
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Radia z Polski i ze Świata w Internecie:   https://onlineradiobox.com/ 
Radio Bobola:   https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/    https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas/  
Radio Warszawa:  https://onlineradio.pl/gatunek/religijne/#warszawa-106-2 
Radio Fiat:   http://onlineradio.pl/play/fiat/ 
Radio Rodzina:  https://onlineradio.pl/gatunek/religijne/#rodzina 
Radio Maryja:  https://onlineradio.pl/gatunek/religijne/  

Radio Nadzieja:  https://onlineradio.pl/gatunek/religijne/#nadzieja -lomza 
Radio Pielgrzym:  http://onlineradio.pl/play/pielgrzym-nowa/ 
Radio Anioł Beskidów: https://onlineradio.pl/gatunek/religijne/#aniol-beskidow 
Radio Podlasie:  http://www.radiopodlasie.pl/sluchaj-online-radia-podlasie.html 
Radio Niepokalanów:  http://radioniepokalanow.pl/ 
Radio Via:   http://radiovia.com.pl/sluchaj#play 
Radio Rdn:   https://rdn.pl/       

Radio Victoria:   https://www.radiovictoria.pl/ 
Radio Jasna Góra:   http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.radiojasnagora.pl 
Radio Emaus:   https://radioemaus.pl/ 
Radio Siódma9:   https://siodma9.pl/   

Radia Śląskie:   https://slaskieradio.pl/radio/radio_bercik_silesia 
 
TV na świecie:   https://wwitv.com/portal.htm   Religijna:   https://wwitv.com/religious_tv/index.html    
TV w Polsce:   https://wwitv.com/tv_channels/b7144-Telewizja-Wpolsce.htm 

TV Trwam:   https://tv-trwam.pl/ 
TV Polska:   https://tvpolska.pl/ 
TV Wolność:   https://wolnosc.tv/ 
TVP  Info:   https://wwitv.com/tv_channels/b6590-TVP-Info.htm 
TVP  Dami Radom:   https://wwitv.com/tv_channels/b3885.htm 
TV Jawor Expres:   https://wwitv.com/tv_channels/b4005.htm 
TV Gloria:   https://gloria.tv/ 
TV Republika:    https://tvrepublika.pl/   https://wwitv.com/tv_channels/b7259-Republika-TV.htm 

TV Dawid Mysior:   https://www.youtube.com/@DawidMysior/featured  

TV Gadowski:    https://www.youtube.com/user/witoldgadowski 
TV Niezależna: https://niezaleznatelewizja.pl/ 
TV Wilno:   https://wilno.tvp.pl/65446663/ogladaj-online 
TV Śląska: https://www.youtube.com/channel/UCxhnpbXuY5blWvDzHRyaHiA/videos?app=desktop&cbrd=1 
Transmisja Mszy Świętej na żywo przez internet:   https://msza-online.net/ 
Kościoły na żywo:   https://www.worldcam.pl/kamery/tematyka/koscioly   
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 SŁUCHAJ RADIA ANIOŁ BESKIDÓW:    http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/         

https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/     .    KAMERA:  http://www.aniolbeskidow.pl/     http://www.aniolbeskidow.pl/index.php/radio/kosciol-on-line 

Msza św. - 8:15 (w niedzielę i święta: 10:30)   

 

 SŁUCHAJ RADIA BOBOLA Z LONDYNU: https://bobola.church/pl/   

Msza Św. codziennie o 10, 19, w niedzielę:  830, 10, 12, 19.  

 
 

   SŁUCHAJ RADIA MARYJA, TV TRWAM Z TORUNIA:  
Msza Św. o 7, niedziela: 9:00. Godzinki ku czci Matki Bożej: codziennie – 05:10 i 8:10. 

https://www.radiomaryja.pl/live/  .      https://www.radiomaryja.pl/  .     https://tv-trwam.pl/ 

 

 

    KAZANIA  GORALSKIE 

Autor: Wojciech Pal 

Kazania górolskie, górolskie gawyndy                               
a i trochę po polsku tyz!  

A wsytko tutok: kazaniagoralskie.pl 

 

Kaz

ania górolskie, górolskie gawyndy a i trochę po polsku tyz! A wsytko tutok: kazaniagoralskie.pl 

 Modlitwa przy Komunii Św. Duchowej polecana przez Papieża Franciszka 

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce 

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. 

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. 

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 

Czekając na radość z sakramentalnej Komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. 

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! 

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. 

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. 

 
 

Kazania Góralskie tutok 
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                                           Czytania Mszalne  
 

 

 

Czytania na dziś: https://archibial.pl/czytania/ 

Ewangelia dnia: https://ewangelia.org/PL/gospel 

Czytania mszalne: https://www.paulus.org.pl/czytania 

Żyj Ewangelią na codzień: https://www.zyjewangelia.net/ 

Rozważanie Ewangelii dnia: https://evangeli.net/ewangelia                                   https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php 

Czytanie na dziś - posłuchaj: http://mateusz.pl/czytania/2022/   

Liturga Słowa Bożego na dziś: https://wduchuswietym.com/liturgianadzis 

Komentarze do Ewangelii: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii 

Niedzielna Ewangelia: https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna 

Posłuchaj lub czytaj - Liturgia Słowa na dziś: http://www.biblijni.pl/czytania/  .                     Brewiarz, Czytania Mszalne  

Nawigator po czytaniach mszalnych: https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator 

Czytanie na dziś, Brewiarz, Patron dnia, Kazania, Różaniec: https://niezbednik.niedziela.pl/ 

 

 

 

 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI: https://episkopat.pl/                                                                                                                       

DOKUMENTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/  

KOMUNIKATY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-komunikaty/ 

 
ORDO: https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo 
 
LISTY METROPOLITY: https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy 
 
LISTY: https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/listy-pasterskie-kep/ 

 

 

   

 

  

 

Liturgia na dziś  
 
Pismo Święte 
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    https://youtu.be/bfk9k4-CmRU 

 

   https://youtu.be/jbjA0KypoqA 

 

  https://youtu.be/pJEeBfXq0Vo 

 

 

https://youtu.be/bfk9k4-CmRU
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I WILL FOLLOW HIM. Pourcell y Mauriat. P. Vilarroig. 

Director: Félix Redondo 

https://youtu.be/bRipTuasXU0 

 

 

André Rieu 
 
https://youtu.be/EJqiV55JnX0  
https://youtu.be/ZqN9aS2S3L0  
https://youtu.be/HwnlhFwPXa4 

https://youtu.be/bRipTuasXU0
https://youtu.be/EJqiV55JnX0
https://youtu.be/ZqN9aS2S3L0
https://youtu.be/HwnlhFwPXa4


  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 
 

  

Jasna Góra: https://youtu.be/IaR08r-6QWE   

 
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=53415886&_ga=2.1079137
94.1166333737.1663417211-1114256245.1663417211    

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: 
https://kalwaria.eu/kamera   
 
Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pmzu4Ii0ZyY 

 

Strachocina:  

https://www.youtube.com/user/Strachocina  
 

 

 

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

Łagiewniki:   https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/                                                                                                             

https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250 

Zakopane:  
https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=391   

Nowy Sącz:   https://parafiarocha.pl/transmisja-mszy-sw/                                                                                                              

Ludźmierz:    https://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Rabka-Zdrój:   Msza Św. na żywo   
            https://parafiarabka.aztv.pl/parafiarabka.php                           .  
http://www.verbum.pl/   https://parafiarabka.aztv.pl/ 
https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php 
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       SŁUCHAJ RADIA BOBOLA Z LONDYNU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek do biuletynu parafialnego z niedzielną Ewangelią, rozważaniem, kalendarzem liturgicznym na najbliższy tydzień i jakąś ciekawą informacją. 

https://bobola.church/pl/historia/publikacje/rozwa%C5%BCania .  https://bobola.church/pl/duszpasterstwo/%C5%BCy%C4%87-ewangeli%C4%85                                                      

A  R  C  H  I  W  U  M      A  U  D  Y  C  J  I  : https://radio.bobola.church/archiwum/     m. in.:   
R E K O L E K C J E : https://radio.bobola.church/2021/12/18/zeby-byc-w-chrzescijanstwie-a-nie-miec-chrzescijanstwo/                                                                                                                                                                                                      

 

https://radio.bobola.church/2021/10/29/dzien-wszystkich-swietych-w-oczach-dziecka/ 

  
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-AGNIESZKA-WODZINSKA.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-BOGUMILA-PIETON.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-JOANNA-KOZUB.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST-ANNA-NOWE.mp3 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-29-17-09.mp3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

https://player.bobola.church/ 

Msza Św. codziennie o 10, 19, w niedzielę:  8
30

, 10, 
12, 19.  
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https://radio.bobola.church/2021/11/16/bylismy-wychowani-po-polsku/ 

 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/W-lodzimierzmier-jedrzejowicz2021-11-14.mp3

 

https://radio.bobola.church/2021/11/03/jak-samotny-strzelec-lotnika-znalazl/ 

https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/cmentarzNewark.mp3 
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https://radio.bobola.church/2021/11/11/wolna-polska-w-holywood/ 

 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/PODCAST-dyrektor-Beata-Dabrowska-PSS-Belfast.mp3

 

https://radio.bobola.church/2021/10/22/afryka-jak-baba-plac-zabaw-stawiala/ 

 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/10/PODCAST_MACALKA1.mp3
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Katolik w kryzysie małżeńskim 

  

Bywa, że nie potrafimy wyjść z kryzysu sami, a metody, które stosujemy – nie działają. Zaczynamy żyć obok 
siebie, realizować jedynie własne plany czy szukać spełnienia poza małżeństwem. Niestety wtedy relacje 
zanikają, a zachowania zaczynają być sprzeczne z miłością małżeńską, a przecież „Małżeństwo to nie jest 
koncert z internetu, tylko jest relacją z prawdziwym człowiekiem, którego widzę”. Po czym poznać 
chrześcijanina w relacji i kryzysie małżeńskim? Temat zagłębił z nami o.Roman Bielecki, dominikanin, 
kaznodzieja, rekolekcjonista, założyciel strony „Msza21” www.facebook.com/Msza21.Dominikanie/ oraz 
redaktor naczelny miesięcznika „W drodze” www.wdrodze.pl . 
 
W rozmowie usłyszymy, czym jest kryzys małżeński oraz jakie mogą być jego powody. Dowiemy się, żę 
 „Nikogo nie da się przekonać na siłę. Co wtedy? Zapytać druga osobę, czego pragnie, czego potrzebuje, co 
mu się podoba, a co nie. Czy jest szczęśliwy? Co mogłoby się zmienić, żeby być bardziej szczęśliwym?”. 
O.Bielecki podpowie, jak katolik powinien postępować w chwilach rezygnacji ze starań o naprawę 
małżeństwa. „To, że coś się wydarza (…) to oczywiście jest złe, ale to jest skutek, a nie przyczyna. Przyczyna 
jest znacznie wcześniej. To wynika z nieprzegadania, tego, w jaki sposób będziemy budować 
małżeństwo”. Usłyszymy, gdzie nie popełniać błędów i jak pracować nad sobą, w momencie, kiedy winę 
widzimy tylko we współmałżonku. „To, co pokazuje nam Pan Jezus, to jest bardzo cierpliwe 
towarzyszenie. (…) Małżeństwo zawiesza się na cierpliwym byciu ze sobą. Dawanie sobie szansy, że może w 
ciągu miesiąca cos się nie zmieni, ale może w ciągu roku już tak. Jeżeli włożymy w to jakiś wysiłek”. Ojciec 
Roman opowie, jak to jest z przebaczeniem i czy naprawiona miłość będzie taka sama jak przed 
kryzysem.Oprócz zachęty do szukania pomocy u specjalistów będziemy mogli dostrzec perspektywy szansy 
jaką niesie kryzys w małżeństwie. 

POSŁUCHAJ ROZMOWY (52 min.): 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3

 

RADIO BOBOLA Z 

LONDYNU: 

http://www.facebook.com/Msza21.Dominikanie/
http://www.wdrodze.pl/
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-21_R_U_Kryzys_malzenski_ks_Roman_Bielecki.mp3


https://radio.bobola.church/2021/10/15/dzien-bialej-laski-niewidomi-istnieja-i-

chca-zyc-normalnie/ 

 

„Dzień białej laski” – niewidomi istnieją i chcą żyć – 

normalnie. 

15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski –

  jest to świeto osób niewidomych i niedowidzących. Od 1964 

roku celem corocznych obchodów jest przedstawienie opinii oraz 

problemów, z jakimi zmagają się osoby niewidome i niedowidzące. 

Przekaz kierowany jest głównie do środków masowego przekazu, dla rządów i władz lokalnych oraz do 

społeczności na gruncie międzynarodowym.  Jest to uroczyste święto, podczas którego osoby niewidome i 

niedowidzące przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni 

obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. 

W rozmowie na telefon gościem Radia Bobola był ksiądz Robert Hetzyg –  od 1997 roku posługujący we 

wspólnocie Koinonia Jan Chrzciciel w Błotnicy, koło Kołobrzegu. Będziemy mogli usłyszeć, na co można 

zwrócić uwagę, aby ułatwić normalne funkcjonowanie niewidomych w społeczeństwie, co można ulepszyć, 

czego nie robić oraz, jak na co dzień wygląda życie z białą laską.  

 

POSŁUCHAJ O TYM (21 min.): 
https://radio.bobola.church/wp-content/uploads/2021/11/KS.-Robert-Hetzyg-Dzien-Bialej-Laski.mp3
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 Patron św Andrzej Bobola: Bobolowie herbu Leliwa to jeden z najstarszych rodów polskich, ich historia sięga prawdopodobnie XIII, a z 

pewnością XIV wieku i związana jest z ziemią sandomierska. Andrzej przyszedł na świat w 1591 r. w małym miasteczku Strachocina koło Sanoka. Był 

uczniem szkoły jezuickiej w Braniewie. Mając 20 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, a w 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Tym 

samym spełniło się jego marzenie zostania przewodnikiem ludzi do Chrystusa przez sprawowanie sakramentów świętych. Po ukończeniu formacji 

zakonnej Andrzej Bobola rozpoczął pracę duszpasterska w Nieświeżu, gdzie m.in. dał się poznać jako wytrawny kaznodzieja. Z tej racji chciano go 

przenieść do stolicy, aby tamtejszej elicie zapewnić dobrego mówcę. Pomimo zabiegów jezuitów warszawskich został skierowany do Wilna i 

pracował tam w kościele św. Kazimierza. 2 czerwca 1630 r. złożył uroczystą profesję zakonną. Pracował kolejno w prawosławnym Bobrujsku, Płocku, 

Warszawie, Łomży, Wilnie, Pińsku. Wszędzie podkreślano jego zdrowy rozsądek, dobre wykształcenie, łatwość obcowania i dodatni wpływ na ludzi. 

W ostatnim okresie życia Andrzej Bobola pracował przede wszystkim jako misjonarz na Polesiu. Zadanie, jakie postawili mu przełożeni, nie było 

łatwe. Żyjący w nadzwyczaj prymitywnych warunkach lud nie zawsze potrafił odróżnić przyjaciela od wroga, a prawdę od fałszu, łatwo było nim 

manipulować, nawet pchać do zbrodni. Biedni wieśniacy mieszkali tam w nędznych, kurnych chatach, pod jednym dachem z żywym inwentarzem. 

Andrzej Bobola nauczał katechizmu, chrzcił, spowiadał, błogosławił związki małżeńskie i rozdawał Komunię św. Troszczył się o zaniedbaną młodzież, 

podnosił na duchu prześladowanych unitów i dużo czasu poświęcał prawosławnym. Głośnym echem odbił się jego duszpasterski „sukces” 

nawrócenia na katolicyzm dwóch wiosek: Baldycze i Udrożyn. Duchowni prawosławni, którzy czuli sie zagrożeni, znaleźli sprzymierzeńców w 

Kozakach. W czasie jednej z takich wypraw, 16 maja 1657 r., Ojciec Andrzej dowiedział się o grożącym mu niebezpieczeństwie. Usiłował ratować się 

ucieczką, ale Kozacy na swych koniach byli szybsi i dopadli uciekającego. Zadali, aby wyrzekł się swej wiary, obnażyli go i przywiązanego skatowali. 

Następnie skrępowali mu ręce powrozem i przywiązali do pary koni, które popędzili w kierunku Janowa. W czasie czterokilometrowego biegu 

miedzy końmi dostał jeszcze mnóstwo razów batogami, cięcie szablą w lewe ramię oraz kilka ukłuć lancą, po której pozostały głębokie rany. Na 

rynku w Janowie, w szopie służącej za rzeźnie, okrutnie go torturowano: przypiekano ciało ogniem, zdzierano nożami skórę, ściskano głowę wieńcem 

z gałązek dębowych. Dwukrotne cięcie szablą w szyje zakończyło jego męczarnie. Ciało Księdza Andrzeja stało się przedmiotem kultu religijnego. 

Okoliczna ludność tłumnie przychodziła pod okienko krypty kościola Jezuitów w Pińsku, gdzie został pochowany, aby oddać hołd Męczennikowi. Do 

trumny zamordowanego kaplana garnęli się nie tylko katolicy. Po rozbiorach przychodzili również prawosławni, widząc w nim orędownika u Boga. 

Sponiewierany naród szukał wsparcia. Ludzie, którzy w latach apostolowania Boboli spluwali z pogardą na widok łacińskiego księdza, teraz 

instynktownie garnęli się do jego grobu. W obawie przed sprofanowaniem zwłok, w styczniu 1808 r. przewieziono je do Połocka, gdzie wydawaly sie 

bardziej bezpieczne pod opieką Jezuitów działających tam jeszcze pomimo kasaty zakonu. W październiku 1853 r. Pius IX ogłosił Andrzeja Bobolę 

błogosławionym. Zabiegi Episkopatu Polski o kanonizacje Błogosławionego zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego 1938 r. Za pomoc papieża Piusa XI, gdy w 1922 r. ZSRR dotknęła klęska głodowa, rząd radziecki zgodził się na wydanie 

relikwii do Rzymu. Po kanonizacji w 1938 r. przewieziono je przez Jugosławę, Węgry i Czechosłowacje do Polski. W tryumfalnej oprawie przewiezione 

zostały przez Czechowice, Oświęcim, Kraków, Katowice, Poznań i Łódz do Warszawy. Dziś spoczywają w kościele Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Św 

Andrzej Bobola jest drugorzędnym Patronem Polski.                                                                                                                                                                                               

-  http://radioniepokalanow.pl/?s=andrzej+bobola 

-  Strona 18: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf 

-  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-05-16.pdf 

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

-  Strachocina kościół: http://strachocina.przemyska.pl/index.php?id=2&subpage=21   
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PEŁNY TEKST LITANII DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ-

ZWYCIĘSKIEJ - https://player.bobola.church/litania-do-

matki-bozej-kozielskiej/ 

Matko Boża Kozielska-Zwycięska! 

Ty zawsze prowadzisz nas 

do Prawdziwego zwycięstwa 

i Zmartwychwstania 

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy 

Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem 

Naszą przeszłość i przyszłość. 

Tobie zawierzamy samych siebie. 

Polecamy Tobie, Maryjo, 

Wszystkie nasze rodziny, 

Emigrację, wszystkich 

Polaków rozsianych poświecie 

i żyjących w kraju. 

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu. 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko. 

W swoje ręce weź nasz los 
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www.bobola.church/fot. Axe Lobaiza  

Żyj Ewangelią! 

Dodatek do biuletynu parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, z niedzielną Ewangelią, rozważaniem, zadaniem do wykonania i myślą do przemyślenia 

na nadchodzący tydzień. Dodatkowo kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień z ciekawymi informacjami. Od grudnia 2011 r. redaktorem dodatku 

jest ks. prał. Bronisław Gwiazda. Polecamy w każdą niedzielę: https://radio.bobola.church/2022/01/23/zyj-ewangelia_1/ 
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[TYLKO U NAS] Dr n. med. T. Wasilewski: Metoda in vitro jest 
niegodziwością wobec początków ludzkiego życia – 

RadioMaryja.pl                             fot. pixabay.com    27 stycznia 2022 . Radio Maryja 

 

Pierwotnie medycyna szukała powodów choroby. Szukano powodów, następnie je eliminowano i dzięki temu pacjent 

wracał do zdrowia. Należy spojrzeć na człowieka całościowo, zdiagnozować, gdzie leży problem niepłodności pary, a 

następnie podjąć leczenie, by małżonkowie mogli począć dziecko w sposób naturalny – podkreślił dr n. med. Tadeusz 

Wasilewski, specjalista naprotechnologii i ginekologii, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. 

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Kraków ogłosił konkurs ofert na realizację metody in vitro dla par 

starających się o potomstwo. W ramach programu para, która się do niego zakwalifikuje, otrzyma 5 tys. zł na zabieg. 

„Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” ma ruszyć 

w połowie marca 2022 roku. Według zapowiedzi z dofinansowania będzie mogło skorzystać 200 par. Do sprawy 

odniósł się dr n. med. Tadeusz Wasilewski, założyciel pierwszej w Polsce kliniki leczenia niepłodności „NaProMedica”. 

– Niepłodność jest zjawiskiem, które mocno przybiera na sile i zdarza się bardzo często. Dlatego medycyna nie stoi w 

miejscu i szuka rozwiązań. W medycynie klasycznej proponowanym rozwiązaniem jest metoda in vitro. W tej metodzie 

bierze się tylko pod uwagę potencjał rozrodczy jajników, obecność macicy i dziesięć plemników. Kwestie związane z 

tarczycą, nerkami, wątrobą, przewodem pokarmowym i każdym innym układem kobiety i mężczyzny nie mają już 

znaczenia. Pierwotnie medycyna szukała powodów choroby. Szukano powodów, następnie je eliminowano i dzięki 

temu pacjent wracał do zdrowia. Należy spojrzeć na człowieka całościowo, zdiagnozować, gdzie leży problem 

niepłodności pary, a następnie podjąć leczenie, by małżonkowie mogli począć dziecko w sposób naturalny – podkreślił 

specjalista naprotechnologii. Gość „Aktualności dnia” zwrócił uwagę, że choć in vitro ma na celu poczęcie nowego 

życia, to sposób realizacji jest niegodziwy. 

– Metoda in vitro jest niegodziwością wobec początków ludzkiego życia. Jego realizacja odbywa się poza organizmem 

matki, co powoduje, że zarodki są narażone na śmierć. Definicja początków ludzkiego życia jest  „przejechana walcem” 

i nikt się z nią nie liczy. W in vitro liczy się tylko cel, którym jest chęć posiadania dziecka. Powtarzam swoim pacjentom, 

że cel jest szczytny, ponieważ chodzi o poczęcie dziecka. Trzeba jednak zawsze zachować ważną zasadę, a mianowicie 

nie można nikomu po drodze robić krzywdy – powiedział ginekolog. 

Dr n. med. Tadeusz Wasilewski zwrócił również uwagę na etyczny wymiar poczęcia dziecka. 

– To Bóg dał i zadał nam życie. Musimy realizować je w sposób właściwy i godziwy. My, katolicy, wiemy, że początek 

ludzkiego życia jest wielkim darem od Boga – przypomniał gość Radia Maryja. 

Dla małżeństw mających problem z poczęciem dziecka istnieje alternatywa, którą jest naprotechnologia. Jest to 

metoda rozpoznawania i leczenia niepłodności, która wykorzystuje specjalistyczną wiedzę medyczną m.in. z zakresu 

ginekologii, endokrynologii i alergologii. Z metody mogą skorzystać wszystkie małżeństwa mające problem z 

poczęciem dziecka. 

– Rozpoczynając pracę w zakresie naprotechnologii, bardzo często słyszałem, że jestem złodziejem czasu 

prorekreacyjnego. Mówiono mi, że zabieram czas kobietom, które starają się o dziecko. Dziś odbijam piłeczkę, bo 

rozwijam medycynę niepłodnościową, szukam przyczyn i podaję narzędzia, które neutralizują problemy z zajściem w 

ciąże. Program in vitro jest hamulcem w rozwoju medycyny, która szuka przyczyn i próbuje je likwidować – zaznaczył 

ginekolog. 

Specjalista naprotechnologii zwrócił uwagę, że skuteczność in vitro wynosi ok. 60 proc., natomiast w przypadku 

ochronnej medycyny prokreacyjnej w tym samym czasie skuteczność mieści się w granicach 60-80 proc. 

– Różnica tych 20 proc. polega na użyciu bardzo precyzyjnej techniki operacyjnej. Narzędzie w leczeniu niepłodności 

jest bardzo ważne – powiedział dr n. med. Tadeusz Wasilewski. 
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27 stycznia 2022 - Radio Maryja - fot. pixabay.com 

Środowiska aborcyjne próbują wykorzystywać śmierć do promocji tzw. aborcji na życzenie. Tragedia nie 
ma nic wspólnego z zakazem tzw. aborcji eugenicznej i ochroną dzieci podejrzanych o chorobę. Wiemy, że 
jedno z dzieci było zdrowe, a drugie zmarło. Patrząc od strony tych faktów, to nawet przed wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego sprawa nie miałaby związku z tzw. aborcją eugeniczną, bo nie dotyczyła dziecka 
podejrzanego o chorobę. Mam wrażenie, że dla lobby aborcyjnego fakty się nie liczą, bo skoro można 
nakręcić emocje społeczne przeciwko ochronie życia, to próbuje to robić. 

– To, co dzieje się wokół śmierci Pani Agnieszki jest bardzo smutne. Na podstawie informacji, które mamy, 
widzimy, że środowiska aborcyjne próbują wykorzystywać śmierć do promocji tzw. aborcji na życzenie. 
Tragedia nie ma nic wspólnego z zakazem tzw. aborcji eugenicznej i ochroną dzieci podejrzanych o 
chorobę. Wiemy, że jedno z dzieci było zdrowe, a drugie zmarło. Patrząc od strony tych faktów, to nawet 
przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sprawa nie miałaby związku z tzw. aborcją eugeniczną, bo nie 
dotyczyła dziecka podejrzanego o chorobę. Mam wrażenie, że dla lobby aborcyjnego fakty się nie liczą, bo 
skoro można nakręcić emocje społeczne przeciwko ochronie życia, to próbuje to robić – mówiła prawnik. 

Gość Radia Maryja przypomniała fakty dotyczące tragicznej śmierci pani Agnieszki. 
– Pani Agnieszka była w pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej. Wiemy, iż jedno z dzieci zmarło tuż przed 
Bożym Narodzeniem, a kilka dni później zmarło drugie dziecko. 31 grudnia obydwoje zmarłych dzieci 
zostało usuniętych z jej ciała. Niestety niecały miesiąc później zmarła pani Agnieszka. Teraz zaczynają się 
manipulacje, które zaczynają na potężną skalę krążyć w mediach społecznościowych. Rodzina oskarża 
lekarzy, że źle traktowali panią Agnieszkę jeszcze przed śmiercią pierwszego dziecka i zwlekali z indukcją 
porodu martwego dziecka. Rodzina wskazuje, iż czekano dwa dni po śmierci drugiego dziecka na to, żeby 
martwe dziecko się urodziło – powiedziała psycholog. 

– W przypadku tragedii, jaką jest śmierć jednego z bliźniąt, wskazaniem medycznym jest postawa 
wyczekująca, czyli monitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka, które żyje. Nie jest wskazaniem 
medycznym, żeby lekarze natychmiast robili cesarskie cięcie – dodała. 
Tragiczna śmierć pani Agnieszki jest wykorzystywana instrumentalnie do promocji tzw. aborcji na życzenie. 
– Nawet gdyby w ustawie aborcyjnej był zapisany całkowity zakaz tzw. aborcji, to ratowanie życia matki w 
ciąży, które jest zagrożone, byłoby jak najbardziej możliwe. Nie byłoby najmniejszego problemu prawnego. 
(…) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przypadków dzieci z podejrzeniem wad rozwojowych. W 
tym przypadku jedno dziecko było martwe, a drugie było zdrowe. To jest kompletnie inna sytuacja od tej, 
której dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego – podsumowała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=484815036339601&id=100044333264548 
 

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem Magdaleny Korzekwy-Kaliszuk można odsłuchać -  [tutaj].
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=484815036339601&id=100044333264548
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/srodowiska-aborcyjne-za-smierc-kobiety-z-czestochowy-obarczaja-trybunal-konstytucyjny-i-rzadzacych/


   Michał Heller, Człowiek na scenie Wszechświata 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKindIeBHVk

 

                          Czy jesteśmy sami we wszechświecie? 
| ks. prof. Michał Heller 

 

https://youtu.be/FJP807VnTaM
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W KANADYJSKIM „MASOWYM GROBIE”                                    

NIE ZNALEZIONO ŻADNYCH CIAŁ 
https://www.catholicarena.com/latest/2022/1/18/no-bodies-found-at-canada-hoax-site 

Kiedy w połowie XX wieku Komunistyczna Partia Chin próbowała powstrzymać wzrost 
wiary chrześcijańskiej , trudno było jej przekonać katolików, że ich przekonania są nie 

do pogodzenia z byciem patriotycznym Chińczykiem. Będąc komunistami, łatwo było 
im kłamać na temat tego, czego potrzebowali, aby uzyskać efekt końcowy. 

Wymyślili dwa główne kłamstwa, którymi oskarżyli katolików. Jednym z nich było 

to, że ich wiara była formą imperializmu, a drugim było to, że zakonnice, 

które opiekowały się biednymi dziećmi w Chinach, były w rzeczywistości 
winne dzieciobójstwa i masowych mordów. 

Te same zarzuty postawiono Kościołowi irlandzkiemu w 2018 r., ponieważ 

Kościół został nazwany Imperialistami pomimo Brytyjczyków, a nie Kościoła, 
który założył Pralnie Magdaleny, a zakonnice, które przez dziesięciolecia 

zajmowały się dziesiątkami tysięcy niechcianych dzieci, zostały oskarżone o 

pochowanie 800 dzieci w szambo, bez dowodów. Nigdy nie znaleziono 

żadnych ciał, nigdy nie przeprowadzono żadnych wykopalisk, a 

dowody przeciwne wielokrotnie obaliły to twierdzenie, nawet gdy 

Irlandia osiągnęła rekordową bezdomność wśród dzieci w 2022 

r. pod rządami obudzonego reżimu. 

W Kanadzie te same zarzuty zostały poparte w zeszłym roku 
przez media, które sprowokowały podpalenia kościołów na równi 
z tymi bezpośrednio poprzedzającymi hiszpańską wojnę domową.  

Twierdzono, że duża liczba dzieci została pochowana w „masowych 
grobach”. Jedną z interesujących rzeczy w tym twierdzeniu było to, że nie 
było możliwości, aby ktoś mógł umrzeć w tym czasie, chyba że został 

zamordowany, a kościół został postawiony w obliczu absurdalnych 
oskarżeń, jak to miało miejsce w Irlandii. „Cmentarz” stał się „masowym 
grobem”, który następnie stał się „dzieciami zamordowanymi i 
wrzuconymi do masowego grobu”. Pomimo wysokiej śmiertelności wśród 
biednych ludzi w tym czasie, pomimo faktu, że dzieci uczęszczały tylko do 
szkół rezydencyjnych, ponieważ panowała wówczas straszna bieda, 
katolików w jakiś sposób przypisywano porwanie tych dzieci. 

Teraz nowy artykuł stał się wirusowy po obaleniu mitu o tym, co rzekomo 

miało miejsce na tej stronie. Zauważa, że ze wszystkich ludzi to Chiny 
kontynuowały tę narrację na szczeblu ONZ. 

Zawiera podsumowanie, które zadaje te same pytania, które należy 
zadać w odniesieniu do zarzutów, że 800 niemowląt zostało wrzuconych 

https://www.catholicarena.com/latest/2022/1/18/no-bodies-found-at-canada-hoax-site


do szamba w budynku, w którym się nimi opiekowano i gdzie zakonnice 
regularnie otrzymywały darowizny w postaci trumien, a nawet miały na 

miejscu pomocnika. budować trumny. Podsumowanie brzmi: a trudno 
uwierzyć, że wstępne poszukiwania rzekomego cmentarza lub zbiorowego 
grobu w sadzie jabłkowym na terenie rezerwowym w pobliżu szkoły 
mieszkalnej w Kamloops mogły doprowadzić do takiej spirali twierdzeń 
popieranych przez rząd kanadyjski i powtarzanych przez środki 
masowego przekazu na całym świecie świat. Daje straszne i uproszczone 
wrażenie skomplikowanych zagadnień z historii Kanady. Ekshumacje 
jeszcze się nie rozpoczęły i najwyraźniej nie znaleziono żadnych 
szczątków. Wyimaginowane historie i emocje przeważają nad dążeniem 
do prawdy. Czy na drodze do pojednania nie jest najlepszym sposobem 
szukania i mówienia całej prawdy, a nie celowego tworzenia sensacyjnych 
mitów?  Zachęcamy wszystkich do przeczytania tej analizy, która oferuje 
aktualny wgląd w ten histeryczny zestaw nieprawd. 

W Kamloops nie znaleziono ani jednego ciała 
— recenzja Dorchester                                                          
- https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-
kamloops-not-one-body-has-been-found 

Gdzie są szczątki dzieci pochowanych w 
indyjskiej szkole rezydencyjnej Kamloops po 
siedmiu miesiącach oskarżeń i donosów? 
Kanadyjska prasa właśnie uhonorowała dzieci ze szkół rezydencyjnych tytułem 
„Osoby Roku 2021”. Ogromna historia medialna zeszłego lata wyrosła ze 
skanowania części witryny we wnętrzu Kolumbii Brytyjskiej, gdzie szkoła działała od 
1890 do 1978 roku. „Odkrycie” zostało po raz pierwszy zgłoszone 27 maja zeszłego 
roku przez Tk'emlúps te secwépemc Chief First Nation Chief Rosanne Casimir po 
antropolożce Sarah Beaulieu użył radaru penetrującego ziemię w poszukiwaniu 
szczątków dzieci rzekomo tam pochowanych. Jest młodą antropolożką, od 2018 
roku wykładowcą antropologii i socjologii na Uniwersytecie Fraser Valley. Jej 
wstępne sprawozdanie w rzeczywistości opiera się na depresjach i 
nieprawidłowościach w glebie sadu jabłoniowego w pobliżu szkoły, a nie na 
ekshumowanych szczątkach. Według naczelnika Kazimierza te „zaginione dzieci” 
reprezentują „nieudokumentowane zgony”. Ich obecność, jak mówi, od dawna była 
„wiedzą” w społeczności, a „niektórzy mieli zaledwie trzy lata”.[1] 

Z nowych badań ujawnionych na konferencji prasowej 15 lipca ubiegłego roku, 
antropolog ograniczył potencjalne odkrycie z 215 do 200 „prawdopodobnych 
pochówków”. Po „ledwie zarysowanym powierzchni” znalazła wiele „zakłóceń w 
ziemi, takich jak korzenie drzew, metal i kamienie”. „Zakłócenia wykryte przez 

https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found
https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found
https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found
https://www.dorchesterreview.ca/blogs/news/in-kamloops-not-one-body-has-been-found


radar”, mówi, doprowadziły ją do wniosku, że miejsca „mają wiele sygnatur, które 
przypominają pochówki”. Ale nie może tego potwierdzić, dopóki miejsce nie zostanie 
wykopane – jeśli kiedykolwiek zostanie to zrobione. Rzecznik społeczności mówi, że 
pełny raport „nie może” zostać udostępniony mediom. [2] Dla szefa Casimira „nie 
jest jeszcze jasne, czy dalsze prace na terenie Kamloops będą obejmować 
wykopaliska”. 

„Odkrycie” Kamloopsa z 2021 r. wywołało wielką sensację w Kanadzie i za 
granicą. Opierając się na wstępnej ocenie i zanim odnaleziono jakiekolwiek szczątki 
lub sporządzono jakikolwiek wiarygodny raport, premier Justin Trudeau natychmiast 
odniósł się do „mrocznego i haniebnego rozdziału” w historii Kanady. [3]  Premier 
Kolumbii Brytyjskiej John Horgan powiedział, że był „przerażony i załamany”, gdy 
dowiedział się o miejscu pochówku z 215 dziećmi, które podkreśla przemoc i 
konsekwencje systemu szkolnego. [4] Kilka innych społeczności aborygeńskich i 
mediów następnie podało wzmianki o nieoznakowanych grobach. 

30 maja rząd federalny obniżył flagi na wszystkich swoich budynkach do połowy 
sztabowej. Później ustanowiono nowe święto ku czci „zaginionych” dzieci i osób, 
które przeżyły szkoły rezydencyjne. Spontanicznie na schodach kościołów w wielu 
miastach lub na stopniach legislatur ku pamięci małych ofiar umieszczano pęki 
butów i pomarańczowych koszul oraz inne akcesoria. W całym kraju kościoły były 
palone lub niszczone. Posągi zostały pomalowane sprayem i zburzone w pozornym 
odwecie za los dzieci. Posąg królowej Wiktorii przed legislaturą w Manitobie został 
zniszczony i rozebrany. Pomnik sir Johna A. Macdonalda, pierwszego premiera 
Kanady, w Montrealu, został przewrócony, a jego oderwana głowa z brązu 
symbolicznie toczyła się po ziemi.       

W następstwie nieuzasadnionych twierdzeń przywódców aborygeńskich, kilka 
mediów wzmocniło i rozreklamowało tę historię, twierdząc, że znaleziono ciała 215 
dzieci , dodając, że „tysiące” dzieci „zaginęło” ze szkół i że rodzice nie został 
poinformowany. Nienaruszone miejsca stały się nawet „masowymi grobami”, gdzie 
ciała były porzucane w nieładzie. 

Ta rzekoma „wiadomość” krążyła we wszelkiego rodzaju mediach, szarpiąc 
wizerunek Kanady i reputację za granicą. Pod tytułem „Straszna historia: masowy 
grób rdzennych dzieci zgłoszony w Kanadzie”, 28 maja New York Times , nawet po 
aktualizacji 5 października, donosił, że „Przez dziesięciolecia większość [sic] 
rdzennych dzieci w Kanadzie została zabrana ich rodziny i zmuszane do pójścia do 
szkół z internatem. Duża liczba [sic] nigdy nie wróciła do domu, a ich rodziny 
udzielały tylko niejasnych wyjaśnień lub wcale”. Społeczność tubylcza „znalazła 
dowody na to, co stało się z niektórymi z jej zaginionych dzieci: masowy grób 
zawierający szczątki 215 dzieci na terenie dawnej szkoły mieszkalnej”. [5] 

Fałszywe raporty 
TE FAŁSZYWE RAPORTY skłoniły Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka do przedstawienia sytuacji jako „pogwałcenia 
praw człowieka na dużą skalę”. ONZ wezwała władze kanadyjskie i Kościół katolicki 
do przeprowadzenia „dokładnego śledztwa w sprawie odkrycia masowego grobu 



zawierającego szczątki ponad 200 dzieci”  – ponownie, zanim jedno zweryfikowane 
ciało zostało ekshumowane. [6] Amnesty International domaga się ścigania osób i 
instytucji odpowiedzialnych za „szczątki”, które „odnaleziono” w Kamloops. [7] 

To z pewnością ironia losu, że Chiny ze wszystkich krajów — prawdopodobnie 
największy w historii przestępca praw człowieka — wezwały do przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie naruszeń praw człowieka przeciwko rdzennej ludności w 
Kanadzie w Trybunale Praw Człowieka ONZ w czerwcu 2021 roku. Żądanie to było 
wymagane tuż przed Kanadyjscy urzędnicy przeczytali oświadczenie zezwalające 
szefowi ONZ ds. praw człowieka na dostęp do Sinkiangu w celu zbadania 
bezprawnego przetrzymywania ponad miliona ujgurskich muzułmanów. Trudeau 
odpowiedział, że Kanada ma Komisję Prawdy i Pojednania, ale że „Chiny nie uznają 
nawet tego, że istnieje problem”. [8] 

Domniemani sprawcy tej „zbrodni” również robią wymówki: rządy, wspólnoty 
religijne, Konferencja Biskupów Katolickich. W czerwcu papież Franciszek wyraził 
swój ból z powodu „szokującego odkrycia w Kanadzie szczątków 215 dzieci” w 
Kamloops [9] i w wyjątkowym geście obiecał przyjechać do Kanady. Przywódcy 
aborygeńscy domagają się formalnych przeprosin, a niektórzy (w tym Rosanne 
Casimir) żądają, by Kościół zapewnił większe odszkodowania dla 
ocalałych. [10] Aby dowiedzieć się prawdy o nieoznaczonych grobach, rząd 
kanadyjski udostępnił w czerwcu kopertę o wartości 27 milionów dolarów na 
„oznaczenie i wyznaczenie miejsc pochówku oraz powrót do domu w razie 
potrzeby”. [11] 

Nigdy nie wskazując, że jest to tylko kwestia spekulacji lub potencjalności i że nie 
znaleziono jeszcze żadnych szczątków, rządy i media po prostu uwiarygodniają to, 
co w rzeczywistości jest tezą: tezę o „zniknięciu” dzieci z placówek opiekuńczych. 
szkoły. Od zarzutu „ludobójstwa kulturowego” zatwierdzonego przez Komisję 
Prawdy i Pojednania (TRC) przeszliśmy do „ludobójstwa fizycznego”, wniosku, który 
Komisja wyraźnie odrzuca w swoim raporcie. [12] A wszystko to opiera się tylko na 
nieprawidłowościach w glebie, które mogą być łatwo spowodowane przez ruchy 
korzeni, jak sama antropolog ostrzegała na konferencji prasowej 15 lipca. 

Według innego antropologa, Scotta Hamiltona, który w latach 2013-2015 pracował 
na cmentarzach szkolnych dla TRC, należy być bardzo ostrożnym przy korzystaniu 
z radaru penetrującego grunt, ponieważ gleba mogła zostać naruszona przez lata 
przez „teksturę osadową”. …niezgodności, utrudnienia lub puste przestrzenie 
wynikające z kultury”. [13] Projekt testowania gleby tą samą metodą w Brandon 
Residential School w Manitobie, który rozpoczął się w 2012 r. i został ponownie 
uruchomiony w 2019 r., nie przyniósł jeszcze żadnych rozstrzygających wyników. W 
czerwcu zespół badawczy pracuje nad zidentyfikowaniem 104 potencjalnych 
grobów i nadal musi skonsultować się z archiwami szkoły z internatem i 
przeprowadzić wywiady z osobami, które przeżyły. [14] 

 W swoim raporcie z 2015 r. TRC zidentyfikowało 3200 zgonów dzieci w szkołach z 
internatem. Co zaskakujące, nie udało się zarejestrować imienia jednej trzeciej 
dzieci (32%) lub połowy (49%) przyczyny zgonu. [15] Dlaczego jest tak wielu 
„bezimiennych” uczniów szkół z internatem? Według tom. 4 raportu, istnieją „istotne 



ograniczenia zarówno w jakości, jak i ilości danych, które Komisja była w stanie 
zebrać na temat zgonów w szkołach stacjonarnych”. [16] 

W rzeczywistości w każdym trymestrze dyrektorzy szkół podawali imiona uczniów 
uczęszczających do szkoły finansowanej przez rząd i podawali nazwiska wszystkich 
uczniów, którzy zmarli. Ale „w wielu przypadkach”, mówi Raport, dyrektorzy szkół po 
prostu informowali o liczbie dzieci, które zmarły w poprzednim roku, bez 
identyfikacji. Mogą też podać całkowitą liczbę uczniów, którzy zmarli od czasu 
otwarcia określonej szkoły, ale bez wskazania nazwiska, roku lub przyczyny 
śmierci. [17] 

Komisja uwzględniła wszystkich tych bezimiennych studentów w ogólnej liczbie 
zgonów studentów. Oznacza to, że zgony studentów można było 
policzyć dwukrotnie : zarówno w sprawozdaniu trymestralnym dyrektorów, jak iw 
ogólnym zestawieniu bez nazwisk. Komisja przyznała, że istnieje taka możliwość, iż 
niektóre zgony odnotowane w Imiennym Rejestrze mogą być również uwzględnione 
w Nienazwanym Rejestrze. [18] 

Ta oczywiście stronnicza metoda znacznie zwiększa liczbę zaginionych uczniów i 
faktyczny stan wiedzy o ich śmierci. I ta błędna informacja jest tym, co leży u 
podstaw założenia, że wszyscy nienazwani uczniowie zniknęli bez poinformowania 
rodziców i że szkoły brutalnie pochowały ich w masowych grobach. 

Jest prawdopodobne, że ta luka metodologiczna dotyczy lat przed 1950 r., ponieważ 
wskaźnik śmiertelności odnotowany przez Komisję w szkołach z internatem w latach 
1921-1950 (zgony nazwane i nienazwane) jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku 
kanadyjskiej młodzieży w ogólnej populacji w wieku pięciu lat do czternastu za te 
same lata. Ten wskaźnik śmiertelności wynosił średnio około czterech zgonów 
rocznie na każde 1000 młodzieży uczęszczającej do szkół. Ich śmierć była 
spowodowana głównie gruźlicą i grypą, kiedy Komisja mogła zidentyfikować 
przyczynę. 

Z drugiej strony, śmiertelność w szkołach stacjonarnych była w rzeczywistości 
porównywalna ze średnią kanadyjską w latach 1950-1965, ponownie dla młodzieży 
w wieku od pięciu do czternastu lat. [19] Ten spadek z poprzedniego okresu jest 
najprawdopodobniej wynikiem zaszczepienia szczepionkami, które miały miejsce w 
szkołach stacjonarnych, podobnie jak w innych szkołach kanadyjskich.                                                  
Zgony w szkole mieszkalnej w Kamloops 

KOMISJA wyraziła nadzieję, że dalsze dochodzenie w sprawie doniesień o zgonach 
w szkołach przemysłowych, a Rosanne Casimir powiedziała, że „istotne znaczenie 
ma identyfikacja tych zaginionych dzieci” w Kamloops. [20] Z radością ogłaszam 
tutaj, w THE DORCHESTER REVIEW, że zakończyliśmy badanie uzupełniające. 
Założona w 1890 roku z inicjatywy  wodza Shuswap  Louisa Clexlixqena (na zdjęciu 
poniżej), szkoła przemysłowa Kamloops była prowadzona przez kolejne pokolenia 
księży i braci Oblatów Maryi Niepokalanej oraz przez Siostry Św. Anny z 
Quebecu. Według szacunków Mathieu Perreaulta w La Presse (2 lipca 2021 r.) w 
latach pięćdziesiątych szkołę, liczącą około 500 dzieci, prowadziło czterech 
anglojęzycznych oblatów i 11 sióstr św. Anny . Uważał, że typowa szkoła z 
internatem prowadzona przez Kościół katolicki ma dwóch lub trzech oblatów, 
kilkanaście zakonnic i często setki dzieci. [21]  

http://www.biographi.ca/en/bio/clexlixqen_louis_14E.html


  Shuswap  Chief Louis Clexlixqen , założyciel Kamloops Residential School, który kochał i szanował O. Oblatów. 

W szkole rezydencyjnej Kamloops Narodowe Centrum Prawdy i Pojednania (NCTR) oficjalnie 
zarejestrowało imiona 51 dzieci, które zmarły w latach 1915-1964. [22] Udało nam się znaleźć informacje 
na temat tych dzieci z zapisów w Bibliotece i Archiwum Kanada oraz z aktów zgonu przechowywanych w 
Internecie przez British Columbia Archives Genealogy, które, jak się wydaje, nie były konsultowane przez 
badaczy NCTR. [23] 
Połączenie tych dwóch źródeł daje dobry obraz śmierci co najmniej 35 z 49 uczniów (dwa są 
duplikatami). [24] Siedemnastu zmarło w szpitalu, a osiem we własnej rezerwie w wyniku choroby lub 
wypadku. Cztery były przedmiotem sekcji zwłok, a siedem śledztw koronerów. Jeśli chodzi o miejsca 
pochówku, 24 spoczywa na ich macierzystym cmentarzu Indian Reserve, a cztery na cmentarzu Kamloops 
Indian Reserve. W przypadku pozostałych 49 dzieci brakuje informacji lub należy zapoznać się z pełnym 
aktem zgonu w BC Vital Statistics Agency. To jest dalekie od niezweryfikowanychtwierdzą, że władze 
przeoczyły lub w jakiś sposób zatuszowały ich śmierć, że rodzice nie zostali poinformowani lub szczątki 
nigdy nie wróciły do domu. Większość została poinformowana i większość wróciła do domu. 
Od 1935 roku Departament Spraw Indian narzucił specyficzną procedurę postępowania ze śmiercią 
studenta. Dyrektor szkoły z internatem musiał powiadomić agenta wydziałowego, który utworzył komisję 
śledczą złożoną z niego, dyrektora i lekarza, który zdiagnozował zgon. Rodzice muszą zostać 
poinformowani o dochodzeniu i mogli być obecni i złożyć oświadczenie. [25] 
Na przykład Kathleen Michel, lat 14, zachorowała 25 kwietnia 1937 roku i była leczona w szkole przez 
pielęgniarkę, która wezwała lekarza. 1 maja została przewieziona samochodem do Królewskiego Szpitala 
Śródlądowego w Kamloops. Była leczona przez lekarza, ale zmarła dwa dni później z powodu ostrego 
zapalenia nerek z przyczynami odry i dysfunkcji serca. W swoim raporcie lekarz nie stwierdził braków w 
opiece świadczonej w szkole z internatem. Ojciec został poinformowany o śledztwie, ale nie chciał być 
obecny. Niestety w protokole śledztwa nie podano, gdzie została pochowana. [26] 
ZNACZĄCE, że szkoła mieszkalna Kamloops znajduje się w samym sercu samego rezerwatu Kamloops – 
fakt, o którym nigdy nie informują rzecznicy Aborygenów ani media. Raport TRC stwierdza, że „we 
wczesnych latach systemu praktycznie wszystkie szkoły były prowadzone przez kościół [a] chrześcijański 
pochówek był normą w większości szkół”. Ponadto przylegający cmentarz przykościelny „może służyć jako 
miejsce pochówku uczniów, którzy umierają w szkole, a także członków społeczności lokalnej i samych 
misjonarzy”. [27] To właśnie wydarzyło się w Kamloops. Z naszych badań wynika, że czworo uczniów 
pochowanych jest na cmentarzu Orkiestry w rezerwacie, który znajduje się w pobliżu kościoła św. Józefa, 
niedaleko szkoły mieszkalnej. 
Przy tak blisko cmentarzu, czy to naprawdę wiarygodne, że szczątki 200 dzieci zostały potajemnie 
pochowane w masowym grobie, na samym rezerwacie, bez żadnej reakcji rady zespołu aż do zeszłego 
lata? Wódz Kazimierz stwierdza, że obecność szczątków dzieci była w gminie „znana” od dawna. Rodziny 
aborygeńskie są z pewnością tak samo zaniepokojone losem swoich dzieci, jak każda inna 
społeczność; dlaczego nic nie powiedzieli? Co więcej, jak można sądzić, że całe grupy religijnych 
mężczyzn i kobiet, oddanych wysokim standardom moralnym, mogą spiskować w celu popełnienia tak 
nikczemnych zbrodni bez sprzeciwu i ani jednego demaskatora?    

http://www.biographi.ca/en/bio/clexlixqen_louis_14E.html


Mając w pobliżu cmentarz Kamloops Reserve, czy to naprawdę wiarygodne, że szczątki 200 dzieci zostały 

potajemnie pochowane – na samym rezerwacie – bez żadnej reakcji rady zespołu aż do zeszłego lata?” 

Szkoła znajduje się również w pobliżu miasta Kamloops. Agenci Departamentu do Spraw Indian, ściśle monitorujący działalność szkoły, szybko 
zareagowaliby na informacje o zaginionych lub zmarłych dzieciach – o ile takie były. Wreszcie, jak widzieliśmy, prowincja wymagała wystawienia 
aktu zgonu dla wszystkich zmarłych osób. Na przełomie XIX i XX wieku Kolumbia Brytyjska nie była dzikim zachodem. Dzisiejszy badacz, który 
chce uzyskać akt zgonu każdego dziecka uczęszczającego do szkoły stacjonarnej Kamloops, może go uzyskać, wpisując nazwisko i datę zgonu na 
stronie British Columbia Genealogical Records. Tego typu badania są również możliwe w innych prowincjach. 

Zakończmy notatką na temat innego „bezimiennego pochówku” w pobliżu szkoły mieszkalnej, pierwszego narodu Cowessess (Marieval) w 
Saskatchewan, który wywołał kolejne fale wstrząsów w czerwcu zeszłego roku po ogłoszeniu w Kamloops. Działający od 1899 roku na odludziu, 
prowadzony był przez Oblatów i Siostry św. Józefa od św. Jacka. Poszukiwania powierzchni georadarem są tam bardziej zaawansowane, 
ponieważ odkryto 751 dobrze rozplanowanych grobów. Jak pokazał reporter CBC News, w rzeczywistości jest to po prostu katolicki cmentarz Misji 
Niepokalanego Serca Maryi w Marieval. 

Według księgi chrztów, ślubów i pochówków z lat 1885-1933 z pewnością znajdują się groby dzieci zmarłych w szkole rezydencyjnej, ale także 
wielu dorosłych i dzieci poniżej piątego roku życia z okolic. „Na tym cmentarzu, na tym cmentarzu była mieszanina wszystkich” – powiedziała 
mieszkanka Pearl Lerat i jej siostra Linda Whiteman, które uczęszczały do szkoły Marieval od końca lat czterdziestych do połowy lat 
pięćdziesiątych. Pearl powiedziała, że „rodzice sióstr, dziadkowie i pradziadkowie są tam pochowani wraz z innymi osobami spoza Pierwszego 
Narodu”, razem biali i tubylcy. Według innych mieszkańców mieszkających w pobliżu groby miały krzyże i nagrobki aż do lat 60. XX wieku, kiedy to 
ksiądz rzekomo je usunął, ponieważ cmentarz był w „strasznym stanie”. [28] 

Według historyka Jima Millera z University of Saskatchewan „szczątki dzieci odkryte w Marieval i Kamloops zostały pochowane na cmentarzach 
zgodnie z katolickimi obrzędami, pod drewnianymi krzyżami, które szybko się rozpadały”. „Drewniany krzyż był katolickim znacznikiem pochówku 
ubogich” – potwierdza Brian Gettler z Uniwersytetu w Toronto. [29] Cmentarze szkół mieszkalnych z drewnianymi krzyżami prawdopodobnie 
wyglądają jak obecny Cmentarz Rodzimych św. Józefa w rezerwacie Kamloops (patrz zdjęcie). 

  Zdjęcie: Czworo dzieci Kamloops, które zmarły w szkole z internatem, jest 

pochowanych na tym cmentarzu — na cmentarzu społeczności Aborygenów Kamloops (źródło: Ken Vavrhodt, Kamloops w tym tygodniu , 17 listopada 2020 

r .). Pokazany tu pomnik to pomnik  Shuswapa Louisa Clexlixqena , szefa od 1852 roku aż do śmierci w 1915 roku. Silny orędownik edukacji indyjskiej, pomagał 

Ojcom Oblatów w założeniu szkoły dziennej w rezerwacie Kamloops w 1880 roku i zainicjował budowę Szkoły Rezydencyjnej tam w 1890 roku. 

 Według raportu TRC cmentarz często służył jako miejsce kultu i pochówku uczniów, którzy zginęli w szkole, a także członków społeczności 
lokalnej i samych misjonarzy. Ponieważ cmentarze szkolnych domów mieszkalnych zostały opuszczone, zaniedbane, a nawet zapomniane po ich 
zamknięciu, zniknęły w tle. W wielu przypadkach były trudne do zlokalizowania lub były wykorzystywane do innych celów. [30] Komisja słusznie 
zaproponowała, aby były one dokumentowane, utrzymywane i chronione. 
Trudno uwierzyć, że wstępne poszukiwania rzekomego cmentarza lub zbiorowego grobu w sadzie jabłkowym na terenie rezerwowym w pobliżu 
szkoły mieszkalnej Kamloops mogły doprowadzić do takiej spirali twierdzeń popieranych przez rząd kanadyjski i powtarzanych przez środki 
masowego przekazu na całym świecie świat. Daje straszne i uproszczone wrażenie skomplikowanych zagadnień z historii Kanady. Ekshumacje 
jeszcze się nie rozpoczęły i najwyraźniej nie znaleziono żadnych szczątków. Wyimaginowane historie i emocje przeważają nad dążeniem do 
prawdy. Czy na drodze do pojednania nie jest najlepszym sposobem szukania i mówienia całej prawdy, a nie celowego tworzenia sensacyjnych 
mitów?  Uwagi 
[1] Courtney Dickson , Bridgette Watson , „Znaleziono szczątki 215 dzieci pochowanych w byłej szkole rezydencyjnej BC, mówi First Nation”, CBC 
News , 27 maja 2021, aktualizacja: 29 maja 2021; Tk'emlúps te secwépemc, komunikat prasowy, „ Remains of Children of Kamloops Residential 
School Discovered ”, 27 maja 2021 r. 
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Jacques Rouillard jest emerytowanym profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu w Montrealu. 

 Don Bracken włączony25 stycznia 2022 

Dziękujemy za podanie tych informacji. Moja żona i ja odkryliśmy nasze korzenie Metis w ciągu ostatniej dekady (mam 56 lat, ona 47) i nigdy nie 
wiedzieliśmy zbyt wiele o szkołach stacjonarnych itp., poza ostatnimi mediami w ciągu ostatnich kilku lat… wydaje się to uzasadnione i teraz wiem, 
co zostało znalezione tutaj jestem zaniepokojony dzieleniem się tym z obawy przed odwetem ze strony tych, którzy mają topór do grindowania lub 
agendy inne niż ujawnienie prawdy o rzeczywistych ekshumowanych ciałach itp., ale to musi się wydostać, aby, miejmy nadzieję, stłumić tę falę 
marnowanie dolarów podatników… 

 Jan wł.24 stycznia 2022 

Prawda jest gdzieś tam. Nie znamy prawdy, jeśli nie ma wykopu „jabłkowego sadu”. To się nigdy nie wydarzy. 

 Joan Mcmillan wł.24 stycznia 2022 

Wreszcie ..od początku do końca tego czasochłonnego, marnującego pieniądze idiotycznego bzdury. Kiedy zobaczymy to w mediach… domyślam 
się… nigdy… przemysł „indyjski” bankrutuje Kanadę !! 

 Stephen Brown wł.22 stycznia 2022 

Dziękuję za ten raport. Kładzenie nacisku na odkrycie, jakie są fakty w pierwszej kolejności….. 
(zanim zrobi się publiczne reportaże) ograniczyłoby wiele histerycznych doniesień 
, które były przedstawiane jako fakty przez niegdyś wiarygodne agencje informacyjne, takie jak CBC. 

 Piotr wł.20 stycznia 2022 

Media nie zawiodły – spisały się doskonale – jako stronnicza, promująca narrację maszyna propagandowa 
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https://podroze.se.pl/swiat/europa/wlochy/rzym/
https://www.polskieradio.pl/Watykan/Tag1170
https://www.polskieradio.pl/7/4414
https://www.vaticannews.va/pl.html
https://ekai.pl/
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Z Watykanu:   Aktualności z Watykanu - Wszystkie wiadomości o Kościele - Vatican News    
Z Watykanu:   https://www.vaticannews.va/pl.html  
 

 

 

Grób  JPII na żywo:   https://rozrywka.lelum.pl/grob-jana-pawla-ii-malo-kto-wie-ze-widok-dostepny-jest-w-sieci-mk-211021 
From Rome Info:    Z Rzymu | Wiadomości i komentarze na temat Kościoła katolickiego (fromrome.info)    

 

 
 

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

Catholic Arena:  https://www.catholicarena.com/ 

KAI:   https://ekai.pl/  
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Ekumenizm:   https://www.ekumenizm.pl/ 
Misyjne:   https://misyjne.pl/ 
BanBye:   https://banbye.com/ 
EWTN Polska:   https://ewtn.pl/ 
Stacja 7:   https://stacja7.pl/ 
Pch 24:   https://pch24.pl/ 
TV Prawdy:   https://www.pjj.tv/ 
Do Rzeczy: https://dorzeczy.pl/ 
Lekcja Historii:   https://odsanacjidoiiirp.wordpress.com/ 
Wolne Media: https://wolnemedia.net/ 
Fidei Defensor: https://fideidefensor.pl/ 
Fronda:  https://www.fronda.pl/ 
Wolna Polska:   https://www.wolna-polska.com/ 
Magna Polska:   https://www.magnapolonia.org/ 
Dawid Mysior:   https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg 
Portal Historyczny:  https://dzieje.pl/  https://www.youtube.com/@DawidMysior/featured 

Niezbędnik Katolika:   https://niezbednik.niedziela.pl/  

Aleteia:   https://pl.aleteia.org/  

Opoka:   https://opoka.org.pl/  

Deon:   https://www.deon.pl/  

Gość Niedzielny:   https://krakow.gosc.pl/  

Mały Gość Niedzielny:   https://www.malygosc.pl/  

Niedziela:   https://www.niedziela.pl/  

Nasz Dziennik:   https://naszdziennik.pl/  .                                              

Wiara:   https://www.wiara.pl/  

Grodno:   http://slowo.grodnensis.by/  

Wilno:   https://kurierwilenski.lt/category/litwa/  

USA:   https://tygodnikprogram.com/   

Poznaj nieznane:   https://poznajnieznane.pl/  

Z Podhala:   https://podhale24.pl/home# . https://24tp.pl/                                                                                                                               

Beskidzka:   https://beskidzka24.pl/                                                                                                                                              

Wadowice:   https://wadowice.naszemiasto.pl/   

Kraków:   https://gazetakrakowska.pl/ 

Opole:   https://radio.opole.pl/index.php 

Gazeta Polska:   https://www.gazetapolska.pl/ 

Chicago:   https://tygodnikprogram.com/  

Londyn:   https://londynek.net/ 

Goniec:   https://goniec.pl/kategorie/wiadomosci/1 

Przystanek Historia:   https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy 

Media Narodowe:   https://medianarodowe.com/ 

Wilno:   https://wilno.tvp.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

 
https://sumlinski.com.pl/ksiazki/140-
zakazana-prawda.html 
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Unikalne granice:   https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4     https://youtu.be/zhzNsMeOnlo                                                                          
Niezwykłe drogi na świecie:   https://youtu.be/vtsy30rocr0                                                                                                        

Nieznane dzieje Polski:   https://youtu.be/QGBSgwmsEjM                                                                                        

Ci ludzie żyją w Podziemnej wiosce na pustyni:   https://youtu.be/jHXGhfR9egA                                                                                       

Niezapomniana podróż POCIĄGAMI PO SZWAJCARII:   https://youtu.be/6bLCI0SSc34                                              

Wiersze Juliana Tuwima:   https://youtu.be/Nl9qo6dzqa0                                                                                          

Zenon Laskowik Wizyta u lekarza:   https://youtu.be/_lNEHKlAt88                                                                                                                                                                        

Ciocia z Ameryki:   https://youtu.be/4wuHxYOmXOk     https://youtu.be/qno15CPVDC4                                                                                                                        

Sołtys Kierdziołek:   https://youtu.be/FSoY2pO0dS4 . https://youtu.be/OFCkjEOQy3s                                                                                                

Krzysztof Hanke - Sanatorium:   https://youtu.be/T1nQMTdqXGM                                                                                        

Kabaret RAK - o stosunkach polsko- niemieckich:   https://youtu.be/f5Y__b1avZc                                                                                                                                                                              

Twardy Hanys:   https://youtu.be/980H7NSjMcE                                                                                                                                                                                                       

Monolog o Śląsku:   https://youtu.be/Z6thO97jTTs 

Jo to smola:   https://youtu.be/nLshtWUTC6U                                                                                                                                                        

Lokomotywa:   https://youtu.be/heQjZttTlOY 

Paweł i Gaweł:   https://youtu.be/6pnIcDcim-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Miłość Ci wszystko wybaczy:   https://youtu.be/WbAq-WyDgQM                                                                                                                                                                                     

Na przejeździe:   https://youtu.be/0qF5MXpfWGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Książka życzeń:   https://youtu.be/ZzivIBKepP4 

Pralnia:   https://youtu.be/GxVsDxJEVM0 

Sęk:   https://youtu.be/JGVOtZjtY-s?list=RDWbAq-WyDgQM      

Krawiec:   https://youtu.be/Ey-DIng2lPw   

Jak być damą:   https://youtu.be/n3GsKe5bcdM . https://youtu.be/8oLz_lpNa2g               

Żyć nie umierać:   https://youtu.be/F92kUIg_PMA 

Ucz się, Jasiu:   https://youtu.be/xjk8ykm1rZU . https://youtu.be/a_NJ13rZOiw 

Szalony statek - Genowefa Pigwa:   https://youtu.be/ndegcQ0l-gE 

Usta milczą dusza śpiewa:   https://youtu.be/6VvY4bt5rnM 

Kwiczoł,Pyzdra''Okup''Janosik:   https://youtu.be/mSmlSXdmBMs  

MAŁA ARMIA JANOSIKA:   https://youtu.be/UgqQMfiHSao . https://youtu.be/b5tp31G9ft4 

   :mehelA molahS uneveH /הבאנו שלום עליכםhttps://youtu.be/mZ_nbinWkvE 

Jaś Fasola:   https://youtu.be/DgptqZvVC-I     

Znachor:   https://youtu.be/lOCpbjJzHsE 

Kabaret Dudek - W pociągu:   https://youtu.be/BGm-7YdIt-I 

Tolek Banan i inni - Film - rok 1995:   https://youtu.be/Gn_iLgDARLU 

Kargul, podejdź no do płota:   https://youtu.be/4gidiGO57z0 

Kogel-Mogel:   https://youtu.be/FpFl1RxRADk 

Czterdziestolatek - Kobieta Pracująca:   https://youtu.be/uyfl_iupgQo 

Kocham moj rodzinny dom:   https://youtu.be/y5ynocwitJA                                                                                          

Mój drogi synku:   https://youtu.be/19RAidTB_YY    
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Od dawna zwiastowano, że bardziej niźli 
chleba poezji trzeba w czasach, gdy wcale 
jej nie trzeba                                                                     

 

Leopold Staff, (1878 - 1957), polski poeta, dramaturg i tłumacz 
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 Strona główna 
 Opowiadania dla dzieci 
 Opowiadania dla dzieci - Przygody duszka Buuu 
 Wiersze "... i tylko" 
 Wiersze dla dzieci o smokach 
 Wiersze dla dorosłych - religijne 
 Wiersze dla dorosłych - różne 
 Wiersze dla dzieci - religijne 
 Wiersze dla dzieci - różne 
 Opowiadania dla dzieci - różne 
 Wiersze dla dzieci - Wojtuś (seria) 
 Opowiadania o Biblii dla Andrzejka i Helenki 
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BOŻE MÓJ BOŻE, SZUKAM CIEBIE I PRAGNIE CIEBIE MOJA DUSZA. BĘDĘ CIĘ WILEBIŁ PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE 

 

B A J K I T E R A P E U T Y C Z N E : 
1/. Był sobie kiedyś chłopiec, który miał pewien kłopot – bardzo często robił innym ludziom różne przykre rzeczy. Jego ojciec 

bardzo się martwił i szukał sposobu by chłopiec zrozumiał jak bardzo jego postępowanie jest dokuczliwe. Pewnego dnia 

postanowił dać synowi torebkę gwoździ i powiedział, by wbijał jeden w płot ich ogrodu za każdym razem, gdy straci 

cierpliwość lub będzie chciał kogoś obrazić. Pierwszego dnia chłopiec wbił 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się 

kontrolować 

siebie i liczba gwoździ wbijanych w płot zmniejszała się z dnia na dzień. Chłopiec zauważył, że łatwiej jest mu kontrolować 

siebie, niż wbijać gwoździe. Wreszcie nadszedł taki dzień, kiedy chłopiec nie wbił już żadnego gwoździa. Poszedł zatem do 

ojca i 

powiedział mu, że tego dnia nie wbił żadnego gwoździa, a ojciec polecił mu, by teraz wyjął jeden gwóźdź za każdym razem, 

gdy nie straci cierpliwości. Mijały dni, aż w końcu chłopiec mógł przyjść do ojca i powiedzieć, że wyjął już wszystkie gwoździe. 

Ojciec i syn poszli razem, by zobaczyć płot i ojciec powiedział: Synu, zachowywałeś się dobrze, ale spójrz teraz na te dziury. 

Ten płot nigdy już nie będzie taki, jak na początku. Kiedy kogoś obrażasz i kiedy mówisz mu coś złośliwego, zostawiasz w 

nim rany takie, jak tutaj. Możesz komuś wbić nóż w plecy i później go wyjąć, ale zawsze pozostanie rana. Mało ważne jest, 

jak często będziesz kogoś przepraszał – rana pozostanie już na zawsze. Zranienie słowne robi tyle samo szkód, co zranienie 

fizyczne. Pamiętaj, że przyjaciele zaś są rzadkim darem, rozśmieszają Cię i podnoszą na duchu. Są gotowi Cię wysłuchać, 

kiedy tego potrzebujesz i otwierają przed Tobą serce. Pokazuj im, jak bardzo ich kochasz i rób wszystko, żeby ich nie 

ranić; http://madziowy.pl/opowiesc-o-chlopcu-ojcu-i-gwozdziach-o-gniewie-i-ranach/

 

2/. Pewnego dnia ojciec i syn postanowili udać się na targ. Aby tam dotrzeć, musieli przejść po drodze przez cztery miejscowości. 

Ojciec zwrócił się do syna tymi słowami: Usiądź na ośle, a ja będę szedł obok. Gdy przechodzili przez pierwszą miejscowość, 
mieszkańcy szeptali: Patrzcie, koniec świata! Syn, który jest młodszy od ojca, siedzi na ośle, a biedny staruszek musi iść piechotą. 
Ojciec usłyszał to i zwrócił się do syna: Posłuchaj, ludzie mówią o nas źle. Lepiej będzie, jak ja usiądę na ośle, a ty pójdziesz 
piechotą. Tak też zrobili. Gdy przechodzili przez drugą miejscowość, usłyszeli szemrzących: No popatrz tylko, ojciec siadł na 

osła, a dziecko idzie piechotą wśród tylu niebezpieczeństw! To usłyszawszy, ojciec i syn, aby uniknąć nieprzychylnych 

komentarzy, postanowili obaj dosiąść osła. Gdy przechodzili przez trzecią miejscowość, posłyszeli takie głosy krytyki: 

Biedny osioł! Musi dźwigać cały ten ciężar, ludzie nie mają szacunku dla zwierząt!. Usłyszawszy to, uznali, że najlepszym 

wyjściem będzie, jeśli dalej obaj pójdą na piechotę. Gdy dochodzili do czwartej miejscowości, usłyszeli drwiące i 

wyśmiewające ich głosy: Popatrzcie no jacy głupcy. Mają osła, a idą piechotą!. Ojciec i syn popatrzyli na siebie i doszli do 

wniosku, że skoro i tak ciągle byli krytykowani, 

najlepiej byłoby, gdyby zachowywali się w taki sposób, jaki sami uważali za słuszny i stosowny. Pamiętaj – jeżeli, 

jesteś pewien, że robisz dobrze – rób swoje, i nie przejmuj się, co o tym mówią inni, bo i tak zawsze znajdą się tacy, 

którzy Cię skrytykują; http://madziowy.pl/bajka-o-ojcu-synu-i-osle-krytyczne-opinie-otoczenia/#more-2560 
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Marcelino, chleb i wino. 1955r.   Film:     https://youtu.be/8fCRrtM7eAM

 
 

https://youtu.be/8fCRrtM7eAM 
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Pomogła chłopcu, a po kilku latach dowiedziała się kim się stał,                           
i się rozpłakała:  https://youtu.be/GkLPdRSrC-E 

 

ZAKONY ŻEŃSKIE   

ZAKONY MĘSKIE            

Organista:   http://www.organum.pl/  .  https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo 

 

Katecheta:   http://www.organum.pl/dla-katechetow .   https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq 

Pomoce dla katechetów:  http://www.organum.pl/dla-katechetow    .   https://www.youtube.com/@ewangeliadladzieci1799/videos                                                                                                                  

Nagrane Katechezy:   https://spwojcin.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pomoce interaktywne dla katechetów:   https://padlet.com/pastusiakk/ql3wby589zgq                                                                                                                                             

Prezentacje multimedialne :   http://www.organum.pl/dla-katechetow/21-prezentacje-multimedialne                                                                                                  

Video:  https://youtu.be/EHC7EsA8cJw    .    https://youtu.be/k-UAe8uS8Tg   .   https://youtu.be/WuQvwlJ-RHM                                                                                                                

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wykładu pt. „Myślenie wizualne dla Katechetów”:  https://www.lp-wip.pl/myslenie-

wizualne-dla-katechetow?cid=K004DU&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LS_myslenie-wizualne-dla-
katechetow&gclid=EAIaIQobChMI3ZCA56vM_AIVV4eyCh2MVQbVEAEYASAAEgLhNPD_BwE    
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https://www.lp-wip.pl/myslenie-wizualne-dla-katechetow?cid=K004DU&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LS_myslenie-wizualne-dla-katechetow&gclid=EAIaIQobChMI3ZCA56vM_AIVV4eyCh2MVQbVEAEYASAAEgLhNPD_BwE
https://www.lp-wip.pl/myslenie-wizualne-dla-katechetow?cid=K004DU&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LS_myslenie-wizualne-dla-katechetow&gclid=EAIaIQobChMI3ZCA56vM_AIVV4eyCh2MVQbVEAEYASAAEgLhNPD_BwE


Wszystko dla muzyków kościelnych - https://musicamsacram.pl/ 
Gromadzimy ponad siedem tysięcy użytkowników z całego świata, a porozumienia zawarte z zagranicznymi witrynami umożliwiają nam oferowanie materiałów 
najwyższej klasy. Wszystko, co jest potrzebne Muzykom Kościelnym, można znaleźć na łamach naszej witryny. 

Nasz serwis podjął wielorakie przedsięwzięcia, do których można między innymi zaliczyć sukcecywnie prowadzone od 
kilku lat propozycje śpiewów na każdy dzień, ogromną bazę instrumentów piszczałkowych w Polsce - a także poza jej 
granicami (np. w Niemczech i Estonii), propria mszalne dla Klasycznego Rytu Rzymskiego na każdą niedzielę, cały 
chorał gregoriański w przystępnym formacie (największy zbiór on-line w Europie), informacje o wydarzeniach 
muzycznych w kraju, Kalendarz Organisty umożliwiający dokumentację codziennej pracy organisty, stale poszerzany 
śpiewnik on-line oraz szereg publikacji drukowanych. 

Dotychczas naszym nakładem ukazały się "Wybrane nabożeństwa, litanie, modlitwy", "Adwent - propozycje śpiewów", "Adwent - Śpiewy dawne" oraz śpiewy do bł. 
Karoliny Kózkówny. Już niedługo ukażą się propozycje śpiewów na kolejne okresy liturgiczne. 

Staramy się rozwijać również całkowicie nowe inicjatywy muzyczne w Polsce takie jak baza melodii śpiewanych lokalnie w naszych parafiach, śpiewnik z pieśniami do 
świętych, które ciężko znaleźć w popularnych zbiorach, ogłoszenia o pracę dla organistów i innych muzyków kościelnych. 
Zaczynamy również prowadzić bazę firm organmistrzowskich - będzie można na niej zobaczyć informacje o danej firmie, jej wykonane prace (wraz z ocenami) oraz dane 
kontaktowe. Wszystkich organmistrzów zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. 

Inną ważną dla nas inicjatywą jest kanał na serwisie YouTube, na którym mamy zamiar umieszczać nagrania z koncertów, reportaże z konkursów muzycznych, a 
również materiały edukacyjne w zakresie sztuki muzyczno-liturgicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do dzielenia się swoimi materiałami, w celu 
zgromadzenia jak najobszerniejszych zasobów z tej tematyki i podzielenia się nimi z innymi muzykami. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Staramy się robić wszystko co w naszej mocy, żeby korzystanie z serwisu było jak najłatwiejsze i jak najmilsze. 

 

1. MusicamSacram 

2.  Propozycje śpiewów 

1. MusicamSacram 

2.  Dokumenty - https://musicamsacram.pl/dokumenty 

3. Baza instrumentów 

4. Propozycje śpiewów 

5. Śpiewnik 

6. Nowości muzyczne 

7. Darmowe nuty 

8. Antyfony mszalne 

9. Musicam Sacram Rozrywka 

10. Musicam Sacram Ogłoszenia 

 

 

https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/propozycje-spiewow
https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/dokumenty
https://musicamsacram.pl/instrumenty
https://musicamsacram.pl/propozycje-spiewow
https://musicamsacram.pl/spiewnik
https://musicamsacram.pl/nowosci
https://musicamsacram.pl/nuty
https://musicamsacram.pl/antyfony
https://www.facebook.com/musicamsacramrozrywka/
https://www.facebook.com/groups/1050032248507295/


OBYWATEL.GOV.PL: https://obywatel.gov.pl/ 

Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą 
wykonujemy dla ciebie. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, 
dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny 
sposób, co musisz zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co możesz załatwić bez 
wychodzenia z domu. Wszystko po to, abyś nie tracił czasu. OBYWATEL.GOV.PL to 
dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla ciebie. 

 

Obecnie znajdziesz tu kilkaset najpopularniejszych usług świadczonych 
przez administrację publiczną. Na tym jednak nie poprzestajemy. Serwis 
będziemy dalej rozwijać, aktualizować oraz uzupełniać o kolejne usługi.

 

https://obywatel.gov.pl/


Autoraport to prawdziwa historia pojazdu 

Poznaj prawdziwą historię pojazdu, który zamierzasz kupić 

Nie ryzykuj dodatkowych ukrytych kosztów po zakupie wymarzonego pojazdu. Mają one różną historię, która często jest zatajona 
przed Tobą. Autoraport odkryje przed Tobą prawdę. Wszystkie informacje, które Autoraport wyszukuje, pochodzą ze sprawdzonych 
źródeł z całego świata. 

 

 
 

 

https://www.autoraport.pl/sprawdzenie-

vin/?ad=g_sprawdz_vin_b_2&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok7RtJKBegIx2YI0uOzWfWPFje6MK8SADlQaks4XxwCinisBRmldKZxoCJPgQAvD_BwE 

 

 
 

https://www.carvertical.com/pl/landing/features?a=gpa&b=ca5f8bea&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok36HlZBl7L-

EMS87MBzQNPZ6NdSnp63F7RqE_5fjK4GlqcBCMzR3RRoCUIsQAvD_BwE   .   https://www.carvertical.com/pl/cennik 

 

https://www.autoraport.pl/sprawdzenie-vin/?ad=g_sprawdz_vin_b_2&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok7RtJKBegIx2YI0uOzWfWPFje6MK8SADlQaks4XxwCinisBRmldKZxoCJPgQAvD_BwE
https://www.autoraport.pl/sprawdzenie-vin/?ad=g_sprawdz_vin_b_2&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok7RtJKBegIx2YI0uOzWfWPFje6MK8SADlQaks4XxwCinisBRmldKZxoCJPgQAvD_BwE
https://www.carvertical.com/pl/landing/features?a=gpa&b=ca5f8bea&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok36HlZBl7L-EMS87MBzQNPZ6NdSnp63F7RqE_5fjK4GlqcBCMzR3RRoCUIsQAvD_BwE
https://www.carvertical.com/pl/landing/features?a=gpa&b=ca5f8bea&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok36HlZBl7L-EMS87MBzQNPZ6NdSnp63F7RqE_5fjK4GlqcBCMzR3RRoCUIsQAvD_BwE
https://www.carvertical.com/pl/cennik


 

Co to jest 0patch? 

To mikroskopijne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa. dla komputerów z systemem Windows 7, Windows 10 

0patch dostarcza miniaturowe łatki kodu („mikropłatki”) do komputerów i innych urządzeń na całym świecie w celu naprawy luk 
w oprogramowaniu różnych produktów, nawet o zamkniętym kodzie źródłowym. Dzięki 0patch nie ma restartów ani przestojów 
podczas łatania i nie ma obaw, że duża oficjalna aktualizacja dostarczania. 

Użytkownicy korporacyjni i administratorzy doceniają lekkość i prostotę 0patch, ponieważ skrócenie czasu reakcji z miesięcy do 
zaledwie godzin. Przeglądanie małych mikropatchów jest niedrogie, możliwość natychmiastowego nanoszenia i usuwania ich 
lokalnie lub wspomagania wspomagania upraszcza testowanie produkcyjne.                                          0patch sprawia, że 
łatanie oprogramowania jest praktycznie niezauważalne. 

 
Mikrołatki dla Server 2008 R2,   Windows 7 i Windows 10 

Martwisz się poprawkami zabezpieczeń dla komputerów z systemem Windows 7, Windows 10 (v1803, 

v1809) i Windows Server 2008 R2 po zgłoszeniu ich wsparcia? nie bądź. 0patch zapewnia mikrołatki 

bezpieczeństwa dla luk wysokiego ryzyka w tych dodatkowych i wszechobecnych platformach Windows, 

wszystko w obniżonej cenie licencji PRO, która już zapewnia wiele mikrołat dla innych luk dodatkowych 

zagrożeń w różnych używanych produktach. Bez względu na to, czy jesteś użytkownikiem domowym 

czy biznesowym, małym sklepem, przedsiębiorstwem czy rządem — mamy wszystko, czego 

dotyczy. Dodatkową korzyścią jest to, że nie trzeba ponownie uruchamiać komputera (ani nawet 
kiwnąć palcem), aby użyć łatki, należy tylko kilka bajtów miejsca i pobierane są w ciągu kilku sekund. 

Często zadawane pytania.                                                                                                         

Bieżący stan wsparcia mikropoprawek dla systemu Windows 

https://0patch-com.translate.goog/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc 

 

https://central.0patch.com/auth/login  .     https://www.dobreprogramy.pl/0patch,program,windows,6628699018172545 
 

 

Mikrołatki dla 
Server 2008 R2,   

Windows 7 i 
Windows 10 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=pl&prev=search&u=https://0patch.zendesk.com/hc/en-us/sections/360002871999
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=pl&prev=search&u=https://0patch.zendesk.com/hc/en-us/articles/360011925159
https://0patch-com.translate.goog/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
https://central.0patch.com/auth/login
https://www.dobreprogramy.pl/0patch,program,windows,6628699018172545


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

https://www.cert.pl/    

 

Zgłoszenia do CSIRT NASK 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić osobę kontaktową do CSIRT NASK proszę użyć poniższego odnośnika: 

Zgłaszanie osoby kontaktowej do CSIRT NASK. 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić złośliwą domenę, proszę użyć poniższego odnośnika: 

Zgłaszanie domeny internetowej służącej do wyłudzeń danych i środków finansowych 

.  

Polecamy zapoznanie się z zaufaną stroną internetową https://haveibeenpwned.com/, na której można 
bezpiecznie sprawdzić czy mail oraz powiązanie z nim hasło w przeszłości nie uległy upublicznieniu. 

Odpowiednia złożoność haseł może zabezpieczyć przed ich odgadnięciem oraz wykorzystaniem przez 
przestępców. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy na temat haseł: https://cert.pl/hasla/ 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z wydaniem biuletynu OUCH! “Spersonalizowane oszustwa” 
dostępnego na 
stronie https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/bltf02c8355723d094a/6047b17f5aedc043351b6f7d/201902-OUCH-

February-Polish-FINAL.pdf, w którym jest opisywany ten rodzaj oszustwa. 

Zachęcamy do obserwowania naszych kont w mediach społecznościowych: 
-Facebook: https://facebook.com/CERT.Polska/   -Twitter: https://twitter.com/CERT_Polska/ 
gdzie staramy się umieszczać ostrzeżenia przed aktywnymi oszustwami. 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.                                                         
tel: +48 22 380 82 74      fax: +48 22 380 83 99      https://cert.pl/ 

 

 

 

https://www.cert.pl/
https://incydent.cert.pl/osoba-kontaktowa#!/lang=pl
https://incydent.cert.pl/domena#!/lang=pl
https://haveibeenpwned.com/
https://cert.pl/hasla/
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/bltf02c8355723d094a/6047b17f5aedc043351b6f7d/201902-OUCH-February-Polish-FINAL.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/bltf02c8355723d094a/6047b17f5aedc043351b6f7d/201902-OUCH-February-Polish-FINAL.pdf
https://facebook.com/CERT.Polska/
https://twitter.com/CERT_Polska/
https://cert.pl/


Zastanawiasz się czy telefony nas 

szpiegują , słuchają lub nagrywają wtedy ten filmik dla Ciebie. W nim pokaże jakie 

ustawienia w telefonie z Androidem musisz zmienić żeby wyłączyć śledzenie w 

telefonie.  https://youtu.be/LMIHwnxoqCM    

 

                                              
 

Jak sprawdzić, czy komputer jest szpiegowany i podglądany. 

Martwisz się, że twój komputer może być podglądany? Obawiasz się, że ktoś 

zainstalował oprogramowanie szpiegujące i monitoruje na bieżąco, jakie hasła 

wpisujesz, gdzie się logujesz i co robisz przy komputerze? Zobacz, jak możesz 

sprawdzić, czy coś takiego faktycznie ma miejsce. Pomoże nam w tym niewielki 

program o nazwie SpyDetect Free. To darmowe narzędzie, które posiada bazę znanych 

i często używanych rozwiązań wykradających dane z komputera. Program wykrywa 

keyloggery, które rejestrują, co piszemy na klawiaturze i wysyłają te informacje do 

osób trzecich, a także innego rodzaju szkodliwe narzędzia, które służą do 

monitorowania komputera, sprawdzania, co na nim robimy i jakie strony otwieramy. 

Pobieramy program w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej w zależności od tego, jaki 

mamy system operacyjny, a następnie uruchamiamy go. SpyDetect Free nie musi być 

instalowany - na dobrą sprawę możemy go nawet uruchomić z pendrive'a. Jeśli przy 

próbie uruchomienia wyświetli się komunikat UAC z systemu Windows odnośnie 

kontroli konta użytkownika, to należy zezwolić na uruchomienie programu. Po 

włączeniu pojawi się główne okno programu z dużym przyciskiem "Check now" 

(Sprawdź teraz). Wciskamy przycisk i czekamy, aż program SpyDetect Free sprawdzi 

nasz system pod kątem potencjalnych wirusów, które wykradają dane, monitorują 

system i rejestrują, co wpisujemy na klawiaturze. Jeśli takie szkodniki zostaną znalezione w 

systemie, to aplikacja wyświetli czerwony komunikat z dopiskiem "Probably yes". 
 

 

https://youtu.be/LMIHwnxoqCM


SYSTEM INFORMACJI O 
BANDEROLACH AKCYZOWYCH                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
SPRAWDŹ BANDEROLĘ:                                                                                                                           
 

-   BANDEROLE PAPIEROSOWE 
 

-   BANDEROLE TYTONIOWE 
 

-   BANDEROLE SPIRYTUSOWE       https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz -  https://www.infor.pl/  -  http://infororganizer.pl/    
 

-   BANDEROLE WINIARSKIE 
 

-   BANDEROLE NA WYROBY NOWATORSKIE 
 

-   BANDEROLE NA PŁYN DO E-PAPIEROSÓW   

 
 
 
 
 
 
 
 

Poznaj Tatry  http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1387,0,glowna,main_page,ant.html                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Głosy Ptaków   http://ptaki.info/index.php  

  https://www.wykop.pl/link/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/ 

 

 

Kalendarz Księżycowy – kliknij: tu  i  tu                                                                      

 

-     https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html        
 
-     https://wloclawek.naszemiasto.pl/kalendarz-ksiezycowy-ogrodnika-na-maj-2022-r-co-i-kiedy/ar/c9-7677163  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Interaktywny Przewodnik Turystyczny: https://online.fliphtml5.com/uledx/fltf/?1664265832#p=1 

 

 

https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz
https://www.infor.pl/
http://infororganizer.pl/
http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1387,0,glowna,main_page,ant.html
http://ptaki.info/index.php
https://www.wykop.pl/link/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/
http://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
http://kalender-365.de/kalendarz-ksiezycowy.php
https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html
https://wloclawek.naszemiasto.pl/kalendarz-ksiezycowy-ogrodnika-na-maj-2022-r-co-i-kiedy/ar/c9-7677163
https://online.fliphtml5.com/uledx/fltf/?1664265832#p=1


https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ogrodnika 

OBJAŚNIENIA 

 Podlewanie i nawadnianie - dotyczy szczególnie roślin pokojowych i balkonowych 

 Najbardziej korzystny czas nawożenia roślin nawozami sztucznymi i naturalnymi 

 Dobry czas na siew i sadzenie warzyw korzeniowych 

 Dobry czas na siew i sadzenie warzyw liściowych 

 Dobry czas na siew i sadzenie roślin owocowych 

 Dobry czas na siew i sadzenie kwiatów i ziół kwitnących 

 Właściwy okres do usuwania i wyrywania chwastów 

 Korzystny czas na zbieranie i konserwowanie owoców 

 Korzystny czas na zbieranie i konserwowanie warzyw korzeniowych 

 W tym dniu nie wskazane jest robienie przetworów z owoców 

 Korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców 

 Korzystny czas na zbieranie i magazynowanie owoców 

 Szczególnie korzystny czas na zbieranie i magazynowanie owoców 

 Niekorzystny okres zbiorów - zebrane w tym czasie owoce będą się źle przechowywać 

 Zaleca się zrezygnować z podlewania roślin - na roślinach podlewanych w te dni mogą 

pojawić się szkodniki 

 Nie stosuj nawozów sztucznych - może wystąpić ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin 

 Korzystny dzień na koszenie trawy 

 Szczególnie korzystny dzień na koszenie trawy 

 Ogólnie dobry czas na wykonywanie prawie wszystkich prac w ogrodzie i polu, które mają 

cokolwiek wspólnego z sianiem, przesadzaniem i sadzeniem roślin 

https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ogrodnika


 

Rabka Zdrój, ul. Podhalańska. Gospodarz: „ Dałem na jesień ściółkę pod drzewo. I Jabłonka się 
odwdzięczyła się przepięknyni kwiatami”. 

 



https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-
uroda 
 

OBJAŚNIENIA 

 Dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie 

 Łatwiej się pozbyć nałogów, gdy walkę z nimi rozpoczyna się w gdy Księżyc jest nowiu. 

Łatwiej jest się pozbyć złych przyzwyczajeń. 

 Szczególnie korzystny czas dla mycia włosów 

 Ścinanie włosów w tych dniach może prowadzić do tworzenia się łupieżu i trudniej się 

układają. O ile to możliwe zaleca się również rezygnację z mycia głowy. 

 Dobry dzień na wizytę u dentysty - plomby i koronki będą długo trzymać 

 Ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne 

 Gdy Księżyc jest w nowiu nie zaleca się wykonywania szczepień 

 Farbowanie włosów - nakładanie farby - uzyskasz lepsze efekty koloryzacji 

 Czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek. 

 Pielęgnacja skóry i depilacja - dobra pora na zabiegi kosmetyczne 

 Pielęgnacja skóry i depilacja - szczególnie dobra pora na zabiegi kosmetyczne 

 Włosy ścięte w tych dniach utrzymują dłużej formę i piękno. Najlepsze dni do zrobienia 

trwałej ondulacji. 

 Szczególnie korzystny czas na obcinanie końcówek i podcinanie włosów. Dobry moment 

na pierwsze strzyżenie niemowlęcia. 

 Właściwy moment na pielęgnację paznokci u rąk oraz nóg. 

 Dobry czas na masaż regenerujący i wzmacniający z użyciem olejków. 

 Niekorzystny dzień na wizytę u dentysty 

 

 

https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda


https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-biodynamiczny 
 
 
 
 

OBJAŚNIENIA 

 Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być owoc lub nasiona 

 Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być korzeń 

 Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być liść lub łodyga 

 Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być kwiat 

 Ogólnie korzystny okres siania i sadzenia - niektóre rośliny mają szczególne dni siewu i 

sadzenia 

https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-fazy-ksiezyca 
 
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy 
 
https://bimkal.pl/kalendarz-2022 
 
https://bimkal.pl/kalendarz-miesieczny 
 
https://bimkal.pl/kalendarz-szkolny 
 
https://dzieje.pl/wiadomosci/rok-2022-wydarzenia-historyczne 
 
https://historia.org.pl/2021/12/30/najwazniejsze-rocznice-historyczne-2022-jakie-wydarzenia-bedziemy-obchodzic-w-2022-roku/ 

 

https://muzhp.pl/pl/calendar 

 

 

https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-biodynamiczny
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-fazy-ksiezyca
https://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy
https://bimkal.pl/kalendarz-2022
https://bimkal.pl/kalendarz-miesieczny
https://bimkal.pl/kalendarz-szkolny
https://dzieje.pl/wiadomosci/rok-2022-wydarzenia-historyczne
https://historia.org.pl/2021/12/30/najwazniejsze-rocznice-historyczne-2022-jakie-wydarzenia-bedziemy-obchodzic-w-2022-roku/
https://muzhp.pl/pl/calendar


    
 
https://geoportal360.pl/ 
 

Katalog Geoportal   Przeglądaj działki według podziału administracyjnego. 

o  
dolnośląskiePowiaty w granicach województwa 

o 0201 bolesławiecki 
o 0202 dzierżoniowski 
o 0203 głogowski 
o 0204 górowski 
o 0205 jaworski 
o 0206 jeleniogórski 
o 0207 kamiennogórski 
o 0208 kłodzki 
o 0209 legnicki 
o 0210 lubański 
o 0211 lubiński 
o 0212 lwówecki 
o 0213 milicki 
o 0214 oleśnicki 
o 0215 oławski 
o 0216 polkowicki 
o 0217 strzeliński 
o 0218 średzki 
o 0219 świdnicki 
o 0220 trzebnicki 
o 0221 wałbrzyski 
o 0222 wołowski 
o 0223 wrocławski 
o 0224 ząbkowicki 
o 0225 zgorzelecki 
o 0226 złotoryjski 
o 0261 Jelenia Góra 
o 0262 Legnica 
o 0264 Wrocław 
o 0265 Wałbrzych 

https://geoportal360.pl/
https://geoportal360.pl/02/boleslawiecki
https://geoportal360.pl/02/dzierzoniowski
https://geoportal360.pl/02/glogowski
https://geoportal360.pl/02/gorowski
https://geoportal360.pl/02/jaworski
https://geoportal360.pl/02/jeleniogorski
https://geoportal360.pl/02/kamiennogorski
https://geoportal360.pl/02/klodzki
https://geoportal360.pl/02/legnicki
https://geoportal360.pl/02/lubanski
https://geoportal360.pl/02/lubinski
https://geoportal360.pl/02/lwowecki
https://geoportal360.pl/02/milicki
https://geoportal360.pl/02/olesnicki
https://geoportal360.pl/02/olawski
https://geoportal360.pl/02/polkowicki
https://geoportal360.pl/02/strzelinski
https://geoportal360.pl/02/sredzki
https://geoportal360.pl/02/swidnicki
https://geoportal360.pl/02/trzebnicki
https://geoportal360.pl/02/walbrzyski
https://geoportal360.pl/02/wolowski
https://geoportal360.pl/02/wroclawski
https://geoportal360.pl/02/zabkowicki
https://geoportal360.pl/02/zgorzelecki
https://geoportal360.pl/02/zlotoryjski
https://geoportal360.pl/02/jelenia-gora
https://geoportal360.pl/02/legnica
https://geoportal360.pl/02/wroclaw
https://geoportal360.pl/02/walbrzych


o  
 
 
kujawsko-pomorskiePowiaty w granicach województwa 

o 0401 aleksandrowski 
o 0402 brodnicki 
o 0403 bydgoski 
o 0404 chełmiński 
o 0405 golubsko-dobrzyński 
o 0406 grudziądzki 
o 0407 inowrocławski 
o 0408 lipnowski 
o 0409 mogileński 
o 0410 nakielski 
o 0411 radziejowski 
o 0412 rypiński 
o 0413 sępoleński 
o 0414 świecki 
o 0415 toruński 
o 0416 tucholski 
o 0417 wąbrzeski 
o 0418 włocławski 
o 0419 żniński 
o 0461 Bydgoszcz 
o 0462 Grudziądz 
o 0463 Toruń 
o 0464 Włocławek 

https://geoportal360.pl/04/aleksandrowski
https://geoportal360.pl/04/brodnicki
https://geoportal360.pl/04/bydgoski
https://geoportal360.pl/04/chelminski
https://geoportal360.pl/04/golubsko-dobrzynski
https://geoportal360.pl/04/grudziadzki
https://geoportal360.pl/04/inowroclawski
https://geoportal360.pl/04/lipnowski
https://geoportal360.pl/04/mogilenski
https://geoportal360.pl/04/nakielski
https://geoportal360.pl/04/radziejowski
https://geoportal360.pl/04/rypinski
https://geoportal360.pl/04/sepolenski
https://geoportal360.pl/04/swiecki
https://geoportal360.pl/04/torunski
https://geoportal360.pl/04/tucholski
https://geoportal360.pl/04/wabrzeski
https://geoportal360.pl/04/wloclawski
https://geoportal360.pl/04/zninski
https://geoportal360.pl/04/bydgoszcz
https://geoportal360.pl/04/grudziadz
https://geoportal360.pl/04/torun
https://geoportal360.pl/04/wloclawek


o  

lubelskiePowiaty w granicach województwa 

o 0601 bialski 

o 0602 biłgorajski 

o 0603 chełmski 

o 0604 hrubieszowski 

o 0605 janowski 

o 0606 krasnostawski 

o 0607 kraśnicki 

o 0608 lubartowski 

o 0609 lubelski 

o 0610 łęczyński 

o 0611 łukowski 

o 0612 opolski 

o 0613 parczewski 

o 0614 puławski 

o 0615 radzyński 

o 0616 rycki 

o 0617 świdnicki 

o 0618 tomaszowski 

o 0619 włodawski 

o 0620 zamojski 

o 0661 Biała Podlaska 

o 0662 Chełm 

o 0663 Lublin 

o 0664 Zamość 

https://geoportal360.pl/06/bialski
https://geoportal360.pl/06/bilgorajski
https://geoportal360.pl/06/chelmski
https://geoportal360.pl/06/hrubieszowski
https://geoportal360.pl/06/janowski
https://geoportal360.pl/06/krasnostawski
https://geoportal360.pl/06/krasnicki
https://geoportal360.pl/06/lubartowski
https://geoportal360.pl/06/lubelski
https://geoportal360.pl/06/leczynski
https://geoportal360.pl/06/lukowski
https://geoportal360.pl/06/opolski
https://geoportal360.pl/06/parczewski
https://geoportal360.pl/06/pulawski
https://geoportal360.pl/06/radzynski
https://geoportal360.pl/06/rycki
https://geoportal360.pl/06/swidnicki
https://geoportal360.pl/06/tomaszowski
https://geoportal360.pl/06/wlodawski
https://geoportal360.pl/06/zamojski
https://geoportal360.pl/06/biala-podlaska
https://geoportal360.pl/06/chelm
https://geoportal360.pl/06/lublin
https://geoportal360.pl/06/zamosc


o  

 

 

lubuskiePowiaty w granicach województwa 

o 0801 gorzowski 

o 0802 krośnieński 

o 0803 międzyrzecki 

o 0804 nowosolski 

o 0805 słubicki 

o 0806 strzelecko-drezdenecki 

o 0807 sulęciński 

o 0808 świebodziński 

o 0809 zielonogórski 

o 0810 żagański 

o 0811 żarski 

o 0812 wschowski 

o 0861 Gorzów Wielkopolski 

o 0862 zielonogórski 

https://geoportal360.pl/08/gorzowski
https://geoportal360.pl/08/krosnienski
https://geoportal360.pl/08/miedzyrzecki
https://geoportal360.pl/08/nowosolski
https://geoportal360.pl/08/slubicki
https://geoportal360.pl/08/strzelecko-drezdenecki
https://geoportal360.pl/08/sulecinski
https://geoportal360.pl/08/swiebodzinski
https://geoportal360.pl/08/zielonogorski
https://geoportal360.pl/08/zaganski
https://geoportal360.pl/08/zarski
https://geoportal360.pl/08/wschowski
https://geoportal360.pl/08/gorzow-wielkopolski
https://geoportal360.pl/08/zielonogorski


o  
łódzkiePowiaty w granicach województwa 

o 1001 bełchatowski 
o 1002 kutnowski 
o 1003 łaski 
o 1004 łęczycki 
o 1005 łowicki 
o 1006 łódzki wschodni 
o 1007 opoczyński 
o 1008 pabianicki 
o 1009 pajęczański 
o 1010 piotrkowski 
o 1011 poddębicki 
o 1012 radomszczański 
o 1013 rawski 
o 1014 sieradzki 
o 1015 skierniewicki 
o 1016 tomaszowski 
o 1017 wieluński 
o 1018 wieruszowski 
o 1019 zduńskowolski 
o 1020 zgierski 
o 1021 brzeziński 
o 1061 Łódź 
o 1062 Piotrków Trybunalski 
o 1063 Skierniewice 

https://geoportal360.pl/10/belchatowski
https://geoportal360.pl/10/kutnowski
https://geoportal360.pl/10/laski
https://geoportal360.pl/10/leczycki
https://geoportal360.pl/10/lowicki
https://geoportal360.pl/10/lodzki-wschodni
https://geoportal360.pl/10/opoczynski
https://geoportal360.pl/10/pabianicki
https://geoportal360.pl/10/pajeczanski
https://geoportal360.pl/10/piotrkowski
https://geoportal360.pl/10/poddebicki
https://geoportal360.pl/10/radomszczanski
https://geoportal360.pl/10/rawski
https://geoportal360.pl/10/sieradzki
https://geoportal360.pl/10/skierniewicki
https://geoportal360.pl/10/tomaszowski
https://geoportal360.pl/10/wielunski
https://geoportal360.pl/10/wieruszowski
https://geoportal360.pl/10/zdunskowolski
https://geoportal360.pl/10/zgierski
https://geoportal360.pl/10/brzezinski
https://geoportal360.pl/10/lodz
https://geoportal360.pl/10/piotrkow-trybunalski
https://geoportal360.pl/10/skierniewice


o  

małopolskiePowiaty w granicach województwa 

o 1201 bocheński 

o 1202 brzeski 

o 1203 chrzanowski 

o 1204 dąbrowski 

o 1205 gorlicki 

o 1206 krakowski 

o 1207 limanowski 

o 1208 miechowski 

o 1209 myślenicki 

o 1210 nowosądecki 

o 1211 nowotarski 

o 1212 olkuski 

o 1213 oświęcimski 

o 1214 proszowicki 

o 1215 suski 

o 1216 tarnowski 

o 1217 tatrzański 

o 1218 wadowicki 

o 1219 wielicki 

o 1261 Kraków 

o 1262 Nowy Sącz 

o 1263 Tarnów 

https://geoportal360.pl/12/bochenski
https://geoportal360.pl/12/brzeski
https://geoportal360.pl/12/chrzanowski
https://geoportal360.pl/12/dabrowski
https://geoportal360.pl/12/gorlicki
https://geoportal360.pl/12/krakowski
https://geoportal360.pl/12/limanowski
https://geoportal360.pl/12/miechowski
https://geoportal360.pl/12/myslenicki
https://geoportal360.pl/12/nowosadecki
https://geoportal360.pl/12/nowotarski
https://geoportal360.pl/12/olkuski
https://geoportal360.pl/12/oswiecimski
https://geoportal360.pl/12/proszowicki
https://geoportal360.pl/12/suski
https://geoportal360.pl/12/tarnowski
https://geoportal360.pl/12/tatrzanski
https://geoportal360.pl/12/wadowicki
https://geoportal360.pl/12/wielicki
https://geoportal360.pl/12/krakow
https://geoportal360.pl/12/nowy-sacz
https://geoportal360.pl/12/tarnow


o  
 
mazowieckiePowiaty w granicach województwa 

o 1401 białobrzeski 
o 1402 ciechanowski 
o 1403 garwoliński 
o 1404 gostyniński 
o 1405 grodziski 
o 1406 grójecki 
o 1407 kozienicki 
o 1408 legionowski 
o 1409 lipski 
o 1410 łosicki 
o 1411 makowski 
o 1412 miński 
o 1413 mławski 
o 1414 nowodworski 
o 1415 ostrołęcki 
o 1416 ostrowski 
o 1417 otwocki 
o 1418 piaseczyński 
o 1419 płocki 
o 1420 płoński 
o 1421 pruszkowski 
o 1422 przasnyski 
o 1423 przysuski 
o 1424 pułtuski 
o 1425 radomski 
o 1426 siedlecki 
o 1427 sierpecki 
o 1428 sochaczewski 
o 1429 sokołowski 
o 1430 szydłowiecki 
o 1432 warszawski zachodni 
o 1433 węgrowski 
o 1434 wołomiński 
o 1435 wyszkowski 
o 1436 zwoleński 
o 1437 żuromiński 
o 1438 żyrardowski 
o 1461 Ostrołęka 
o 1462 Płock 
o 1463 Radom 
o 1464 Siedlce 
o 1465 Warszawa 

https://geoportal360.pl/14/bialobrzeski
https://geoportal360.pl/14/ciechanowski
https://geoportal360.pl/14/garwolinski
https://geoportal360.pl/14/gostyninski
https://geoportal360.pl/14/grodziski
https://geoportal360.pl/14/grojecki
https://geoportal360.pl/14/kozienicki
https://geoportal360.pl/14/legionowski
https://geoportal360.pl/14/lipski
https://geoportal360.pl/14/losicki
https://geoportal360.pl/14/makowski
https://geoportal360.pl/14/minski
https://geoportal360.pl/14/mlawski
https://geoportal360.pl/14/nowodworski
https://geoportal360.pl/14/ostrolecki
https://geoportal360.pl/14/ostrowski
https://geoportal360.pl/14/otwocki
https://geoportal360.pl/14/piaseczynski
https://geoportal360.pl/14/plocki
https://geoportal360.pl/14/plonski
https://geoportal360.pl/14/pruszkowski
https://geoportal360.pl/14/przasnyski
https://geoportal360.pl/14/przysuski
https://geoportal360.pl/14/pultuski
https://geoportal360.pl/14/radomski
https://geoportal360.pl/14/siedlecki
https://geoportal360.pl/14/sierpecki
https://geoportal360.pl/14/sochaczewski
https://geoportal360.pl/14/sokolowski
https://geoportal360.pl/14/szydlowiecki
https://geoportal360.pl/14/warszawski-zachodni
https://geoportal360.pl/14/wegrowski
https://geoportal360.pl/14/wolominski
https://geoportal360.pl/14/wyszkowski
https://geoportal360.pl/14/zwolenski
https://geoportal360.pl/14/zurominski
https://geoportal360.pl/14/zyrardowski
https://geoportal360.pl/14/ostroleka
https://geoportal360.pl/14/plock
https://geoportal360.pl/14/radom
https://geoportal360.pl/14/siedlce
https://geoportal360.pl/14/warszawa


o  

 

opolskiePowiaty w granicach województwa 

o 1601 brzeski 

o 1602 głubczycki 

o 1603 kędzierzyńsko-kozielski 

o 1604 kluczborski 

o 1605 krapkowicki 

o 1606 namysłowski 

o 1607 nyski 

o 1608 oleski 

o 1609 opolski 

o 1610 prudnicki 

o 1611 strzelecki 

o 1661 Opole 

https://geoportal360.pl/16/brzeski
https://geoportal360.pl/16/glubczycki
https://geoportal360.pl/16/kedzierzynsko-kozielski
https://geoportal360.pl/16/kluczborski
https://geoportal360.pl/16/krapkowicki
https://geoportal360.pl/16/namyslowski
https://geoportal360.pl/16/nyski
https://geoportal360.pl/16/oleski
https://geoportal360.pl/16/opolski
https://geoportal360.pl/16/prudnicki
https://geoportal360.pl/16/strzelecki
https://geoportal360.pl/16/opole


o  
podkarpackiePowiaty w granicach województwa 

o 1801 bieszczadzki 
o 1802 brzozowski 
o 1803 dębicki 
o 1804 jarosławski 
o 1805 jasielski 
o 1806 kolbuszowski 
o 1807 krośnieński 
o 1808 leżajski 
o 1809 lubaczowski 
o 1810 łańcucki 
o 1811 mielecki 
o 1812 niżański 
o 1813 przemyski 
o 1814 przeworski 
o 1815 ropczycko-sędziszowski 
o 1816 rzeszowski 
o 1817 sanocki 
o 1818 stalowowolski 
o 1819 strzyżowski 
o 1820 tarnobrzeski 
o 1821 leski 
o 1861 Krosno 
o 1862 Przemyśl 
o 1863 Rzeszów 
o 1864 Tarnobrzeg 

https://geoportal360.pl/18/bieszczadzki
https://geoportal360.pl/18/brzozowski
https://geoportal360.pl/18/debicki
https://geoportal360.pl/18/jaroslawski
https://geoportal360.pl/18/jasielski
https://geoportal360.pl/18/kolbuszowski
https://geoportal360.pl/18/krosnienski
https://geoportal360.pl/18/lezajski
https://geoportal360.pl/18/lubaczowski
https://geoportal360.pl/18/lancucki
https://geoportal360.pl/18/mielecki
https://geoportal360.pl/18/nizanski
https://geoportal360.pl/18/przemyski
https://geoportal360.pl/18/przeworski
https://geoportal360.pl/18/ropczycko-sedziszowski
https://geoportal360.pl/18/rzeszowski
https://geoportal360.pl/18/sanocki
https://geoportal360.pl/18/stalowowolski
https://geoportal360.pl/18/strzyzowski
https://geoportal360.pl/18/tarnobrzeski
https://geoportal360.pl/18/leski
https://geoportal360.pl/18/krosno
https://geoportal360.pl/18/przemysl
https://geoportal360.pl/18/rzeszow
https://geoportal360.pl/18/tarnobrzeg


o  

podlaskiePowiaty w granicach województwa 

o 2001 augustowski 

o 2002 białostocki 

o 2003 bielski 

o 2004 grajewski 

o 2005 hajnowski 

o 2006 kolneński 

o 2007 łomżyński 

o 2008 moniecki 

o 2009 sejneński 

o 2010 siemiatycki 

o 2011 sokólski 

o 2012 suwalski 

o 2013 wysokomazowiecki 

o 2014 zambrowski 

o 2061 Białystok 

o 2062 Łomża 

o 2063 Suwałki 

https://geoportal360.pl/20/augustowski
https://geoportal360.pl/20/bialostocki
https://geoportal360.pl/20/bielski
https://geoportal360.pl/20/grajewski
https://geoportal360.pl/20/hajnowski
https://geoportal360.pl/20/kolnenski
https://geoportal360.pl/20/lomzynski
https://geoportal360.pl/20/moniecki
https://geoportal360.pl/20/sejnenski
https://geoportal360.pl/20/siemiatycki
https://geoportal360.pl/20/sokolski
https://geoportal360.pl/20/suwalski
https://geoportal360.pl/20/wysokomazowiecki
https://geoportal360.pl/20/zambrowski
https://geoportal360.pl/20/bialystok
https://geoportal360.pl/20/lomza
https://geoportal360.pl/20/suwalki


o  
pomorskiePowiaty w granicach województwa 

o 2201 bytowski 
o 2202 chojnicki 
o 2203 człuchowski 
o 2204 gdański 
o 2205 kartuski 
o 2206 kościerski 
o 2207 kwidzyński 
o 2208 lęborski 
o 2209 malborski 
o 2210 nowodworski 
o 2211 pucki 
o 2212 słupski 
o 2213 starogardzki 
o 2214 tczewski 
o 2215 wejherowski 
o 2216 sztumski 
o 2261 Gdańsk 
o 2262 Gdynia 
o 2263 Słupsk 
o 2264 Sopot 

https://geoportal360.pl/22/bytowski
https://geoportal360.pl/22/chojnicki
https://geoportal360.pl/22/czluchowski
https://geoportal360.pl/22/gdanski
https://geoportal360.pl/22/kartuski
https://geoportal360.pl/22/koscierski
https://geoportal360.pl/22/kwidzynski
https://geoportal360.pl/22/leborski
https://geoportal360.pl/22/malborski
https://geoportal360.pl/22/nowodworski
https://geoportal360.pl/22/pucki
https://geoportal360.pl/22/slupski
https://geoportal360.pl/22/starogardzki
https://geoportal360.pl/22/tczewski
https://geoportal360.pl/22/wejherowski
https://geoportal360.pl/22/sztumski
https://geoportal360.pl/22/gdansk
https://geoportal360.pl/22/gdynia
https://geoportal360.pl/22/slupsk
https://geoportal360.pl/22/sopot


o  
 
śląskiePowiaty w granicach województwa 

o 2401 będziński 
o 2402 bielski 
o 2403 cieszyński 
o 2404 częstochowski 
o 2405 gliwicki 
o 2406 kłobucki 
o 2407 lubliniecki 
o 2408 mikołowski 
o 2409 myszkowski 
o 2410 pszczyński 
o 2411 raciborski 
o 2412 rybnicki 
o 2413 tarnogórski 
o 2414 bieruńsko-lędziński 
o 2415 wodzisławski 
o 2416 zawierciański 
o 2417 żywiecki 
o 2461 Bielsko-Biała 
o 2462 Bytom 
o 2463 Chorzów 
o 2464 Częstochowa 
o 2465 Dąbrowa Górnicza 
o 2466 Gliwice 
o 2467 Jastrzębie-Zdrój 
o 2468 Jaworzno 
o 2469 Katowice 
o 2470 Mysłowice 
o 2471 Piekary Śląskie 
o 2472 Ruda Śląska 
o 2473 Rybnik 
o 2474 Siemianowice Śląskie 
o 2475 Sosnowiec 
o 2476 Świętochłowice 
o 2477 Tychy 
o 2478 Zabrze 
o 2479 Żory 

https://geoportal360.pl/24/bedzinski
https://geoportal360.pl/24/bielski
https://geoportal360.pl/24/cieszynski
https://geoportal360.pl/24/czestochowski
https://geoportal360.pl/24/gliwicki
https://geoportal360.pl/24/klobucki
https://geoportal360.pl/24/lubliniecki
https://geoportal360.pl/24/mikolowski
https://geoportal360.pl/24/myszkowski
https://geoportal360.pl/24/pszczynski
https://geoportal360.pl/24/raciborski
https://geoportal360.pl/24/rybnicki
https://geoportal360.pl/24/tarnogorski
https://geoportal360.pl/24/bierunsko-ledzinski
https://geoportal360.pl/24/wodzislawski
https://geoportal360.pl/24/zawiercianski
https://geoportal360.pl/24/zywiecki
https://geoportal360.pl/24/bielsko-biala
https://geoportal360.pl/24/bytom
https://geoportal360.pl/24/chorzow
https://geoportal360.pl/24/czestochowa
https://geoportal360.pl/24/dabrowa-gornicza
https://geoportal360.pl/24/gliwice
https://geoportal360.pl/24/jastrzebie-zdroj
https://geoportal360.pl/24/jaworzno
https://geoportal360.pl/24/katowice
https://geoportal360.pl/24/myslowice
https://geoportal360.pl/24/piekary-slaskie
https://geoportal360.pl/24/ruda-slaska
https://geoportal360.pl/24/rybnik
https://geoportal360.pl/24/siemianowice-slaskie
https://geoportal360.pl/24/sosnowiec
https://geoportal360.pl/24/swietochlowice
https://geoportal360.pl/24/tychy
https://geoportal360.pl/24/zabrze
https://geoportal360.pl/24/zory


o  

świętokrzyskiePowiaty w granicach województwa 

o 2601 buski 

o 2602 jędrzejowski 

o 2603 kazimierski 

o 2604 kielecki 

o 2605 konecki 

o 2606 opatowski 

o 2607 ostrowiecki 

o 2608 pińczowski 

o 2609 sandomierski 

o 2610 skarżyski 

o 2611 starachowicki 

o 2612 staszowski 

o 2613 włoszczowski 

o 2661 Kielce 

https://geoportal360.pl/26/buski
https://geoportal360.pl/26/jedrzejowski
https://geoportal360.pl/26/kazimierski
https://geoportal360.pl/26/kielecki
https://geoportal360.pl/26/konecki
https://geoportal360.pl/26/opatowski
https://geoportal360.pl/26/ostrowiecki
https://geoportal360.pl/26/pinczowski
https://geoportal360.pl/26/sandomierski
https://geoportal360.pl/26/skarzyski
https://geoportal360.pl/26/starachowicki
https://geoportal360.pl/26/staszowski
https://geoportal360.pl/26/wloszczowski
https://geoportal360.pl/26/kielce


o  

warmińsko-mazurskiePowiaty w granicach województwa 

o 2801 bartoszycki 

o 2802 braniewski 

o 2803 działdowski 

o 2804 elbląski 

o 2805 ełcki 

o 2806 giżycki 

o 2807 iławski 

o 2808 kętrzyński 

o 2809 lidzbarski 

o 2810 mrągowski 

o 2811 nidzicki 

o 2812 nowomiejski 

o 2813 olecki 

o 2814 olsztyński 

o 2815 ostródzki 

o 2816 piski 

o 2817 szczycieński 

o 2818 gołdapski 

o 2819 węgorzewski 

o 2861 Elbląg 

o 2862 Olsztyn 

https://geoportal360.pl/28/bartoszycki
https://geoportal360.pl/28/braniewski
https://geoportal360.pl/28/dzialdowski
https://geoportal360.pl/28/elblaski
https://geoportal360.pl/28/elcki
https://geoportal360.pl/28/gizycki
https://geoportal360.pl/28/ilawski
https://geoportal360.pl/28/ketrzynski
https://geoportal360.pl/28/lidzbarski
https://geoportal360.pl/28/mragowski
https://geoportal360.pl/28/nidzicki
https://geoportal360.pl/28/nowomiejski
https://geoportal360.pl/28/olecki
https://geoportal360.pl/28/olsztynski
https://geoportal360.pl/28/ostrodzki
https://geoportal360.pl/28/piski
https://geoportal360.pl/28/szczycienski
https://geoportal360.pl/28/goldapski
https://geoportal360.pl/28/wegorzewski
https://geoportal360.pl/28/elblag
https://geoportal360.pl/28/olsztyn


o  
wielkopolskiePowiaty w granicach województwa 

o 3001 chodzieski 
o 3002 czarnkowsko-trzcianecki 
o 3003 gnieźnieński 
o 3004 gostyński 
o 3005 grodziski 
o 3006 jarociński 
o 3007 kaliski 
o 3008 kępiński 
o 3009 kolski 
o 3010 koniński 
o 3011 kościański 
o 3012 krotoszyński 
o 3013 leszczyński 
o 3014 międzychodzki 
o 3015 nowotomyski 
o 3016 obornicki 
o 3017 ostrowski 
o 3018 ostrzeszowski 
o 3019 pilski 
o 3020 pleszewski 
o 3021 poznański 
o 3022 rawicki 
o 3023 słupecki 
o 3024 szamotulski 
o 3025 średzki 
o 3026 śremski 
o 3027 turecki 
o 3028 wągrowiecki 
o 3029 wolsztyński 
o 3030 wrzesiński 
o 3031 złotowski 
o 3061 Kalisz 
o 3062 Konin 
o 3063 Leszno 
o 3064 Poznań 

https://geoportal360.pl/30/chodzieski
https://geoportal360.pl/30/czarnkowsko-trzcianecki
https://geoportal360.pl/30/gnieznienski
https://geoportal360.pl/30/gostynski
https://geoportal360.pl/30/grodziski
https://geoportal360.pl/30/jarocinski
https://geoportal360.pl/30/kaliski
https://geoportal360.pl/30/kepinski
https://geoportal360.pl/30/kolski
https://geoportal360.pl/30/koninski
https://geoportal360.pl/30/koscianski
https://geoportal360.pl/30/krotoszynski
https://geoportal360.pl/30/leszczynski
https://geoportal360.pl/30/miedzychodzki
https://geoportal360.pl/30/nowotomyski
https://geoportal360.pl/30/obornicki
https://geoportal360.pl/30/ostrowski
https://geoportal360.pl/30/ostrzeszowski
https://geoportal360.pl/30/pilski
https://geoportal360.pl/30/pleszewski
https://geoportal360.pl/30/poznanski
https://geoportal360.pl/30/rawicki
https://geoportal360.pl/30/slupecki
https://geoportal360.pl/30/szamotulski
https://geoportal360.pl/30/sredzki
https://geoportal360.pl/30/sremski
https://geoportal360.pl/30/turecki
https://geoportal360.pl/30/wagrowiecki
https://geoportal360.pl/30/wolsztynski
https://geoportal360.pl/30/wrzesinski
https://geoportal360.pl/30/zlotowski
https://geoportal360.pl/30/kalisz
https://geoportal360.pl/30/konin
https://geoportal360.pl/30/leszno
https://geoportal360.pl/30/poznan


o  

zachodniopomorskiePowiaty w granicach województwa 

o 3201 białogardzki 

o 3202 choszczeński 

o 3203 drawski 

o 3204 goleniowski 

o 3205 gryficki 

o 3206 gryfiński 

o 3207 kamieński 

o 3208 kołobrzeski 

o 3209 koszaliński 

o 3210 myśliborski 

o 3211 policki 

o 3212 pyrzycki 

o 3213 sławieński 

o 3214 stargardzki 

o 3215 szczecinecki 

o 3216 świdwiński 

o 3217 wałecki 

o 3218 łobeski 

o 3261 Koszalin 

o 3262 Szczecin 

o 3263 Świnoujście 

 

https://geoportal360.pl/32/bialogardzki
https://geoportal360.pl/32/choszczenski
https://geoportal360.pl/32/drawski
https://geoportal360.pl/32/goleniowski
https://geoportal360.pl/32/gryficki
https://geoportal360.pl/32/gryfinski
https://geoportal360.pl/32/kamienski
https://geoportal360.pl/32/kolobrzeski
https://geoportal360.pl/32/koszalinski
https://geoportal360.pl/32/mysliborski
https://geoportal360.pl/32/policki
https://geoportal360.pl/32/pyrzycki
https://geoportal360.pl/32/slawienski
https://geoportal360.pl/32/stargardzki
https://geoportal360.pl/32/szczecinecki
https://geoportal360.pl/32/swidwinski
https://geoportal360.pl/32/walecki
https://geoportal360.pl/32/lobeski
https://geoportal360.pl/32/koszalin
https://geoportal360.pl/32/szczecin
https://geoportal360.pl/32/swinoujscie


 
   

 

 

 
 

 

 



O Mediach:   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

O Mediach z Massimo Introvignem 

włoskim socjologiem, 

kierownikiem Obserwatorium 

Wolności Religijnej, rozmawia 

Anna Bałaban; 
http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-

apostolska/14488,media-to-kluczowe-pole-walki.html 

 

         

Wykład Ks. Biskupa Adama Lepy w KUL-u w dniu 29. 08. 1996 r. 
http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/lepa/prawda.html  

Terror medialny czy upiór totalitaryzmu? 
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/terror-medialny-czy-upior-totalitaryzmu/  

Media zniewalają człowieka 
http://www.radiomaryja.pl/polecamy/media-zniewalaja-czlowieka/ 

 

  

Papież - https://youtu.be/w3jJ_V6bb8w                                                                                                                                                  
 

Pawłowicz - http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/myslac-ojczyzna-1706/ 
 

98% w obcych rękach - http://pikio.pl/niemieckie-media-w-polsce-lista/                                              

Cejrowski -    https://youtu.be/Pb0noWdOGF8    

 

 

 

 

   

http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/14488,media-to-kluczowe-pole-walki.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/14488,media-to-kluczowe-pole-walki.html
http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/lepa/prawda.html
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/terror-medialny-czy-upior-totalitaryzmu/
http://www.radiomaryja.pl/polecamy/media-zniewalaja-czlowieka/
https://youtu.be/w3jJ_V6bb8w
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/myslac-ojczyzna-1706/
http://pikio.pl/niemieckie-media-w-polsce-lista/
https://youtu.be/Pb0noWdOGF8


MYŚL JEST BRONIĄ - Słownik destrukcji;  
- Jak manipulacje pojęciami prowadzą do społecznych zmian. 
Piotr Boroń w: „ Nasz Dziennik” 18 czerwca 2018. 

 

 

 

 

 

 

Język jest żywy, język się rozwija, słowa nabierają nowych znaczeń, w czym więc problem, gdy 

spotykasz się z inną definicją? - mówią niektórzy, a czasem ich intencją bywa bagatelizowanie 

problemu. Tymczasem problem jest wielki, bo język - najważniejsze spoiwo narodu, podstawowy 

wyróżnik naszej tożsamości, staje się narzędziem manipulacji zamiast porozumienia.  

Trzeba bić na alarm, bo jeżeli jako Polacy utracimy podstawowe narzędzie komunikacji, to 

wspólnota rozpadnie się, a po drodze będzie wiele ofiar zróżnicowanych definicji. Język jest także 

miarą rozwoju cywilizacyjnego narodu. To sprawnością nazwania stanów, wrażeń i rzeczy można 

mierzyć poziom narodu, który Jest zdolny do tworzenia pojęć jako powszechnie nadawanych i 

odbieranych kodów myślowych. W słowotwórstwie, a nie w przeinaczaniu pojęć powinna się 

przejawiać nasza inwencja twórcza. Przede wszystkim zaś dbajmy o jak najbliższe rozumienie 

używanych pojęć przez komunikujących się. Dogadamy się, gdy np. wypowiedziane i usłyszane 

słowo "wolność" będzie znaczyło to samo. Cóż jednak powiedzieć, gdy ktoś umyślnie - szczególnie 

poprzez mass media - zmienia zakres rozumienia jakiegoś pojęcia? To głupota lub świadoma 

działalność na szkodę wspólnoty: efekt wieży Babel. A czyż od uświadomienia sobie, że 

posługujemy się np. tak różnymi językami jak polski i chiński, nie jest jeszcze gorsza 

nieświadomość, że tak samo brzmiące słowo polskie jest w gruncie rzeczy inaczej rozumiane?   

Projekty i spiski  

Można żyć w błogim przekonaniu, że świat się po prostu. kręci, zjawiska występują same z siebie i 

nie ma możliwości, aby ustalić, skąd pochodzą projekty przemian w słownictwie. Tymczasem - co 

najlepiej pokazują kampanie reklamowe, a daleko posunięte w zamiarach plany autorskie, których 

istotą jest osiągnięcie określonych celów. Charakterystyczne jest również, że nadawanie nowego 

sensu starym wyrazom i wprowadzanie zamieszania pojęciowego wypływa częściej z mediów niż z 

naturalnych konwersacji. Jeżeli do tego jeszcze uwzględnimy, że. kampanie owe są piekielnie 

drogie, to chyba się nikt nie powinien się upierać, że dzieją się one ot tak? z niczego ...  

Nazwa jako zwycięstwo propagandy  

Spory orozumienie pojęć przypominają nieco pole bitwy, na którym tzw. ziemia niczyja stanowi 

bardzo ważny cel strategicznyjeszcze przedwalnym starciem. To od przejęcia kontroli nad taką czy  

inną połacią, wzgórzem lub zagajnikiem zależy późniejszy los całych armii. Czasem 

przygotowaniem do rozstrzygającego ataku może być ostrzał artyleryjski.  

I takim przykładowym ostrzałem artyleryjskim przed szturmem na ludzkie życie było lansowanie 

słowa o pięknym brzmieniu, na określenie brutalnych i bezdusznych czynów. Gdy zbrodniom  

nadano ładne nazwy, to i łatwiejsze stało się ich dokonanie.  

Bywa tak, zepewne.pojęcia obrastają społecznym doświadczeniem, co prowadzi do ich deprecjacji 

(np. rozwódka). Wówczas zwolennicy rozwodów uciekają od źle kojarzących się nazw i do tych 

 
 



samych zjawisk wymyślają nowe pojęcia. Wówczas "rozwódka" staje się kobietą wyzwoloną. W tym 

samym stylu skandalistka staje się w kolorowych dodatkach do niektórych pism "kobietą 

odważną". W taki oto sposób ludzie nad Wisłą mówią różnymi językami polskimi.  

Na użytek polityki  

Wojna jako narzędzie polityki jest używana, gdy inne środki nie gwarantują skuteczności, jednakże 

w całej rozciągłości daejów to słowa wystarczały jako narzędzia zniewolenia. Niektóre  słowa 

odegrały szczególną rolę w kompromitowaniu wrogów lub ich zniewalaniu. Słowo wytrych nacjo-  

nalizm" był w ostatnich dziesięcioleciach takczęsto używany; że w oczach wielu Polaków nawet się 

skompromitowal, ale wciąż jeszcze większości z nas brak wiedzy historycznej dla wyjaśnienia jego 

osadzenia w rzeczywistości. Zdarza się jeszcze czasem zarzucanie Polakom nacjonalizmu, tak  

jakby mylono go umyślnie z patriotyzmem, a nawet faszyzmem. Tymczasem nacjonalizm sam w 

sobie to zjawisko, po pierwsze, podkreślające solidarność wspólnoty narodowej, po drugie, 

osłabiające władzę obcych wpływów, po trzecie, stojące w sprzeczności z takimi antyludzkimi 

ideologiami jak internacjonalistyczny komunizm, a po czwarte, tak powszechne, że należaloby 

zarzucać go praktycznie większości ludzi na świecie - gdyby było za co. Cóż bowiem zlega w tym, że  

czujemy więzi z rodakami, posługującymi się tym samym językiem, związanymi z nami religią oraz 

dziejami i w duchu tej solidarności chcemy rozwijać się we wspólnym narodowym państwie? Zło 

zaczyna się dopiero w różnego rodzaju wynaturzeniach takiej postawy. Zabieg manipulacyjny 

polega na wypełnieniu tą samą treścią kilku różnych terminów!  

Dyktatura tolerancji  

Słowem, które zrobiło wręcz zatrważającą karierę na przestrzeni ostatnich trżech pokoleń, jest 

"tolerancja". W różnych mediach od okolo półwiecza staje się ono synonimem akceptacji, a  

nawet wsparcia, choć łaciński źródłosłów wskazuje na znaczenie "muszę coś cierpieć, ale jeszcze 

znoszę". Tolerancja to nie tylko słowo, to lansowanie całej postawy społecznej wobec zjawisk, które 

dawniej "w duchu chrześcijańskim" były cierpiane, a dziś mają być akceptowane. Co więcej, 

przestrzeń publiczna zostaje jakby zawładnięta przez tak rozumianego ducha tolerancji, który nie 

znosi postawy przemyślanej rezerwy, a nakazuje uśmiech i przytakiwanie wobec wszystkiego, co w 

duchu tolerancji zostaje narzucone. Jak widać już na pierwszy rzut oka w takiej logice jest jakieś 

zapętlenie, ale być może - jak mawiali nasi przodkowie - w tym szaleństwie jest metoda, by łowić w  

mętnej wodzie. Zatem już nie tylko przeinaczone znaczenie pojęcia "tolerancja", ale wręcz całe 

zjawisko z nią związane narzuca postawy, a wśród nich np. funkcjonowanie tzw. osoby  

towarzyszącej. Jak wiemy, od dawien dawna na różnego rodzaju bale, imprezy, spektakle itd. 

zapraszano wraz z małżonką lub z małżonkiem. W wyniku przeobrażeń etycznych od jakiegoś  

czasu uwzględnia się zapraszanie z bliżej nieokreśloną "osobą towarzyszącą". O ile jednak dawniej 

znaczyło to pewien substytut - jak by to określono w dyplomacji - niższą rangę, o tyte dziś coraz 

częściej w duchu źle pojętej tolerancji narzuca się wszystkim miano "osób towarzyszących", tłuma-  

cząc to "wolnością" doboru okazjonalnych skojarzeń ludzi na imprezach.  

W efekcie, "duch tolerancji" służy podkopywaniu prestiżu związków konsekrowanych ..  
 

Prawda nadrzędna: Rozważania nad poszczególnymi terminami można mnożyć, ale zawsze w 
końcu pragniemy sięgnąć tej prawdy, która mogłaby tłumaczyć łącznie wszystkie spostrzeżenia 
przyczynkarskie. Jest to (nomen omen) rozumienie prawdy. Wszystko, co się powyżej powiedziało, 
dotyczy właśnie rozumienia, czym jest prawda. Dla jednych jest bowiem wartością absolutną, 
istniejącą niezależnie od naszych zdolności poszukiwawczych, wartością, której hojnym 
depozytariuszem jest sam Bóg. Dla innych prawdą jest, cokolwiek się wypowie, prawd może być 
nieskończona ilość, a różne prawdy mogą być nawet ze sobą sprzeczne. Wobec tego - uważają - 
"prawdami" można żonglować, bo prawdy nie da się zweryfikować, bo - jak to mówią - "słowo 
przeciw słowu". To smutna konstatacja, ale chociaż diagnozująca i uświadamiająca, że należy w 
tym przypadku leczyć zarówno przyczyny, jak i skutki.  
 

  


