odmV1ZFdlOXdjX2pGUUg4T0plNTdDWVpKeVdfenBLdjdFbjlncEk1M1Z1OTh1dm9nZ2Y0bm5RYw&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fakademiabio..&v=dBx6G5bo72Y


https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-
co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-
codziennie/ 
 
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-
narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob  

Lekarz rodzinny przyznaje, że skala problemu jest 
ogromna, podobnie jak szkody w naszym zdrowiu. A 
winien jest alkohol, choćby nawet pod postacią 
pozornie niewinnej lampki wina czy puszki piwa. - 
Pacjenci często sądzą, że jedna lampka nie szkodzi, a 
przecież faktem jest, że nie ma takiej ilości alkoholu, 
którą można byłoby uznać za bezpieczną czy 
nieszkodliwą – mówi wprost dr Domaszewski. 
 

SPIS TREŚCI: 

 1.Może siać spustoszenie w organizmie 
 2.Piwo nie szkodzi? 
 3.Polacy normalizują picie alkoholu 

 

 

https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-codziennie/
https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-codziennie/
https://www.hellozdrowie.pl/wieczor-bez-wina-to-nie-wieczor-sprawdz-co-sie-dzieje-z-twoim-organizmem-gdy-po-kieliszek-siegasz-codziennie/
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob#moze-siac-spustoszenie-w-organizmie
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob#piwo-nie-szkodzi
https://portal.abczdrowie.pl/pijesz-codziennie-piwo-lekarz-ostrzega-narazasz-sie-na-wiele-groznych-chorob#polacy-normalizuja-picie-alkoholu


 

Taki wygląd miał zapowiadać rychłą śmierć. Czym jest "twarz Hipokratesa"?  Sine usta, spiczasty nos i zapadnięte 

policzki — to tylko kilka z wielu symptomów "twarzy Hipokratesa". Grek położył podwaliny pod współczesną 

medycynę. Uważał, że na podstawie wyglądu człowieka można ustalić stan jego zdrowia. Dlatego wyjaśniamy, co 

antyczny lekarz potrafił wyczytać z twarzy pacjenta. https://www.medonet.pl/zdrowie,taki-wyglad-mial-zapowiadac-rychla-smierc--czym-

jest-twarz-hipokratesa-,artykul,19469323.html 

 

SPIS TREŚCI: 

 1.Był ojcem współczesnej medycyny 
 2.Jak wygląda "twarz Hipokratesa"? 

 

https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec 

 

  
SPIS TREŚCI: 

 1.Dr Karauda: Chorym nigdy nie można odbierać nadziei 
 2."Grzechotka śmierci". Charczący oddech i zaostrzenie rysów twarzy 
 3.Dzwony śmierci - to znak, że pacjent odchodzi 
 4.Większość pacjentów odchodzi w nocy lub nad ranem

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/antyczny-

lekarz-nie-mial-watpliwosci-twarz-

hipokratesa-to-zwiastun-

smierci?utm_medium=push&utm_sour

ce=pushpushgo&utm_campaign=Abc-

push&utm_content=6366f34639aa2f1

edb4238c2 

 

https://www.medonet.pl/zdrowie,taki-wyglad-mial-zapowiadac-rychla-smierc--czym-jest-twarz-hipokratesa-,artykul,19469323.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,taki-wyglad-mial-zapowiadac-rychla-smierc--czym-jest-twarz-hipokratesa-,artykul,19469323.html
https://portal.abczdrowie.pl/antyczny-lekarz-nie-mial-watpliwosci-twarz-hipokratesa-to-zwiastun-smierci?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=6366f34639aa2f1edb4238c2#byl-ojcem-wspolczesnej-medycyny
https://portal.abczdrowie.pl/antyczny-lekarz-nie-mial-watpliwosci-twarz-hipokratesa-to-zwiastun-smierci?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=6366f34639aa2f1edb4238c2#jak-wyglada-twarz-hipokratesa
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec#dr-karauda-chorym-nigdy-nie-mozna-odbierac-nadziei
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec#grzechotka-smierci-charczacy-oddech-i-zaostrzenie-rysow-twarzy
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec#dzwony-smierci-to-znak-ze-pacjent-odchodzi
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec#wiekszosc-pacjentow-odchodzi-w-nocy-lub-nad-ranem
https://portal.abczdrowie.pl/dzwony-smierci-lekarze-mowia-jakie-sygnaly-wysyla-cialo-gdy-zbliza-sie-koniec#wiekszosc-pacjentow-odchodzi-w-nocy-lub-nad-ranem
https://portal.abczdrowie.pl/antyczny-lekarz-nie-mial-watpliwosci-twarz-hipokratesa-to-zwiastun-smierci?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=6366f34639aa2f1edb4238c2
https://portal.abczdrowie.pl/antyczny-lekarz-nie-mial-watpliwosci-twarz-hipokratesa-to-zwiastun-smierci?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=6366f34639aa2f1edb4238c2
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https://portal.abczdrowie.pl/co-mowi-czlowiek-ktory-niedlugo-umrze-poruszajacy-projekt-w-hospicjum-wideo

 

  https://portal.abczdrowie.pl/chlopiec-umiera-po-powachaniu-ryby-tragedia-przy-obiedzie-wideo

 

  https://portal.abczdrowie.pl/co-minute-z-powodu-grypy-umiera-jedna-osoba-szokujace-dane 

 

   https://portal.abczdrowie.pl/co-trzeci-polak-umiera-na-nowotwor

 
 

-   https://portal.abczdrowie.pl/jest-pielegniarka-hospicjum-zdradza-sekrety-umierajacych-pacjentow 

-   https://portal.abczdrowie.pl/dramatyczna-pomylka-lekarzy-pacjentowi-usunieto-zdrowe-oko-teraz-nie-ma-zadnego 

-   https://portal.abczdrowie.pl/jak-przekazac-pacjentowu-niekorzyste-rokowania
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https://portal.abczdrowie.pl/chlopiec-umiera-po-powachaniu-ryby-tragedia-przy-obiedzie-wideo
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https://portal.abczdrowie.pl/co-trzeci-polak-umiera-na-nowotwor
https://portal.abczdrowie.pl/jest-pielegniarka-hospicjum-zdradza-sekrety-umierajacych-pacjentow
https://portal.abczdrowie.pl/dramatyczna-pomylka-lekarzy-pacjentowi-usunieto-zdrowe-oko-teraz-nie-ma-zadnego
https://portal.abczdrowie.pl/jak-przekazac-pacjentowu-niekorzyste-rokowania
https://portal.abczdrowie.pl/jak-przekazac-pacjentowu-niekorzyste-rokowania


                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   https://portal.abczdrowie.pl/toksyczny-zywoplot-i-siedlisko-kleszczy-popularna-roslina-znow-na-cenzurowanym 

 

   https://www.telepolis.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/wifi-blad-problem-sledzenie-dron 

 

   
https://www.radio-polska.pl/ 

  https://portal.abczdrowie.pl/lekarze-ostrzegaja-zazywaja-ja-miliony-choc-nie-zawsze-jest-bezpieczna    

 

https://pch24.pl/badania-

naukowe-potwierdzaja-u-osob-

zaszczepionych-na-covid-19-

znaczaco-wzrasta-ryzyko-

zapalenia-miesnia-serca/ 

https://pch24.pl/dr-wanda-

poltawska-namawianie-do-

aborcji-to-glupota-inspirowana-

diablem/ 

SKANDAL! Najnowsze badania 

szczepionek: naukowcy alarmują 

ws. chorób serca!  https://youtu.be/kZ2fKX0Q094 

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/toksyczny-zywoplot-i-siedlisko-kleszczy-popularna-roslina-znow-na-cenzurowanym
https://www.telepolis.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/wifi-blad-problem-sledzenie-dron
https://www.radio-polska.pl/
https://portal.abczdrowie.pl/lekarze-ostrzegaja-zazywaja-ja-miliony-choc-nie-zawsze-jest-bezpieczna
https://pch24.pl/badania-naukowe-potwierdzaja-u-osob-zaszczepionych-na-covid-19-znaczaco-wzrasta-ryzyko-zapalenia-miesnia-serca/
https://pch24.pl/badania-naukowe-potwierdzaja-u-osob-zaszczepionych-na-covid-19-znaczaco-wzrasta-ryzyko-zapalenia-miesnia-serca/
https://pch24.pl/badania-naukowe-potwierdzaja-u-osob-zaszczepionych-na-covid-19-znaczaco-wzrasta-ryzyko-zapalenia-miesnia-serca/
https://pch24.pl/badania-naukowe-potwierdzaja-u-osob-zaszczepionych-na-covid-19-znaczaco-wzrasta-ryzyko-zapalenia-miesnia-serca/
https://pch24.pl/badania-naukowe-potwierdzaja-u-osob-zaszczepionych-na-covid-19-znaczaco-wzrasta-ryzyko-zapalenia-miesnia-serca/
https://pch24.pl/dr-wanda-poltawska-namawianie-do-aborcji-to-glupota-inspirowana-diablem/
https://pch24.pl/dr-wanda-poltawska-namawianie-do-aborcji-to-glupota-inspirowana-diablem/
https://pch24.pl/dr-wanda-poltawska-namawianie-do-aborcji-to-glupota-inspirowana-diablem/
https://pch24.pl/dr-wanda-poltawska-namawianie-do-aborcji-to-glupota-inspirowana-diablem/
https://youtu.be/kZ2fKX0Q094


https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-

zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-

2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-

17006559?utm_medium=push&utm_source=pushp

ushgo&utm_campaign=CampaignName 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-17006559?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-17006559?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-17006559?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-17006559?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/leki-ktore-zagrazaja-zdrowiu-i-zyciu-gif-je-wycofal-z-aptek-listopad-2022-sprawdzcie-apteczki-i-wyrzuccie-je/ar/c14-17006559?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName


 
 





















 
 

 

 



Unilever, producent znanych kosmetyków takich jak Dove czy TRESemmé wydał 

decyzję o dobrowolnym wycofaniu wybranych produktów. Konsumenci mogą je 

oddać i otrzymać zwrot kosztów. Powodem wycofania produktów jest potencjalna 

obecność benzenu - toksycznej substancji uważanej za rakotwórczą. Wycofane 

szampony uznano za produkty niebezpieczne i potencjalnie groźne dla zdrowia. 

Benzen w zbyt dużych dawkach może prowadzić do rozwoju raka macicy u kobiet, a 

także białaczki i innych nowotworów. Toksyczny benzen w kosmetykach w sprayu 

może być przyczyną rozwoju nowotworów, a także zaburzać pracę układu 

immunologicznego i hormonalnego.Wycofane zostały wybrane produkty dostępne w 

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Unilever zapewnia, że nie ma żadnych 

informacji o "niepożądanych skutkach" związanych z wycofywanymi produktami 

oraz że ostrzeżenie nie dotyczy innych produktów firmy Unilever, które mogą być 

bezpiecznie stosowane.Konsumenci powinni zaprzestać używania wycofanych 

produktów. Sprawdź koniecznie na kolejnych slajdach, które szampony zostały 

wycofane ze sprzedaży. Pełną listę produktów, których dotyczy problem, 

wyprodukowanych przed październikiem 2021 r., oraz konsumenckich kodów UPC 

można znaleźć TUTAJ. Wycofanie z rynku nie dotyczy żadnych innych produktów 

firmy Unilever ani jej marek.   m. in. Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, 

KOD: 079400665270, 079400202444, 079400459862, Dove Dry Shampoo Fresh 

Coconut, KOD: 079400450920, 07940044935, 079400479938, Dove Dry 

Shampoo Fresh and Floral: KOD: 079400449344, Dove Dry Shampoo Ultra 

Clean: KOD: 07940045983, Dove Dry Shampoo Invisible: KOD: 079400459855 i 

inne.  https://pomorska.pl/te-popularne-szampony-zostaly-wycofane-ze-sprzedazy-zawieraly-rakotworcza-substancje-7112022/ar/c1-16998577  

 

 
 

Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, 

dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. 

 

Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je 

już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. 

 

Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, 

których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie 

towary zostały wycofane ze sklepowych półek - szczegóły na 

kolejnych slajdach. 41
 

https://pomorska.pl/te-produkty-zostaly-wycofane-ze-sklepow-w-calej-polsce-nie-kupisz-ich-juz-w-biedronce-lidlu-i-innych-

marketach/ga/c3-16789571/zd/60299357 

https://cdn.sanity.io/files/92ui5egz/production/37c6fa84b8f3c825ef1d86bb3ba90d54417e795a.pdf
https://pomorska.pl/te-popularne-szampony-zostaly-wycofane-ze-sprzedazy-zawieraly-rakotworcza-substancje-7112022/ar/c1-16998577
https://pomorska.pl/te-produkty-zostaly-wycofane-ze-sklepow-w-calej-polsce-nie-kupisz-ich-juz-w-biedronce-lidlu-i-innych-marketach/ga/c3-16789571/zd/60299357
https://pomorska.pl/te-produkty-zostaly-wycofane-ze-sklepow-w-calej-polsce-nie-kupisz-ich-juz-w-biedronce-lidlu-i-innych-marketach/ga/c3-16789571/zd/60299357


 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



- Nazwa produktu: Buraczki pasteryzowane wiórki á 420 g 

Numer partii: 25.08.2022/A 

Data minimalnej trwałości: 25.08.2022 

Producent: VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355 Działoszyn, ul. Sadowska 10 

 

- Nazwa produktu: Kasza gryczana niepalona bezglutenowa BIO, masa netto: 1 kg 

Producent: Denver Food Sp. z o.o., ul. Obwodowa 78, 84-240 Reda 

Numer partii: 241121 J 

Data minimalnej trwałości : 31.10.2022 

 
 

 

 

 
 

 

 



Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów przed spożywaniem produktów, 

które są skażone, a trafiły do sprzedaży w sklepach IKEA, Lidl, Auchan, Biedronka, 

Netto, Auchan i Żabka. Są zanieczyszczone chemicznie i bakteriologicznie, a nawet 

drobinami szkła! GIS wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, gdy zbadał próbki 

słodyczy, kiełbas, wędlin, mięsa i jajek. Wynik jest zatrważający. Żywność trzeba 

usunąć i zutylizować, bo zagraża zdrowiu, a nawet życiu! Zobacz najnowszą listę 

zakwestionowanych produktów. Sieci handlowe usuwają teraz całe partie żywności 

z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Sprawdź, które produkty muszą 

być wycofane. To głównie słodycze, żywność, napoje i używki. Zobacz listę. Nie jedz 

tego! Biedronka, Lidl i IKEA usuwa żywność z toksyczną substancją. Najnowsze ostrzeżenie GIS | Gazeta Pomorska 
 

 

 
I jeszcze 136 innych priduktów! 

 

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: 

Wycofanie określonych partii herbatki dla 

odchudzających się ze względu na zastosowanie 

składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. 

 

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o 

prowadzonym przez firmę Synoptis Pharma Sp. z o.o. 

wycofaniu herbatki dla odchudzających się APTEO ze 

względu na wykrycie w surowcu do jej produkcji 

tlenku etylenu. 

 

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, 

nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia 

tej substancji. 

 

Szczegóły dotyczące produktu: 

 

Producent: Synoptis Phama Sp. z o. o., ul. 

Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa. 

 

L:21/139N termin 05.2023 r. 

L:21/307N termin 11.2023 r. 

Producent: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o., ul. 

Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław 

 

Creasteron Cherry 

 

2580g + 60 kaps 

 

Creasteron Cherry 2580g + 60 kaps 

 

20210406057 

 

20210513111 

 

20210519040 

 

20210602038 

 

04.2023 

 

05.2023 

 

05.2023 

 

06.2023 

https://pomorska.pl/nie-jedz-tego-biedronka-lidl-i-ikea-usuwa-zywnosc-z-toksyczna-substancja-najnowsze-ostrzezenie-gis/ar/c3-14925038
https://pomorska.pl/nie-jedz-tego-biedronka-lidl-i-ikea-usuwa-zywnosc-z-toksyczna-substancja-najnowsze-ostrzezenie-gis/ar/c3-14925038


  
Lidl, Biedronka i Żabka wycofują lody ze sprzedaży w sklepach. Nie wolno ich jeść. Są skażone toksycznym związkiem 

| Dziennik Zachodni  I jeszcz innych 15! 

 

GIS wycofuje ze sprzedaży sery. Może się w nich znajdować bakteria. Sprawdźcie, czy ich nie macie | Dziennik Zachodni 

 

Lidl wycofuje ze sprzedaży pizzę wegańską. Powód? Nie mogą jej jeść osoby z alergią | Dziennik Zachodni

 

https://dziennikzachodni.pl/lidl-biedronka-i-zabka-wycofuja-lody-ze-sprzedazy-w-sklepach-nie-wolno-ich-jesc-sa-skazone-toksycznym-zwiazkiem/ga/c14-15762370/zd/51288028
https://dziennikzachodni.pl/lidl-biedronka-i-zabka-wycofuja-lody-ze-sprzedazy-w-sklepach-nie-wolno-ich-jesc-sa-skazone-toksycznym-zwiazkiem/ga/c14-15762370/zd/51288028
https://dziennikzachodni.pl/gis-wycofuje-ze-sprzedazy-sery-moze-sie-w-nich-znajdowac-bakteria-sprawdzcie-czy-ich-nie-macie/ar/c3-15740352
https://dziennikzachodni.pl/lidl-wycofuje-ze-sprzedazy-pizze-weganska-powod-nie-moga-jej-jesc-osoby-z-alergia/ar/c1-15751876
https://dziennikzachodni.pl/lidl-wycofuje-ze-sprzedazy-pizze-weganska-powod-nie-moga-jej-jesc-osoby-z-alergia/ar/c1-15751876


    Spędzili 9 dni pod ziemią. Górnicy przeżyli dzięki 

rozpuszczalnej kawie "To cud" - ocaleni dwaj górnicy, którzy spędzili 9 dni pod ziemią po zawaleniu się 

wyrobiska w jednej z kopalni rud cynku. Górnikom za jedyne pożywienie służyła kawa rozpuszczalna.   
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-spedzili-9-dni-pod-ziemia-gornicy-przezyli-dzieki-rozpuszcza,nId,6392217#crp_state=1   

 

 

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/tego-norwegowie-zazdroszcza-

polakom-polacy-na-emigracji-reaguja-

list/nvbv4c1?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_podroze&utm_mediu

m=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 
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https://wielkahistoria.pl/upadek-panstwa-wislan-dlaczego-

rod-legendarnego-krola-kraka-nie-zdolal-zjednoczyc-polski/ 
 

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

zarzadu-geotermii-torun-sp-z-o-o-w-zwiazku-z-

pojawiajacymi-sie-w-przekazach-medialnych-

dezinformacjami-nt-cen-ciepla-w-toruniu/
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https://wielkahistoria.pl/upadek-panstwa-wislan-dlaczego-rod-legendarnego-krola-kraka-nie-zdolal-zjednoczyc-polski/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/oswiadczenie-zarzadu-geotermii-torun-sp-z-o-o-w-zwiazku-z-pojawiajacymi-sie-w-przekazach-medialnych-dezinformacjami-nt-cen-ciepla-w-toruniu/
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