
Atak na Jana Pawła II. Semka w "Salonie 
Dziennikarskim": Nasze pokolenie ma obowiązek 
przypominać istotę i prawdę jego pontyfikatu 
Święty Jan Paweł II atakowany jest przez media za rzekomy brak reakcji wobec wykorzystywania seksualnego osób 
małoletnich i bezbronnych przez duchownych. Członkowie Rady Stałej KEP wystosowali stanowisko ws. działań Jana 
Pawła II wobec pedofilii duchownych. W dokumencie podkreślono, że Jan Paweł II, zgodnie z nabywaną wiedzą, podjął 
zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz wprowadził 
w Kościele normy rozliczania tych przestępstw. Goście „Salonu Dziennikarskiego” podkreślili, że atak na Jana Pawła II, 
to atak na Kościół. 

CZYTAJ TEŻ: 

— Znamy pełne stanowisko Rady Stałej KEP! „Jan Paweł II rozpoczął kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła”. SPRAWDŹ 

— Rada Stała KEP w obronie Jana Pawła II: Podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego małoletnich 

— List biskupów zatrzyma falę manipulacji i fałszowania obrazu Jana Pawła II? 

Zdaniem socjologa Marka Grabowskiego, pontyfikat Jana Pawła II broni się sam i nie jest pewien, czy tego typu oświadczenia coś 
zmienia. Dodał, że „potrzebna jest popularyzacja idei Jana Pawła II”. 

Jak się niszczy naród, niszczy się wartości, jakimi jest Kościół, wtedy można przejąć władzę. Ta strategia jest realizowana do bólu 
konsekwentnie. To się nie zmieniło ani teraz, ani za komuny  - podkreślił Grabowski. 

Oni chcą pokazać, że jeśli można oczernić świętego, to co jest warty cały Kościół? Jeśli najznakomitszy przedstawiciel Kościoła jest 
oskarżany, to znaczy, że cały Kościół jest nic nie wart i jest dużo łatwiej atakować - – dodała Aleksandra Rybińska. 

Piotr Semka podkreślił, że jest zadowolony z tego, że głos w sprawie zabrali biskupi, ponieważ trzeba konsekwentnie przypominać 
o działaniach Jana Pawła II. 

To będzie długa wojna z naszym udziałem – pokolenia, które widziało i pamięta Jana Pawła II. Mamy obowiązek przypominać istotę 
i prawdę jego pontyfikatu. Młodsze pokolenie już nie bardzo o nim pamięta 

– wskazał Piotr Semka.
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https://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Wody-butelkowane-ktore-z-nich-to-mineralne-Inspekcja-oglosila-liste,239363,10.html 

 

GIS przebadał wody butelkowane - 17 listopada Główny Inspektor Sanitarny ogłosił wykaz wód uznanych w Polsce 

jako naturalne wody mineralne. Na liście znalazło się 151 pozycji. Oto one: 

1. AKVADIV / MŁ-4 "Akvadiv" / Malinowszczyzna, Republika Białorusi 

2. ALEKS FRUIT / Alex-Fruit 1 / Aleksandrów Kujawski 

3. ANKA / Anka (Dąbrówka, Marta, Mieszko, Młynarz) / Szczawno-Zdrój 

4. AQUA GRYF / Nr 1-Hania / Przybiernów 

5. AQUA NATURAL / S-4 / Szałe-Trojanów 

6. AQUA ZDRÓJ+ / PL-1, Pieniawa Józefa 1 / Polanica-Zdrój 

7. ARCTIC PLUS / Arctic Plus / Grodzisk Wielkopolski 

8. ARCTIC+ / K2 / Kutno 

9. AUGUSTOWIANKA / M II / Augustów 

10. AVIAMORE / PL-2 / Polanica-Zdrój 

11. BUSKOWIANKA ZDRÓJ / Nowy Nurek / Busko-Zdrój 

12. BYSTRA / Nr 1 / Długie k. Lublina 

13. CECHINI MUSZYNA / Anna, Anna II, Józef, Karolina, Marcin II / Muszyna 

14. CISOWIANKA / Cisowianka / Drzewce k. Nałęczowa 

15. CRISTAL / S-2 / Damnica 

16. CYMES MINERALE / SW-2 / Wałcz 

17. DAR NATURY / Dar / Włoszakowice 

18. DŁUGOPOLANKA / Studzienne / Szczawina 

19. DOBROWIANKA / Dobrowianka / Rzeniszów 

20. DOLINA BARYCZY / Marcin / Wierzbno 

21. EVITA / Nr 1 Evita / Biskupiec 

22. FAIRBOURNE / FS2 (Nr 12) / Montgomery, Wielka Brytania 

23. FAMILIJNA / Nr 5 / Gorzanów k. Bystrzycy Kłodzkiej 

24. GALICJANKA / P-I / Powroźnik, gm. Muszyna 

25. GALICJANKA MUSZYNA / Z-2, Z-3 / Zubrzyk, gm. Piwniczna 

26. GALICYA / Galicya / Narol 

27. GRODZISKA / Grodziska Mineralna / Grodzisk Wielkopolski 

28. HELENA / PD-4 / Szczawnica 

29. ID'EAU / 2z / Borucin 

30. INOWROCŁAWIANKA KUJAWSKA / Nr 2 / Inowrocław 

31. IQI / IQI (15E-1) / Czyżów 

32. JANOWIANKA / S-1 / Janów 

33. JAWOR MINERAL / Jaworowy Zdrój / Jawor 

34. JAVA / Humniska / Humniska, gm. Brzozów 

35. JERMUK / Nr IV-K (Jermuk) / Jermuk, Republika Armenii 
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36. JODOWA / Nr 1-Jodowa / Wróblew 

37. JURAJSKA / Jurajska / Postęp k. Myszkowa 

38. JURA-SKAŁKA / Nr 2 Skałka / Skałka 

39. JUROFF / Postęp Nr 1 / Postęp 

40. KANIA / Jana (Nr 1) / Bielice, gm. Biskupiec Pomorski 

41. KAZIMIERSKA / Kazimierska (Nr 3) / Cholewianka, gm. Kazimierz Dolny 

42. KINGA PIENIŃSKA / Kinga Pienińska (Św. Kinga, Kinga-2, SW-1, Zdrój-6, Zdrój-7, Zdrój-9, SW-9) / Krościenko 

43. KIZILAY / Gazligöl Belediyesi/Ihsaniye ilçesi AFYONKARAHISAR / Afyonkarahisar, Turcja 

44. KORACJUSZ BESKIDZKI / SB-3 / Sucha Beskidzka 

45. KORONA MAZOWIECKA / Mszczonów IG-1 / Mszczonów 

46. KROPLA BESKIDU / Kropla Beskidu / Tylicz 

47. KROPLA DÉLICE / Kropla Délice (T-III, T-IX, P-VI) / Tylicz 

48. KRÓLEWSKA / Królewska / Cholewianka, gm. Kazimierz Dolny 

49. KRYNICA MINERALE / P1 / Krynica-Zdrój 

50. KRYNICZANKA / Zdrój Główny, Jan 13a, Nr 7, Nr 9 / Krynica-Zdrój 

51. KRYSTYNKA / 19a / Ciechocinek 

52. LIFE / Nr 3 Life / Wschowa 

53. LIFE / Nr 6 Life / Wschowa 

54. ŁUŻAŃSKA 15 / Nr 15 / Gołubin, Ukraina 

55. MAGNEVITA / Marter 1 / Sierpc 

56. MAGNUSZEWIANKA / Nr 1 / Magnuszew Duży 3 

57. MARTER 2 / Marter 2 / Sierpc 

58. MASURIA SPRING / Masuria Spring / Iłowo-Osada 

59. MATECZNY ZDRÓJ / M-4, Geo-2A / Kraków 

60. MINERVITA / HS-1 / Humniska, gm. Brzozów 

61. MONTEA / O1 Piorunka / Piorunka 

62. MORENA / Morena (Nr 1) / Iłowo-Osada 

63. MUSZYNA MINERALE / P-III, P-IV, P-14 / Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój 

64. MUSZYNA STANISŁAW / Stanisław / Muszyna 

65. MUSZYNA TESCO / Józef-Stanisław / Muszyna 

66. MUSZYNA ZDRÓJ / Muszyna Zdrój (IN-2 bis, Z-8) / Muszyna 

67. MUSZYNA ZDRÓJ II / SL1 / Szczawnik, gm. Muszyna 

68. MUSZYNIANKA / Muszynianka (A-5, M-2, M-4, M-7, P-1A, P-2, P-4, P-6, P-7, WK-1) / Andrzejówka, Milik, Muszyna 

69. MUSZYNIANKA PLUS / A-1, K-1, M-2, M-3, M-5, O-1, M-13 / Andrzejówka, Milik 

70. MUSZYNIANKA ZDRÓJ / P-III, P-IV, P-10, P-12, P- 13, P-14, P-17 / Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój 

71. MUSZYŃSKI ZDRÓJ / Piotr / Muszyna 

72. MUSZYŃSKIE ZDROJE / Milusia / Muszyna 

73. NAŁĘCZOWIANKA / Nałęczowianka /Kolonia Bochotnica k. Nałęczowa 

74. NAŁĘCZÓW ZDRÓJ / Nałęczów Zdrój / Drzewce k. Nałęczowa 

75. NATA AQUA / Nr 4 / Borkowo 

76. OD NOWA / Anna / Muszyna 

77. OSHEE MINERAL WATER / Oshee Mineral Water (Nr 5) / Borkowo 

78. OSTROMECKO / Źródło Marii / Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska 

79. PERLAGE / Perlage / Drzewce k. Nałęczowa 

80. PERŁA KRYNICY / K-8 / Szczawiczne, gm. Krynica-Zdrój 

81. PERŁA POŁCZYŃSKA / 2A / Połczyn-Zdrój 

82. PERŁA SUDETÓW / Perła Sudetów / Bystrzyca Kłodzka 

83. PERŁA SWOSZOWIC / OP-1 / Kraków 

84. PERRY / Perry (Nr 2) / Morzeszczyn 

85. PILSKA / ZP-3 / Piła 

86. PIWNICZANKA / P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-14, P-17, P-18 (Piwniczanka) / Piwniczna-Zdrój 

87. PODKARPACKA / D-2A / Rymanów-Zdrój, gm. Rymanów 

88. POLANICA ZDRÓJ / Polanica Zdrój Nr 4 / Stary Wielisław 

89. POLANICKA / Polanicka (Nr 5, Nr 7M (Sudety) / Gorzanów 

90. POLANICKA MINERAL / Polanicka Mineral (10M) / Gorzanów 

91. POLANICKIE MINERAŁY / PL-1, PL-2 / Polanica-Zdrój 

92. POLANICZANKA / PL-1 / Polanica-Zdrój 

93. POLARIS / Polaris / Bielsk Podlaski 

94. POLARIS / S-8 / Damnica 

95. POLARIS MUSZYŃSKI / Z-2 / Zubrzyk, gm. Piwniczna 

96. POLARISpH / Nr 4 / Borucin 

97. POLARIS PLUS / Polaris Plus (15E2) / Czyżów, gm. Kleszczów 

98. POLARIS 1 / Polaris 1 / Grodzisk Wielkopolski 

99. POLARIS 1A / Polaris 1A / Biała 

100. POLARIS2 / Polaris2 / Myszków 

101. POLARIS3 / Polaris3 / Włoszakowice 

102. POLARIS4 / ZR/3 / Radom 

103. POLSKIE ZDROJE PLUS / PL1 Piorunka / Piorunka 

104. POTOK Z JURY / S1, S2 / Myszków 

105. RABKA ZDRÓJ / EC-1 / Szczawa 

106. RODOWITA Z ROZTOCZA / ŚWR-1 (Rodowita) / Grabnik, gm. Krasnobród 

107. RODOWITA Z ROZTOCZA / ŚWR-2 (Rodowita) / Grabnik, gm. Krasnobród 

108. RZESZOWIANKA / S2 / Borek Stary 

109. SAGUARO MUSZYŃSKIE / G-2A / Powroźnik, gm. Muszyna 



110. SAGUARO MUSZYŃSKIE / Z-2, Z-3, Z-3a, Z-8 / Zubrzyk 

111. SAGUARO MUSZYŃSKIE ZDRÓJ / Muszyna (Józef, Karolina, Anna, Damian) / Muszyna 

112. SAIRME / 3A (Sairme) / Sairme, Gruzja 

113. SELENKA WIENIEC ZDRÓJ / Nr V / Wieniec-Zdrój 

114. SILOE / M1 / Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój 

115. SKARB NATURY / Pieniawa Józefa 1 (PJ 1) / Polanica-Zdrój 

116. SKARB NATURY MINERAL PLUS / P-300, P-300a / Polanica-Zdrój 

117. SKARB Z GŁĘBI NATURY MUSZYNA / K-1 / Muszyna 

118. SKARB ŻYCIA MUSZYNA / Skarb Życia Muszyna (K-1, K-2, K-4a, K-6, K-7, K-10, K-11, K-12, IN-1bis, IN-2bis, IN-3, IN-4, IN-

5) / Muszyna, Szczawiczne 

119. SŁOWIANKA / S-3 / Damnica 

120. S-5 / S-5 / Turów 

121. SMAK MUSZYNY / Milusia, Piotr / Muszyna 

122. STAROPOLANKA PLUS / J-150a / Jeleniów 

123. STAROPOLANKA 800 / Staropolanka (Pieniawa Józefa nr 1 i 2), PL-1 / Polanica-Zdrój 

124. STAROPOLANKA 2000 / Staropolanka 2000 (P-300a) / Polanica-Zdrój 

125. STAROPOLSKA / Nr 1 / Iłża 

126. STĘPINIANKA CRISTAL / Alvin / Stępina 

127. SUDECKI ZDRÓJ / Viviana /Wirki 53, gm. Marcinowice 

128. SUDETY / Sudety /Gorzanów 

129. SUDETY + / Sudety + (9M) / Gorzanów 

130. TORUNIANKA / JO-1 / Toruń 

131. TYMIENICZANKA / Nr 1 / Tymienice 

132. USTRONIANKA BIAŁA / Nr 1-Basia / Biała 

133. VERONI MINERAL / ZR/1 / Radom 

134. VERVA / J-150 / Jeleniów k. Kudowy-Zdrój 

135. VERVA+ / Józef, Karolina / Muszyna 

136. VITA / Tylicki Zdrój 2 / Tylicz 

137. VIVA MINERALE / MI / Augustów 

138. VOLVITA / Volvita / Radom 

139. WIELKA WIENIECKA / Nr 4 / Wieniec-Zdrój 

140. WODA K1 / K1 / Kozietuły 

141. WODA K1/K2 / K1/K2 / Kozietuły 

142. WODA K2 / K2 / Kozietuły 

143. WYSOWIANKA / W-12, W-24 / Wysowa-Zdrój 

144. WYSOWIANKA ZDRÓJ / R1 / Wysowa-Zdrój 

145. ZAKOPIAŃSKA / Zakopiańska / Szczawa 

146. ZDROJE PIWNICZNA / Z-3, Z-3A / Zubrzyk, gm. Piwniczna 

147. ZŁOCKA / SL-3 / Szczawnik, gm. Muszyna 

148. ZŁOTY POTOK / S2 / Złoty Potok 

149. ŹRÓDŁA MUSZYNY / G-8 / Jastrzębik, gm. Muszyna 

150. ŹRÓDŁA MUSZYNY / Z-12 / Zubrzyk, gm. Piwniczna 
151. #H2O / M1, M2 / Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój 

Nie wszystkie butelkowane wody na sklepowych półkach to wody mineralne. Jak podaje Polska Federacja Producentów Żywności 
Związek Pracodawców, woda mineralna – jest to woda podziemna, wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub 
wierconymi, która od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi różni się przede wszystkim tzw. pierwotną czystością pod 
względem chemicznym i mikrobiologicznym, czyli nie zawiera substancji wynikających z działalności człowieka. Wody mineralne 
charakteryzuje stały skład i w zależności od zawartości składników mineralnych mogą być odpowiednie do codziennego 
spożywania lub posiadać szczególne właściwości zdrowotne (w przypadku wysokiej mineralizacji). 

Wody mineralne są jedynym rodzajem wód mogących w swym nazewnictwie używać określenia „naturalne” oraz stosować 
oświadczenia takie jak „niska zawartość sodu” czy „zawiera magnez, wapń”. 

Z kolei woda źródlana – jest to woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca 
się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, a 
odpowiadająca jej pod względem właściwości i składu mineralnego 

Woda ta nie zawiera w większej ilości składników, które przez niektóre osoby muszą być limitowane w diecie (jak sód, chlorki czy 
jodki), dlatego jest odpowiednia do stałego stosowania, na co dzień, bez szczególnych ograniczeń dotyczących wieku i stanu 
zdrowia. Z definicji wody źródlane to najczęściej wody niskozmineralizowane. 

Jest jeszcze woda stołowa, która powstaje przez dodanie składników mineralnych lub wody o wysokiej mineralizacji do wody 
źródlanej lub mineralnej niskozmineralizowanej. Przepisy prawa żywnościowego określają, że składnikami mającymi znaczenie 
fizjologiczne, zawartymi w solach mineralnych które mogą być dodawane do wody stołowej są: sód, magnez, wapń, chlorki, 
siarczany, wodorowęglany lub węglany. 

Ponadto, przepisy regulują poziom zawartości ww. składników w wodach stołowych. Przykładowo, zawartość wapnia musi być 
równa lub wyższa niż 150mg/litr, a zawartość magnezu – równa lub wyższa niż 50mg/litr. Wody stołowe przeznaczone są głównie 
dla osób pracujących w uciążliwych warunkach termicznych oraz sportowców. 
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Sezon infekcyjny daje się we znaki już od kilku tygodni. Jest to czas, w którym miliony Polaków sięgają po antybiotyki, nawet 
jeśli są to infekcje, które tego nie wymagają. Eksperci alarmują, że stosowanie antybiotyków bez potrzeby nie tylko sprzyja 
hodowaniu bakterii lekoopornych, lecz także uderza w jelita, uszkadza wątrobę, nerki, a nawet szpik kostny. W jakich 
infekcjach te leki są skuteczne, a w których nie wolno ich stosować? 
 

1. Nie zwalczą wirusów. Mogą za to uszkodzić nerki i wątrobę 
18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Inicjatywa jest odpowiedzią Europejskiego Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control) na narastające 
zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki. To także dobra okazją do przypomnienia 
sobie problemów, jakie wiążą się ze stosowaniem leków, cieszących się w Polsce ogromną popularnością. Lekarze alarmują 
bowiem, że w naszym społeczeństwie antybiotyki są traktowane jak panaceum na niemal wszystkie infekcje - z wirusowymi i 
grzybiczymi włącznie. 
Nadużywanie antybiotyków przez Polaków potwierdzają badania przeprowadzone w 2020 roku przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencją Leków. W przygotowanym raporcie, czytamy, że 
w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosiło ono - zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i 
pozaszpitalnym średnio 16,4 DDD ( Dawka Dobowa Definiowana), natomiast w Polsce to 22 DDD, więc sporo powyżej 
europejskiej średniej. 
Dr Łukasz Durajski mówi wprost, że Polacy nie mają świadomości, że infekcje, z którymi zgłaszamy się do internistów 
najczęściej, czyli wirusowe, nie powinny być leczone antybiotykami. Lekarz podkreśla, że nie brakuje sytuacji, kiedy pacjenci 
wręcz wymuszają na lekarzach przepisanie antybiotyku. 
- Niestety rodzice i pacjenci w Polsce kochają antybiotyki, a lekarza, który antybiotyku nie przepisze, traktują, brzydko 
mówiąc, jak konowała. Zapotrzebowanie to jest dla mnie dziwne i niezrozumiałe, bo nie widzę potrzeby, aby podawać 
antybiotyki dzieciom tak często, jak ich rodzice by tego wymagali. Ja w swojej praktyce rzadko je przepisuję. Tak naprawdę 
powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z potwierdzoną infekcją bakteryjną – mówi w rozmowie z WP 
abcZdrowie pediatra dr Łukasz Durajski. 
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- Antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu infekcji wirusowych, ponieważ wirus jest pasożytem wewnątrzkomórkowym, a 
antybiotyki nie działają na środowisko komórkowe, tylko bakteryjne. Można śmiało powiedzieć, że antybiotyki nie mają 
szansy oddziaływania na wirusy i nie ograniczają czasu ich żywotności w związku z tym antybiotykoterapia z zakażeniach 
wirusowych jest nieuzasadniona - stwierdza w rozmowie z WP abcZdrowie prof. dr n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, 
specjalistka chorób zakaźnych. 
Lekarka dodaje, że w wielu sytuacjach antybiotyki są nadużywane, co nie tylko upośledza odporność, ale sprzyja też 
antybiotykooporności, czyli zdolność bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku. Bakterie potrafią bronić się 
przed antybiotykami, na różne sposoby - mogą je niszczyć albo usuwać z wnętrza komórki. Bakterie oporne mogą 
swobodnie namnażać się w obecności antybiotyku i są w stanie przekazywać zdolność obrony kolejnym bakteriom. 
Prof. Boroń-Kaczmarska wymienia też szereg innych działań niepożądanych antybiotyków - od alergii pokarmowych po 
uszkodzenia narządów wewnętrznych. 
- Osoby, które przyjmują antybiotyki w infekcjach wirusowych, narażają się na wystąpienie antybiotykooporności, ale też 
na działania niepożądane tych leków. Są one zależne od rodzaju antybiotyku - od jego struktury chemicznej, dawki i czasu 
stosowania. Do tych najczęstszych zalicza się różnego rodzaju reakcje alergiczne, np. wykwity skórne czy dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. Kolejnymi działaniami niepożądanymi są tw. dysbakteriozy, czyli zasiedlenie przewodu 
pokarmowego czy pochwy drobnoustrojami, które nie są wrażliwe na stosowany antybiotyk. Jest to zaburzenie, w którym 
obserwuje się nieprawidłowy skład i zmniejszenie różnorodności w obrębie mikroorganizmów - wymienia ekspertka. 
- Kolejnymi działaniami niepożądanymi są szkody narządowe. Na plan pierwszy wysnuwa się hepatoksyczność 
antybiotyków, czyli uszkodzenie wątroby, które może mieć zarówno łagodny, jak i ciężki charakter, a także 
nefrotoksyczność, czyli toksyczne oddziaływanie na nerki. Ponadto antybiotyki mogą negatywnie wpływać na szpik kostny 
oraz uszkadzać słuch - precyzuje lekarka. 

2. Antybiotykooporność problemem współczesnej medycyny 
- Jak wyobrazić sobie zjawisko antybiotykoporności? Jeśli do środowiska drobnoustrojów wrzucamy antybiotyk o 
określonym składzie chemicznym i nagle okazuje się, że w tym środowisku żyjących bakterii część rośnie pomimo dawki 
szkodliwej dla pozostałych, to mamy wówczas doczynienia z bakteriamii lekoopornymi, których pozbyć się jest niezwykle 
trudno - opisuje prof. Boroń-Kaczmarska. 
Jeden z czołowych brytyjskich lekarzy dr Sally Davis stwierdził, że "oporność na antybiotyki grozi katastrofą zdrowotną na 
miarę terroryzmu i zmian klimatu". Już w końcówce lat 90. XX wieku problem oporności zaczął wymykać się spod kontroli i 
opcje terapeutyczne zakażeń bakteryjnych zaczęły ulegać wyczerpaniu. 
Obecnie jest to coraz bardziej odczuwalne dla pacjentów, ponieważ brakuje skutecznych rozwiązań terapeutycznych, a 
zakażenia wywoływane przez oporne drobnoustroje są przyczyną śmierci wielu pacjentów - zwłaszcza tych, którzy 
wymagają leczenia szpitalnego. 
Dane NFZ mówią o ośmiokrotnie wyższym prawdopodobieństwie zgonu pacjenta zakażonego w szpitalu bakterią 
lekooporną w porównaniu do pacjenta niezakażonego. 
Z danych NFZ wynika bowiem, że spośród 20 709 pacjentów hospitalizowanych w latach 2016-2018 z powodu zakażenia 
bakteriami lekoopornymi zmarło 3 603 (czyli 17,4 proc. zakażonych). W przypadku pacjentów pozostałych wskaźnik ten 
wynosi 1,9 proc. 
- Bez wątpienia antybiotykooporność jest problemem współczesnej medycyny, nad rozwiązaniem którego pracują lekarze z 
całego świata. Już w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy Alexander Fleming otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie 
penicyliny, okazało się, że istnieje na nią oporność. I choć są to leki potrzebne w wielu chorobach bakteryjnych, niestety 
wciąż zbyt często podawane są pacjentom w nieuzasadnionych przypadkach - stwierdza prof. Boroń-Kaczmarska. 
Lekarka dodaje, że rezerwuarem bakterii lekoopornych są placówki medyczne. 
- Zwalczanie lekooporności powinno być opracowywane indywidualnie w każdym szpitalu, ponieważ to właśnie szpitale są 
środowiskiem, w którym najczęściej przebywają szczepy lekooporne. Przykładowo bakteryjne zapalenie płuc dzieli się 
dzisiaj na szpitalne zapalenie płuc, które jest z reguły wywołane przez bakterie lekoporne od pozaszpitalnego zapalenia 
płuc, które jest wywołane przez bakterie lekowrażliwe - wyjaśnia specjalistka chorób zakaźnych. 
Przykładem pozaszpitalnego gatunku bakterii o rosnącym zagrożeniu jest Streptococcus pneumoniae, który powoduje 
m.in. zapalenie płuc. Nie reaguje na antybiotyk pierwszego rzutu, czyli amoksycylinę i wymaga hospitalizacji. Niestety pod 
kątem oporności Streptococcus pneumoniae na antybiotyki Polska znajduje się wśród krajów o najwyższym odsetku 
szczepów opornych. 
- Postępowanie w przypadku antybiotykooporności jest niestety bardzo skomplikowane, wieloletnie, wieloetapowe i 
wielopłaszczyznowe. W szpitalach pacjentom zmienia się natomiast antybiotyki na te, na które dany drobnoustrój wykazuje 
wrażliwość. W zwalczaniu antybiotykooporności niezwykle ważne sa także kampanie edukacyjne kierowane nie tylko do 
specjalistów medycznych, ale i do ogółu społeczeństwa nt. racjonalnej antybiotykoterapii i zapobiegania zakażeniom - 
precyzuje prof. Boroń-Kaczmarska. 
Eksperci podkreślają, że niezwykle istotne są też szerokie działania w innych obszarach, takich jak wzmocnienie kontroli 
zakażeń, monitorowanie antybiotykooporności, zużycia antybiotyków i wprowadzanie procedur sprzyjających utrzymaniu 
efektywności dostępnych leków. 

3. Przy antybiotykoterapii nie zapominaj o probiotyku 
Prof. Boroń-Kaczmarska dodaje, ze osobom, u których zdiagnozowano zakażenie bakteryjne i przepisano leki, należy też 
podać osłonowo probiotyki - by nie uszkodzić jelit. Powinno się je przyjmować w trakcie terapii i minimum tydzień po jej 
zakończeniu. Doustne najlepiej stosować w odstępie czasowym od antybiotyku (dwie-trzy godziny po zażyciu leku). Osłona 
korzystnie wpłynie zarówno na mikrobiom jelitowy, jak i układ immunologiczny. 
- Każdy antybiotyk, który jest przyjmowany doustnie, ma wpływ na skład flory bakteryjnej jelita grubego, jest to tzw. flora 
fizjologiczna, którą posiada każdy cżłowiek. Bakterie obecne w jelicie grubym w organizmie osoby zdrowej są bardzo 
potrzebne do utrzymania pełni zdrowia. Natomiast antybiotyki nie pytają, czy bakteria, którą napotykają na drodze swojego 
działania, jest tą korzystną czy nie, po prostu ją niszczą. Dlatego też jeśli chcemy utrzymać dobrą kondycję przewodu 
pokarmowego, a w następstwie całego organizmu, należałoby stosować probiotyki. Ich lista jest bardzo długa, dlatego warto 
podpytać lekarza o ten najwłaściwszy - kończy prof. Boroń-Kaczmarska. 

https://portal.abczdrowie.pl/antybiotyki
https://portal.abczdrowie.pl/zapalenie-pluc
https://portal.abczdrowie.pl/probiotyki


https://portal.abczdrowie.pl/popularny-antybiotyk-wycofany-zagrozenie-zycia-lub-zdrowia 

Popularny antybiotyk wycofany. "Zagrożenia życia lub zdrowia" 
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży antybiotyk stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych 
między innymi dróg oddechowych czy nerek. W leku wykryto wadę jakościową. 

1. Wada jakościowa 
Chodzi o antybiotyk Tobramycin B. Braun. To lek zawierający substancję czynną tobramycynę, stosowany w leczeniu 
ciężkich zakażeń bakteryjnych m.in. płuc i dolnych dróg oddechowych, nerek, pęcherza moczowego i dróg moczowych. 
Wskazaniem są także zakażenia wewnątrz jamy brzusznej oraz skóry i tkanek miękkich. 

                              
Szczegóły wycofania: 

 Tobramycin B. Braun (Tobramycinum), 3 mg/ml, roztwór do infuzji 

 numer serii: 22217413, data ważności: 30.04.2025 

 podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Niemcy 

Dlaczego GIF wycofał lek? "Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od podmiotu 
odpowiedzialnego B. Braun Melsungen AG o przeprowadzeniu analizy prób przekazanych od klienta w Polsce. Wykazała 
ona wynik poza specyfikacją w parametrze barwa roztworu" - czytamy w uzasadnieniu do decyzji o wycofaniu wydanej 
przez inspekcję. 

2. "Spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia" 
To właśnie ta wada jakościowa była powodem wycofania, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. 
"Spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia choćby dla jednego, kilku czy jakiejkolwiek innej liczby pacjentów rodzi 
konieczność nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności" - czytamy w uzasadnieniu. 
Katarzyna Prus, dziennikarka Wirtualnej Polski

 

https://portal.abczdrowie.pl/popularny-antybiotyk-wycofany-zagrozenie-zycia-lub-zdrowia
https://portal.abczdrowie.pl/antybiotyki
https://portal.abczdrowie.pl/infekcje-bakteryjne


https://parenting.pl/obudzila-sie-na-wlasnym-pogrzebie-matka-zauwazyla-ze-3-latka-porusza-oczami 

 

Lekarze stwierdzili zgon trzylatki w wyniku ostrej infekcji przewodu pokarmowego (facebook) 

1. Obudziła się na swoim pogrzebie 
Lekarze stwierdzili zgon u trzyletniej Camili Roxany Martinez Mendozy z powodu silnej infekcji przewodu pokarmowego. 
Kilkanaście godzin później, podczas jej pogrzebu stał się cud. Mama trzylatki, Mary Mendoza Peralta, zauważyła, że córka 
porusza oczami, a trumna jest zaparowana. 

2. Stwierdzili zgon, ale dziecko żyło 
Stan dziewczynki był jednak na tyle zły, że po kilku godzinach trafiła tam ponownie. Niedługo później lekarze stwierdzili 
zgon, ale szybko okazało się, że popełnili ogromny błąd. 
Następnego dnia dziecko obudziło się na własnym pogrzebie. 

Niestety mimo szybkiej interwencji i przewiezienia do szpitala, dziewczynki nie udało 
się uratować. Trzylatka "zmarła" po raz drugi. Sprawę bada prokuratura.

 
 

Czytaj też: https://parenting.pl/to-ze-zyje-to-cud-znalezli-dziewczynke-pogrzebana-zywcem 
https://parenting.pl/lekarze-stwierdzili-ze-dziecko-jest-martwe-ozylo-tuz-przed-pogrzebem 
 

https://parenting.pl/obudzila-sie-na-wlasnym-pogrzebie-matka-zauwazyla-ze-3-latka-porusza-oczami
https://zdrowie.parenting.pl/biegunka-i-wymioty-objawy-infekcji-ukladu-pokarmowego
https://parenting.pl/to-ze-zyje-to-cud-znalezli-dziewczynke-pogrzebana-zywcem
https://parenting.pl/lekarze-stwierdzili-ze-dziecko-jest-martwe-ozylo-tuz-przed-pogrzebem


  
https://tatromaniak.pl/aktualnosci/w-tatrach-bajkowe-
widoki-tak-jest-dzis-w-dolinie-gasienicowej-film/ 

     
https://odzywianie.wprost.pl/produkty/10961989/obawiasz-sie-ze-kupisz-podrabiany-miod-zrob-
ten-prosty-test-ze-sloikiem.html 

 

https://tatromaniak.pl/aktualnosci/w-tatrach-bajkowe-widoki-tak-jest-dzis-w-dolinie-gasienicowej-film/
https://tatromaniak.pl/aktualnosci/w-tatrach-bajkowe-widoki-tak-jest-dzis-w-dolinie-gasienicowej-film/
https://odzywianie.wprost.pl/produkty/10961989/obawiasz-sie-ze-kupisz-podrabiany-miod-zrob-ten-prosty-test-ze-sloikiem.html
https://odzywianie.wprost.pl/produkty/10961989/obawiasz-sie-ze-kupisz-podrabiany-miod-zrob-ten-prosty-test-ze-sloikiem.html


Kazanie na święto Św. Stanisława Kostki, 
Patrona Polski, 13.11.2022 https://youtu.be/vuF9wBI07vI 

 
Gitara elektryczna, perkusja, fortepian, czy syntezator - to tylko niektóre instrumenty, których nie można wykorzystywać w czasie liturgii 

eucharystycznej. Przypomina o tym zatwierdzona ostatnio przez KEP instrukcja o muzyce kościelnej.  https://deon.pl/kosciol/tych-
instrumentow-nie-mozna-wykorzystywac-w-czasie-mszy-swietej,457262 
 
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II 
 
V. Instrumenty muzyczne 
 

28. "W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie 
dodaje ceremoniom kościelnym majestatu, a umysły wiernych pod nosi do Boga i spraw niebieskich" (KL nr 120). Akompaniament organowy 
podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych (MS nr 64). 
Organy powinno znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tzw. organy elektronowe dopuszcza się do użytku jako instrument tymczasowy, 
Natomiast tam, gdzie ze względu na brak miejsca nie da się zbudować organów piszczałkowych, można je instalować zamiast fisharmonium. 
 
29. Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do 
wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak 
fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp. 
 
30. Muzyka w czasie sprawowania czynności liturgiczych winna być wykonywana "na żywo", dlatego nie wolno zastępować śpiewu zgromadzonych 
lub gry na instrumentach muzyką odtwarzaną za pomocą aparatów, np. magnetofonu, adapteru, radia itp.  
 
Nic nie stoi na przeszkodzie, by poza liturgią odtwarzać niekiedy muzykę religijną z płyt czy taśm, aby w tego rodzaju audycjach udostępnić 
wiernym arcydzieła muzycznej twórczości religijnej dla wytworzenia odpowiedniego nastroju lub też celem wyrabiania w nich dobrego smaku 
muzycznego. 

 
 

https://youtu.be/vuF9wBI07vI
https://deon.pl/kosciol/tych-instrumentow-nie-mozna-wykorzystywac-w-czasie-mszy-swietej,457262
https://deon.pl/kosciol/tych-instrumentow-nie-mozna-wykorzystywac-w-czasie-mszy-swietej,457262


 

 

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.  
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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/   .   https://pch24.tv/?s=%C5%9Bw.+Tomasz   

 

 

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 
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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_s
ource=pushpushgo&utm_campaign
=Abc-
push&utm_content=6366f34639aa2f
1edb4238c2 
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    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&ut
m_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=uc
s&utm_v=2 
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https://wielkahistoria.pl/upadek-panstwa-wislan-dlaczego-rod-legendarnego-krola-kraka-nie-zdolal-zjednoczyc-polski/  

      
https://gadzetomania.pl/wiezienie-za-pompe-ciepla-lub-klimatyzator-przepisy-sa-
jednoznaczne,6832859642690240a 
 

    
 
https://portal.abczdrowie.pl/wybudza-ze-snu-miedzy-trzecia-a-piata-nad-ranem-od-objawow-do-diagnozy-mija-
siedem-lat 
 

 

 Cud Jednej Doby, czyli Kościół w Ciścu 

https://wielkahistoria.pl/upadek-panstwa-wislan-dlaczego-rod-legendarnego-krola-kraka-nie-zdolal-zjednoczyc-polski/
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https://portal.abczdrowie.pl/wybudza-ze-snu-miedzy-trzecia-a-piata-nad-ranem-od-objawow-do-diagnozy-mija-siedem-lat


 

Dokonali cudu. Wbrew władzy, ale w zgodzie z sumieniem. Dzięki heroicznym wysiłkom górale 
wraz z ks. W. Nowobilskim zrobili to, co wydawało się niemożliwe: świątynia stanęła w ciągu 
jednej doby. Postanowili wybudować kaplicę od podstaw lecz w tajemnicy przed wszelkimi 
urzędnikami. Według planów miał to być “dom dwurodzinny”. Takie właśnie projekty zostały 
zatwierdzone przez władze. 

Wiosną 1972 roku rozpoczęły się prace przy fundamentach. Sekretu jednak nie udało się długo 
utrzymać. Pod koniec czerwca, gdy zaczęto wznosić pierwszą ścianę przyszłej kaplicy, urzędnicy 
nakazali wstrzymać prace pod pretekstem odstępstw od zatwierdzonych planów. Rozpoczęły się 
pierwsze przesłuchania. Właściciela posesji i formalnego budowniczego “domu” Władysława 
Śleziaka nakłaniano do ujawnienia przeznaczenia budynku. Namawiano go też do odsprzedaży 
rozpoczętej budowy państwu miałoby tam  

W niedzielny poranek 5 listopada Ksiądz Nowobilski od ołtarza, utworzonego z pustaków i desek 
wezwał, po raz pierwszy jawnie i głośno do rozpoczęcia budowy. “Po Mszy entuzjastycznie 
przystąpiono do prac”. Duże musiało być zaskoczenie władz, bo dopiero po kilku godzinach na 
terenie budowy przybyło kilku funkcjonariuszy SB z kamerami i aparatami fotograficznymi. Później 
prośbami, obietnicami i groźbami próbowano nakłonić mieszkańców do wstrzymania prac. 
Bezskutecznie. Gdy we wsi wyłączono prąd, to budowę kontynuowano w świetle samochodowych 
reflektorów, pochodni i płonących opon. Po 24 godzinach 5,5 metrowe ściany kaplicy były gotowe, 
a na ich szczycie ułożona była więźba. 

“To prawdziwy cud, że świeże mury nie runęły pod takim ciężarem. Doszło nawet do rozchodzenia 
się murów, więc trzeba je było wiązać i podpierać. Wytrzymały i stoją do dziś” mówi ksiądz 
Nowobilski. Dwie następne doby to krycie dachu deskami i papą. Cisiec miał wreszcie własny dom 
Boży, lecz mieszkańców czekał jeszcze długi okres obrony swej świątyni. Były grzywny, sprawy 
sądowe, dotkliwe szykany. Pojawiły się groźby zburzenia kaplicy. Mieszkańcy wsi noc w noc przez 
całe dwa lata pełnili dyżury w kaplicy. Władze próbowały też wymusić na krakowskiej Kurii decyzję 
o zamknięciu nielegalnej kaplicy. “Jestem przekonany, że nie obronilibyśmy naszego kościoła, 
gdyby nie wspaniała postawa kardynała Karola Wojtyły” twierdzi dziś ksiądz Nowobilski. Opowiada 
on o spotkaniach, słowach otuchy oraz o wizytach kardynała Wojtyły w Ciścu. “Naszemu Ojcu 
Świętemu zawdzięczamy to, że mamy nasz kościół. Nie zapomnimy tego nigdy”, dodaje. 



Następne miesiące i lata, to wciąż nielegalne rozbudowywanie i urządzanie kościoła. Jego 
poświęcenia dokonał kardynał Wojtyła w grudniu 1977 roku. W końcu władze ustąpiły przed 
uporem i determinacją mieszkańców wsi i w roku 1979 zalegalizowały kościół. Konsekracja 
świątyni nastąpiła w 1982 roku, a 14 sierpnia 1984 roku w Ciścu została erygowana samodzielna 
parafia. Jej patronem został św. Maksymilian Marii Kolbe, ten sam, który od dwunastu lat 
patronował cisieckiemu kościołowi. Dzięki ofiarności parafian zmienił się on nie do poznania. Swój 
ostateczny kształt z charakterystyczną strzelistą więźbą uzyskał on na dwudziestolecie pamiętnej 
budowy. Wciąż jeszcze środkową nawę tworzą mury, wybudowane niegdyś w ciągu jednej doby. 
Trzeba je było tylko wzmocnić murowanymi podporami. https://youtu.be/-wHnin7CHhE   
https://youtu.be/5_YTr-pcPI4   https://youtu.be/XGM_xonx-UU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beskidlive.pl/z-zycia-gmin/wegierska-gorka/4076-cud-jednej-doby-czyli-kosciol-w-ciscu-zdjecia 
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https://beskidlive.pl/z-zycia-gmin/wegierska-gorka/4076-cud-jednej-doby-czyli-kosciol-w-ciscu-zdjecia


https://misyjne.pl/50-lat-od-wzniesienia-kosciola-jednej-doby/ 
 

    
https://youtu.be/-wHnin7CHhE   .    https://youtu.be/5_YTr-pcPI4 
 

 
 
https://youtu.be/E9XT6Xs_VNw 
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https://youtu.be/vX2Zjat7nC0 
 

Pewnie obiło się Wam też o uszy, że nie wolno spać na żyłach wodnych, gdyż mają one negatywny wpływ 
na zdrowie, samopoczucie i życie. Podziemne cieki wodne, płynące na głębokości kilku do kilkudziesięciu, a 
nawet kilkuset metrów dają promieniowanie o szerokości tych cieków. Natężenie promieniowania nad nimi 
może wywołać ujemne skutki dla człowieka. Występują wtedy takie objawy, jak złe samopoczucie, brak 
głębokiego snu dającego odprężenie i wypoczynek, pojawiają się bóle mięśni i kręgosłupa, reumatyzm, 
choroby serca i wiele innych schorzeń. Promieniowanie cieków nawet bardzo słabe, ale działające przez 
długi okres, powoduje mutację komórek. Mówi się o „domach i mieszkaniach rakowych”, bowiem nie tylko 
na parterze, ale i na  piętrach w tym samym pionie zapadają mieszkańcy najpierw na mniej groźne 
choroby, a następnie niektórzy z nich na raka względnie białaczkę. Jak się chronić? 
Najlepiej sprawdzić miejsce, w którym śpimy. Dobrym sposobem jest obserwacja zwierząt domowych (koty 
uwielbiają spać na żyłach wodnych, psy nigdy tego nie zrobią). Można też postawić paprotkę, w miejscu 
gdzie śpimy. Jeśli po około 2 tygodniach uschnie (wykluczając inne przyczyny) oznacza to, że jest duże 
prawdopodobieństwo, iż pod tym miejscem znajduje się ciek. Można też zamówić usługę wiarygodnego 
różdżkarza, by upewnić się, że śpimy w dobrym miejscu. 
 
Na rynku znajdziemy olbrzymią ofertę różnego rodzaju odpromienników. Najlepszymi odpromiennikami są 
jednak produkty naturalne, a więc: kamienie (np. kryształ górski – szczotka lub piramidka – umieszczony 
pod łóżkiem lub w skrzyni kanapy), kasztany, skorupki jajek (wcześniej starannie umyte i osuszone), skóry 
zwierząt roślinożernych, muszle, kawałki bursztynu, słoma, trawa morska (robiono z niej materace), gałązki 
drzew i wiele innych. http://www.naturaity.pl/artykul/724,promieniowanie-zyl-wodnych.html

 

     
https://www.wanada.pl/index.php/artykuly/18-podstepne-promieniowanie 

 
https://www.gov.pl/web/5g/powiedzsprawdzam-zanim-cos-kupisz-na-swieta--zastanow-sie-dwa-razy-odpromiennik-do-telefonu-nie-zadziala 

 
Mapa pola elektromagnetycznego:   https://si2pem.gov.pl/ 
Według zwolenników radiestezji w Biblii można znaleźć wiele informacji wskazujących na to, że na Bliskim Wschodzie wiedza radiestezyjna była znana i 
wykorzystywana w praktyce. Radiesteci spekulują, że słynna laska Mojżesza mogła być rodzajem różdżki radiestezyjnej. Przypuszczają, że wydarzenie z Refidim, gdzie 
nie było wody, a lud cierpiał z pragnienia, Mojżesz uderzył laską w skałę, z której wskutek tego wytrysnęło źródło – to w istocie opis praktyki radiestezyjnej 
https://allegro.pl/oferta/osobisty-odpromiennik-ciekow-wodnych-pp-010r-6013216152?reco_id=284f696b-66b5-11ed-aab8-
c669d9ac8ce5&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951  
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Gorsza niż papierosy. Tak działa na płuca 
Według najnowszych badań to nie tytoń może być najgorszy dla płuc. Większe spustoszenia robić w nich może inna 
używka, w Polsce nielegalna, ale mimo to dość powszechna. Kryterium badania była częstotliwość zapadalności na 
rozedmę płuc, która jest dolegliwością dość częstą w przypadku palaczy. 
SPIS TREŚCI 

 1.Marihuana gorsza dla płuc niż papierosy 

 2.Każdy dym niszczy płuca 

 

 

1. Marihuana gorsza dla płuc niż papierosy 
Susz kwiatostanów konopi indyjskiej, tzw. marihuana, jest używką znaną kulturze zachodniej od długiego czasu. Oprócz 
zastosowania rekreacyjnego, zwolennicy legalizacji przypisują jej też działanie łagodzące ból, pobudzenie nerwowe czy 
ułatwiające zasypianie. W ostatnim czasie popularne stały się olejki CBD, zawierające substancje stymulujące pochodzące z 
konopi. Są to zwykle produkty, które nie zostały wnikliwie zbadane laboratoryjnie. 
Zwolennicy depenalizacji marihuany często twierdzą, że to używka bezpieczniejsza od papierosów, a już na pewno mniej 
destabilizująca relacje społeczne jak alkohol. Kłam ich twierdzeniom zadają ostatnie badania kanadyjskich specjalistów. 
Porównali oni płuca palaczy konopi, palaczy tytoniu oraz osoby niepalące. Wyniki były dość zaskakujące. 
Chociaż długotrwałe skutki palenia marihuany nie są znane tak dobrze, jak palenia tytoniu, to rezultaty badań 
przemawiają na niekorzyść entuzjastów konopi. Naukowcy z kanadyjskiego Ottawa Hospital General porównali 
prześwietlenia płuc 150 osób, wśród których byli palacze i osoby niepalące. Okazało się, że na rozedmę płuc cierpiało 75 
proc. osób palących marihuanę, 70 proc. palaczy tytoniu i zaledwie 5 proc. osób niepalących. 

2. Każdy dym niszczy płuca 
Płuca palaczy uszkadza inhalowany dym za sprawą substancji, które wywołują stan zapalny. Wydolność płucna stopniowo 
spada, ponieważ uszkadzane są pęcherzyki płucne. Tym, co może zwiększać szkodliwość marihuany na tle papierosów, 
jest głębsze wdychanie i przetrzymywanie dymu w płucach, jak twierdzi dr Albert Rizzo. Dłuższy czas ekspozycji na toksyny 
powoduje, że pęcherzyki nienaturalnie się zwiększają i nie spełniają swojego zadania wymiany tlenu i dwutlenku węgla z 
właściwą wydajnością. Tym właśnie jest rozedma płuc. 
Chociaż specjaliści dostrzegają medyczne zastosowanie marihuany i w niektórych przypadkach jej używanie może być 
pomocne w terapii, to zawsze niesie za sobą zagrożenie. Każdy inhalowany dym uszkadza płuca, niezależnie czy tytoniowy, 
czy pochodzący z palenia konopi. 
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