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Żadnych lockdownów! Dołącz do akcji, PILNIE 

podpisz petycję i wyraź swój sprzeciw wobec obostrzeń: 
https://pch24.pl/zadnych-lockdownow-dolacz-do-akcji-pilnie-podpisz-petycje-i-wyraz-swoj-sprzeciw-wobec-obostrzen/ 
 

Pojawiła się specjalna petycja, której sygnatariusze sprzeciwiają się wprowadzaniu nowych 

obostrzeń. Można ją podpisać, klikając w ten link!   Kliknij tutaj i zaprotestuj przeciwko kolejnym lockdownom!  

Podpisujący doskonale zdają sobie sprawę, jakie są rzeczywiste efekty takich działań. Brak 

poprawy sytuacji zdrowotnej, upadająca gospodarka, zamykanie szkół i ograniczanie 

możliwości spotkań zarówno dzieci, jak i dorosłych. To wszystko przekłada się na utratę 

zarobków zwykłych Polaków, a także na pogorszenie zdrowia psychicznego – w 

szczególności u dzieci. W związku z tym apelują do rządzących, a w szczególności do 

premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra 

edukacji i nauki Przemysława Czarnka, o jasną deklarację, która zapewni Polaków, że w 

żadnej części naszego kraju nie zostanie wprowadzony lockdown, który z pewnością 

jeszcze bardziej pogorszy sytuację zdrowotną i ekonomiczną obywateli. 

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do pilnego apelu Żadnych lockdownów! 

Podpisujący żądają także, aby zaniechano jakichkolwiek działań mających na celu segregację sanitarną 

Polaków, a w szczególności wprowadzania ograniczeń tylko dla tych, którzy nie przyjęli szczepionki. 

Sygnatariusze domagają się też całkowitego powrotu do normalności oraz działającej służby zdrowia, która 

będzie diagnozować i leczyć wszystkie choroby, a nie tylko tę jedną, którą interesuje się cały świat.     

Więcej o akcji można przeczytać na stronie zadnychlockdownow.pl 

 

http://rabka.swmm.eu/test1.php
https://pch24.pl/zadnych-lockdownow-dolacz-do-akcji-pilnie-podpisz-petycje-i-wyraz-swoj-sprzeciw-wobec-obostrzen/
https://zadnychlockdownow.pl/?ka=060121
https://zadnychlockdownow.pl/?ka=060121
https://zadnychlockdownow.pl/?ka=060121
https://zadnychlockdownow.pl/?ka=060121
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Milion osób na marszach życia.  

 

Gdzie? [GALERIA] 

 

       
   
https://pl.aleteia.org/2021/10/06/milion-osob-na-marszach-zycia-gdzie/ 
 

 
 

 F O T .  P E X E L S  

 

 

 

Nienarodzone dzieci zaczynają rozwijać 
swoją osobowość w łonie matki - 
https://www.google.com/search?q=Nienarodzone+dzieci+zaczynaj%C4%85+rozwija%C4%87+swoj%C4%85+osobowo%C5%9B%C4%87+w+%C5%82onie+m
atki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH75Du-brzAhXuk4sKHZknDgwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=848&dpr=1.1 

https://pl.aleteia.org/2021/10/06/milion-osob-na-marszach-zycia-gdzie/
https://pl.aleteia.org/2021/10/06/milion-osob-na-marszach-zycia-gdzie/
https://www.google.com/search?q=Nienarodzone+dzieci+zaczynaj%C4%85+rozwija%C4%87+swoj%C4%85+osobowo%C5%9B%C4%87+w+%C5%82onie+matki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH75Du-brzAhXuk4sKHZknDgwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=848&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Nienarodzone+dzieci+zaczynaj%C4%85+rozwija%C4%87+swoj%C4%85+osobowo%C5%9B%C4%87+w+%C5%82onie+matki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH75Du-brzAhXuk4sKHZknDgwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1745&bih=848&dpr=1.1


Odnaleziono wstrząsające listy z dziecięcego 
obozu koncentracyjnego w Łodzi.                                                     
https://stacja7.pl/z-kraju/odnaleziono-wstrzasajace-listy-z-dzieciecego-obozu-koncentracyjnego-w-lodzi/   

F O T .  M U Z E U M  D Z I E C I  P O L S K I C H / F A C E B O O K . C O M

 

Modlitwa za dzieci za wstawiennictwem świętych 

Archaniołów 

Ojcze, poślij Swojego anioła przed wszystkim, co zmierza w kierunku 
naszych dzieci. Niech stanie między każdym obrazem, słowem, 
wiadomością i niech będzie przy drzwiach ich oczu, uszu i serca. 
Poślij do nich anioła, aby ich strzegł, gdy wstają do swoich nadziei i 
gdy kładą się w swoje ukryte lęki. 
Uczyń mnie posłusznym, cichym sługą ich powołania. Niech moje 
ambicje, urazy i bóle nie staną na przeszkodzie między dzieckiem, 
które mi dałeś a Twoją wolą. Jeśli chcesz, żeby przeszły przez 
cierpienie samotności, pustyni sensu, goryczy rozstania, zabłąkania 
na wyludnionych drogach, z połamanymi drogowskazami, które 
kiedyś wskazywały którędy iść do piękna, pokoju i prostego 
szczęścia, a dziś wszyscy się z nich śmieją… jeśli te drogi są dla 
moich dzieci konieczne, poślij z nimi Swoich aniołów. 

https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-za-dzieci-za-wstawiennictwem-swietych-archaniolow/ 

  

https://stacja7.pl/z-kraju/odnaleziono-wstrzasajace-listy-z-dzieciecego-obozu-koncentracyjnego-w-lodzi/
https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-za-dzieci-za-wstawiennictwem-swietych-archaniolow/


Premiera audiobooków historycznych 

„Cuda Polski” 

W czwartek, 14 października o godzinie 12:00 w mediach społecznościowych Muzeum Historii Polski odbędzie się premiera audiobooków pt. „Cuda Polski”. 

 

W okresie II Rzeczypospolitej seria tych swego rodzaju ilustrowanych 
przewodników była niezwykle popularna i odgrywała ważną rolę w 
budowaniu wśród Polaków dumy z własnego kraju, świadomości jego 
przyrodniczych walorów i bogatej historii. Współczesnym odbiorcom 
„Cuda Polski” pomogą zrozumieć, jak wyglądał nasz kraj w 
dwudziestoleciu międzywojennym, jak patrzyliśmy wówczas na naszą 
historię i z czego byliśmy dumni. 

 
Autorami są najlepsi polscy pisarze tamtego czasu. Muzeum Historii 
Polski wybrało do nagrania pięć tytułów: „Warszawę” Aleksandra 
Janowskiego, „Polesie” i „Huculszczyznę” Ferdynanda A. 
Ossendowskiego, „Morze i Pomorze” Jerzego Smoleńskiego, 
„Sandomierskie” Aleksandra Patkowskiego. Wszystkie książki z serii są 
czytane przez znanych aktorów: Danutę Stenkę, Wiktora Zborowskiego, 
Olgę Bołądź, Marcina Bosaka oraz Krzysztofa Czeczota. 

 
Audiobooki historyczne „Cuda Polski” zostały sfinansowane ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Portu w ramach Programu 
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Audiobooki dostępne są 
bezpłatnie na portalu  https://muzhp.pl/pl/         https://www.publio.pl/index.html 

https://www.youtube.com/channel/UC5QCPXtNBwJ8b7fNsZ5OaaA              https://welcome.audioteka.com/ .  

   

Podobne materiały, które mogą Cię zainteresować: 

 „O Żegocie” – relacja Władysława Bartoszewskiego o Polakach ratujących Żydów 

 Ostatnie dni zgłoszeń do konkursu „Mistrz i uczeń” 

 CBOS: 79,8 proc. badanych chce nowoczesnego Muzeum Historii Polski 
 Pokaz „Roku 1863” w reżyserii Edwarda Puchalskiego 

 Ks. Jerzy Popiełuszko, „Solidarność” i kawałek wolnej Polski 
 Pod wspólnym niebem – Narody dawnej Rzeczypospolitej 
 Miasto bez Boga walczy o krzyż 

 Niecodzienna wycieczka 

 Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920   

 

https://muzhp.pl/pl/
https://www.publio.pl/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC5QCPXtNBwJ8b7fNsZ5OaaA
https://welcome.audioteka.com/
https://muzhp.pl/pl/c/989/o-zegocie-relacja-wladyslawa-bartoszewskiego-o-polakach-ratujacych-zydow
https://muzhp.pl/pl/c/1029/ostatnie-dni-zgloszen-do-konkursu-mistrz-i-uczen
https://muzhp.pl/pl/c/1536/cbos-798-proc-badanych-chce-nowoczesnego-muzeum-historii-polski
https://muzhp.pl/pl/c/1049/pokaz-roku-1863-w-rezyserii-edwarda-puchalskiego
https://muzhp.pl/pl/c/429/ks-jerzy-popieluszko-solidarnosc-i-kawalek-wolnej-polski
https://muzhp.pl/pl/c/419/pod-wspolnym-niebem-narody-dawnej-rzeczypospolitej
https://muzhp.pl/pl/c/406/miasto-bez-boga-walczy-o-krzyz
https://muzhp.pl/pl/c/375/niecodzienna-wycieczka
https://muzhp.pl/pl/c/450/cud-nad-wisla-wspomnienia-finskiego-uczestnika-wojny-polsko-rosyjskiej-w-roku-1920


Dramat małych więźniów niemieckiego obozu przy 

ul. Przemysłowej w Łodzi 

 

 

https://plus.dzienniklodzki.pl/dramat-malych-wiezniow-niemieckiego-obozu-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi/ar/11605032

 

https://plus.dzienniklodzki.pl/dramat-malych-wiezniow-niemieckiego-obozu-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi/ar/11605032
https://plus.dzienniklodzki.pl/dramat-malych-wiezniow-niemieckiego-obozu-przy-ul-przemyslowej-w-lodzi/ar/11605032


 

 



                                                                                                            

 
Drogi Obrońco Życia Dzieci! 

 Wyciekły wewnętrzne maile z firmy Pfizer, w których pracownicy rozmawiają, jak ukryć informację o użyciu linii płodowych 
do opracowania szczepionek na Covid-19! 
Z przesyłanych wiadomości wynika, że firma świadomie stosowała linię komórkową HEK-293 pochodzącą z nerki abortowanego 
18-tygodniowego dzieciątka. Dyrektorzy Pfizera mieli też świadomość, że informacja o związku szczepionki z aborcją nie jest dla 
nich korzystna i chcieli, aby tej kwestii nie podnoszono publicznie. 
Sprawę ujawniła niezależna agencja dziennikarska Project Veritas z USA. Z agencją skontaktowała się była pracownica Pfizera 
Melissa Strickland, która pełniła w firmie funkcję kontrolera jakości produkcji. Opowiedziała o sytuacji w Pfizerze i pokazała 
maile, jakie pisali do siebie wysoko postawieni funkcjonariusze farmaceutycznego giganta. 
Proszę tylko spojrzeć na fragmenty ujawnionej korespondencji: 
 

 

Z punktu widzenia interesu firmy chcemy uniknąć sytuacji, gdy informacja o liniach płodowych będzie wypływać. Ryzyko 
poinformowania o tym przewyższa potencjalne zyski, szczególnie wśród szeroko rozumianej opinii publicznej, która może 

powziąć tę informację i użyć jej w sposób, którego nie chcemy. W ostatnich tygodniach nie otrzymaliśmy pytań w tej sprawie 
od polityków ani mediów i chcemy takich pytań uniknąć, jeśli to możliwe 

pisała Vannessa Gelman, starszy dyrektor ds. badań, rozwoju i komunikacji medycznej. 
 

Witaj, Vanesso, nasz zespół Informacji Medyczej otrzymał zapytanie: czy Pfizer wykorzystał linie komórkowe z 
abortowanych płodów w trakcie przeprowadzania testów tej szczepionki? alarmował pracownik firmy Advait Badkar. 
Dziękuję bardzo. Kto o to pyta? odpowiadała Gelman. I kontynuowała: 
Próbujemy, jeśli to tylko możliwe, nie wspominać o liniach komórkowych z płodów. Więc, o ile się uda, skupmy się na 
pierwszej części - w ten sposób odpowiadaliśmy najczęściej na pytania zadawane do Zarządu oraz bezpośrednio do Marka 
Dolstena (prawdopodobnie pracownik działu komunikacji Pfizera - przyp. FŻiR). Fragment zaznaczony na żółto to część, 
której należy szczególnie unikać, chyba że okaże się to absolutnie niezbędne i krytyczne dla naszej misji.    
Gelman podaje wzór odpowiedzi zaznaczając na żółto to zdanie, które można podać opinii publicznej tylko w ostateczności: 
 



Linie komórkowe z płodów ludzkich nie są używane do produkcji naszej eksperymentalnej szczepionki, składa się ona z 
komponentów uzyskanych syntetycznie i enzymatycznie. Jedna lub więcej linii komórkowych, które pochodzą z ludzkiej tkanki 

płodowej była używana w testach laboratoryjnych związanych z programem szczepień. 
 
Witaj, Advait! Mamy na Twoje pytanie opracowaną odpowiedź, którą Vanessa Ci poda. Komórki HEK293T używane do testów 
IVE (rodzaj testów laboratoryjnych - przyp. FŻiR) były pozyskane od abortowanego płodu. .. to fragment innego maila 
pomiędzy pracownikami firmy. Współpraca aborterów z wielkim biznesem jest faktem.                                                                        
 

Zabicie dziecka to nie jest wyjście oferowane kobiecie, aby uwolnić ją z trudnej sytuacji.                                 
To bezduszne, zaplanowane z zimną krwią morderstwo, a ludzie, którzy w nim uczestniczą,                             
robią to po prostu dla pieniędzy. Zarabia aborter, placówka, w której zabija się bezbronnego 
maluszka, "naukowcy", którzy przygotowują materiał biologiczny do dalszej obróbki, firmy 
produkujące preparaty przy pomocy linii komórkowych z aborcji.                                                                                
Wśród wielkich tego świata nie ma nikogo, kto ująłby się za zabijanymi dziećmi !!!!!!!!!!!!!!! 

Dlatego od kilku tygodni organizujemy Publiczne 
Różańce o wycofanie z użycia szczepionek skażonych 
aborcją. Takie akcje odbyły się już w Warszawie, 
Krakowie, Toruniu, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie i w 
innych miejscach. Na ulicach spotykamy ludzi, którzy nie 
mieli pojęcia, że wszystkie szczepionki na Covid 
korzystają z owoców aborcyjnej zbrodni. Widzimy, jak 
bardzo potrzebne jest wyjść do ludzi i mówić prawdę.  

  

PS - na stronie Fundacji www.ZycieRodzina.pl można przeczytać o wycieku maili z Pfizera oraz znaleźć relacje z ostatnich 
Różańców. Jak zawsze zapraszam do zapoznania się z bieżącymi działaniami w obronie życia i rodziny.

 
 

http://www.zycierodzina.pl/


 
 

 
Stop LGBT przekazane do 1. Czytania 
 
Już w najbliższych tygodniach odbędzie się 
czytanie projektu w Sejmie. Ustawa została 
przekazana do pierwszego czytania. To ostatni 
moment, by zadzwonić do posłów i powiedzieć 
im, by głosowali za #StopLGBT. Kontakty 
znajdują się na stronie: zadzwondoposla.pl. To 
bardzo ważne, by posłowie wiedzieli, czego 
oczekują ich wyborcy. Zatrzymajmy 
homopropagandę na ulicach naszych miast!  
 
Zatrzymajmy h-propagandę na ulicach naszych miast - https://youtu.be/wHtjKW-FUK0 

 
9 sierpnia 2021 r. Fundacja Życie i Rodzina złożyła do Sejmu podpisy tysięcy Polaków, którzy poparli obywatelski projekt 
ustawy Stop LGBT zakazującej promocji ideologii LGBT w przestrzeni publicznej. Na wniosek Marszałka Sejmu, Sąd Najwyższy 
Rzeczpospolitej Polskiej zapoznał się z treścią projektu ustawy i wydał opinię, w której czytamy: 

https://www.zycierodzina.pl/analizy-prawne-potwierdzaja-stop-lgbt-ochroni-spoleczenstwo-przed-ekscesami-lgbt
https://www.zycierodzina.pl/analizy-prawne-potwierdzaja-stop-lgbt-ochroni-spoleczenstwo-przed-ekscesami-lgbt
http://zadzwondoposla.pl/
https://youtu.be/wHtjKW-FUK0
https://www.zycierodzina.pl/ustawa-stop-lgbt-juz-w-sejmie-obywatele-mowia-stop-homopropagandzie-na-ulicach-miast/
https://stoplgbt.pl/


 



Jeszcze o liniach płodowych w szczepionkach. 
Posłuchaj byłej pracownicy Pfizera 
 

Zobaczcie cały materiał z udziałem Melissy Strickler, która ujawniła maile 
potwierdzające, że szefowie giganta farmaceutycznego nakazywali milczenie 
w sprawie powiązań szczepionki na COVID-19 z liniami płodowymi 
pochodzącymi z aborcji. 
Rozmowa przeprowadzona w studio Project Veritas jasno pokazuje, że osoby 
decyzyjne firmy Pfizer (producenta szczepionki na COVID-19) nakazywały robić 
wszystko, aby informacje o użyciu w procesie badań nad szczepionką linii 
komórkowej HEK293T były ukrywane i nieujawniane opinii publicznej. Ta linia 
komórkowa pochodzi z tkanek pobranych z abortowanego dziecka. 

W trakcie rozmowy ujawniane są konkretne maile, gdzie możemy znaleźć takie 
zdania jak: 

„Staraliśmy się jak tylko to możliwe nie wspominać o płodowych liniach 
komórkowych (…) Jedna lub więcej linii komórkowych, których pochodzenie można 
prześledzić do ludzkiej tkanki płodowej (czyli pochodzącej z aborcji – przyp. red.), 
została wykorzystana w testach laboratoryjnych związanych z programem 
szczepień.” / Vannessa Gelman, starszy dyrektor ds. badań, rozwoju i komunikacji 
medycznej 
 

Sygnalistka, która ujawniła tę korespondencję, pracowała w jednej z amerykańskich 
fabryk Pfizera przez 10 lat . Co ciekawe jak sama mówi – nie jest przeciwniczką 
szczepień i wierzy w rzetelną naukę i wiedzę, ale nie mogła znieść takiej postawy 
swoich pracodawców. Wspomina, że każdy ma prawo znać wszystkie aspekty 
powstawania szczepionek. Szczególnie, że dla wielu osób fakt korzystania ze 
zbrodni aborcji ma duże znaczenie. 

Pfizer może mieć jeszcze więcej do ukrycia. Okazuje się, że tuż przed wizytą 
amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w zakładzie, w którym pracowała 
Melissa, zaciemniano okna w drzwiach, tak jakby nie chciano czegoś ujawniać. 

  ZOBACZCIE CAŁY WYWIAD: https://youtu.be/FUXGB5FzhPc   

źródło: https://www.projectveritas.com/news/pfizer-leaks-whistleblower-goes-on-record-reveals-internal-emails-from-chief/ 

 

https://youtu.be/FUXGB5FzhPc
https://www.projectveritas.com/news/pfizer-leaks-whistleblower-goes-on-record-reveals-internal-emails-from-chief/


 
 
 

Wyciekły wiadomości mailowe dyrektorów Pfizera, które wskazują na to, że wielkie 
koncerny starają się ukryć niewygodne fakty dotyczące powstawania szczepionek 
przeciwko COVID-19. Sprawę nagłośniła niezależna agencja prasowa Project 
Veritas. Dzięki wyciekowi sekretnych maili znamy lepiej mechanizmy ukrywania 
niewygodnej prawdy o tym, że szczepionki przeciwko koronawirusowi są 
produkowane i/lub testowane na liniach komórkowych wyhodowanych z tkanek 
pobranych podczas aborcji. 
 
O tym jak wygląda ta odrażająca procedura pisaliśmy już szerzej 
tutaj: https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/ 
Pfizer Leaks – ujawniono wewnętrzne maile 

W dużym skrócie: szefowie Pfizera w wiadomościach wysyłanych do podwładnych 
nakazywali unikać mówienia prawdy o powstawaniu ich preparatu. Przyznają, że w 
procesie opracowywania szczepionki użyto komórek z linii HEK293T (pozyskanej z 
nerki abortowanego dziecka) co potwierdza tylko fakt, że szczepionki przeciwko 
COVID-19 są naznaczone zbrodnią aborcji. 

„Z punktu widzenia interesu firmy chcemy uniknąć sytuacji, gdy informacja o liniach 
płodowych będzie wypływać. Ryzyko poinformowania o tym przewyższa potencjalne 
zyski, szczególnie wśród szeroko rozumianej opinii publicznej, która może powziąć 
tę informację i użyć jej w sposób, którego nie chcemy. W ostatnich tygodniach nie 
otrzymaliśmy pytań w tej sprawie od polityków ani mediów i chcemy takich pytań 
uniknąć, jeśli to możliwe.” – pisała Vannessa Gelman, starszy dyrektor ds. badań, 
rozwoju i komunikacji medycznej 
https://www.zycierodzina.pl/szefowie-pfizera-nie-chca-by-mowiono-o-liniach-komorkowych-z-aborcji-wyciekly-wewnetrzne-maile/

 
 

https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/
https://www.zycierodzina.pl/szefowie-pfizera-nie-chca-by-mowiono-o-liniach-komorkowych-z-aborcji-wyciekly-wewnetrzne-maile/
https://www.zycierodzina.pl/szefowie-pfizera-nie-chca-by-mowiono-o-liniach-komorkowych-z-aborcji-wyciekly-wewnetrzne-maile/


 

 
18-miesięczna Elsie została przekazana rodzinie zastępczej – adoptowała ją para 
homoseksualistów. Jeden z nich, gej Matthew Scully-Hicks katował i zamordował 
adoptowaną dziewczynkę. Pracownicy socjalni zupełnie ignorowali sygnały 
świadczące o stosowaniu przez homoseksualistę przemocy wobec dziecka.            
Adopcja homoseksualistów zakończyła się śmiercią dziecka:                                            

https://www.zycierodzina.pl/gej-matthew-scully-hicks-katowal-i-zamordowal-adoptowana-dziewczynke/

 
 

 
                        Ludzie powinni o tym wiedzieć! 

https://www.zycierodzina.pl/gej-matthew-scully-hicks-katowal-i-zamordowal-adoptowana-dziewczynke/
https://www.zycierodzina.pl/gej-matthew-scully-hicks-katowal-i-zamordowal-adoptowana-dziewczynke/


 
 
Uliczne akcje Fundacji pokazują ofiary przemysłu szczepionkowego. Uświadamiają społeczeństwo, jak produkuje się szeroko 
reklamowane preparaty na Covid-19. Ludzie powinni znać związek szczepionek przeciw Covid-19 z aborcją. 

Nieświadomi zaszczepieni 
Punkty szczepień, w których obywatele mogą się zaszczepić przeciwko Covid-19, organizowane są w różnych miejscach w całej Polsce. 
Próżno jednak szukać w takich punktach informacji na temat związku szczepionek ze zbrodnią aborcji. Te fakty są pomijane, dlatego 
większość osób, nawet tych, które są przeciwko zabijaniu dzieci, nie jest świadome, że przyjmuje do swojego organizmu owoc zbrodni. A 
ludzie powinni o tym wiedzieć! 

Zwracamy uwagę ludzi na bezbronne ofiary przemysłu aborcyjnego. Uświadamiamy, że wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 
mają powiązania z aborcją – w fazie testów lub w podczas produkcji. Podczas akcji ulicznych spotykamy się z pozytywnymi reakcjami 
przechodniów. Uderzające jest przerażenie i smutek, który wyrażają nawet już zaszczepieni. Żałują, że nie wiedzieli wcześniej, deklarują, 
że nie przyjmą kolejnej dawki preparatu, który powstał na tak ohydnej zbrodni. 

Skuteczna akcja w Rychwałdzie 
Wolontariusze Fundacji byli z pikietą w Rychwałdzie, gdzie przy okazji niedawnego pikniku góralskiego zorganizowany był punkt  
szczepień! Wiele osób mogło, być może pierwszy raz, zderzyć się szokującymi faktami. Dzieci, którym żywcem wycinano tkanki, by 
przekazać materiał dla przemysłu szczepionkowego, niewyobrażalnie cierpiały! Jesteśmy im winni pamięć, a odbiorcom preparatu – dostęp 
do informacji.  
 

Zobacz VIDEO: https://youtu.be/xH3XIDLtXlw 

 

Podpisz petycję o wycofanie szczepionek 
skażonych aborcją 
Wejdź na -  https://wycofajcie.pl/   i podpisz petycję do Ministra Niedzielskiego. 
 
https://www.zycierodzina.pl/ludzie-powinni-o-tym-wiedziec/

 

https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/
https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/
https://www.zycierodzina.pl/prawda-o-aborcji-w-szczepionkach-dotyka-sumien/
https://www.zycierodzina.pl/prawda-o-aborcji-w-szczepionkach-dotyka-sumien/
https://www.zycierodzina.pl/ciemna-strona-przemyslu-szczepionkowego-video
https://www.youtube.com/watch?v=xH3XIDLtXlw
https://youtu.be/xH3XIDLtXlw
https://wycofajcie.pl/
https://www.zycierodzina.pl/ludzie-powinni-o-tym-wiedziec/
https://www.zycierodzina.pl/ludzie-powinni-o-tym-wiedziec/


Prawda o aborcji w szczepionkach dotyka sumień 

 
Reakcje ludzi na Publiczne Różańce o zaprzestanie stosowania szczepionek skażonych aborcją pokazują, że prawda dotyka 
sumień i zmienia myślenie. W Toruniu odbył się kolejny Publiczny Różaniec połączony z pikietą informującą o związkach aborcji ze 
szczepionkami przeciwko COVID-19. Cieszymy się, że prawda o wykorzystywaniu zbrodni aborcji w przemyśle szczepionkowym dociera 
do coraz większej liczby osób w Polsce. Wielu mieszkańców Torunia oraz turystów, którzy przechodzili obok bannerów, mogło, być może 
pierwszy raz, poznać szokujące fakty. 

Pokazywanie faktów o kulisach produkcji szczepionek zmienia myślenie Do wolontariuszy podchodziły osoby, których dotknęła 
prawda o wykorzystywaniu tkanek pobieranych od dzieci podczas aborcji. Ludzie nie słyszeli o tym wcześniej, dlatego zaszczepili się 
dostępnymi w Polsce szczepionkami przeciwko Covid-19. A fakty są takie, że wszystkie szczepionki na Covid-19 zakupione przez 
polski rząd mają związek z aborcją, czy to w fazie testów, czy na etapie produkcji. Starsze małżeństwo przystanęło koło baneru. „To z 
aborcji? To ja już nie wezmę trzeciej dawki!”.   https://www.zycierodzina.pl/prawda-o-aborcji-w-szczepionkach-dotyka-sumien/  

 

https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/
https://www.zycierodzina.pl/co-ukrywaja-firmy-farmaceutyczne/
https://www.zycierodzina.pl/co-ukrywaja-firmy-farmaceutyczne/
https://www.zycierodzina.pl/prawda-o-aborcji-w-szczepionkach-dotyka-sumien/


Powstał raport o powiązaniach korporacji 
farmaceutycznych z aborcją 
 

 (Fot. Twitter/MariaKarenGarci) 

Fundacja Pro-Prawo do Życia opublikowała raport dotyczący powiązań korporacji farmaceutycznych z krwawym przemysłem zabijania 
dzieci nienarodzonych. Publikacja pt. „Abortowane dzieci jako surowiec branży medycznej. O związku aborcji ze szczepieniami na 
COVID 19” jest dostępna bezpłatnie w internecie w formacie PDF. Można ją również zamawiać w wersji papierowej. 

 Jednym z najważniejszych tematów bioetycznych w ostatnim czasie jest kwestia moralnej dopuszczalności stosowania preparatów medycznych 
(w szczególności tzw. szczepionek na COVID 19), które zostały wyprodukowane przy użyciu tkanek lub organów dzieci zamordowanych poprzez 
tak zwaną aborcję. W przestrzeni publicznej dominuje w tej sprawie właściwie tylko jedna narracja – jest to moralnie akceptowalne, gdyż 
współpraca z aborcją jest w tym przypadku odległa i niewielka. Nasze społeczeństwo utwierdza się również w przekonaniu, że skala powiązań 
aborcji z przemysłem medycznym jest minimalna. Podaje się, że dzisiejsze produkty farmaceutyczne produkuje się z użyciem linii komórkowych 
pochodzących od zaledwie kilkorga dzieci abortowanych kilkadziesiąt lat temu, a skoro to już się wydarzyło i nie możemy tego cofnąć, to w 
korzystaniu ze skutków procederu nie ma nic niemoralnego.  – Jest to błędne przekonanie – podkreśla Mariusz Dzierżawski, członek zarządu 
Fundacji Pro–Prawo do Życia. – W naszym raporcie cytujemy wypowiedzi badaczy z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych na świecie, 
którzy publicznie argumentują, że eksperymenty na organach abortowanych dzieci są niezbędne dla dalszego rozwoju medycyny i dobra 
ludzkości. Domniemane korzyści z aborcji dokonanych kilkadziesiąt lat temu służą uzasadnieniu aborcji dokonywanych dzisiaj, również tych, które 
polegają na pobieraniu organów od żywych jeszcze dzieci – tłumaczy. 

Fundacja zwraca uwagę w raporcie, iż współczesne koncerny farmaceutyczne, korporacje medyczne oraz placówki badawcze masowo korzystają 
z organów i tkanek dzieci, których dostarcza się poprzez wykonywanie kolejnych aborcji. W latach 2011–2020 Departament Zdrowia i Opieki 
Społecznej Stanów Zjednoczonych przekazał 867 milionów dolarów na badania z użyciem organów abortowanych dzieci. Pieniądze te trafiają 
m.in. do największych w USA uniwersyteckich klinik i ośrodków badawczych, w których dokonuje się eksperymentów medycznych na organach 
pobranych od dzieci poddanych aborcji. Aby organy i narządy były jak najbardziej świeże i zdatne do badań, pobiera się je od dzieci jeszcze 
żywych, którym wciąż biją serca. 

– Choć brzmi to jak eksperymenty rodem z obozów koncentracyjnych, to wszystko zostało udokumentowane i dzieje się naprawdę na masową 
skalę. Proceder ten uzasadniany jest chęcią dokonania postępów w medycynie. Aby mógł się on rozwijać, konieczne jest oswojenie z nim opinii 
publicznej i przekonanie społeczeństwa, że dla dobra ludzkości niezbędne jest przyzwolenie nie tylko na samą aborcję, ale również na 
pochodzące od niej produkty – wyjaśnia Mariusz Dzierżawski. 

Raport „Abortowane dzieci jako surowiec branży medycznej. O związku aborcji ze szczepieniami na COVID 19” ujawnia kulisy ścis łej współpracy 
biznesu śmierci z koncernami farmaceutycznymi i środowiskami naukowymi. Przedstawia wypowiedzi badaczy dokonujących eksperymentów na 
organach pobranych od abortowanych dzieci, podaje liczby świadczące o skali tego zjawiska, oraz prezentuje zdjęcia procederu inwentaryzacji 
organów przeznaczonych na sprzedaż, dokonane ukrytą kamerą w jednym z ośrodków aborcyjnych w USA. 

– Nasza broszura nie ma charakteru medycznego i nie odpowiada na pytania związane ze skutecznością takich czy innych preparatów . Pozwala 
jednak każdemu wyrobić sobie zdanie na temat moralności i godziwości procederu, który bez przerwy promowany jest w mediach.                       i.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Z raportem można zapoznać się za pomocą strony: https://stronazycia.pl/stop–aborcji/raport/                                                                               -  
https://pch24.pl/powstal-raport-o-powiazaniach-korporacji-farmaceutycznych-z-aborcja/  

. Czytaj także -  https://www.euractiv.pl/   .   EURACTIV.pl – Unia Europejska – najnowsze wiadomości, analizy, wywiady w Microsoft Edge                                                                                                                                                                  
-  https://pch24.pl/tego-nie-przeczytasz-nigdzie-indziej-wstrzasajaca-prawda-o-fatimie/  

 

https://stronazycia.pl/stop-aborcji/raport/
https://pch24.pl/powstal-raport-o-powiazaniach-korporacji-farmaceutycznych-z-aborcja/
https://www.euractiv.pl/
https://www.euractiv.pl/
https://pch24.pl/tego-nie-przeczytasz-nigdzie-indziej-wstrzasajaca-prawda-o-fatimie/


Popularne lody wycofane ze sprzedaży. Lepiej ich nie jedzcie. 

Autor: Unsplash 

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek o wycofaniu niektórych partii lodów wodnych EAU 
YEAH oraz określonych partii suplementu diety Moja Figura – Ograniczenie Łaknienia 60 kapsułek ze 
względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.Chodzi o lody wodne EAU YEAH 
Malina-Pomarańcza-Ananas BIO (6x60g) o numerze partii 1095001 (data trwałości: 05.04.2023 r.) oraz 
lody wodne EAU YEAH Malina-Pomarańcza-Ananas-Cytryna BIO (8x40g) o numerach 1061011, 1096010 
(daty trwałości: 03.03.2023 r., 06.04.2023 r.) oraz suplement diety „Moja Figura – Ograniczenie Łaknienia” 
60 kapsułek firmy Aura Herbals Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 49/2, 81-754 Sopot o numerze partii 
OL/010621 (data trwałości: 01.06.2023 r.) i OL/300621 (data trwałości: 30.06.2023 r.). 

Kapsułki / Shutterstock 

 W ramach ostrzeżenia publicznego, GIS podał, że w produkcji wyżej wymienionych artykułów doszło do 
zanieczyszczenia tlenkiem etylenu. 

W Nowym Targu robią lody z owczego mleka - https://superbiz.se.pl/9e338fc0-2b5a-4a88-941b-787be12fe6ec 

Tlenek etylenu, czyli epoksyetan co jakiś czas jest wykrywany w produktach spożywczych dostępnych w 
Polsce, o czym informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Gdy tylko wyjdzie na jaw zatrucie substancją, 
towar jest wycofywany ze sklepów, a klientom nakazuje się zwrot. O ile przeciętny konsument zdaje sobie 
sprawę, czym grozi zatrucie salmonellą, to tlenek etylenu może brzmieć dla niego enigmatycznie. 

- Jest to substancja szkodliwa dla zdrowia. Jej obecność w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona - 
zaznaczono w komunikacie. - Popularne lody wycofane ze sprzedaży. Lepiej ich nie jedzcie - Super Express (se.pl)

 

https://lodz.se.pl/lidl-wycofuje-znane-lody-gis-ostrzega-sa-niebezpieczne-aa-55UW-utXo-gVka.html
https://wroclaw.se.pl/zanieczyszczone-lody-wycofane-z-biedronki-lepiej-ich-nie-jedzcie-aa-fP7N-zJvK-Sz86.html
https://superbiz.se.pl/9e338fc0-2b5a-4a88-941b-787be12fe6ec
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/popularne-lody-wycofane-ze-sprzedazy-lepiej-ich-nie-jedzcie-aa-KDjV-nAW9-dZuL.html
https://superbiz.se.pl/wiadomosci/popularne-lody-wycofane-ze-sprzedazy-lepiej-ich-nie-jedzcie-aa-KDjV-nAW9-dZuL.html


Uwaga! Sanepid ostrzega przed salmonellą w sezamie 

Sezam / Shutterstock 

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii salmonelli w partii sezamu. Spożycie 
zanieczyszczonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. 
Chodzi o partię L 210791V858 produktu KRESTO SEZAM, 500 g, z terminem spożycia do 30.09.2022. 
Producentem jest VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, Skierniewice; krajem pochodzenia – Somalia. 

Sezam / ShutterstockA 

 
Firma rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego, informuje też swoich odbiorców o zaistniałej 
sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców. Organy inspekcji sanitarnej nadzorują proces wycofywania.  
Uwaga! Sanepid ostrzega przed salmonellą w sezamie - Dziennik.pl  . Skażone lody w sklepach. Sanepid ostrzega przed groźnym produktem (msn.com) 
 

 

https://www.dziennik.pl/tagi/polska
https://www.dziennik.pl/tagi/proces
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8251132,sanepid-salmonella-sezam.html
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ska%c5%bcone-lody-w-sklepach-sanepid-ostrzega-przed-gro%c5%banym-produktem/ar-AAPsonP?ocid=msedgdhp
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Śmiertelnie niebezpieczny... ŻEL 

ANTYBAKTERYJNY 
 

Żel antybakteryjny, który stał się stałym elementem naszej codzienności, odkąd żyjemy w czasie pandemii 

Covid-19 - może być śmiertelnie niebezpieczny. Warto wiedzieć, na co należy szczególnie mocno uważać. 

Żel antybakteryjny, który wciąż pozostaje koniecznym wyposażeniem każdej torebki i każdego plecaka, może 

powodować nawet ślepotę i śpiączkę. Wszystko przez jeden, niebezpieczny składnik. 

Zobacz także: Nowa pandemia? Ekspert ujawnia prognozy 

JAK ODRÓŻNIĆ COVID OD GRYPY? Decydują dwa objawy 

Świadomość zagrożenia to już połowa sukcesu! Kiedy wiemy, na co powinniśmy uważać, łatwiej jest się nam uchronić 

od nieszczęścia. Niepozorny żel antybakteryjny może być nawet śmiertelnie niebezpieczny, jeśli źle się go zastosuje. 

Żel antybakteryjny bardzo często ma w sobie metanol. To właśnie przed nim ostrzega użytkowników amerykańska 

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Na naszym rynku również znajdują się produkty tego rodzaju. 

Przypadkowe lub celowe spożycie takiego środka odkażającego (np. przez nieświadome zagrożenia dzieci) może 

spowodować ślepotę, śpiączkę lub nawet śmierć. FDA opublikowało się listę produktów na amerykańskim rynku, 

których stosowanie odradza. 

Metanol z żelu antybakteryjnego jest niebezpieczny również w sytuacji, kiedy odkazimy ręce, a potem nieświadomie 

włożymy je do ust — tak dzieje się często właśnie w przypadku najmłodszych. Niestety, metanol jest groźny również, 

kiedy żel antybakteryjny z nim w składzie, stosujemy według zaleceń na opakowaniu. Wchłania się bowiem przez 

skórę. Jeśli po użyciu żelu antybakteryjnego zauważymy u siebie: nudności, zawrotów głowy i problemy z widzeniem — 

powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza. 

Zobacz także: Rozgrzewający, jesienny żurek może ZABIĆ. Uwaga na JAD KIEŁBASIANY 

Jackowski ujrzał taki dramat, że sam się boi mówić 

Śmiertelnie niebezpieczny... ŻEL ANTYBAKTERYJNY (msn.com)

 
 

https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Idzie-nowa-pandemia-Ekspert-beda-zakazenia-zaszczepionych-10-10-2021
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/JAK-ODROZNIC-COVID-OD-GRYPY-Decyduja-dwa-objawy-12-10-2021
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Rozgrzewajacy-jesienny-zurek-moze-ZABIC.-Uwaga-na-JAD-KIELBASIANY-09-10-2021
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Krzysztof-Jackowski-ujrzal-taki-dramat-ze-sam-sie-boi-mowic-11-10-2021
https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/%C5%9Bmiertelnie-niebezpieczny-%C5%BCel-antybakteryjny/ar-AAPqBWW?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/%C5%9Bmiertelnie-niebezpieczny-%C5%BCel-antybakteryjny/ar-AAPqBWW?ocid=msedgdhp&pc=U531


motogpsroutes.com Ten most znajduje się w Górnej Hunzie w północnym Pakistanie, w odległym i skalistym regionie, górującym nad 

jeziorem Borit z prawdziwie dzikimi wodami. Deski tworzące kładkę mostu są nie tylko znacznie od siebie oddalone, ale i uklecone 
naprędce – co można także powiedzieć o linach będących podporą przechodnia. Pobudzający zastrzyk adrenaliny powoduje, że każdy 
chce przez niego przejść! Mimo to, turyści nadal z niego korzystają, ignorując zagrożenie życia, jakiego się podejmują. - Bing images 

earthtripper.com  Langkawi Sky Bridge w Malezji jest pięknym mostem o długości 410 stóp i wysokości 2170 stóp nad poziomem morza. 

Przy jego realizacji pracowało około 100 osób. To przerażająca przeprawa, która niezmiennie przyciąga turystów jak muchy. Znajduje się 

on wysoko na szczycie Gunung Mat Cincang, który jest drugą co do wysokości górą na Langkawi. - Bing images 
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structurae.net 
Ten most w Norwegii wydaje się być wynikiem fantazji grafika w Photoshopie. Choć może wyglądać jak zabawny most-rollercoaster, to o 
Storseisundet można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest rozrywką dla dzieci. Jego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
most do nikąd. Jego ostre zakręty i strome spady to wyzwanie tylko dla odważnych. Sama jazda tutaj może podnieść ciśnienie, ale to 
dopiero przedsmak emocji. Obszar ten słynie również z huraganów i niebezpiecznych deszczy oraz ogromnych fal morskich, które co jakiś 
czas zalewają most. - Bing images 
 

travel.sygic.com 
Ten most, położony w Florida Keys, to naprawdę długi most. Łączy on Knight\’s Key z Little Duck Key i tworzy rozległą sieć mostów przez wody, które zdają się nie mieć 
końca. Jest malowniczy, ale też dosłownie zapierający dech w piersiach. Lazurowa otaczająca go woda oceanu powoduje, że wspomnienie z przejażdżki pozostanie w naszej 
pamięci na długo. Oryginalna struktura jednego z nich pochodzi z 1912 roku i jest obecnie zarezerwowana dla rowerzystów i pieszych. Nowszy most jest bezpieczniejszy, 
ale, niestety, nie zupełnie pozbawiony ryzyka. - Bing images 



  

Boliwia - The North Yungas Road, fot. www.gravitybolivia.com

 

http://www.gravitybolivia.com/
http://www.gravitybolivia.com/


 
BASE Jumping - Pochodzi od słów Building (budynek), Antenna (antena), Span (przęsło), Earth (ziemia). Jest to rodzaj sportu 

ekstremalnego, polegającego na wykonywaniu skoków spadochronowych z urwisk, mostów czy klifów. Nic dziwnego, że ta 
dyscyplina zajmuje 1 miejsce w rankingu. Liczba ofiar szacuje się na 370 rocznie na 30,000 uczestników. Lecz miłośników tego 
sportu nie jest w stanie to zniechęcić. https://blaber.pl/wp-content/uploads/2016/06/base-jumping-e1466362747559.jpg  

                                                                          
35 zdjęć zabawnych zdjęć z wakacji  35 zdjęć zabawnych zdjęć z wakacji | Megazinos

 

https://blaber.pl/wp-content/uploads/2016/06/base-jumping-e1466362747559.jpg
https://www.megazinos.com/worldwide/vacpho-ta-po
https://www.megazinos.com/worldwide/vacpho-ta-po


 
AR-301189993.jpg (799×600) (newscyclecloud.com) 

   
1494487936358.jpg (854×640) (zjj-cts.com) 

https://121-jgweb.newscyclecloud.com/storyimage/JG/20210118/ARTICLE/301189993/AR/0/AR-301189993.jpg
http://www.zjj-cts.com/upload/2017/05/1494487936358.jpg


  Ten most 
znajduje się w Górnej Hunzie w północnym Pakistanie, w odległym i skalistym regionie, górującym nad jeziorem Borit z prawdziwie dzikimi wodami. Deski 
tworzące kładkę mostu są nie tylko znacznie od siebie oddalone, ale i uklecone naprędce – co można także powiedzieć o linach będących podporą przechodnia. 
Pobudzający zastrzyk adrenaliny powoduje, że każdy chce przez niego przejść! Mimo to, turyści nadal z niego korzystają, ignorując zagrożenie życia, jakiego się 
podejmują. - Bing images 

                                  

7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie - Dla Ciekawskich (dla-ciekawskich.pl) 

https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie


 

Najdłuższy i 

najwyżej położony szklany most na świecie znajduje się w południowych Chinach. Został on otwarty dla turystów w sierpniu 2016 roku. Szklany 

chodnik o długości 100 metrów został zbudowany wzdłuż krawędzi szczytu. Jeśli ośmielisz się na niego wejść, możesz podziwiać panoramiczny widok 

na Wielki Kanion Zhangjiajie. Jeżeli masz lęk wysokości i słabe serce, wybierz inne miejsce na wycieczkę. 7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie - 
Dla Ciekawskich (dla-ciekawskich.pl)

 

Aiguille du Midi to jeden ze szczytów we francuskich alpach,                      
którego wysokość wynosi prawie 3,9 tysięcy metrów n.p.m.                       
Poniżej wierzchołka znajduje się górna stacja kolejki prowadzącej na 
szczyt. Obok niej znajduje się most, z którego turyści mogą podziwiać 
widok na Alpy francuskie, włoskie i szwajcarskie. Most jest krótki, lecz 
stanowi duże wyzwanie dla osób mających lęk wysokości.                                  
W pogodny dzień można dostrzec Matterhorn.                                                                            
7 najniebezpieczniejszych mostów na świecie - Dla Ciekawskich (dla-
ciekawskich.pl) 

https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie?page=4
https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie?page=4
https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie?page=4
https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie?page=2
https://www.dla-ciekawskich.pl/a292/7-najniebezpieczniejszych-mostow-na-swiecie?page=2


   

Niebezpieczne wyprawy Apostołów - wskrzeszenie królewskiego syna  
- https://youtu.be/Qe1P8_VIE7g   
 
 

  

Laguna - Bing images 

 

https://youtu.be/Qe1P8_VIE7g
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qeiAGPdc&id=5E17D8CBEAE5ACE84BE7565B893C42E838C48138&thid=OIP.qeiAGPdc72PgmCjnnTjWnAHaE8&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.machupicchupacotes.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2Fpacote-laguna-humantay-1d.jpg&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.a9e88018f75cef63e09828e79d38d69c%3Frik%3DOIHEOOhCPIlbVg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=1667&expw=2500&q=Laguna&simid=608026021889268369&form=IRPRST&ck=2347FE0CFCFAB088BE03F1BBC721FCB1&selectedindex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11


  

1200px-Laguna_Parón_01.jpg (1200×800) (wikimedia.org) 

  

ekstremalna podróż - Bing images      

#MOTOMAG: Ekstremalna podróż - #stylemagpl 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Laguna_Par%C3%B3n_01.jpg/1200px-Laguna_Par%C3%B3n_01.jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oc18Ne4X&id=CF207C9B037504AC8F4730C7CF976017C149CC5C&thid=OIP.oc18Ne4XZidKAkOSGv_powHaEJ&mediaurl=https%3A%2F%2Fstylemag.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FZrzut-ekranu-2020-04-26-o-18.54.00.png&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.a1cd7c35ee1766274a0243921affe9a3%3Frik%3DXMxJwRdgl8%252fHMA%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=708&expw=1266&q=ekstremalna+podr%c3%b3%c5%bc&simid=608003142606332638&form=IRPRST&ck=3FFA009CEF5C1018DB216C4BD8B62CF9&selectedindex=2&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11
https://stylemag.pl/2020/04/26/motomag-wymarzona-podroz/


  ekstremalna podróż - Bing images  

  
ekstremalna podróż - Bing images 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VuXPSChA&id=D1C315F8FE7F75F76F246D608D8F67B7D49E0BA1&thid=OIP.VuXPSChAVOiOI7M5iIIqfwHaLE&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.56e5cf48284054e88e23b33988822a7f%3Frik%3DoQue1Ldnj41gbQ%26riu%3Dhttp%253a%252f%252fbi.gazeta.pl%252fim%252faf%252fa2%252fbf%252fz12559023Q%252cSporty-ekstremalne--B-A-S-E----fot--Shutterstock.jpg%26ehk%3DC%252b68dCpuX4FxB0e5%252bqAttODa3Ox7Sr%252bVKP12HPEpqts%253d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=620&expw=415&q=ekstremalna+podr%c3%b3%c5%bc&simid=608049549726274979&form=IRPRST&ck=8E9DBB123E742A253AE3FA88D8E2ABE3&selectedindex=33&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9XAVwFMd&id=E707FEB486A57145B853817B53E2923A66EAB059&thid=OIP.9XAVwFMdGnrc-vKmQ13V6wHaE7&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.f57015c0531d1a7adcfaf2a6435dd5eb%3Frik%3DWbDqZjqS4lN7gQ%26riu%3Dhttp%253a%252f%252fczasnachiny.pl%252fwp-content%252fuploads%252f2020%252f11%252fordovician.jpg%26ehk%3DJU%252btoy7%252bUf9SoHqaisa%252fERfKm75gbXJp3dzMX6C1UkI%253d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=506&expw=760&q=ekstremalna+podr%c3%b3%c5%bc&simid=607993178287782181&form=IRPRST&ck=386998CAA0A7C42D465ED9769AF6DA6C&selectedindex=35&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11


   

 

ekstremalna podróż - Bing images 

801df184b4d3974e8d45ba225c7ca020.png (650×801) (pinimg.com)  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rBJCA5c7&id=325E22DE9ADEE3314D56CA78C884F498380E9F01&thid=OIP.rBJCA5c7JBNq-XLIViCLcwHaJI&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F80%2F1d%2Ff1%2F801df184b4d3974e8d45ba225c7ca020.png&exph=801&expw=650&q=ekstremalna+podr%c3%b3%c5%bc&simid=608013716820618676&form=IRPRST&ck=1E94DD6E65F0F59914C44B367F027FD6&selectedindex=36&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.ac124203973b24136af972c856208b73%3Frik%3DAZ8OOJj0hMh4yg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0
https://i.pinimg.com/originals/80/1d/f1/801df184b4d3974e8d45ba225c7ca020.png


 

 
ekstremalna podróż - Bing images   

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=G6LjCz9h&id=E43969FCBEF6D1861311A156787AC663766ACD77&thid=OIP.G6LjCz9hQHVM0uNK2bbAjAHaEx&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.momondo.pl%2Fdiscover%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F246%2F2016%2F09%2F23a2a714-8f8b-334e-9fe0-0058dbacfe06.jpg&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.1ba2e30b3f6140754cd2e34ad9b6c08c%3Frik%3Dd81qdmPGenhWoQ%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=450&expw=698&q=ekstremalna+podr%c3%b3%c5%bc&simid=608012737566046688&form=IRPRST&ck=D5853DEE3106D3BB4E488D626FA62D0D&selectedindex=362&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=0&sim=11

