
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we Mszy Św. i ogląda w TV, 
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej.  

Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne 
z jakiegokolwiek medium skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 
uczestnictwie,  jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w miejscu, w którym jest ona 
sprawowana, bowiem: „uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fizyczną obecność”. 
Transmisje: https://msza-online.net/  lub http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy   

 
  

C Z Y T A N I A      M S Z A L N E :   

 

 

http://www.biblijni.pl/czytania/ 

https://niezbednik.niedziela.pl/     

http://mateusz.pl/czytania/2020/    

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

https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator   

http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/   

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

Tutaj mamy unikalną stronę – FORMULARZE MSZY ŚWIĘTYCH: http://janzpatmos.pl/formularz_prop_de_sanct.html       

 

M  E  D  I  A                                            

RADIA -TELEWIZJE - PRASA 

  
 
 

K   A   M   E   R   Y :             

CZYTANIA 
 
 
 
 
MSZALNE 
 

 

Transmisje: https://msza-online.net/  lub 
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy   

Liturgia na dziś , 
 
Pismo Święte, 

http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia,   
 
Czytanie na dziś,  Kalendarz,  
 
 Liturgia,  Brewiarz     
                                                                      

BREWIARZ NA DZIŚ -   
http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/     

https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
http://www.biblijni.pl/czytania/
https://niezbednik.niedziela.pl/
http://mateusz.pl/czytania/2020/
https://www.paulus.org.pl/czytania
https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/
https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna
http://janzpatmos.pl/formularz_prop_de_sanct.html
https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
https://wduchuswietym.com/liturgianadzis
https://wduchuswietym.com/pismoswieta
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2019-08-16
http://niezbednik.niedziela.pl/kalendarz
http://niezbednik.niedziela.pl/liturgia
http://niezbednik.niedziela.pl/brewiarz
http://skrzynkaintencji.pl/brewiarz/


 

C Z Y T A J     G A Z E T Y : 

Z Rzymu - Z Rzymu | Wiadomości i komentarze na temat Kościoła katolickiego (fromrome.info) 

Z Watykanu - Aktualności z Watykanu - Wszystkie wiadomości o Kościele - Vatican News 

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 

Polonia Christiana - https://pch24.pl/ 

Do Rzeczy - https://dorzeczy.pl/ 

Magna Polonia - https://www.magnapolonia.org/ 

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

Media Narodowe - https://medianarodowe.com/ 

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

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

Z Chicago - https://tygodnikprogram.com/ 

Z Londynu - https://londynek.net/ 

Z Wilna - https://wilno.tvp.pl/ 

Radio Pogoda - https://radiopogoda.pl/ 

Radio Bobola - https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas/ 

Radio Maryja - https://www.radiomaryja.pl/ 

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

Muzeum Historii - https://muzhp.pl/pl 

Stacja 7 - https://stacja7.pl/ 

Misyjne - https://misyjne.pl/ 

 Czytaj codziennie                                

https://www.fromrome.info/
https://www.vaticannews.va/pl.html
https://podhale24.pl/home
https://24tp.pl/
https://beskidzka24.pl/
https://wadowice.naszemiasto.pl/
https://gazetakrakowska.pl/
https://radio.opole.pl/index.php
https://pch24.pl/
https://dorzeczy.pl/
https://www.magnapolonia.org/
https://goniec.pl/kategorie/wiadomosci/1
https://medianarodowe.com/
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy
https://www.gazetapolska.pl/
https://tygodnikprogram.com/
https://londynek.net/
https://wilno.tvp.pl/
https://radiopogoda.pl/
https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas/
https://www.radiomaryja.pl/
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
https://muzhp.pl/pl
https://stacja7.pl/
https://misyjne.pl/


Katolickie Radiostacje - http://radiokatolickie.pl/stacje/ 

Katolickie Radio Podlasie - www.radiopodlasie.pl         Radio Via - www.radiovia.com.pl 

 

Radio Warszawa - www.radiowarszawa.com.pl                   Radio Głos - www.radioglos.pl 

 

Radio Nadzieja - www.radionadzieja.pl                                  Radio Victoria - www.radiovictoria.pl 

 

Radio Niepokalanów - www.radioniepokalanow.pl            Radio Emaus - www.radioemaus.pl 

 

Radio RDN Małopolska - www.rdn.pl                              Radio eM Kielce - www.em.kielce.pl  

 

Katolicka Rozgłośnia Radiowa FIAT - www.fiat.fm                      Radio I - www.radioi.pl 

 

Radio RDN Nowy Sącz - www.rdn.pl                               Radio eM 107,6 FM - www.radioem.pl 

 

Katolickie Radio Diecezji Płockiej - www.krdp.fm                 Radio DOXA - www.doxa.fm 

 

Radio Rodzina /Wrocław/ - www.radiorodzina.pl                Radio Fara - www.radiofara.pl 

 

Katolickie Radio Zamość - www.radiozamosc.pl      Radio Profeto - www.radioprofeto.pl 

 

Radio Rodzina /Kalisz/ - www.radiorodzina.kalisz.pl    Radio AIN KARIM - www.radioainkarim.pl 

 

Radio „Jasna Góra” - www.radiojasnagora.pl  , http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg    

 

Radio Maryja: https://www.radiomaryja.pl/          Anioł Beskidów - www.aniolbeskidow.pl 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anioł Beskidów:  https://youtu.be/s61n-Jo6tUA - https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/ -  https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA 

Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo  

 

Religijne kanały telewizyjne -  https://wwitv.com/religious_tv/index.html                                                                                                                                                                 

Religijne kanały z Polski: https://wwitv.com/religious_tv/index.html 

Oglądaj TV Trwam z Polski . https://tv-trwam.pl/na-zywo .   TV Trwam (polski) 

. Dworzec Warszawa (-)    Telewizja CTV (polska) 
 
. Dami 24 (polski)  . Republika TV (polski)    
 
Telewizja Polska (polski) .   TVP (polski)  

 

 

 

 

http://radiokatolickie.pl/stacje/
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http://www.radiofara.pl/
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http://www.radiorodzina.kalisz.pl/
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http://www.radioainkarim.pl/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.radiojasnagora.pl
http://www.radiojasnagora.pl/
http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg
https://www.radiomaryja.pl/
http://radiokatolickie.pl/stacje/#www.sniolbeskidow.pl
http://www.aniolbeskidow.pl/
https://youtu.be/s61n-Jo6tUA
https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/
https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://wwitv.com/religious_tv/index.html
https://wwitv.com/religious_tv/index.html
https://wwitv.com/television/168.htm
https://tv-trwam.pl/na-zywo
https://wwitv.com/tv_channels/7616.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7209-Warsaw-Railstation.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b4005.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b3885.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7259-Republika-TV.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7144-Telewizja-Wpolsce.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b6590-TVP-Info.htm


RADIA: http://radiokatolickie.pl/stacje/ 
Polskie i Polonijne: http://www.radiostacje.com/     

Radio Maryja: http://www.radiomaryja.pl/ 

Jasna Góra: http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg       

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Anioł Beskidów:  https://youtu.be/s61n-Jo6tUA    

 
                                       https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/ 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA 
                                                                                                                                                                                                                 

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

Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo  

Radio Chicago: https://polski.fm/kategoria/chicago/      

TELEWIZJE:   https://wwitv.com/portal.htm                                                                                                                                                                           

Religijne kanały: https://wwitv.com/religious_tv/index.html   

Oglądaj TV Trwam na żywo z Polski . 

Oglądaj Sat2000 (włoski) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj TV Watykańską (włoską) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj CETV Nitra (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj telewizję Bratysława (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj TV Lux (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj Canal Luz (hiszpański) na żywo z Argentyny . 

Oglądaj RIT TV (portugalski) na żywo z Brazylii . 

Oglądaj TV NOE (czeski) na żywo z Czech . 

Oglądaj KTO TV (francuski) na żywo z Francji . 

Oglądaj TV7 (fiński) na żywo z Finlandii . 

Oglądaj Al Aqsa TV (arabski) na żywo z Palestyny . 

Oglądaj CCTV 4 (chiński) na żywo z Chin . 

Oglądaj telewizję Mohabat (perska) na żywo z Iranu . 

Oglądaj Białoruś 24 TV (rosyjski) na żywo z Białorusi . 

TVP: https://tvpstream.vod.tvp.pl/   

 

 

 Czytaj codziennie                                

Misyjne: https://misyjne.pl/ 
eKAI: https://ekai.pl/  
Ekumenizm: https://www.ekumenizm.pl/ 
Radio Maryja: https://www.radiomaryja.pl/ 
TV Trwam: https://www.tv-trwam.pl/  
Deon: https://www.deon.pl/ 
Gość Niedzielny: https://krakow.gosc.pl/  
Mały Gość Niedzielny: https://www.malygosc.pl/  
Niedziela: https://www.niedziela.pl/ 
Aleteia: https://pl.aleteia.org/ 
Nasz Dziennik: https://naszdziennik.pl/   
Wiara: https://www.wiara.pl/ 
Opoka: https://opoka.org.pl/  
Grodno: http://slowo.grodnensis.by/  
Wilno: https://kurierwilenski.lt/category/litwa/  
USA: https://tygodnikprogram.com/  
Poznaj nieznane: https://poznajnieznane.pl/  
z Watykanu: https://www.vaticannews.va/pl.html   
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Włącz -  Słuchaj Radia w Polsce i na świecie 
 

Radio Eska 

 
Polskie Radio - Trojka 

Tok FM 

Radio Alex  

Radio Katowice   

Radio Plus  

Radio Leliwa  

Polskie Radio - 24  

Radio Jasna Gora  

Radio Rekord  

Slonskie Radio Hitmix  

Radio Kaszebe  

Meloradio  

 

Radio onlinePolska                                                                                                                                                                                                                                              

 Niemcy 

 Litwa 

 Słowację 

 Czechy 

 Białoruś 

 Ukraina 

 Rosja 

 Stany Zjednoczone 

 Brazylia 

 Kolumbia 

 Francja

 Afryka 

 Azja 

 Ameryka Północna 

 Ameryka Południowa 

 Europa 

 Oceania 
 
 

 

 

Radio Maryja:  
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?
cs=pl.maryja&played=1 

 
Posłuchaj Radio 
Maryja w smartfonie za 

darmo za pośrednictwem aplikacji 
na Androida lub iOS! 

https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/
https://onlineradiobox.com/de/
https://onlineradiobox.com/lt/
https://onlineradiobox.com/sk/
https://onlineradiobox.com/cz/
https://onlineradiobox.com/by/
https://onlineradiobox.com/ua/
https://onlineradiobox.com/ru/
https://onlineradiobox.com/us/
https://onlineradiobox.com/br/
https://onlineradiobox.com/co/
https://onlineradiobox.com/fr/
https://onlineradiobox.com/Africa/
https://onlineradiobox.com/Asia/
https://onlineradiobox.com/North-America/
https://onlineradiobox.com/South-America/
https://onlineradiobox.com/Europe/
https://onlineradiobox.com/Oceania/
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
https://onlineradiobox.com/android
https://geo.itunes.apple.com/us/app/id1101437391?referrer=utm_source%3Dradiobox%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dhomepage


K A M E R Y: 

 

 

 

 

 

Piekary Śląskie: https://youtu.be/UmEQD8jTe-g   .   https://www.youtube.com/watch?v=UmEQD8jTe-g 

Jasna Góra: https://youtu.be/wJFxJjTob9o    .    https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o 

Kodeń: https://youtu.be/zf7D2m4q4e4   .   https://www.youtube.com/watch?v=zf7D2m4q4e4 

Łagiewniki: https://youtu.be/HLl4EqLe1Mo   . https://www.youtube.com/watch?v=HLl4EqLe1Mo                                                                                                                                                                                                                                  

Strachocina: https://youtu.be/chPO-jnlcog   .    https://www.youtube.com/watch?v=chPO-jnlcog                                                                    

Tyniec: https://youtu.be/wFllnP9_ySg        Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/         

WILNO: https://youtu.be/TpvlKi_ldZs   .    https://www.youtube.com/watch?v=TpvlKi_ldZs 

NIEPOKALANÓW: https://youtu.be/IUZ-Itzg1BI   .   https://www.youtube.com/watch?v=IUZ-Itzg1BI 

 

Kamery: http://www.worldcam.pl/,  

                    http://www.webcamera.pl/kategoria,19, 

 

Kraków: http://krakow4u.pl/Panoramy_360_3d_Sferyczne_Krakowa.html   

Kraków Grodzka: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/44821,artykul,ulica_grodzka__z_hotelu_senacki_.html    

Plac Wszystkich Świętych: http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/1306,artykul,plac_wszystkich_swietych_.html  

Tyniec:  http://www.tyniec.tv/  http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=piekary-wisla-tyniec&lang=p&t=32,   

Grenlandia: http://www.fishingexplorers.com/grenlandia.html                                                                                                                                                            
-                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wawel: http://artsgallery.pl/panoramy-sferyczne.html   

 

Zakopane: http://krupowkidolne.webcamera.pl/, http://swiat360.pl/panoramy-360-tatry.html   

 

V I D E O:                    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

K   A   M   E   R   Y :             
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https://youtu.be/chPO-jnlcog
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https://youtu.be/wFllnP9_ySg
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://youtu.be/TpvlKi_ldZs
https://www.youtube.com/watch?v=TpvlKi_ldZs
https://youtu.be/IUZ-Itzg1BI
https://www.youtube.com/watch?v=IUZ-Itzg1BI
http://www.worldcam.pl/
http://www.webcamera.pl/kategoria,19
http://krakow4u.pl/Panoramy_360_3d_Sferyczne_Krakowa.html
http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/44821,artykul,ulica_grodzka__z_hotelu_senacki_.html
http://www.krakow.pl/multimedialny_krakow/1306,artykul,plac_wszystkich_swietych_.html
http://www.tyniec.tv/
http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=piekary-wisla-tyniec&lang=p&t=32
http://www.fishingexplorers.com/grenlandia.html
http://artsgallery.pl/panoramy-sferyczne.html
http://krupowkidolne.webcamera.pl/


12 unikalnych granic między państwami: https://youtu.be/vlj5cxv1Yv4 
 
Opuszczona wioska we wschodniej Polsce: https://youtu.be/ORFxtU9aDTM    https://youtu.be/-UPVtFgQ49g 

 
Nieznane dzieje Polski: https://youtu.be/QGBSgwmsEjM    https://youtu.be/ZnrXJ6CQ5us 

 
Rolnik chciał znaleźć wodę – to, co się stało, zszokowało cały świat: https://youtu.be/KSIUFV-CKVg 

 
ZAGINIONE KONTYNENTY które znikneły z ZIEMI!: https://youtu.be/Hl75ZwP_wek 
 
Żyją w podziemnej wiosce: https://youtu.be/jHXGhfR9egA   Budowle 'Gigantów': https://youtu.be/9bJbN-NaJFg 

Samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym: https://youtu.be/7u1Q3bsZDJM 

Droga pod wodą: https://youtu.be/K72z8du20Oo  https://youtu.be/4inAFGeEZ0E   https://youtu.be/LTQzigaPMJc  

Odizolowane miejsca: https://youtu.be/EqK-oInr8gU 

 
Niezwykłe Fakty Antarktyczne: https://youtu.be/qsd70KJlX-E 

 

Najdłuższe rzeczy na świecie: https://youtu.be/G_R3zECqa-M 

Przerażające atrakcje turystyczne: https://youtu.be/diRgn0P7Lzg 

Jeśli je zobaczysz, to natychmiast biegnij po pomoc!: https://youtu.be/DI8Icujv5Co 

Podróż pociągiem: https://youtu.be/6bLCI0SSc34   https://youtu.be/1sDPsZ9x1gw 

Sekretne miejsca: https://youtu.be/Ri4L9JUqT4g 

Strzeżone miejsca: https://youtu.be/utuJ-ezULZE   

Niezwykłe zjawiska: https://youtu.be/9mHPg8l1TV4  

Niezwykłe miejsca: https://youtu.be/2US4mU75TPM 
 

Lodowy Wulkan: Zimowy paradoks pośrodku głuchego stepu: https://menway.interia.pl/styl-zycia/ciekawostki/news-

lodowy-wulkan-zimowy-paradoks-posrodku-gluchego-
stepu,nId,5037127,via,1?utm_source=webpush&utm_medium=push&utm_campaign=CampaignName&parametr=mechcpc#utm_source=paste&utm_m
edium=paste&utm_campaign=chrome      

Julian Tuwim: https://youtu.be/SM_wKJ0roQQ 

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

Jan Brzechwa: https://youtu.be/9E_5LNdKcAU 

Fantastyczne pomysły dla uczniów: https://youtu.be/O-p3HnjAMqw 

Rzepka" J. Tuwim - przedstawienie: https://youtu.be/dI-Heg7qAfA 

Tosia i Tymek: https://youtu.be/0xaDihmw2HU 

Gdy spojrzała na zdjęcie, była sparaliżowana:  https://youtu.be/-n0nn2a8eNY 
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Suchary: http://www.suchary.com/   http://piszsuchary.pl/najnowsze                                                                                                                                                                                                                                                            

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

 
Mój drogi synku: https://youtu.be/19RAidTB_YY                             

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

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

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

O stosunkach polsko- niemieckich:   https://youtu.be/f5Y__b1avZc                                                                                                                                                       

 
Taka jest Ameryka:  https://youtu.be/qno15CPVDC4                                                                                                                                     

 
Wychowanie dzieci:   https://youtu.be/Bi9qgUI-Ok0     

 
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                                                                                                                                                                                        

 
Mistrz Śląskiej gadki:   https://youtu.be/LW2UFv0yV6w                                                                                                                                                                     

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

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

 
Jak wyjść z kryzysu:   https://youtu.be/x7ds49ImUYc?list=RDWbAq-WyDgQM                                                                                                                                  

 

Książka życzeń: https://youtu.be/ZzivIBKepP4      Pralnia:   https://youtu.be/GxVsDxJEVM0 

 

Unikały cywilizacji: https://youtu.be/2ZIIBFfJjOs 

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

Krawiec:   https://youtu.be/Ey-DIng2lPw    Kolejka:   https://youtu.be/UsjzUyWHYvw?list=RDWbAq-WyDgQM      

Beata Tyszkiewicz:   https://youtu.be/n3GsKe5bcdM    https://youtu.be/8oLz_lpNa2g                 
 

Szurmiej & Wiliński - Lipman i Pipman czyli żyć nie umierać: https://youtu.be/F92kUIg_PMA 
 
"Humor z Koloratką" - Ks. Bogusław Kowalski: https://youtu.be/o5PBPE2FxRY 
 
USC - Kabaret Moralnego Niepokoju: https://youtu.be/VxbUwIeAry8 
 
Interes - Kazimierz Brusikiewicz i Kazimierz Krukowski: https://youtu.be/Fdqeq0KHqEk 

 
Kabaret Dudek - Ucz się, Jasiu: https://youtu.be/xjk8ykm1rZU   https://youtu.be/a_NJ13rZOiw 
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Szalony statek - Genowefa Pigwa: https://youtu.be/ndegcQ0l-gE 
 

Hanna, najpiękniejsze słowo: https://youtu.be/_rRaDzIPg7k 
 
Usta milczą dusza śpiewa: https://youtu.be/6VvY4bt5rnM 
 
Szczęście: https://youtu.be/TJxetsyUq6k   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 
 
La sombra de la palmera: https://youtu.be/ezaXwztUF6M 
 
Violetta Villas - Pocałunek Ognia,Szczęście: https://youtu.be/Ws_xqaEVaQw 
 
Przeboje Polskie lata 50 60 70 80 Piosenki: https://youtu.be/SDzKk6ip5PY 
 
Pięćdziesiątka Staśka Wielanka: https://youtu.be/kdrK_GdbqYs 
 
"Melduję Posłusznie" lektor PL HD1080 (Szwejk2) cały film: https://youtu.be/c29AZy3caHE 
 
Żeniac: https://youtu.be/8FfmZLxYcjM   Jaś Fasola - Odcinek 14: https://youtu.be/DgptqZvVC-I 
 
Znachor: https://youtu.be/lOCpbjJzHsE   https://youtu.be/bJwPszcHbCY 

 
"Zegarek" - J. Szaniawski - Teatr TV (1961): https://youtu.be/1zinxGh-_z8 
 
"Miejsce dla jednego" (1965) - film polski /stara kopia/: https://youtu.be/ZRs4VyBwpb0 
 
SPRAWA SIĘ RYPŁA-Cały film!!!: https://youtu.be/dvnIyM0AtCQ 
 
Wolna sobota: https://youtu.be/dircGuJ7Xp4   Wyjscie Awaryjne 1982: https://youtu.be/fvDCWFbETis 
 
#KabaretRak Koniec Kryzysu Koncert: https://youtu.be/GyJOgPtmMfY 
 
Turniej rymów - Jan Kobuszewski i Jan Kociniak: https://youtu.be/hlhMdOCFOfo 
 
A Kabaret Dudek - W pociągu: https://youtu.be/BGm-7YdIt-I 
 
Tolek Banan i inni - Film dokumentalny - rok 1995: https://youtu.be/Gn_iLgDARLU 
 
Wpadki Klossa odcinek 7: https://youtu.be/QiA-U-gtbog   Kargul, podejdź no do płota: https://youtu.be/4gidiGO57z0 
 
Brama weselna śmieszna - Sami Swoi Kargul Pawlak: https://youtu.be/-0HTnWAE0Gc 
 
"Galimatias, czyli Kogel-Mogel: https://youtu.be/FpFl1RxRADk?list=PLsLk4xx63TpE1f81nffx_Aj-Qi3T2Ap4T 

 
Czterdziestolatek [ 1974 - 77 ] - Kobieta Pracująca: https://youtu.be/uyfl_iupgQo   
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I WILL FOLLOW HIM. Pourcell y Mauriat. P. 
Vilarroig. Director: Félix Redondo 
https://youtu.be/bRipTuasXU0 

 
 

 

 

 

 

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

Posłuchaj: AVE MARIA https://youtu.be/zFAjot89zHw      Julio Iglesias: https://youtu.be/6jDJ9k0gK3c 

"Ojcze nasz" Prawosławna melodia -  https://youtu.be/jRQg7TcQ4oI  S. Moniuszko - https://youtu.be/c-risZSsvOk                                  
Nasz Chór KSP - https://youtu.be/BEMTbZimZDA      https://youtu.be/1RuOHv4Z5GQ  Sara Egwu-James - Jesus Christ, You Are 
My Life || Koncert Abba Ojcze - https://youtu.be/oZDXJLGJt2s   Kasia Moś , Olga Szomańska , Darek Maleo Malejonek , 

Tomek Szczepanik - Ojcze Poczekaj - https://youtu.be/t3sDdhDYP0M „Pieśń o miłości” https://youtu.be/hpCC7mMDcvE  Ave 
Maryja - https://youtu.be/88PAWZRCnNQ  Matko - https://youtu.be/EZmpfEvGA3M  "Walc o życiu" - https://youtu.be/UgqQMfiHSao 
LEĆ MUZYCZKO - https://youtu.be/jqXedrwCwpA   Greckie pieśni chrześcijańskie -  https://youtu.be/e9gSb2OHcrE 
https://youtu.be/To-yxDGKSoI  "פ        "תש 'דרשו' של העולמי ס"הש סיום ריקודי • "תורה של שמחה                                             
Muzyka dawna - https://youtu.be/8gN-bRE9iVI    https://youtu.be/W-3V68lJADU   https://youtu.be/-d06lWJXJkg 
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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   
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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. 

 
                                                                                                        


