
 

 

 

 

Ludożerca!!!!!!: 
Rozmowy 
Najtrudniejsze - 
Zwiefka vs. 
Talar - Śmierć 
mózgu - 
https://youtu.be/AT7mk5DgE84 

 

Czytaj też poprzednie Wiadomości: 

- archiwum.php  

-  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2021-12-05.pdf 

 

 

[PILNE] Rząd przywraca 

bezprawny lockdown i ogłasza 

nielegalną segregację sanitarną!  
https://youtu.be/rfhLLruwQ9Q 

 
 Kim jest Rafał Piech? Prezydent Siemianowic 
Śląskich powierzył miasto Maryi | naTemat.pl  
„Lepszego prezydenta nigdy nie było", "Bardzo 
liczymy na pana", "Jeszcze nikt nie zrobił tyle dla 
Siemianowic, ile pan. Innego Prezydenta nie 
chcemy". To nie laurka dla prezydenta miasta, 
choć tak może to wyglądać. Rafał Piech to swoisty 
fenomen. Rządzi w mieście, w którym razem 
pracują wszyscy, i PiS, i PO, i SLD. W Polsce 
najbardziej znany z tego, że powierzył swoje 
miasto Maryi. 

https://gloria.tv/post/XimZh3hde1GA4Ef4dMKM4ddTE 

https://gloria.tv/post/MtjryV2HZ4Yu4AdU3pMMXtT1p 

https://polskajestjedna.com.pl/podpisz-apel/ 

 

 

https://youtu.be/AT7mk5DgE84
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2021-12-05.pdf
https://youtu.be/rfhLLruwQ9Q
https://natemat.pl/245915,kim-jest-rafal-piech-prezydent-siemianowic-slaskich-powierzyl-miasto-maryi
https://natemat.pl/245915,kim-jest-rafal-piech-prezydent-siemianowic-slaskich-powierzyl-miasto-maryi
https://gloria.tv/post/XimZh3hde1GA4Ef4dMKM4ddTE
https://gloria.tv/post/MtjryV2HZ4Yu4AdU3pMMXtT1p
https://polskajestjedna.com.pl/podpisz-apel/


Rok 1984. Totalitaryzm 2.0. Uzyskaj bezpłatny 
dostęp do filmu, który obnaża plany globalistów 

 

 

Paszporty covidowe, zamykanie szkół i firm, przymus szczepień, segregacja sanitarna, inwigilacja, 

wszechobecne rządy big tech i big pharma – czy ulegając takiej wizji świata, by móc „normalnie” żyć, 

stajemy się nowymi niewolnikami? Dokąd doprowadzi nas stawianie pozornego bezpieczeństwa ponad 

wolność i bezmyślne słuchanie wszystkiego, co mówią media? Czy wizja George’a Orwella zawarta w 

książce Rok 1984 właśnie spełnia się na naszych oczach? Odpowiedzi na te pytania poszukują twórcy 

filmu Rok 1984. Totalitaryzm 2.0. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do tej produkcji, wystarczy kliknąć tutaj.  
 
W książce Rok 1984 George Orwell wiele miejsca poświęcił funkcjonowaniu Ministerstwa Prawdy. Ten 

pozornie fikcyjny resort zajmował się tworzeniem propagandowych materiałów informacyjnych i rozrywki 

po to, by sterować społeczeństwem i kreować w ludzkich umysłach oczekiwaną wizję świata. 

Niestety dziś wszystkie te mechanizmy, które zaobserwował Orwell w kontakcie z komunistami – choć za 

sprawą innych mocodawców – coraz wyraźniej funkcjonują w świecie współczesnym. 
 

KLIKNIJ TUTAJ I UZYSKAJ BEZPŁATNY DOSTĘP DO FILMU, KTÓRY OBNAŻA PLANY GLOBALISTÓW 
 
Obecnie media nie przekazują nam już informacji, a są jedynie potężnym narzędziem propagandowym. 

Widzimy zamysł, by pozbawić nas jakiegokolwiek krytycznego myślenia. Ludzie stracili potrzebę walki o 

wolność, bo ta została zamieniona na iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Dopóki jednak wciąż są osoby, 

które przeciwstawiają się złu, dopóty jest nadzieja. Mamy przecież prawo do normalnego życia, mamy 

prawo do własności, mamy prawo do wolności i nikt nie ma prawa nam tego odebrać. Dlatego zespół 

PCh24.tv właśnie zrealizował film Rok 1984. Totalitaryzm 2.0, który, miejmy nadzieję,  wybudzi nasze 

społeczeństwo z letargu pozornego bezpieczeństwa. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do tego dokumentu, 

wystarczy kliknąć w ten link .  Pamiętaj: To już ostatni dzwonek, by zbuntować się przeciwko polityce globalistów… 

https://pch24.pl/rok-1984-totalitaryzm-2-0-uzyskaj-bezplatny-dostep-do-filmu-ktory-obnaza-plany-globalistow/ 

 

https://pch24.tv/premiera-1984/?ka=008369
https://pch24.tv/premiera-1984/?ka=008369
https://pch24.tv/premiera-1984/?ka=008369
https://pch24.tv/premiera-1984/?ka=008369
https://pch24.tv/premiera-1984/?ka=008369
https://pch24.pl/rok-1984-totalitaryzm-2-0-uzyskaj-bezplatny-dostep-do-filmu-ktory-obnaza-plany-globalistow/


Żadnych lockdownów! Dołącz do akcji, PILNIE 
podpisz petycję i wyraź swój sprzeciw wobec 
obostrzeń 

 
Rząd, ministerstwo zdrowia, Rada Medyczna, a wraz z nimi przychylne i usłużne media straszą Polaków 

nadchodzącą czwartą falą, a co gorsza – grożą wprowadzeniem następnych lockdownów. W internecie 

pojawiła się specjalna petycja, której sygnatariusze sprzeciwiają się wprowadzaniu nowych 

obostrzeń. Można ją podpisać, klikając w ten link! 
 
Nadchodząca czwarta fala koronawirusa to straszak, którego próbują używać rządzący, politycy różnych opcji oraz 

wspierające ich media. Grożą oni Polakom, szczególnie tym z regionów, które w większości nie zdecydowały się 

przyjąć szczepionki, że w ich miejscach zamieszkania może zostać wprowadzony lockdown. Niestety w ostatnim 

czasie słowa te coraz częściej pojawiają się w mediach, a z tego powodu wielu Polaków odczuwa zagrożenie i 

psychiczny dyskomfort, że po raz kolejny może zostać zamknięta ich działalność, możliwość zarabiania pieniędzy, a 

dzieci ponownie będą zmuszone do nauki zdalnej, co nie tylko pogorszy jakość ich edukacji, ale również jeszcze 

bardziej zniszczy relacje międzyludzkie – czytamy na stronie petycji. 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                                                                                                                                                                                             
. 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
https://zadnychlockdownow.pl/?ka=060121
https://pch24.pl/zadnych-lockdownow-dolacz-do-akcji-pilnie-podpisz-petycje-i-wyraz-swoj-sprzeciw-wobec-obostrzen/
https://pch24.pl/zadnych-lockdownow-dolacz-do-akcji-pilnie-podpisz-petycje-i-wyraz-swoj-sprzeciw-wobec-obostrzen/
https://pch24.pl/zadnych-lockdownow-dolacz-do-akcji-pilnie-podpisz-petycje-i-wyraz-swoj-sprzeciw-wobec-obostrzen/


 
Czym spryskiwany jest świat? « Wolne Media Pierwszy dokumentalny, pełnometrażowy film obalający teorie spiskowe 

dotyczące smug chemicznych. Geoinżynieria stratosfery przeprowadzana jest nielegalnie od wielu lat, ale od 3 lat odbywa się dzień 
w dzień na całym świecie. Teraz, gdy prawda wychodzi na światło dzienne ci co to rozpoczęli szykują ustawy, które mają ten 
program zalegalizować...   Video -  https://youtu.be/A6o8TGQ5s4A    

CHEMTRAILS - Czym spryskiwany jest świat? [Napisy PL] .  NWO - Trują nas z nieba - CHEMTRAILS   

Czym jest spryskiwany świat? What in the world are they spraying? 1_7 PL 

SMUGI CHEMICZNE - NEVADA CITY BĘDZIE PIERWSZYM MIASTEM NA ŚWIECIE KTÓRE WYMUSI STREFE 
WOLNĄ OD CHEMTRAILS. - Globalna Świadomość - portal wiedzy alternatywnej 

To byłaby ogromna zmiana! Foto: - / 123RF  Przywykliśmy do tego, że stojąc przy kasie 
w supermarkecie często słyszymy "i jeszcze papierosy", po czym miłośnik puszczania dymka wymienia markę i dodaje, że chciałby zwykłe, bądź cienkie, czy 
mentolowe. Jeśli naukowcom uda się przepchnąć ten pomysł, palacze będą się musieli pożegnać z wygodnym kupowaniem wyrobów tytoniowych. Pierwsze kraje i 

miasta już zakazują ich sprzedaży.  Australia: Papierosów nie będzie już można kupić w zwykłym sklepie? (fakt.pl)

 

Czym Spryskiwany Jest Świat 

- ????????? 
https://youtu.be/cxM2MQShOoE 

https://wolnemedia.net/czym-spryskiwany-jest-swiat/
https://youtu.be/A6o8TGQ5s4A
http://www.cda.pl/video/5740078e
https://www.youtube.com/watch?v=VUmVe5njQuo
https://www.youtube.com/watch?v=GiKmpjeQRDs
https://globalna.info/2021/03/03/smugi-chemiczne-nevada-city-bedzie-pierwszym-miastem-na-swiecie-ktore-wymusi-strefe-wolna-od-chemtrails/
https://globalna.info/2021/03/03/smugi-chemiczne-nevada-city-bedzie-pierwszym-miastem-na-swiecie-ktore-wymusi-strefe-wolna-od-chemtrails/
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/australia-papierosow-nie-bedzie-juz-mozna-kupic-w-zwyklym-sklepie/67dh2vk
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/australia-papierosow-nie-bedzie-juz-mozna-kupic-w-zwyklym-sklepie/67dh2vk
https://youtu.be/cxM2MQShOoE


  
22 25 71 145 - GIS informuje poprzez niego o objęciu kwarantanną w związku z COVID-19. 
Jest zatem bardzo ważne, by odebrać połączenie. W przeciwnym wypadku będziemy mieli 
do czynienia z policją. Policjanci nadal sprawdzają osoby przebywające na kwarantannie 
"pod kątem jej prawidłowego przestrzegania". Jeśli odbierzemy ten numer, możemy później 
sami potwierdzać odbywanie kwarantanny za pomocą rządowej aplikacji Kwarantanna 
domowa. - https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/numer-222571145-dzwoni-do-ciebie-odbierz-bo-zjawi-sie-policja/3sp78kf 

 

 

F Pytania o #COVID19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny kieruj na infolinię: 22 25 00 115.oto: 

Terelyuk / Shutterstock

 

Główny Inspektor 

Sanitarny ostrzega przed 

fałszywymi SMS-ami od 

nadawcy Kwarantanna. Jest to 

próba wyłudzenia danych 

osobowych. Prosimy nie 

otwierać linku wskazanego w 

wiadomości. Inspekcja 

sanitarna nigdy nie wysyłała, 

ani nie wysyła wiadomości z 

przekierowaniem do stron. 

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/numer-222571145-dzwoni-do-ciebie-odbierz-bo-zjawi-sie-policja/3sp78kf
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


Brodata Maryja i homoseksualna Święta Rodzina. 
Unijny ambasador LGBTQ na skandalicznej okładce 
niemieckiego magazynu 

Riccardo Simonetti / autor: screenshot YouTube/Facebook . https://wpolityce.pl/swiat/576811-ambasador-lgbtq-jako-brodata-maryja-na-okladce-magazynu 

(fot. Jeremy Moeller/Getty Images; Instagram/Riccardo Simonetti) https://www.tvp.info/57291924/brodata-maryja-na-teczowej-okladce-magazynu-queer-to-
ambasador-ds-lgbt-w-unii-europejskiej-riccardo-simonetti-internauci-oburzeni 

 

https://wpolityce.pl/swiat/576811-ambasador-lgbtq-jako-brodata-maryja-na-okladce-magazynu
https://www.tvp.info/57291924/brodata-maryja-na-teczowej-okladce-magazynu-queer-to-ambasador-ds-lgbt-w-unii-europejskiej-riccardo-simonetti-internauci-oburzeni
https://www.tvp.info/57291924/brodata-maryja-na-teczowej-okladce-magazynu-queer-to-ambasador-ds-lgbt-w-unii-europejskiej-riccardo-simonetti-internauci-oburzeni


W neapolitańskiej szopce Trzej Królowie trzymają w 
rękach przepustkę COVID-19. 
 

 
Trzej królowie z paszportami covidowymi/fot. Tt/oggieunaltrogiorno . https://kontrrewolucja.net/wiadomosci/szopka-

bozonarodzeniowa-w-neapolu-bedzie-promowala-segregacje-sanitarna-trzej-krolowie-beda-niesli-paszporty-covidowe-foto 
 
 
 

szopka szczepienia / flickr.com, twitter . https://medianarodowe.com/2021/10/18/trzej-krolowie-z-paszportem-covidowym-kontrowersyjna-szopka-w-neapolu/

 

 

https://kontrrewolucja.net/wiadomosci/szopka-bozonarodzeniowa-w-neapolu-bedzie-promowala-segregacje-sanitarna-trzej-krolowie-beda-niesli-paszporty-covidowe-foto
https://kontrrewolucja.net/wiadomosci/szopka-bozonarodzeniowa-w-neapolu-bedzie-promowala-segregacje-sanitarna-trzej-krolowie-beda-niesli-paszporty-covidowe-foto
https://medianarodowe.com/2021/10/18/trzej-krolowie-z-paszportem-covidowym-kontrowersyjna-szopka-w-neapolu/
https://medianarodowe.com/2021/10/18/trzej-krolowie-z-paszportem-covidowym-kontrowersyjna-szopka-w-neapolu/


 

Jarmark bożonarodzeniowy tylko dla 
czarnoskórych! Mieszkańcy Paryża skarżą się 

na dyskryminację 
Na jarmarku można było kupić produkty „projektantów z Afryki i pochodzące z Afryki”: żywność, alkohol, wyroby gotowe, książki, kosmetyki – 
informuje Je Consomme Noir. 

Wielu paryżan wyraziło w mediach społecznościowych sprzeciw wobec ograniczania miejsc wystawowych na jarmarku ze względu na kolor skóry 
wystawców. 

„Nie bawimy się w politykę, chcemy wysłać pozytywną wiadomość, robiąc coś dla naszej społeczności” 

- wyjaśnia działacz organizacji, który dodał, że otrzymał pozytywne opinie od klientów „wszystkich ras”. Dodaje jednak, że „spodziewał się tego 
rodzaju krytyki”. 

To był pierwszy jarmark zorganizowanym 
przez stowarzyszenie utworzone w czerwcu 
2020 roku w celu „pomocy 
przedsiębiorstwom (czarnoskórej) 
społeczności, by poprawić jej sposób 
komunikowania”. 
Organizacja przygotowuje również warsztaty i kursy oraz promuje w sieciach społecznościowych firmy prowadzone przez czarnoskórych właścicieli. 
Jej stronę na Instagramie śledzi blisko 60 tys. osób. 

Prawnik Michael Amado, specjalista od prawa handlowego, powiedział w rozmowie z dziennikiem „Le Figaro”: „Podobnie jak na jarmarku 
bożonarodzeniowym w Alzacji, Prowansji czy Indiach Zachodnich, nic nie stoi na przeszkodzie, aby handlowcy organizowali się wokół tematu, 
niezależnie od tego, czy jest to bycie murzynem, Afrykańczykiem czy potomkiem Afrykańczyków”. Ważne, aby klienci, niezależnie od ich rasy, 

mieli wstęp na targi. https://niezalezna.pl/421680-jarmark-bozonarodzeniowy-tylko-dla-czarnoskorych-mieszkancy-paryza-skarza-sie-na-dyskryminacje

 

Komentarz: m. in. Murzynek 

Bambo 08.12.2021 18:16 Dyskryminacja 

rasowa czarnych (czy kolorowych) jest BE, 

wspaniala rzecza natomiast jest rasowa 

dyskryminacja BIALYCH jako bylych 

kolonzatorow i ciemiezycieli czarnego ludu 

... Przoduje w tym BLM z USA, ktora zada 

od "bialasow" aby klekali napotykajac na 

drodze czarnego osobnika (ten obyczaj 

przejely niektore reprezentacje pilkarskie, 

m.in. brytyjska), pokazujac mu w ten 

sposob swoje glebokie uwielbienie !!! To 

nic, ze czarni nie wykazuja ochoty do 

nauki, maja klopoty z matematyka i logika, 

a takze gospodarowaniem zarobiona kasa 

i 70 % osadzonych w USA to wlasnie oni                        

- mają byc wywyzszani i basta .. 

https://niezalezna.pl/421680-jarmark-bozonarodzeniowy-tylko-dla-czarnoskorych-mieszkancy-paryza-skarza-sie-na-dyskryminacje
https://niezalezna.pl/421680-jarmark-bozonarodzeniowy-tylko-dla-czarnoskorych-mieszkancy-paryza-skarza-sie-na-dyskryminacje


Strażacy uratowali kota,  /Polsat News 

 W akcji brały udział m.in. Straż Pożarna, pracownicy MPWiK, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, grupa wolontariuszy, a także przedstawiciele 
Rady Miasta Rzeszowa. Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/podkarpackie/news-rzeszow-akcja-ratowania-kota-

zakonczona-strazacy-uwolnili-zw,nId,5620151#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 

 

W akcji ratunkowej brali udział strażnicy miejscy i krakowscy strażacy.  
https://cowkrakowie.pl/2021/06/ruszyli-na-pomoc-kociakowi-wspolna-akcja-ratunkowa-zdjecia/

 

A CZY TEŻ JEST TAKA TROSKA O 

LUDZI CHORYCH, BEZDOMNYCH? 

https://wydarzenia.interia.pl/podkarpackie/news-rzeszow-akcja-ratowania-kota-zakonczona-strazacy-uwolnili-zw,nId,5620151#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://wydarzenia.interia.pl/podkarpackie/news-rzeszow-akcja-ratowania-kota-zakonczona-strazacy-uwolnili-zw,nId,5620151#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://wydarzenia.interia.pl/podkarpackie/news-rzeszow-akcja-ratowania-kota-zakonczona-strazacy-uwolnili-zw,nId,5620151#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://cowkrakowie.pl/2021/06/ruszyli-na-pomoc-kociakowi-wspolna-akcja-ratunkowa-zdjecia/
https://cowkrakowie.pl/2021/06/ruszyli-na-pomoc-kociakowi-wspolna-akcja-ratunkowa-zdjecia/


  

Mają zburzyć dom choć odebrał go Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-05/panstwo-w-panstwie-musza-zburzyc-swoj-dom-przez-decyzje-urzednikow/    

 

   

  

               Butelka wody za 1,44 zł . Kara za sprzedaż 1 200 zł -                                
https://kielce.tvp.pl/57208634/butelka-wody-feralna-sprzedaz-czy-niewlasciwy-zakup-final-w-sadzie 

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-05/panstwo-w-panstwie-musza-zburzyc-swoj-dom-przez-decyzje-urzednikow/
https://kielce.tvp.pl/57208634/butelka-wody-feralna-sprzedaz-czy-niewlasciwy-zakup-final-w-sadzie


   
Hongkong. Omikron rozprzestrzenił się przez drzwi... https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-06/chiny-omikron-rozprzestrzenil-sie-

miedzy-zaszczepionymi-osobami-ktore-nie-mialy-ze-soba-kontaktu/?ref=aside_najnowsze 

 Dr Martyka:  

https://dorzeczy.pl/opinie/235117/dr-martyka-segregacja-sanitarna-nie-ma-nic-wspolnego-z-
nauka.html            

                                                                

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-06/chiny-omikron-rozprzestrzenil-sie-miedzy-zaszczepionymi-osobami-ktore-nie-mialy-ze-soba-kontaktu/?ref=aside_najnowsze
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-06/chiny-omikron-rozprzestrzenil-sie-miedzy-zaszczepionymi-osobami-ktore-nie-mialy-ze-soba-kontaktu/?ref=aside_najnowsze
https://dorzeczy.pl/opinie/235117/dr-martyka-segregacja-sanitarna-nie-ma-nic-wspolnego-z-nauka.html
https://dorzeczy.pl/opinie/235117/dr-martyka-segregacja-sanitarna-nie-ma-nic-wspolnego-z-nauka.html


Źródło: PAP / M.  Marek 

https://dorzeczy.pl/opinie/235714/mentzen-nie-wyzbywajmy-sie-wolnosci-bez-walki.html
 

PAP Momot Piotr 

Żyła: https://dorzeczy.pl/kraj/235243/zyla-w-autobusie-covidu-nie-ma-a-na-skoczni-jest-absurd.html

 

https://www.pap.pl/
https://dorzeczy.pl/opinie/235714/mentzen-nie-wyzbywajmy-sie-wolnosci-bez-walki.html
https://dorzeczy.pl/opinie/235714/mentzen-nie-wyzbywajmy-sie-wolnosci-bez-walki.html
https://www.pap.pl/
https://dorzeczy.pl/kraj/235243/zyla-w-autobusie-covidu-nie-ma-a-na-skoczni-jest-absurd.html
https://dorzeczy.pl/kraj/235243/zyla-w-autobusie-covidu-nie-ma-a-na-skoczni-jest-absurd.html


 

DR BODNAR WE WŁOSKIM SENACIE! O WALCE Z COVID-19 - https://inres24.pl/dr-bodnar-we-wloskim-parlamencie/  

 

Matka Boska Kuźnicka ratuje od wojny 
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-migranci-i-kuznica-bruzgi/7e6h64x

 

Żołnierze za chwilę wyniosą obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła w 

Kuźnicy. Po procesji obraz pojedzie do okolicznych parafii 

 

https://inres24.pl/dr-bodnar-we-wloskim-parlamencie/
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-migranci-i-kuznica-bruzgi/7e6h64x
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej-migranci-i-kuznica-bruzgi/7e6h64x


Aondo-Akaa: Wzywam Ministra Ziobrę do walki 
z nielegalną aborcją [NASZ WYWIAD] 
    

 
Dr Bawer Aondo-Akaa / Fot. Facebook/ZespolMojaRodzina                                                                                                                                                                                                                                          

O odrzuceniu projektu „Stop aborcji 2021”, walce z nielegalną aborcją i wezwaniu do działania 
Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, w rozmowie z Piotrem Motyką, specjalnie dla Mediów 
Narodowych, mówi przedstawiciel Fundacji Pro - Prawo do życia, dr Bawer Aondo-Akaa.                            

Bardzo dziękuję, że mogą wypowiedzieć się w tej ważnej sprawie jaką jest 
szlachetny, obywatelski projekt ustawy „Stop aborcji” w Anno Domini 2021. Partia 
rządząca Prawo i Sprawiedliwość, wchodząca w narrację pro-life większością 
głosów swoich posłów odrzuciła projekt, ręka w rękę z ludobójczo – aborcyjną 
Koalicją Obywatelską, ruchem Szymona Hołowni, Polskim Stronnictwem Ludowym i 
ideologiczno – genderową Lewicą. .. Trzeba tutaj zadać pytanie, czy w takim razie 
panie i panowie posłowie w większości, chcą żeby dalej, legalnie, w majestacie 
prawa, nie było karalności za nielegalną aborcję? Czy chcą, żeby mordowanie 
nienarodzonych dzieci przez obrzydliwą aborcję było bezkarne? Czy chcą, żeby 
środowisko „Aborcyjnego Dream Teamu”, a raczej „Aborcyjnego Killing Teamu” 
mogło spokojnie sprzedawać pigułki ludobójczo – aborcyjne, wczesnoporonne i 
poronne? Chcą, żeby około trzydzieści tysięcy dzieci nienarodzonych rocznie było 
mordowanych przez te pigułki, na przykład pigułkę „ellaOne”? Katarzyna Uroda z 
genialnej wręcz Fundacji Pro – Prawo do życia, w której mam też zaszczyt działać i 
pracować, nazywa je „diabellaOne”. Dokładnie się z tym zgadzam, ponieważ one 
mogą spowodować zamordowanie dziecka nienarodzonego i szkodzą też zdrowiu 
matki. Kobiety, które stosują te pigułki mają potężne problemy ze zdrowiem.  Prawa 
człowieka, o których wszyscy mówią, wywodzą się z prawa naturalnego, więc 
zadam pytanie retoryczne, po co mi wszystkie inne prawa, na przykład prawo 
własności, nietykalności cielesnej, po co mi windy, dostosowania dla osób z 
niepełnosprawnościami, jakby mnie ktoś zamordował, jak byłbym w okresie 
prenatalnym, jak byłbym dzieckiem nienarodzonym? https://medianarodowe.com/2021/12/06/aondo-akaa-

wzywam-ministra-ziobre-do-walki-z-nielegalna-aborcja-nasz-wywiad/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc

 

https://medianarodowe.com/2021/12/02

/kto-prowadzi-dywersje-wobec-ochrony-

zycia-komentarz-dnia/ 

https://medianarodowe.com/2021/12/06

/fundacja-pro-prawo-do-zycia-skoro-

obrona-dzieci-przed-morderstwem-to-

skrajnosc-co-jest-zatem-normalnoscia/ 

 

https://medianarodowe.com/2021/12/06/aondo-akaa-wzywam-ministra-ziobre-do-walki-z-nielegalna-aborcja-nasz-wywiad/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc
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https://medianarodowe.com/2021/12/06/fundacja-pro-prawo-do-zycia-skoro-obrona-dzieci-przed-morderstwem-to-skrajnosc-co-jest-zatem-normalnoscia/
https://medianarodowe.com/2021/12/06/fundacja-pro-prawo-do-zycia-skoro-obrona-dzieci-przed-morderstwem-to-skrajnosc-co-jest-zatem-normalnoscia/


(fot. Pixabay)

 

Zajęcia w szkole na Syberii odwołano, żeby uczniowie nie zamarzli (Getty Images) 
https://www.o2.pl/informacje/najzimniejsza-szkola-na-swiecie-odwolano-lekcje-by-uczniowie-nie-
zamarzli-6712494085454560a 

Blok (Pixabay)  https://www.o2.pl/biznes/koszmar-rodziny-z-sanoka-przez-pandemie-gniezdza-sie-w-ciasnym-
mieszkaniu-6712440567773888a

 

https://pch24.pl/feministki-lesbijki-

zamordowaly-dziecko-ktore-wczesniej-

nosily-z-soba-w-marszach-aborcyjnych/ 

 

https://www.o2.pl/informacje/najzimniejsza-szkola-na-swiecie-odwolano-lekcje-by-uczniowie-nie-zamarzli-6712494085454560a
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https://www.o2.pl/biznes/koszmar-rodziny-z-sanoka-przez-pandemie-gniezdza-sie-w-ciasnym-mieszkaniu-6712440567773888a
https://www.o2.pl/biznes/koszmar-rodziny-z-sanoka-przez-pandemie-gniezdza-sie-w-ciasnym-mieszkaniu-6712440567773888a
https://www.o2.pl/biznes/koszmar-rodziny-z-sanoka-przez-pandemie-gniezdza-sie-w-ciasnym-mieszkaniu-6712440567773888a
https://pch24.pl/feministki-lesbijki-zamordowaly-dziecko-ktore-wczesniej-nosily-z-soba-w-marszach-aborcyjnych/
https://pch24.pl/feministki-lesbijki-zamordowaly-dziecko-ktore-wczesniej-nosily-z-soba-w-marszach-aborcyjnych/
https://pch24.pl/feministki-lesbijki-zamordowaly-dziecko-ktore-wczesniej-nosily-z-soba-w-marszach-aborcyjnych/


W Zułowie uczczono 154. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego 
http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/367790-w-zulowie-uczczono-154-rocznice-urodzin-jozefa-pilsudskiego

 

Protesty w Brukseli przeciwko paszportom covidowym / Fot. PAP/EPA/Oliver Hoslet. Sfinansowano przez 
Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

 
Można i tak! (Facebook, Simon White) https://www.o2.pl/informacje/na-zdjeciu-widac-cos-bardzo-dziwnego-internauci-rozbawieni-do-lez-6711818129353440a

 

 Debilem być -  https://youtu.be/OS8bEwzZnKg 

 

https://medianarodowe.com/2021/12/05/unijne-standardy-w-

brukseli-policja-walczy-z-demonstrantami-wideo/ 

https://twitter.com/i/status/1467486473649799176 

https://twitter.com/i/status/1467512068333051904 

https://twitter.com/i/status/1467513193757040642 

 

http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/367790-w-zulowie-uczczono-154-rocznice-urodzin-jozefa-pilsudskiego
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https://www.o2.pl/informacje/na-zdjeciu-widac-cos-bardzo-dziwnego-internauci-rozbawieni-do-lez-6711818129353440a
https://www.o2.pl/informacje/na-zdjeciu-widac-cos-bardzo-dziwnego-internauci-rozbawieni-do-lez-6711818129353440a
https://youtu.be/OS8bEwzZnKg
https://medianarodowe.com/2021/12/05/unijne-standardy-w-brukseli-policja-walczy-z-demonstrantami-wideo/
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(YouTube, Noah Tempestarii) -  https://www.o2.pl/kobieta/podpal-go-i-poczekaj-10-min-lisc-laurowy-ma-zaskakujace-wlasciwosci-6712445975096032a

 

W 1971 roku uczestnicy badawczej ekspedycji odkryli 
w opuszczonym tybetańskim klasztorze tabliczki 
gliniane, na których przed wiekami mnisi zapisali 
przepis na napar o niezwykłych właściwościach. 
https://zywienie.abczdrowie.pl/tybetanska-
mikstura-o-odmladzajacych-wlasciwosciach 

SPIS TREŚCI 

 1.Sposób przygotowania tybetańskiej mikstury  

 2.Odmładzający napój 

 
 
Dzięki składnikom picie tej odmładzającej mikstury podniesie naszą odporność, usprawni metabolizm, oczyści organizm z 
toksyn, poprawi funkcjonowanie narządu wzroku i uelastyczni naczynia krwionośne. 
Poza tym ten leczniczy napój zmniejsza ryzyko miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, nadciśnienia, dusznicy bolesnej 
i niektórych nowotworów. Napój pomoże również na dolegliwości układu pokarmowego i problemy z wątrobą, a 
także złagodzi bóle stawów, objawy infekcji dróg oddechowych, kamicy żółciowej czy zapalenia dziąseł.  

  

    

https://www.o2.pl/kobieta/podpal-go-i-poczekaj-10-min-lisc-laurowy-ma-zaskakujace-wlasciwosci-6712445975096032a
https://www.o2.pl/kobieta/podpal-go-i-poczekaj-10-min-lisc-laurowy-ma-zaskakujace-wlasciwosci-6712445975096032a
https://zywienie.abczdrowie.pl/tybetanska-mikstura-o-odmladzajacych-wlasciwosciach
https://zywienie.abczdrowie.pl/tybetanska-mikstura-o-odmladzajacych-wlasciwosciach
https://zywienie.abczdrowie.pl/tybetanska-mikstura-o-odmladzajacych-wlasciwosciach#sposob-przygotowania-tybetanskiej-mikstury
https://zywienie.abczdrowie.pl/tybetanska-mikstura-o-odmladzajacych-wlasciwosciach#odmladzajacy-napoj
https://portal.abczdrowie.pl/jak-wzmocnic-odpornosc
https://portal.abczdrowie.pl/jak-uniknac-miazdzycy
https://portal.abczdrowie.pl/kamica-zolciowa


W Norylsku przez 44 doby nie świeci słońce - https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/norylsk-to-najbardziej-depresyjne-miasto-swiata-slonca-
nie-ma-tygodniami/r1clg7k,3796b4dc

 
 

 
Para adoptowała siedmioro rodzeństwa, po tym, jak ich rodzice zginęli w wypadku - Dobra Strona Internetu (dobrewiadomosci.info)

 

 
Nowo narodzone dzieciaki mają sporo do powiedzenia. Dziewczynki nie traciły czasu, żeby podzielić się swoimi myślami. Musimy przyznać że te bliźniaczki to niezłe gaduły, 
są przeurocze. https://youtu.be/YmJTPbH2dTU  .  https://youtu.be/JZd-EEa_IzI 
 

 
 
 

https://www.onet.pl/styl-zycia/noizz/norylsk-to-najbardziej-depresyjne-miasto-swiata-slonca-nie-ma-tygodniami/r1clg7k,3796b4dc
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https://www.dobrewiadomosci.info/para-adoptowala-siedmioro-rodzenstwa-po-tym-jak-ich-rodzice-zgineli-w-wypadku/
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Katolicy w Turcji mają biskupa  (© 2012 Reimar Gaertner) 
 

Katolicy w Turcji mają biskupa 

Katolicy w Stambule ponownie mają biskupa. Kard. Leonardo Sandri udzielił sakry biskupiej                                                                       
ks. Massimilianowi Palinuro. Ten włoski misjonarz będzie odtąd wikariuszem apostolskim dla Stambułu i 
administratorem apostolskim egzarchatu dla grekokatolików w Turcji. Jego poprzednik, hiszpański biskup 
misyjny Rubén Tierrablanca González zmarł 9 miesięcy temu na Covid-19. W święceniach uczestniczył 
metropolita Cyryl, przedstawiciel prawosławnego patriarchatu Konstantynopola. 

Turcja nie jest dla chrześcijan krajem przyjaznym. Katolicy stanowią zaledwie promil wszystkich 
mieszkańców. Kościół katolicki do dziś nie ma w Turcji osobowości prawnej i dlatego nie może prowadzić 
normalnej działalności religijnej. Pomimo wrogości, a niekiedy i prześladowań, katolicy nadal pozostają tam 
obecni. Azja Mniejsza to bowiem tereny, na których rodził się pierwotny Kościół. 
 
Słowo Boże przenika nawet tych, którzy chcieliby je pokonać czy zdławić, wyciszając głos jego posłańców – 
powiedział w homilii kard. Leonardo Sandri. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przypomniał, że 
nowy biskup Stambułu był dotychczas proboszczem w Trabzon, gdzie w 2006 r. zamordowany został włoski 
kapłan Andrea Santoro. To właśnie jego męczeństwo skłoniło ks. Palinuro do wyjazdu na misję do Turcji. 
https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2021/12/08/14/136351902_F136351902.mp3 
 
„To miejsce, które niektórzy uznali za grób nadziei i zwycięstwo przemocy, stało się źródłem wiary i 
powołania. Kula, która przeszyła najpierw klatkę piersiową, a następnie turecką Biblię księdza Andrei 
Santoro, kapłana fidei donum diecezji rzymskiej, zabitego piętnaście lat temu, nie przerwała życia, ale 
sprawiła, że ono rozkwitło. W homilii na jego pogrzebie kard. Ruini powiedział: jestem wewnętrznie 
przekonany, że w ofierze księdza Andrei są obecne wszystkie elementy składowe chrześcijańskiego 
męczeństwa. Tertulian pisał, że krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Z pewnością możemy być 
wdzięczni Panu, ponieważ to dzięki ofierze ks. Andrei, ty, ks. Massimilianie, usłyszałeś pukanie do drzwi 
twojego serca, wyruszając w drogę, jak Abraham, aby służyć Kościołowi Bożemu w Turcji.“ 

Katolicy w Turcji mają biskupa - Vatican News

 
 

https://media.vaticannews.va/media/audio/s1/2021/12/08/14/136351902_F136351902.mp3
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/katolicy-w-turcji-maja-biskupa.html
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-12/katolicy-w-turcji-maja-biskupa.html


Język śląski potrafi zaskoczyć. Sprawdź, czy rozumiesz 
ślunsko godkę [QUIZ] 

‹ wróć 

 
1. Futermylok to jeden z odpustowych przysmaków, którym jest... 

karmelowy cukierek, piernik, wata cukrowa 
2. Śląskie słowo "nikaj" znaczy tyle co... 

idź stąd, nie wiem, nigdzie 
3. Binder to element stroju. Konkretnie który? 

pasek do spodni, krawat, kamizelka 
4. Na śląsku jednym z dań obiadowych jest karminadel. Co to takiego? 

kotlet mielony, naleśnik, gołąbek 
5. Kopruch to owad, który potrafi uprzykrzyć życie. Mowa o... 

Karaluchu, musze, komarze 
 
6. Kobieta nie zrobi makijażu bez zdrzadła. Co to jest? 

Puder, szminka, lustro, pędzel 
7. Nowe mieszkanie wymaga, by zrobić anwajong. To inaczej... 

wykończenie, remont, parapetówka, przyjęcie, poświęcenie ścian przez księdza 
8. Mamy jeszcze jednego owada. Bardzo pracowitego. Amajz to śląskie określenie... 

Biedronki, pszczoły, mrówki 
9. Żymła to coś, co jada się na przykład na śniadanie. Jest to po prostu... 

Jajecznica, parówka, bułka 
10. Klasyczna śląska zagadka dla "goroli". Co znaczy "W antryju na byfyju stoi szolka tyju"? 

W piwnicy na półce stoi kufel z piwem. 
W przedpokoju na kredensie stoi filiżanka herbaty. 
Na strychu w szafie stoi butelka z winem. 

11. Jak myślisz, co znaczy "gynsi pympek"? 

gęsią skórkę, kołdrę z pierza, stokrotkę 
12. "Przajesz mi?" można przetłumaczyć słowami: 

Grozisz mi?, Powiesz mi?, Kochasz mnie? 
13. Smaczne warzywo, które można jeść na surowo. Oberiba to inaczej... 

Kalarepa, marchew, ogórek 
14. "Kidać się" to inaczej: 

Brudzić się, Bać się, Bawić się 
15. Na koniec jeszcze jeden element ubioru. Czym są fuzekle? 

Okulary, skarpety, rękawice

 
 
ABBA W WERSJI ŚLĄSKIEJ W CKŚ ŚWIĘTOCHŁOWICE - https://youtu.be/NeWewfcfmQc 
Miłość z familoka - czyli piosenki ABBY po slonsku - https://youtu.be/20A54azx4t8 
Frele - Achim FULL (Hello) - Cover po śląsku – EPILOG - https://youtu.be/uUmEtcGyD0E 
Trojoki - A Jo Se Jada - https://youtu.be/C_r0sxgTc7g 
Die Silinger - Slaska Plecionka II - https://youtu.be/sn_SzHyIwIU 
NAJWIĘKSZY MIX SZLAGIER MASZYNY (55 minut) by ARKANO - https://youtu.be/wtB_ARBkiXI 
 
Slaskie szlagiery,biesiadne - https://youtu.be/zufrLG7ogMg 
XII Śląska Gala Biesiadna 2019 - cały koncert - https://youtu.be/9J0FbND-NnM 
XI Śląska Gala Biesiadna 2018 - cały koncert - https://youtu.be/q5ueQ0seOyk 
 
Śląska Gala Biesiadna 2011 cz.2 - koncert cały - https://youtu.be/czqvEuEmjIQ 
IX Śląska Gala Biesiadna 2016 - cały koncert - https://youtu.be/kEi8H_j4EW0

 

https://www.onet.pl/
https://youtu.be/NeWewfcfmQc
https://youtu.be/20A54azx4t8
https://youtu.be/uUmEtcGyD0E
https://youtu.be/C_r0sxgTc7g
https://youtu.be/sn_SzHyIwIU
https://youtu.be/wtB_ARBkiXI
https://youtu.be/zufrLG7ogMg
https://youtu.be/9J0FbND-NnM
https://youtu.be/q5ueQ0seOyk
https://youtu.be/czqvEuEmjIQ
https://youtu.be/kEi8H_j4EW0
https://youtu.be/kEi8H_j4EW0


 

Niebywały bieg. 105-latka poprawiła rekord świata na 100 metrów - Dobre 
Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 
 

 
 

Jeden człowiek i 13-metrowy most. Ten wyczyn zasługuje na film! (dobrewiadomosci.net.pl) 
 
https://youtu.be/xhjSh8iH74U    
 
https://youtu.be/gxEOMp00nNA  
 

 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/55374-niebywaly-bieg-105-latka-poprawila-rekord-swiata-na-100-metrow/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55374-niebywaly-bieg-105-latka-poprawila-rekord-swiata-na-100-metrow/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55112-jeden-czlowiek-i-13-metrowy-most/
https://youtu.be/xhjSh8iH74U
https://youtu.be/gxEOMp00nNA


  
Wódz Indian Hopi, Biały Orzeł, skomentował obecną sytuację na świecie. To ważne 
przesłanie dla nas wszystkich i wskazówka, jak sobie radzić w nowej i trudnej sytuacji.  
„Ten moment, którego doświadcza ludzkość, może być postrzegany jako drzwi lub dziura”. Decyzja o 
wpadnięciu w dziurę lub przejściu przez drzwi należy do Ciebie. Jeśli będziecie konsumować wiadomości 24 
godziny na dobę, z negatywną energią, ciągle zdenerwowani, z pesymizmem, wpadniecie do tej dziury, ale 
jeśli skorzystacie z okazji, aby spojrzeć na siebie, przemyśleć życie i śmierć, zadbać o siebie i innych, wtedy 
przejdziecie przez portal. Zadbaj o swój dom, zadbaj o swoje ciało. Połączcie się z waszym duchowym 
domem. Kiedy troszczysz się o siebie, troszczysz się jednocześnie o wszystkich. 
Nie lekceważcie duchowego wymiaru tego kryzysu. Przyjmijcie perspektywę orła, który widzi wszystko z 
góry, z szerszym spojrzeniem. W tym kryzysie jest kwestia społeczna, ale także duchowa. Te dwie kwestie 
idą w parze. Bez wymiaru społecznego popadamy w fanatyzm. Bez wymiaru duchowego popadamy w 
pesymizm i daremność. Czy jesteście gotowi stawić czoła temu kryzysowi? 

Weźcie do ręki swoją skrzynkę z narzędziami i użyjcie wszystkich narzędzi, które macie do dyspozycji. 
Uczcie się odporności na przykładzie ludów indiańskich i afrykańskich: byliśmy i jesteśmy eksterminowani, 
ale nigdy nie przestaliśmy śpiewać, tańczyć, rozpalać ognia i się radować. Nie czujcie się winni, mając 
poczucie szczęścia w tych niespokojnych czasach. Bycie smutnym lub złym wcale nie pomaga. Najlepszy 
opór to opór poprzez radość! Masz prawo być silny i pozytywny. I nie ma innego sposobu, aby to zrobić, niż 
zachować piękną, szczęśliwą, jasną postawę. Nie ma to nic wspólnego z alienacją (nieznajomością świata). 
Jest to strategia oporu. Kiedy przekraczamy próg, zyskujemy nowy światopogląd, ponieważ zmierzyliśmy 
się z naszymi lękami i trudnościami. Wszystko, co możesz teraz zrobić, to: 

 poczuj ukojenie podczas  burzy 
 zachowaj spokój i módl się codziennie 

 codziennie obcuj z sacrum. 

 okaż opór poprzez sztukę, radość, zaufanie i miłość. 

Wódz Indian Hopi skomentował obecną sytuację. Ważne przesłanie dla ludzkości... (dobrewiadomosci.net.pl)

 
 

https://dobrewiadomosci.net.pl/55898-wodz-indian-hopi-przekazal-przeslanie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55898-wodz-indian-hopi-przekazal-przeslanie/


                                                             
Devil’s Bath, czyli geotermalne „Diabelskie jezioro”, w rezerwacie obok miasta Rotorua w północnej części 
wyspy ma kilkuset lat i wysoką aktywność geotermalną. Jego seledynowa barwa jest zasługą składu – 
jezioro pełne jest siarki i minerałów wulkanicznych. Dla postronnego obserwatora „Diabelskie Jezioro” 
wydaje się „żywe” i wciąż w ruchu – paruje, wrze, czasem nawet wybucha i pieni się przy brzegu, a jego 
temperatura sięga do 200 stopni C. I choć akwen znalazł się na liście „200 najbardziej surrealistycznych 
miejsc na świecie” musimy ostrzec – w jego rejonie pachnie… diabelsko!                                                                                   
6 najpiękniejszych jezior na świecie. Uważaj na Diabelskie Jezioro! (dobrewiadomosci.net.pl) 
 

 
"Zakochane sosny" i "sosna bezgranicznej miłości..." Poznajcie najbardziej rozkochane drzewa w Polsce! - Dobre 
Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

 
 

https://dobrewiadomosci.net.pl/55097-6-najpiekniejszych-jezior-na-swiecie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/52407-zakochane-sosny-i-sosna-bezgranicznej-milosci-poznajcie-najbardziej-rozkochane-drzewa-w-polsce/
https://dobrewiadomosci.net.pl/52407-zakochane-sosny-i-sosna-bezgranicznej-milosci-poznajcie-najbardziej-rozkochane-drzewa-w-polsce/
https://dobrewiadomosci.net.pl/52407-zakochane-sosny-i-sosna-bezgranicznej-milosci-poznajcie-najbardziej-rozkochane-drzewa-w-polsce/


Dzięki akcji salonu fryzjerskiego kobieta w bezdomnym rozpoznaje brata - Dobre 
Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 
 

                                     
Tuńczyk - najbardziej uroczy pies na świecie � - Dobre Wiadomości 
(dobrewiadomosci.net.pl)

 
 

https://dobrewiadomosci.net.pl/46714-w-bezdomnym-rozpoznaje-brata/
https://dobrewiadomosci.net.pl/46714-w-bezdomnym-rozpoznaje-brata/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10428-tunczyk-najbardziej-uroczy-pies-na-swiecie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10428-tunczyk-najbardziej-uroczy-pies-na-swiecie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10428-tunczyk-najbardziej-uroczy-pies-na-swiecie/


 

 
 

 

 

 
 

https://youtu.be/18li0andhmU . https://youtu.be/_hqV3Dm0HPA . https://youtu.be/uFOqN6saP60 
 
https://youtu.be/a0yO7Sy9IcY . https://youtu.be/LLBYBI6Cqk4 . https://youtu.be/hKk3QPxzQCE

 
 

6-oktawowa skala 

głosu i działalność 

charytatywna.  

Za co kochać go 

bardziej? [wideo] 

https://youtu.be/JEz1qGS0T1Q 

 

Dimash - ARNAU: 

Kinetic Voice | Full 

Concert 
https://youtu.be/hKk3QPxzQCE 

https://youtu.be/MKf3z66QiIk 

https://youtu.be/w-RvU7jhMJ0 

  

  

 

 
Dimash - AVE MARIA  

| Новая Волна 2021 

https://youtu.be/mLG8g2ooFSA 

 

  

  

 

 

Dimash Kudaibergen to urodzony 24 maja 1994 roku kazachski piosenkarz, autor 

tekstów oraz multiinstrumentalistaJego przewodnie instrumenty to pianino, perkusja i 

dombra. Posiada wykształcenie wyższe z muzyki klasycznej i współczesnej, ale to, co 

go wyróżnia spośród innych wokalistów to niesłychana, sześciooktawowa skala głosu, 

która wprawia w osłupienie i zachwyt. Zresztą, to trzeba zobaczyć i ...odsłuchać! 

Dimash - FLY AWAY | New Wave 2021 

https://youtu.be/4p2qOIt9hdM 

 

  

  

 

 

https://youtu.be/18li0andhmU
https://youtu.be/_hqV3Dm0HPA
https://youtu.be/uFOqN6saP60
https://youtu.be/a0yO7Sy9IcY
https://youtu.be/LLBYBI6Cqk4
https://youtu.be/hKk3QPxzQCE
https://youtu.be/hKk3QPxzQCE
https://youtu.be/JEz1qGS0T1Q
https://youtu.be/hKk3QPxzQCE
https://youtu.be/MKf3z66QiIk
https://youtu.be/w-RvU7jhMJ0
https://youtu.be/mLG8g2ooFSA
https://youtu.be/4p2qOIt9hdM


 
 

 

 

https://youtu.be/QkCxE2Lh458

 

Do nietypowej sytuacji 

doszło w szpitalu King’s 

College w Londynie. U 

53-letniej skrzypaczki 

Dagmary Turner 

zdiagnozowano 

nowotwór mózgu. 

Lekarzy zdecydowali się 

na skomplikowaną 

operację usunięcia 

guza. 
https://youtu.be/eDLdnVQo3OA 

Plażę może odwiedzić 

zaledwie 116 osób dziennie. 

Każdy z 15 turystów, którzy 

przypłyną tu łodzią, może 

przebywać na wybrzeżu 

jedynie 30 minut. Nurkowanie 

w okolicach, wyrzucanie 

śmieci i jedzenia do wody oraz 

zabieranie czegokolwiek z 

wysp jest zabronione. 

Obostrzenia mają pomóc w 

ochronie cennego 

ekosystemu. 

https://youtu.be/d-

U69kFwup8 

 

https://youtu.be/QkCxE2Lh458
https://youtu.be/QkCxE2Lh458
https://youtu.be/eDLdnVQo3OA
https://youtu.be/d-U69kFwup8
https://youtu.be/d-U69kFwup8


 

  
 
 
 
 
 

    afał Piech j e st osobą mocno wierzącą i nigdy teg o nie ukr ywał. W Siemi anowicach Śląskich j est to fakt 

powszechnie znany od dawna. Ki edyś był szafarzem, l udzi e o tym wiedzą.  

W mi eście liczącym 65 tysi ęcy mi eszkańców rządzi z  koalicj ą radnych, któr a jest wyj ątkowa i j edyna w swoi m r odzaj u. Prawdzi wy fenomen w skali  kraj u, któr y tworzą: Pi S, PO, SLD  or az s towarzyszenia l okalne. Istny mi x, albo mieszkanka wybuchowa, j aki ej w Sej mi e nie sposób  sobie wyobrazić. Tu pokazuj e, że r az l epi ej l ub g orzej , al e potrafi razem dział ać.  

dzie poparta przez wszystkich, zar ówno przez Pi S, PO i lokal ne stowarzyszeni a – mówi nam rzeczni k prezydenta Pi otr Kochanek. Pi S i wi ele lokalnych stowarzyszeń j uż udzielił y R afałowi  Pi echowi oficj alnego poparcia.  


