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Do: 
Kardynała Kazimierza Nycza  
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego 
 
I do wszystkich duchownych 
Kościoła Katolickiego, 
aby głosili tylko prawdę Chrystusa, 
a nie kłamstwa świata 

 
 
 

To, co wg Ciebie jest troską o dobro wspólne,  
według Pana Jezusa jest ZBRODNIĄ ! 

 
Żaden kłamca i zwodziciel  

Królestwa Bożego nie odziedziczy!!! 
 

 
Niech będzie pochwalony nasz Pan – Jezus Chrystus. 
 
Kardynale Nycz, nie wiem czy Pan Jezus jest jeszcze Twoim Panem, bo sprawiasz 
wrażenie, jakbyś o wiele bardziej pragnął przypodobać się jakimś mafijnym typom, 
będącym na usługach globalistów. Typom, z którymi tworzysz „koło szyderców”, i których 
słowa, zamiast słów Pana, rozważasz i wprowadzasz w życie – dniem i nocą.  
Globalistów, którzy na naszych oczach budują niespotykany w historii świata totalitaryzm! 
 

Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną:  
co uczyni, pomyślnie wypada (Ps 1, 1-3) 

 
To pewnie wsłuchiwanie się w głos świata, zamiast w głos Boga, będące skutkiem 
przesiadywania „w kole szyderców”, sprawiło, iż zamiast zaufać Panu Jezusowi i w Nim 
pokładać nadzieję, wierzysz w moc bezrozumnych bożków, w ten sposób udowadniając, 
że jesteś poganinem, a nie chrześcijaninem. 
Gdybyś tę nierozumną wiarę ograniczał do siebie, to jeszcze nie byłoby najgorzej, ale Ty, 
kardynale Nycz, wymagasz pogaństwa od innych! 
 

Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł (Ps 32,9) 
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Używaj rozumu i „kolan”, w przeciwnym razie będziesz skutecznym narzędziem 
największych wrogów Boga, Kościoła i człowieka! 
Gdy wybuchła „pandemia”, zamiast tłumnie gromadzić ludzi w świątyniach i u Boga 
upraszać ratunek1, w Nim pokładając nadzieję, nakazałeś chronić się przed „wirusami” 
poprzez zakładanie szmaty na usta i nos2. Czemu dobremu miało to służyć?  
Wystarczy używać rozumu, żeby uznać takie zalecenia, nie tylko za absurdalne3 i 
nieskuteczne, ale wręcz za bardzo groźne dla zdrowia i życia4 każdego człowieka! Nawet 
wtedy, gdyby usta i nos zakleić balonem czy prezerwatywą i próbować w tej „ochronie” 
oddychać (co przecież nie jest możliwe!), to poza wirusami i małymi bakteriami, nic z 
powietrza by się nie przedostało. W jaki więc sposób szmata z materiału, przez którą 
swobodnie przechodzi powietrze, zatrzyma wirusa, skoro rękawiczka chirurgiczna, balon 
czy prezerwatywa nie potrafi? „Śmiercionośny” koronawirus jest 1000 razy cieńszy od 
ludzkiego włosa!!! 

 
Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł (Ps 32,9) 

 
O tłumach w świątyni oczywiście nie było mowy, ponieważ „przydzieliłeś” aż 20 metrów 
kwadratowych dla jednego wiernego (a świątynie nie są z gumy) i 1,5 metra odległości 
między nimi z każdej strony, przewidując że żaden wirus, aż tak daleko nie „przeskoczy” 
(co za naiwność, a może bezmyślność czy celowe działanie?)... W ten sposób 
udowodniłeś, że „dystans”, jest Twoim kolejnym bożkiem, i to w roku braterstwa...  
Czyżby jednak maski nie były skuteczne, skoro jeszcze potrzebny jest dystans?  
Po co więc je zakładać?  
W tym samym czasie, nasi parlamentarzyści, często przez kilkanaście godzin dziennie 
siedzieli stłoczeni obok siebie jak śledzie w beczce... Czy świątynie katolickie są większym 
zagrożeniem epidemicznym od sali posiedzeń sejmu? 
 
W tym samym czasie, zgodnie z zaleceniami spoganionych i skorumpowanych 
urzędników, zamiast wody święconej, dla naszej duchowej ochrony, nalegałeś na 
stosowanie płynów „dezynfekcyjnych”, po raz kolejny wykazując się zupełną ignorancją, 
głupotą, złośliwością, albo wszystkim jednocześnie5. 
  
Po maskach, dystansie, płynie „antywirusowym” przyszedł czas na kolejny krok, z 
pewnością nie ostatni... 
 

Zmuszanie do udziału w eksperymencie medycznym 
jest prześladowaniem samego Pana Jezusa! 

 
Nie wiem czy sam na to wpadłeś, czy też Twoi mocodawcy, którym musisz służyć, Ciebie 
wytypowali, ale fakt jest taki, że korzystając ze swojej władzy, zdecydowanie nadużywając 
jej, na zgubę własną i powierzonych Twej opiece wiernych, zacząłeś zachęcać, 
przymuszać wierzących w Jezusa Chrystusa, aby dobrowolnie przyjęli truciznę, 
zwaną szczepionką! 
 
Tak – TRUCIZNĘ! – i to aż tak bardzo toksyczną, że producenci wywalczyli sobie 
bezkarność na wszelkie jej skutki. Ci, którzy wytworzyli tę truciznę, nie będą odpowiadać 
za swój produkt, nawet jeżeli ktoś ciężko zachoruje, albo nawet umrze!!! 
 
Już teraz, niemal niezwłocznie po rozpoczęciu „szczepień” obserwuje się wielokrotne 
zwiększenie ilości zachorowań na: 

 immunologiczną zakrzepicą z trombocytopenią indukowaną „szczepionką”, 
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 zapalenie mózgu, 
 zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego (skutkuje porażeniem kończyn), 
 utratę wzroku, 
 zapalenie mięśnia sercowego (zwłaszcza u młodych ludzi), i wiele innych chorób, które 

wcześniej występowały, ale znacznie rzadziej. 

Jeszcze przed rozpoczęciem wstrzykiwania tej trucizny, rząd Wielkiej Brytanii pilnie 
poszukiwał oprogramowania komputerowego, opartego na sztucznej inteligencji, które 
umożliwiałoby rejestrację dużej fali niepożądanych odczynów poszczepiennych, których 
się spodziewano6! Czyż to nie jest kolejny dowód na to, że szczepionka jest trucizną, 
bardzo niebezpieczną dla człowieka? 

Wszyscy producenci tej trucizny do końca nie wiedzą jakie szkody ostatecznie ich 
„produkt” wyrządzi człowiekowi, ponieważ to coś, co szumnie nazywają szczepionką, jest 
dopiero na trzecim etapie badań klinicznych, a proces, do którego nas „zachęcasz”, 
prawnie i medycznie nazywa się właśnie EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM!!!7 
 
Co nas czeka w dłuższej perspektywie? Przecież tego nawet producent „nie wie”... Np. 
Pfizer/BioNtech, III etap badań klinicznych planuje zakończyć za 2,5 roku!!!8, dopiero 
wtedy będzie wiedział coś więcej..., gdy już dziesiątki, albo setki milionów osób będą 
trwale pozbawione zdrowia, a dziesiątki tysięcy, albo i miliony umrą!!! Szacuje się, że w 
samych Stanach Zjednoczonych, w pierwszych miesiącach wstrzykiwania „szczepionki”, 
zmarło milion osób9. 
Wywieranie presji, nakłanianie do udziału w eksperymencie medycznym, bez wyrażenia 
świadomej zgody uczestnika, a więc bez wcześniejszego poznania wszystkich za i 
przeciw, bez podania rzeczywistego składu „szczepionki”, bez świadomości  skutków 
natychmiastowych, późniejszych i odległych dla biorcy, i dla przyszłych pokoleń, których 
nawet producent na razie nie zna, (przynajmniej tak twierdzi), jest złamaniem nie tylko 
piątego przykazania Bożego (przed czym Ty, kardynale Nycz, udajesz, że nas chcesz 
przestrzec, zachęcając do „szczepionki”), ale i naruszeniem 39 art. polskiej 
Konstytucji10, 25 art. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty11 oraz złamaniem 
tzw. Kodeksu Norymberskiego, w którym podano 10 zasad dopuszczalności 
doświadczeń na ludziach. Obecne „szczepienia” łamią wszystkie 10 punktów tego 
kodeksu, a pod względem moralnym i prawnym stawiają je na równi z eksperymentami 
wykonywanymi przez Niemców w czasie II Wojny Światowej12!  
 
To są uniwersalne zasady13, nigdy nie przemijalne, zredagowane po niewyobrażalnych 
zbrodniach, prześladowaniu, torturowaniu, cierpieniu milionów ludzi. Zasady, za 
przekroczenie których (chociaż jednego punktu) przewidywano karę śmierci! Tzw. 
pandemia i jej narzędzia w postaci szczepień, jest powrotem do tamtych czasów! 
 
Kardynale Nycz, jest dla mnie zupełnie niezrozumiały fakt, iż niemal w każdym zdaniu, 
które dotyczy tzw. pandemii, albo mijasz się z prawdą (żeby nie powiedzieć bardziej 
dosadnie), albo manipulujesz informacjami, ostatecznie ze szkodą dla słuchaczy 
(wiernych) i ze szkodą również i dla siebie! 
Pozwól, że przytoczę niektóre z twoich wypowiedzi (co bardziej istotne, zaznaczę na 
niebiesko): 
 
Kilka tygodni temu, w uroczystość Bożego Ciała, powiedziałeś: 

Dziękujemy też za osiągnięcia ludzi nauki, odkrywców, za praktycznie jedyną 
dotychczas jaką mamy alternatywę dla pandemii, jaką są szczepienia, szczepionki 
dostępne na świecie14. 
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Jakie osiągnięcia masz na myśli i jakich ludzi nauki? 
Czyżby te osiągnięcia, które wywracają dotychczasową wiedzę medyczną o 180 stopni, a 
szczególnie mikrobiologię (w tym wirusologię), epidemiologię, prawa związane z tak 
prozaiczną i niezbędną czynnością w życiu każdego z nas jak oddychanie15? 
Jak można być zdrowym, jak zdrowo żyć, skoro nawet nie można swobodnie oddychać? 
Od tysiącleci, za zdrowe uchodziło przebywanie w ruchu, na świeżym powietrzu, a obecni 
„naukowcy” i „autorytety” przekonują nas, że aby być zdrowym, to koniecznie trzeba być w 
masce, a na świeże powietrze, to najlepiej wcale nie wychodzić, ponieważ nawet w lesie 
można się zarazić wirusem!!! 
 
Prawdziwych, rzetelnych naukowców, którzy odważnie i bezkompromisowo przypominają 
elementarne prawa medycyny i obnażają wręcz śmiertelnie groźne w skutkach absurdy – 
publicznie wyśmiewa się, a lekarzy praktyków, którzy skutecznie leczą rzekomo 
śmiertelnie groźną, nową chorobę – zastrasza się i stawia przed Naczelną Izbę Lekarską 
(dr Bodnar z Przemyśla, leczący „śmiertelną” chorobę, znaną od dziesięcioleci, leczy 
sprawdzoną amantadyną, czy dr Martynowską, która podkreśla, że nie mamy do czynienia 
z żadną nową chorobą, której wcześniej medycyna by nie znała – pozbawia się prawa 
wykonywania zawodu).  
 
Czyżby jedyną alternatywą dla „pandemii”, jak twierdzą „naukowcy”, którym Ty kardynale 
tak nierozumnie czapkujesz, było zaszczepienie wszystkich Polaków eksperymentalną 
trucizną? 
 
Przecież to nawet nie jest szczepionka!!!  
Prawdziwa szczepionka zawierałaby osłabionego wirusa, z którym organizm mógłby się 
„zapoznać” i wytworzyć przeciwciała, chroniąc przed ewentualnie groźnymi skutkami 
wtargnięcia prawdziwego, w pełni funkcjonalnego wirusa (właśnie taki mechanizm 
działania „szczepionki” przedstawiają producenci16). 
Rzeczywistość wygląda jednak zdecydowanie mniej kolorowo, a „szczepionki”, które miały 
być wybawieniem ludzkości, okazują się dosłownie śmiercionośną bronią biologiczną, 
skierowaną przeciwko całej ludzkości ziemi. 
Obecna „szczepionka”, zamiast wytwarzać przeciwciała, skuteczne do obrony przed 
sztucznie wprowadzonym białkiem spike, przemyca zmodyfikowany fragment wirusa, a 
dzięki technologii mRNA, całkowicie dezorientuje układ obronny każdego człowieka, 
skutkiem czego, nasz organizm, obce białko kolca uznaje za swojego sojusznika, zamiast 
wroga (jak zapewniali producenci „szczepionek”) i zaczyna je produkować i rozprowadzać 
po całym organizmie, do wszystkich organów, ostatecznie czyniąc biorcę „szczepionki” 
fabryką zmutowanych wirusów, które rozsiewa na innych!  
Nawet Pfizer przyznał, że osoba zaszczepiona może zarażać innych poprzez oddech lub 
skórę!!!17 
To tylko jedna z „zalet” obecnych „szczepionek”, o której na 100% dowiedzieliśmy dzięki 
mężczyźnie, który miał to nieszczęście przyjąć „szczepionkę”. Niestety, ów pacjent 
„opowiedział” o niej bardzo przekonująco, ale dopiero podczas sekcji zwłok18.  
 
Te nowe „szczepionki” są jak urządzenia wielofunkcyjne, mają znacznie więcej możliwości 
mordowania pacjentów, o których, niestety, będziemy się stopniowo dowiadywać, ale 
najczęściej wtedy, gdy już będzie zbyt późno, z autopsji... 
 
Takie właśnie są osiągnięcia Twoich ludzi nauki, którym tak uniżenie dziękujesz, 
kardynale Nycz!!! 
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A jakie zdanie na temat szczepionek mają prawdziwi naukowcy, którzy dobro i zdrowie 
człowieka (a nie wiecznie nienasyconych koncernów) mają na pierwszym miejscu? 
 

Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień 
może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne 
wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków 
szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć.  
O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i 
powinna się na ten temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na 
bazie rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć 
szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień 
powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na 
skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu19. 

 
To są słowa prawdziwych naukowców i uczciwych lekarzy (nie figurujących na listach płac 
koncernów chemicznych czy firm z nimi współpracujących), ale Jego Eminencja takim 
głosom nie daje posłuchu, narażając siebie i wiernych na dramatyczne skutki doczesne i 
wieczne! 
 
Cóż to za jedyna alternatywa, skoro – według Ministerstwa Zdrowia, na Covid-19 umiera 
dwa razy więcej osób zaszczepionych niż niezaszczepionych20?!!! 
 

Należy tu jednoznacznie stwierdzić, że statystyki zakażeń i zgonów na Covid są ordynarnie 
fałszowane.  Zgłaszane powikłania poszczepienne i zgony do systemu europejskiej bazy 
Vigiaccess i amerykańskiej bazy VAERS według ustaleń międzynarodowych stanowią jedynie 
1-10% faktycznych powikłań i zgonów. 
Dlatego informacja profesor Marii Majewskiej potwierdza najgorsze przewidywania, że 8 
razy więcej ludzi umiera po szczepieniach na kowida niż z powodu samego kowida! A to 
dopiero początek „tańca śmierci”21.  
Z rządowego raportu wynika, że zgon nie musi nastąpić dwie-trzy doby po podaniu 
preparatu przeciwko COVID-19. Czasem do śmierci dochodzi w siódmej- ósmej dobie22.  
 

Czyż to nie ci sami „naukowcy”, nie te same autorytety, „ratujące” nas z obecnej 
„pandemii”, właśnie z pomocą „szczepionki”, ci sami, którzy postanowili w 2014 roku 
ubezpłodnić wszystkie kobiety w Kenii, oficjalnie tłumacząc to walką z tężcem?  
Skoro tężec zagrażał wszystkim Kenijczykom, to dlaczego postanowiono uodpornić na 
niego jedynie kobiety i to w wieku rozrodczym23? 
Z historii medycyny dowiadujemy się, że szczepionki i szczepienia nie były ani jedynym, 
ani najlepszym sposobem ochrony populacji przed chorobami zakaźnymi. Nawet obecnie, 
również w mocno „wyszczepionych” krajach, społeczeństwa zmagają się z chorobami, 
których nie ma tam, gdzie jest dostęp do bieżącej wody i do dostatecznej ilości 
pożywienia, co stwierdza, również niestrudzenie promujące szczepionki, sławne WHO24. 
To nie szczepionki „pokonały” choroby, ale „szczepionki”, w nieodpowiednich rękach, je 
wywołują! 
 

Po rozpowszechnieniu szczepionek grypowych w USA blisko 3-krotnie wzrosły 
wskaźniki umieralności na grypę i zapalenie płuc. [...] Ogólnie, im większa 
wyszczepialność na grypę, tym większa umieralność.  
Analogiczną zależność obserwuje się u dzieci - im więcej otrzymują szczepień, tym 
częściej umierają25.  
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Znamy już prawdziwą wartość osiągnięć „naukowców” i wartość doskonałych, zbawczych 
„szczepionek”. Przejdźmy więc do następnej porcji kłamstw, niestety, które wyszły z 
Twoich ust kardynale Nycz, a właściwie, które oznajmiłeś pisemnie: wypowiedzią, 
komunikatem dla księży proboszczów w dniu 6 lipca 2021 roku: 
 

- W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa, 
Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej 
społeczności. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie 
odbędzie się beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, otwarto 
powszechnie dostępny punkt szczepień. Niech to będzie przykład konkretnej troski 
o dobro bliźniego...26 

 
Trwająca pandemia Covid-19?  
Raczej pandemia fałszywie dodatnich „testów”, wykrywających rzekomo osoby 
zakażone27!  
„Testy”? Doskonałe narzędzie do pacyfikowania społeczeństwa, poprzez dosłownie 
wróżenie z fusów28! To już zdecydowanie taniej byłoby rzucać kostką, a skuteczność i 
wiarygodność byłaby na podobnym poziomie... 
 
Innym przykładem manipulacji, zaklinania rzeczywistości z pomocą „naukowych” testów 
był „test” polskich skoczków przed Turniejem Czterech Skoczni na przełomie roku29.  
 
Ta trudność w wykryciu „śmiercionośnego” wirusa może być spowodowana nie tylko 
wadliwością testów, ale również „nieuchwytnością” „śmiertelnego” wirusa, albo wręcz jego 
nieistnieniem30! 
 
„Pandemia” ma się dobrze tylko w tych krajach, w których rządzący (świeccy i duchowni) 
są skorumpowani. „Pandemia” ma się doskonale tylko tam, gdzie w mediach nie ma 
pluralizmu31, tam gdzie prawda zostaje zakrzyczana, również przez hierarchów Kościoła 
Katolickiego i „naukowców”, którzy właśnie teraz spłacają dług „wdzięczności” wobec 
polityków czy koncernów!!!  
Już w starożytności (a nawet „wcześniej”) wiedziano, że najskuteczniejszym narzędziem 
walki z prawdziwymi wartościami jest kłamstwo.  
Kłamstwem już w raju posługiwał się Szatan, obiecując pierwszym rodzicom 
nieograniczoną władzę, gdy tylko spożyją owoc z drzewa poznania dobra i zła (Rdz 
3,7nn). Wszyscy wiemy jak to się skończyło. 
Kłamstwem posługują się i dzisiaj, zapewniając że przyjęcie wątpliwego pod każdym 
względem preparatu, uchroni nas przed chorobą. 
Kłamstwem powiedzianym wprost, kłamstwem w postaci zmanipulowanych faktów, 
kłamstwem przedstawionym jako dobro. 
Niestety, ksiądz kardynał dołączył do kłamców pragnących sobie podporządkować i 
zniewolić cały świat. 
Każdy, kto zadaje się z łajdakiem, kończy tak jak i on! 
 
Dlaczego w Norwegii, „pandemia”, mimo obostrzeń, skutkuje podobną ilością osób 
„zarażonych”, jak leżąca obok Szwecja, w której niemal nikt „pandemią” się nie przejmuje? 
Podobnie, leżące obok siebie stany w USA: Dakota Północna, a Południowa32. W 
pierwszej, pełny reżim sanitarny, w drugiej, jak gdyby nigdy nic, a ilość „zakażonych” jest 
na podobnym poziomie, chociaż – jak wiadomo – skutki zdrowotne, gospodarcze, 
społeczne, kulturowe, psychiczne – nieporównywalnie lepsze! Czyżby używali tych 
samych, naukowo „obiektywnych” testów? 
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To politycy decydują o „śmiertelności” pandemii; w Polsce jej trwanie jest możliwe również 
dzięki całkowitej uległości tzw. pasterzy, w tym księdza kardynała! Uległości, to jest 
zbyt mało powiedziane, dzięki propagandzie prowadzonej również przez pasterzy Kościoła 
Katolickiego, którzy – zamiast, wzorem poprzedników – chronić wiernych przed złem, sami 
stają się tego zła narzędziem!  
 
Brak skutecznego lekarstwa?  
To kolejne kłamstwo!!! Oprócz wspomnianej wyżej amantadyny, jest już sprawdzona, 
iwermektyna, hydroxychlorochina w skojarzeniu z cynkiem, fluwoksaminą, mirtazapiną33. 
Powikłania „covidowe” można leczyć jeszcze kilkunastoma innymi medykamentami34, nie 
wliczając w to skutecznych metod medycyny naturalnej, dbającej np. o odpowiednio 
wysoki poziom witaminy C i D3, jako decydującego czynnika niezbędnego do utrzymania 
obronnych funkcji organizmu na wystarczająco skutecznym poziomie35. 
Dr Bodnar z Przemyśla36, w czasie gdy prawie wszystkie „gabinety” przyjmowały zdalnie, 
osobiście osłuchiwał każdego chorego i skutecznie pomagał powrócić mu do pełnego 
zdrowia. To właśnie dr Bodnar, dzięki swojemu doświadczeniu, uporowi i odwadze, 
wymusił na polskim „rządzie” podjęcie prac nad amantadyną, do której dostęp – dzięki 
polskim „autorytetom” – był dla Polaków wręcz niemożliwy. Nawet wiceminister 
sprawiedliwości, Marcin Warchoł, publicznie przyznał, że amantadyna skutecznie pomogła 
jemu i członkom jego rodziny37. Za tę wypowiedź został publicznie „zlinczowany” przez 
nadworne „autorytety”, zgodnie z sentencją: jeżeli fakty przeczą teorii, tym gorzej dla 
faktów...  
Nasi rodacy, gdy zachorowali, musieli sobie zadać wiele trudu, aby zdobyć lekarstwo, 
często sprowadzając je np. z Niemiec, gdzie można było nabyć amantadynę bez recepty i 
bez spojrzeń z politowaniem... 
W ulotce dot. amantadyny znajdziemy informacje, iż jest skutecznym lekarstwem przy 
cięższym przebiegu grypy typu A38, co jest potwierdzeniem, iż obecny Covid, 
prawdopodobnie jest odmianą zwykłej grypy, z którą należy postępować zdecydowanie, 
ale roztropnie, zamiast wprowadzać nadzwyczajne środki, doprowadzające przecież w 
praktyce do „nadmiarowych” zgonów, do paraliżu całego świata czy „wyszczepienia” 
wszystkich mieszkańców ziemi. 
Jeszcze w 2009 roku prof. Horban, jako krajowy specjalista w dziedzinie chorób 
zakaźnych, gorliwie polecał amantadynę pacjentom właśnie „o ciężkim lub postępującym 
przebiegu”39!, a w 2020 roku, ten sam prof. Horban, już jako nadworny klakier rządu do 
walki z covidem (przewodniczący tzw. Rady Medycznej), tę samą amantadynę, 
zdecydowanie odradzał, z powodu braku wiarygodnych badań nad nią...40 Cóż ryzykuje 
pacjent, któremu oznajmiono, że pozostało mu najwyżej kilka tygodni życia? 
 
Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień ??? 
W całej historii Polski, podczas wielu kataklizmów i epidemii, Kościół w Polsce nigdy nie 
wmawiał wiernym, że jedynym ratunkiem jest preparat zwany „szczepionką”. Zawsze 
ratunkiem przed zarazą była przede wszystkim gorliwa modlitwa i pokuta!!!  
W XXI wieku, kościoły zamieniono na sterylne oddziały szpitalne41, w których Pana Jezusa 
podaje zamaskowany kapłan w lateksowych rękawiczkach i – koniecznie – na rękę, bo tak 
zaleca bezrozumny Episkopat42, wbrew opinii prawdziwych naukowców43.  
Na rękę, oczywiście „wiernemu” stojącemu, bo „nie godzi się”, aby „wierny” przyjmujący 
Komunię na rękę, raczył uklęknąć, wówczas – jak przypuszcza się - wirus jest bardziej 
zuchwały i zaraża ze zwiększoną wściekłością... 
O żadnej wodzie święconej w Kościele również nie może być mowy, za to, na stoliczku 
przy wejściu, koniecznie musi znajdować się odpowiedni, ochronny płyn i sterta masek...  
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Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie [...] otwarto powszechnie 
dostępny punkt szczepień  
Skoro świątynia katolicka, w której powinno się uzdrawiać ducha, nie może się różnić od 
oddziału szpitalnego, z zasady troszczącego się o ciało, i skoro już w kościele wyzbyto się 
wody święconej, a Pan Jezus stanowi zagrożenie epidemiologiczne, to najwyższy czas, 
aby w tym niemal wyczyszczonym z Pana Boga i wirusów miejscu, zaczęto podawać 
„ratujące” ciało „szczepionki”. „Szczepionki”, ponoć gwarantujące nie tylko ochronę przed 
skutkami śmiercionośnego wirusa, ale „szczepionki”, dające przepustkę, do uczestnictwa 
w życiu publicznym, rodzinnym, zawodowym, sportowym..., a nawet – w przyszłości 
umożliwiające robienie zakupów. Już teraz, w niektórych parafiach, aby wejść do kościoła 
czy do salki, np. na nauki przedmałżeńskie44, wymaga się okazania certyfikatu szczepień 
(w Ap nazywany jako znamię na prawą rękę lub na czoło), a w przyszłości jego brak 
uniemożliwi zrobienie nawet niezbędnych, codziennych zakupów, jak zapowiada księga 
Apokalipsy!!! 
 
Proroctwo Apokalipsy spełnia się na naszych oczach. Biada kapłanom i wszystkim 
innym, którzy w tej zbrodni biorą udział!45 
 

Żaden kłamca i zwodziciel  
Królestwa Bożego nie odziedziczy!!!46 

 
Biada i Tobie, kardynale Nycz!!! 
 

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i 
by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.  
I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują 
znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie 
ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.  Tu jest [potrzebna] mądrość. 
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba 
jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. (Ap 13,16n) 

 
Ale to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy przyjęli znamię Bestii. Wprawdzie będą 
mogli wszystko kupić i sprzedać, ale tylko wszystko to, co ziemskie, co cielesne... 
 

A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto 
wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również 
będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu 
Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec 
Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we 
dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia. 
(Ap 14,9-11) 

 
A jeszcze gorszy los spotka Bestię, i wszystkich z nią współpracujących, którzy zwodzą 
łatwowiernych i malutkich!  

I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym 
na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co 
czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon 
jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A 
inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. 
Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta. (Ap 14,19-21) 

 
  



 
 

9 
 

Niech to będzie przykład konkretnej troski o dobro bliźniego... 
Przepraszam, o jakie dobro bliźniego chodzi ks. kardynałowi? 
Jakie dobro uzyska się przyjmując „szczepionkę”, która: 

 Nie jest przebadana przez niezależne od globalistów instytucje, a o jej skuteczności i 
bezpieczeństwie zapewniają jedynie skorumpowani i wielokrotnie płacący 
odszkodowania za oszukiwania pacjentów – producenci oraz jak zawsze, „bezstronne”, 
również składające się ze skorumpowanych urzędników WHO. 

 Nie wiadomo jakie są jej prawdziwe i ostateczne skutki, producenci nadal ją 
„badają”, a z każdym miesiącem dochodzą do nas coraz bardziej niepokojące 
informacje, tym bardziej, że już niemal w każdej rodzinie czy wśród znajomych, znane 
są osoby, które po zaszczepieniu, albo „odeszły”, albo ciężko zachorowały. Z 
oficjalnych danych, udostępnionych (na polecenie sądu) przez Modernę wynika, iż 70% 
osób biorących udział w I fazie eksperymentu, doświadczało NOP-ów! 

 Nie chroni przed zachorowaniem, a to był ich główny cel, o tym nas 
zapewniano!!!47 Szczepionki miały mieć skuteczność sięgającą 95%, a nawet, według 
ministra Niedzielskiego, powyżej 99%48, gdy tymczasem ich rzeczywista „skuteczność” 
nie przekracza 1%, więc właściwie nie ma żadnej skuteczności49. 

 Nie chroni przed śmiercią, a takie również miało być ich przeznaczenie (a nawet 
zwiększa ilość zgonów. 

 Nie chroni przed zarażaniem siebie i innych (a nawet zwiększa ilość chorób i 
zakażeń!!!), 

 Szczepionkę, która powstała również dzięki temu, że nieludzcy kaci, zwani 
lekarzami, zamordowali całkowicie zdrowe dzieci, które wcześniej: zostały 
strategicznie wybrane do usunięcia po trzecim miesiącu ciąży. Aby uzyskać żywotne 
narządy, naukowcy zajmujący się szczepionkami w strategiczny sposób pobrali 
przysadkę mózgową, płuca, skórę, nerki, śledzionę, serca i języki. Pobrano dziesiątki 
organów płodowych i wykorzystano je do zbadania najlepszych linii komórkowych do 
replikacji wirusa. Ostatecznie to makabryczne badanie posłużyło do ustalenia linii 
komórkowej WI-38, opracowanej w Wistar Institute w Filadelfii w Pensylwanii. Linia 
komórkowa pochodzi z wyciętych części ciała poronionego dziecka pobranego z 
określonej rodziny, która nie miała chorób rodzinnych w historii żadnego z rodziców ani 
historii raka, szczególnie w rodzinach50. A teraz, na męczeństwie najbardziej 
niewinnych istot ludzkich, mamy budować nasze „zdrowie”...  

Gdzie ksiądz kardynał widzi, w którym miejscu mamy dostrzec związek między przyjęciem 
eksperymentalnego preparatu o nie zbadanym składzie, a troską o dobro wspólne? 
 
Idźmy dalej: jakie dobro ksiądz kardynał ma na myśli? 
– Dobro doczesne (szczepionka nie przymnaża dobra doczesnego, a tylko cierpienie!!!, 
no - chyba że chodzi o dobre samopoczucie koncernów51 i globalistów...) czy dobro 
wieczne?  
Jedno i drugie jest zagrożone przez „szczepionkę”, a nie ratowane, co ośmieliłem się 
wykazać, tym bardziej, że wszystkie obecne „antycovidowe” „szczepionki” powstały z 
wykorzystaniem zamordowanych dzieci52. 
 
Proszę uwiarygodnić, udowodnić związek przyjęcia „szczepionki” z troską o dobro 
wspólne, w jakiejkolwiek mierzalnej formie, ponieważ księdza kardynała nie słucha stado 
bezrozumnych baranów, ale – przynajmniej w części – świadomi i refleksyjni katolicy i 
obywatele.  
A, co najważniejsze, słyszy księdza sam Pan Bóg i z każdego bezużytecznego, a tym 
bardziej, z każdego szkodliwego słowa – surowo rozliczy!!! (por. Mt 12,36) 
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W życiu nie wystarczy być gorliwym człowiekiem czy nawet gorliwym kapłanem.  
W realnym życiu nie wystarczy występować w wielu zawodach, w wielu organizacjach, i 
osiągać tam dobre wyniki. To nie wystarczy! 
Należy być gorliwym tylko w tym, co jest miłe Panu Bogu i występować tylko w 
dobrych zawodach, prowadzących do Nieba! (por. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7).  
Występować w takich zawodach, w których się – przede wszystkim – uchroni życie 
wieczne!!! 
 
Szaweł również był gorliwy i występował w wielu zawodach, ale to Panu Jezusowi nie 
wystarczyło. Pan Jezus wypowiedział w jego stronę wyjątkowo druzgocące słowa:  
 

Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz!!! (Dz 9,6). 
 
Kardynale Nycz, nie znam Twojego wnętrza, nie mam wglądu w Twoje myśli, w 
Twoje sumienie, ale widzę Twoje czyny, słyszę Twoje słowa, i obawiam się, że one w 
skutkach są ZBRODNICZE!!!  
 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście  jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40) 

 
Ty również, kardynale Nycz, wymuszając udział w zbrodniczym eksperymencie 
medycznym, niemiłosiernie prześladujesz Pana Jezusa!!! 
 

 Prześladujesz Pana Jezusa, zamykając kobiece łono (co już w Starym Testamencie 
było największym nieszczęściem kobiety53; niszcząc „glebę” dla nowego życia, 
ponieważ z ogromnym prawdopodobieństwem – każdy „zaszczepiony” chłopiec i 
dziewczyna, kobieta i mężczyzna, przestanie być zdolny do przekazywania „zdrowego 
życia”!!! (Białko kolca, będące składnikiem „szczepionki”, umiejscawia się i namnaża w 
każdym organie człowieka54, również w jajnikach i jądrach, trwale upośledzając 
narządy rozrodcze). Powinieneś to wiedzieć, bo przed szczepionkami niszczącymi 
płodność, już prawie 30 lat temu ostrzegał Jan Paweł II55. 

 Prześladujesz Pana Jezusa ukrytego w dzieciach poczętych, ponieważ one masowo 
umierają, gdy ich matki przyjmują „szczepionki”56. Przymuszając do szczepień, 
będziesz odpowiadał za stosowanie „szczepionek” i za skutki środków 
wczesnoporonnych umieszczonych w „szczepionce”! 

 Prześladujesz Pana Jezusa w dzieciach karmionych zatrutym mlekiem matki, 
ponieważ te maleństwa również umierają57, gdy mateńka, zwiedziona takimi 
„zachętami” jak Twoje, przyjmie polecaną „szczepionkę”. 

 Prześladujesz Pana Jezusa, polecając „szczepionkę”, którą testuje się już na 6 
miesięcznych maleństwach58 (a nawet jeszcze wcześniej), co jest niespotykaną i 
niewybaczalną zbrodnią przeciwko ludzkości. Żadne prawo Boże czy ludzkie nie 
pozwala na testowanie jakichkolwiek preparatów na zdrowych dzieciach!!! 

 Prześladujesz Pana Jezusa, polecając „szczepionkę”, którą już niebawem, 
prawdopodobnie będą przymusowo wstrzykiwać zdrowym dzieciom w szkołach, 
bez wiedzy i zgody ich rodziców. Truciznę, która prawdopodobnie przyczyni się do 
śmierci dużej części młodzieńców w ciągu kilku lat od „zabiegu”, a ocaleńcy na zawsze 
pozostaną schorowani i bezpłodni! 
A, co do zdrowia i płodności najmłodszego pokolenia, to – dobrze, abyś wiedział, że i 
bez obecnej, zachwalanej przez Ciebie trucizny, a jedynie „dzięki” współczesnym 
„szczepionkom”, stosowanym od dziesięcioleci, Polska umiera i zatraca biologiczną 
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zdolność do przetrwania59!  
A jak się „dołoży” obecną „nowoczesną” „szczepionkę”, to nie potrzeba będzie czekać 
nawet tych 20 lat... Niestety, Polska jest państwem medyczno-farmaceutycznego 
totalitaryzmu, a Ty, kardynale Nycz, co widać, słychać i czuć, zachowujesz się tak, 
jakbyś był jednym z wielu akwizytorów zbrodniczych koncernów, z pomocą 
których ten totalitaryzm się zaprowadza!  

 Prześladujesz Pana Jezusa, polecając „szczepionkę” ludziom dorosłym, zamiast 
bronić ich (a więc i bronić Pana Jezusa) przed nachalną kampanią 
„antykowidową”. Dorosłym, ulegającym presji z lęku przed utratą pracy, szkoły, z lęku 
przed skutkami wymyślonej „pandemii”. Wielu z nich umrze przedwcześnie, często w 
ogromnych mękach, a w każdym pozostałym dorosłym, który przeżyje, po pewnym 
czasie, liczonym już w miesiącach, zaczną rozwijać się ciężkie choroby! 
A tych, którzy nie ulegną m.in. Twojej i podobnym Tobie nagonce, albo się 
przymusowo „zaszczepi”, w końcu już, jak na totalitarne państwo przystało, takie 
„prawo” przegłosowano60, albo umieści się ich w specjalnych placówkach, które – jak 
wiemy – również są już, zgodnie z totalitarnym prawem, przygotowane i przyjaźnie 
nazwane (izolatoria). Tam się wszystkich niepokornych, nie troszczących się o dobro 
wspólne „zresocjalizuje”, a jak nadal będą niepokorni, to ostatecznie się ich „pożegna”, 
„odejdą” z powodu powikłań „pokowidowych”, a ich ciało spali się w krematorium 
(„skremuje”...), aby nie było dowodów zbrodni, przepraszam – aby nie zarażali innych. 
Oczywiście wszystko to, będzie czynione (ponownie zacytuję Ciebie, kardynale Nycz) 
w imię  troski o dobro wspólne.  

 Prześladujesz Pana Jezusa, polecając „szczepionkę” seniorom, którzy z lęku przed 
samotnością (i obiecanym kontaktem z bliskimi po zaszczepieniu), z obawy o 
wyrzucenie czy o nie przyjęcie np. do lekarza, do sanatorium do DPS..., z obawy o 
własne zdrowie, bo im wmówiono, że są nadzwyczajnie podatni na groźną chorobę, 
nieświadomi zagrożeń, przyjmują „preparat”, który niemal zawsze zrujnuje resztki ich 
zdrowia! Czyż to jest przypadek, że w jednym z domów opieki, na 37 zaszczepionych 
staruszków, jeszcze zanim podano im drugą dawkę, zmarło aż 11 pensjonariuszy? 
Prawie co trzeci! Wcześniej umierał jeden na kilka miesięcy, a po „szczepieniu” umierał 
średnio jeden na dzień! Oczywiście nasze dzielne „służby” sanitarne i medyczne nie 
dostrzegły żadnego związku  tak ogromnego śmiertelnego „żniwa” z podaną tak 
niedawno „szczepionką”61. 

Kardynale Nycz (i inni kapłani), jeszcze nie jest za późno, ale to już jest na prawdę 
najwyższy czas: opuść grono szyderców i fałszywych naukowców, nie mających nic 
wspólnego z Panem Bogiem, z rozumem i z prawdą. 
Przypomnij sobie to, co ślubowałeś Bogu, gdy on pozwolił Ci (bo nie jestem pewien czy 
zechciał), abyś był biskupem, napisałeś wtedy [jestem] Z ludu i dla ludu. 
Dopełnij tego przyrzeczenia – bądź dobrym pasterzem, prowadź lud do Pana Jezusa!  
 

Jesteś kardynałem, księciem Kościoła, 
więc nie zachowuj się tak, jak sprzedajna prostytutka! 

 
Jaki kardynał, taki Kościół, jaki Kościół, taki świat... 
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Bądź dobrym pasterzem. Nie poświęcaj czyjegoś życia i zdrowia, aby Tobie żyło się 
„lepiej”. 
 

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, 
którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i 
ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;  [najemnik ucieka] dlatego, że jest najemnikiem 
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za 
owce (J 10,14n).  

 
Kardynale Nycz, nie opuszczaj owiec!  
Bądź dobrym pasterzem, który swoje życie oddaje za owce, tak jak Pan Jezus oddał 
własne życie za Ciebie! 
Opuść grono łajdaków i opowiedz się za prawdą, za Chrystusem, za Kościołem, za 
człowiekiem, za Polską.  
Być może Twój odważny i jednoznaczny głos prawdy, zatrzymałby „pandemię” w 
Polsce! Być może Twój głos sprawiłby, że Polska dołączyłaby do tych krajów, które 
powiedziały STOP „pandemii”. A Ty, na zawsze byłbyś postrzegany jako prawdziwy 
książę Kościoła, mężny, kochający, dla Jezusa narażający się na pogardę w oczach 
ludzi, ale na uznanie w oczach naszego Zbawcy. 
 

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,32n) 

 
W przeciwnym razie, biada Ci, gdy Pan Jezus zada Ci pytanie, to samo, co Szawłowi... 
 

Kazimierzu, Kazimierzu – dlaczego Mnie prześladujesz? 
 
Ale wtedy nie będzie już dla Ciebie ratunku, nie będzie miłosierdzia, podobnie jak teraz Ty, 
swoimi niemiłosiernymi słowami, pełnymi łgarstwa i niedomówień, pod pretekstem troski o 
dobro wspólne, skazujesz ludzi na mękę doczesną i przedwczesną śmierć, a często i na 
zgubę wieczną! 
Okazuj prawdziwe miłosierdzie, bo tylko miłosierni dostąpią Bożego miłosierdzia (Mt 5,7). 
 

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, 
którzy ją znajdują. (Mt 7,14). 

 
Modlę się za Ciebie, zagubiony kapłanie, abyś odnalazł prawdziwą, wąską, ciernistą i już 
niemal pustą drogę, prowadzą do Jezusa. Zrób wszystko, aby właśnie ta droga się 
zapełniła. 
 
 

Sławomir Sokołowski 
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1 Jest nam bardzo pilnie potrzebny ratunek z Nieba, bo plaga rzeczywiście nas zalała, chociaż z wirusami to zagrożenie 

nic wspólnego nie ma. 
2 Kard. Nycz zaleca konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego _ Archidiecezja Warszawska;  Do 

kościoła w maseczce, https://archwwa.pl/aktualnosci/do-kosciola-w-maseczce-kard-nycz-zaleca-konsekwentne-
przestrzeganie-zasad-bezpieczenstwa-sanitarnego/ 

3 Maska, aby zatrzymać wirusa, musiałaby mieć pory setki razy mniejsze niż rękawiczka chirurgiczna, balon czy 
prezerwatywa; więc musiałaby zupełnie nie przepuszczać powietrza, bo nawet przez lateks, przez każdy z „otworów” 
„przeleci” jednocześnie kilkaset wirusów! Wirus grypopodobny jest tak mały, że gdyby go powiększyć 50 tyś. razy, 
byłby wielkości komara, i gdyby tak samo powiększyć otwory w splocie szmacianych masek, to te „szczeliny” w masce 
byłyby wielkością zbliżone do bramy garażowej czy bramy od stodoły. Skoro otwarta brama od stodoły nie zatrzyma 
słonia, to w jaki sposób będzie ochroną przed komarem? To powinno wiedzieć każde dziecko już w V klasie szkoły 
podstawowej, gdy na biologii uczy się o wirusach! Wystarczy pomyśleć! 

4 Jednorazowe niebieskie maski na twarz zawierają substancję niszczącą płuca – grafen, 
https://gloria.tv/post/oVGyAGk6PxEx1HffpPDGHWU8y 

5 Czyżbyś nie słyszał o tym, że nasze dłonie zawierają miliardy mikroorganizmów, naturalnych sprzymierzeńców, 
stanowiących barierę m.in. dla wirusów grypopodobnych? Płyn skutecznie osłabia tę ochronę i otwiera drogę do 
zakażenia poprzez skórę! 
Do tego warto dodać, że podobnie jak nie znamy dodatkowej „zawartości” „fabrycznych” masek, podobnie nie 
znamy prawdziwego składu płynu „dezynfekcyjnego”. Skoro przez skórę można podawać środki antykoncepcyjne (w 
praktyce poronne) czy składniki wpływające na odchudzanie, to czy stanowi jakiś problem nieco „wzbogacić” płyn 
„dezynfekcyjny”, oczywiście „przypadkiem” i przez skórę przemycić „co nieco”? 

6 Wielka Brytania szykuje się na falę NOP-ów po szczepionce przeciwko COVID-19, 
https://naszapolska.pl/2020/11/17/wielka-brytania-szykuje-sie-na-fale-nop-ow-po-szczepionce-przeciwko-covid-19/ 

7 Zupełnie niewiarygodnie wybrzmiewają karykaturalne sofizmaty Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika prasowego 
Ministerstwa Zdrowia, wypowiedziane 17.05.2021 roku w art. Czy szczepienia przeciwko COVID-19 są 
eksperymentem medycznym?, https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/270630,czy-szczepienia-
przeciwko-covid-19-sa-eksperymentem-medycznym  
W wywiadzie tym zaprzeczył, jakoby w ramach Narodowego Programu Szczepień prowadzono eksperyment 
medyczny. Czym więc jest wstrzykiwanie zdrowym ludziom preparatu, którego sami producenci jeszcze nie 
sprawdzili, i który jest warunkowo dopuszczony do użycia, chociaż warunki dopuszczenia nie są spełnione? 
Nie ma takich wątpliwości prof. Maria Majewska, która na pytanie Justyny Sochy Jakie zagrożenia mogą się wiązać ze 
szczepionką na koronawirusa? Czy czeka nas globalny eksperyment?, odpowiedziała bez owijania w bawełnę: 
Opracowane zaledwie w ciągu kilku miesięcy szczepionki są wielką niewiadomą i ich błyskawiczne zatwierdzenie w 
USA i UE do szczepień milionów ludzi jest nieodpowiedzialne. To jest globalny eksperyment medyczny na 
nieświadomej zagrożeń, zmanipulowanej ludzkości, sterroryzowanej strachem i rządowymi ograniczeniami. To 
eksperyment podyktowany celami politycznymi i finansowymi globalnych oligarchów, a nie dbałością o zdrowie 
obywateli. 
Prof. Maria Dorota Majewska o szczepionkach na covid: „to eksperyment” https://stolikwolnosci.pl/prof-maria-
dorota-majewska-o-szczepionkach-na-covid-to-eksperyment/ 

8 Oto fragment z ulotki „szczepionki” firmy Pfizer: W celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego Comirnaty, podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć raport końcowy z badania klinicznego 
dla randomizowanego, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzonego metodą ślepej próby wobec 
obserwatora badania C4591001. Termin – Grudzień 2023r. 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf 

9 Na stronie http://www.medalerts.org/ - zbierającej informacje o NOP-ach w USA, jest już zarejestrowanych ponad 
9 tyś. zgonów, które nastąpiły najczęściej w ciągu kilku dni po szczepieniu! Z oficjalnych statystyk wynika, że 
zgłoszenia obejmują tylko ok. 1% wszystkich zdarzeń niepożądanych, co pozwala przypuszczać, iż w rzeczywistości, w 
samych Stanach Zjednoczonych, w podanym okresie zmarło blisko milion osób!!! 

10 Art. 39 Konstytucji RP: Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie 
wyrażonej zgody. 

11 Art. 21. [Eksperyment medyczny, leczniczy, badawczy] 
1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym lub badawczym. 
2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod 

diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby 
leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub 
jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. 
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Art. 24. [Obowiązek poinformowania osoby poddającej się eksperymentowi] 
1. Osoba, która ma być poddana eksperymentowi medycznemu, jest uprzednio informowana o celach, 
sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub 
poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium. 
2. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia 

lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. 
Art. 25. [Pisemna zgoda badanego na eksperyment medyczny; udział małoletniego i osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej] 
1. Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga pisemnej zgody osoby badanej mającej w nim 

uczestniczyć. 
12 por. Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_ 

technologia/szczepienia_na_covid19_i,p258602487` 
13 1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna. 

2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków. 
3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach eksperymentów na zwierzętach oraz znajomości historii choroby lub 

innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu. 
4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego zbędnego cierpienia czy obrażeń fizycznych i psychicznych. 
5. Nie należy przeprowadzać eksperymentu, jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi śmierć lub uszkodzenie ciała; z wyjątkiem takich 

eksperymentów, w których lekarz eksperymentator przeprowadza go również na sobie. 
6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości. 
7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia w celu ochrony uczestnika przed nawet odległymi 

możliwościami obrażeń, niepełnosprawności lub śmierci. 
8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Wymagany jest najwyższy poziom 

umiejętności i staranności na wszystkich etapach eksperymentu. 
9. W trakcie eksperymentu uczestnik powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym 

kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa. 
10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być przygotowany do zakończenia na dowolnym etapie, jeśli w oparciu o swe 

kwalifikacje ma powody przypuszczać, że kontynuacja eksperymentu może grozić okaleczeniem, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika. 
14 Warszawa: procesja bożego ciała z udziałem wojska polskiego ulicami starego miasta; 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2021/warszawa-procesja-bozego-ciala-z-udzialem-
wojska-polskiego-ulicami-starego-miasta/ 

15 Do tej pory nikt nie kwestionował faktu, iż człowiek oddychając wdycha tlen, a wydycha dwutlenek węgla, a obecnie 
– niezbędnym warunkiem dobrego zdrowia jest wdychanie dwutlenku węgla i mikroorganizmów wcześniej 
wydychanych i namnożonych na masce! 

16 Oto fragment z ulotki preparatu firmy Moderna: COVID-19 Vaccine Moderna zawiera mRNA zawarty w 
nanocząsteczkach lipidowych. mRNA koduje białko kolca wirusa SARS-CoV-2 na całej długości zmodyfikowane za 
pomocą 2 substytucji proliny [...]. Dostarczone mRNA nie dostaje się do jądra komórkowego ani nie oddziałuje z 
genomem, jest niezdolne do replikacji, a jego ekspresja jest przejściowa. Ulegające ekspresji, związane z błoną białko 
kolca wirusa SARS-CoV-2 jest następnie rozpoznawane przez komórki odpornościowe jako obcy antygen. Wywołuje 
to odpowiedzi ze strony zarówno limfocytów T, jak i limfocytów B, prowadząc do wytworzenia przeciwciał 
neutralizujących, które mogą przyczyniać się do ochrony przed COVID-19; https://ec.europa.eu/health/documents/ 
community-register/2021/20210106150575/anx_150575_pl.pdf  

17 Dlaczego zaszczepieni ludzie powodują choroby ZDROWYCH ludzi? Dokument Pfizera przyznaje, że zaszczepieni 
ludzie „rzucają” cząsteczki zakaźne. https://www.gloria.tv/post/2YHVjtL48o2i3TvZ6UP1FN4a4 

18 Autopsje dowodzą, że szczepionka covid zanieczyszcza każdy organ ciała, 
https://gloria.tv/post/cWjKkyZGGo7x3iQ3rBiF3nwbF 

19 www.apelnaukowcowilekarzy.pl 
20 https://pl1.tv/title/ministerstwo-zdrowia-informuje-zaszczepieni-umieraja-dwa-razy-czesciej-na-covid-19/ 
21 http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/05/ministerstwo-zdrowia-informuje-zaszczepieni-umieraja-dwa-razy-

czesciej-na-covid-19/ 
22 https://www.politykazdrowotna.com/74037,ile-jest-zgonow-z-powodu-nop-ow-po-szczepionce-przeciwko-covid-19 
23 Z planowanych 6 dawek przeciw „tężcowi” wstrzyknięto tylko dwie, ponieważ odważni kenijscy lekarze i biskupi 

katoliccy (o TAK! – w Kenii byli odważni biskupi, prawdziwi pasterze, którzy chronili owce przed wilkami! i prawdziwi 
lekarze, którzy leczyli, a nie chowali głowę w piasek i przyczyniali się do dezinformacji i śmierci!, tak jak w 
Polsce),podjęli zdecydowane kroki, aby zbadać zawartość ampułek i – ewentualnie - zatrzymać ten śmiercionośny 
proceder, finansowany przez doskonale znanego wszystkim „filantropa” B. Gatesa oraz niestrudzenie „walczącą” z  
wszelkimi chorobami WHO i jak zawsze „troszczącą” się o dzieci UNICEF... (Czyż Gates i WHO i w obecnym 
„zagrożeniu” nie grają pierwszych skrzypieć?). 
Po zbadaniu w kilku niezależnych zagranicznych laboratoriach składu resztek „szczepionek”, okazało się, iż Kenijkom, 
oprócz wirusów tężca, wstrzykiwano hormon beta hCG, odpowiadający za możliwość poczęcia dziecka i jego 
prawidłowy rozwój pod sercem matki. Niedobór hormonu lub jego brak, ZAWSZE powoduje niemożliwość poczęcia 
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lub poronienie, jeżeli do poczęcia już dojdzie. Podanie tego hormonu razem z wirusem tężca, miało na celu 
oszukanie układu obronnego organizmu w taki sposób, aby zamiast wytwarzać niezbędny do rozwoju dziecka 
hormon – zwalczał jego nawet najmniejszą obecność!   
Kenia: szczepionka na tężec czy płodność?, https://www.gosc.pl/doc/2203765.Kenia-szczepionka-na-tezec-czy-
plodnosc. 

24 W Afryce bez dostępu do toalety musi obejść się m.in. 39 milionów mieszkańców Nigerii. W związku z epidemią 
przenoszącego się przez płyny ustrojowe wirusa Ebola, której zalążek nigeryjskie władze opanowały, pojawiły się w 
tym kraju kampanie zwracające uwagę na zagrożenia związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych pod gołym 
niebem – podkreśla WHO. 
Bez toalet muszą też radzić sobie mieszkańcy Etiopii, Sudanu, Nigru i Mozambiku – wyszczególnia raport. 
https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/WHO-brak-toalety-sprzyja-rozprzestrzeniania-sie-wielu-
chorob,146594,8.html 

25 prof. Maria Majewska, Szczepionkowe ludobójstwo, https://vaccgenocide.wordpress.com/ 
2017/10/12/umieralnosc-a-szczepienia-na-grype/  

26 Apel metropolity warszawskiego dotyczący szczepień przeciw COVID-19,  https://archwwa.pl/aktualnosci/prosba-
metropolity-warszawskiego-dotyczaca-szczepien-przeciw-covid-19-list/ 

27 Fauci twierdzi, że test jest bezużyteczny, gdy jest wykonywany z częstotliwością 35-ciu cykli lub wyższą. FDA twierdzi, 
że by ustalić, czy wirus tam jest, trzeba przeprowadzać test do 40 cykli. Każdy „cykl” testu to powiększenie próbki 
testowej pobranej od pacjenta. Zbyt wiele cykli sprawia, że test pokaże różnego rodzaju nieistotne materiały, które 
zostaną błędnie zinterpretowane jako istotne. Nazywa się to False Positive. To, czego Fauci nie powiedział na filmie, 
to to, że FDA, która zezwala na test do użytku publicznego, zaleca przeprowadzenie testu do 40 cykli, nie 35-ciu. 
Dlatego wszystkie laboratoria w USA, które przestrzegają wytycznych FDA, świadomie lub nieświadomie uczestniczą 
w masowym oszustwie, gdyż milionom Amerykanów mówi się, że są zarażeni wirusem na podstawie fałszywie 
dodatniego wyniku. Zatem całkowita liczba przypadków COVID w Ameryce – na podstawie testu – jest jedną wielką 
ściemą. https://paradyzja.com/test-na-koronawirusa-byl-wadliwy/ 

28 Najbardziej wymownym przykładem „obiektywności” testów jest przeprowadzone w maju ubiegłego roku 
„badanie” łódzkich przedszkolanek. Z „przebadanych” ponad 3000 kobiet, u 14% wykryto koronawirusa, co by 
mogło prawdziwie sparaliżować placówki oświatowe, dlatego powtórzono „badanie” „zakażonych” pracownic i 
okazało się, że wszystkie, co do jednej!!!, są zdrowiusieńkie, niemal cudownie i natychmiast uzdrowione, co do 
ostatniej „zakażonej”! (https://oko.press/gotowe-czy-500-lodzkich-przedszkolanek-przeszlo-koronawirusa) 

29 Pierwsze „badanie” wykazało obecność koronawirusa u jednego ze skoczków, co dyskwalifikowało całą drużynę. Po 
interwencji najwyższych osób w państwie i znanych działaczy sportowych, wirus przeszedł do zdecydowanego i 
natychmiastowego odwrotu, co oczywiście potwierdziło kolejne „bezstronne” badanie... Nie bez powodu jeden z 
naszych skoczków początkowo był „zakażony”. Gdyby Polacy nie wystąpili, nie zajęliby na podium dwóch miejsc. 
Teraz wiemy, dlaczego dla Polaków, pierwszy test nie był zbyt łaskawy – Polacy mieli w konkursie nie wystąpić...  
https://sport.wprost.pl/10403349/tcs-polscy-skoczkowie-z-negatywnymi-wynikami-testu-na-
koronawirusa.html  

30 CDC oskarżone o masowe oszustwa: Testy na 7 uniwersytetach WSZYSTKICH ankietowanych osób wykazały, że nie 
mają one Covid, ale po prostu grypy A lub B - RIVM i statystyki UE: `` Korona ''prawie zniknęła, nawet w przypadku 
śmiertelności  „Ten wirus jest fikcyjny” „Nadal muszę znaleźć jedną realną próbkę z Covid-19 do pracy. My, którzy 
przeprowadziliśmy testy laboratoryjne z tymi 1500 próbkami na 7 uniwersytetach, pozywamy teraz CDC o oszustwo 
Covid-19. CDC nadal nie przesłało nam żywej, wyizolowanej i oczyszczonej próbki Covid-19. Jeśli nie mogą lub nie 
chcą, to mówię, że nie ma Covid-19. To fikcja, ttps://zbigniew1108.neon24.pl/post/161306,amerykanskie-
laboratoria-nie-moga-znalezc-covid-19 

31 Program Pospieszalskiego zdjęty z anteny. Komunikat TVP,  
https://www.rp.pl/Media/210429932-Program-Pospieszalskiego-zdjety-z-anteny-Komunikat-TVP.html 

32 Podobnie jak Dakotę Południową „otwarto” np. Florydę, Mississippi, Texas... 
https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8074899,powinnismy-zrezygnowac-z-lockdownow-przyklad-florydy-
pokazuje-ze-tak.html 
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8111772,mississippi-teksas-restrykcje-
koronawirus-ograniczenia.html 

33 Psychiatra: Szczepienia dzieci i nastolatków są niedopuszczalne; https://dorzeczy.pl/opinie/187785/psychiatra-
szczepienia-dzieci-i-nastolatkow-sa-niedopuszczalne.html 

34 https://paradyzja.com/kilkanascie-lekow-moze-dzialac-przeciw-covid-19/ 
35 Wywiad z  dr Hubertem Czerniakiem, https://gloria.tv/post/q42shRJ87xwY1ZaUXNRpTNScY 
36 Tak. Pierwszy w leczeniu COVID-19 zastosował amantadynę polski lekarz, specjalista chorób płuc dr Włodzimierz 

Bodnar, który wcześniej przez 30 lat z powodzeniem leczył nią ciężkie przypadki grypy. Jej potencjał w zastosowaniu 
w Covid zauważył też prof. Konrad Rejdak, neurolog, doc. Cezary Pakulski, anestezjolog. Stosuje ją wielu lekarzy 
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w Polsce. Zostało nią skutecznie wyleczonych tysiące Polaków, mimo straszenia nas, że jej stosowanie rzekomo jest 
przestępstwem. A przecież stosowanie leków poza tzw. wskazaniami rejestracyjnymi jest w medycynie powszechne. 
Psychiatra: Szczepienia dzieci i nastolatków są niedopuszczalne, [rozmowa z dr Katarzyną Ratkowską] 
https://dorzeczy.pl/opinie/187785/psychiatra-szczepienia-dzieci-i-nastolatkow-sa-niedopuszczalne.html 

37 Wiceminister sprawiedliwości: "Amantadyna działa na COVID". Co na to Ministerstwo Zdrowia?, 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,26688281,wiceminister-zachwala-amantadyne-prof-krzysztof-
simon-skandaliczna.html 

38 https://www.medonet.pl/zdrowie,amantadyna---opis--dzialanie--zastosowanie,artykul,1735468.html 
39 http://psse.swidnica.ibip.wroc.pl/public/getFile/?id=111853 
40 https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85613%2Cprof-horban-zastosowanie-amantadyny-przy-covid-

19-wymaga-badan-klinicznych 
41 Jeden z proboszczów w diec. sosnowieckiej, osobiście mi znany, po wykryciu „zarazy” u jednego z kapłanów i po 

późniejszej kwarantannie i dezynfekcji świątyni, z dumą rozgłaszał, iż jego kościół jest najbardziej sterylny w całym 
dekanacie...  

42 Episkopat zaleca komunię na rękę. https://oko.press/episkopat-zaleca-komunie-na-reke-to-duze-ryzyko-zakazenia-
sa-i-inne-ryzyka-udzialu-w-mszy/ 

43 twierdzenie, iż to Komunia święta „na rękę” jest najbezpieczniejszą formą udzielania Najświętszego Sakramentu w 
czasach pandemii nie znajduje podstaw medycznych i jest manipulacją oraz wprowadzaniem w błąd. 65 polskich 
naukowców: Komunia do ust i w postawie klęczącej najbezpieczniejsza w czasie pandemii, https://pch24.pl/65-
polskich-naukowcow-komunia-do-ust-i-w-postawie-kleczacej-najbezpieczniejsza-w-czasie-pandemii/  

44 Informacje o zapisach na katechezy przedmałżeńskie, https://rzeszow.dominikanie.pl/kurs-4-milosci/  
45 Czy ten, kto się nie zaszczepi, nie będzie mógł ,,kupować, ani sprzedawać”?, https://isidorium.info/2020/11/14/czy-

ten-kto-sie-nie-zaszczepi-nie-bedzie-mogl-kupowac-ani-sprzedawac/ 
46 por. 1Kor 5,8nn 
47 Fragment ulotki szczepionki firmy Moderna: Na czym polega działanie szczepionki [...] Następnie komórki 

wytwarzają przeciwciała przeciwko białku szczytowemu, które pomogą zwalczać wirusa. Pomoże to zapewnić 
pacjentowi ochronę przed zachorowaniem na COVID-19. 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_pl.pdf 

48 Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na COVID19, 
czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w 
uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc. https://pch24.pl/minister-zdrowia-o-skutecznosci-szczepien-
poziom-ochrony-przekracza-99-proc/ 

49 UK: Naukowcy z The Lancet biją na alarm! Skuteczność szczepionek COVID-19 na poziomie 95% to największe 
kłamstwo w historii!, https://paradyzja.com/the-lancet-skutecznosc-szczepionek-to-klamstwo 

50 Biskup Schneider apeluje o „nowy ruch w obronie życia” przeciwko szczepionkom „skażonych aborcją”, 
https://gloria.tv/post/DqtXqqzbuYSg3meRjfeJmBTUQ 

51 Ile koncerny zarabiają na szprycy? Pfizer przedstawił szacunki dotyczące zysku ze sprzedaży szczepionek, 
https://paradyzja.com/ile-koncerny-zarabiaja-na-szprycy-pfizer-przedstawil-szacunki-dotyczace-zysku-ze-sprzedazy-
szczepionek/ 

52 Szczepionki zbudowane na aborcji to obrzydliwość, https://gloria.tv/post/aDccpFiLEds96nrZkVu2vv9n6 
53 A Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.  Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: "Zdjął Bóg 

ze mnie hańbę!" (Rdz 30,22n) 
54 „Ludzie myślą, że tylko MNIEJSZOŚĆ ludzi odczuwa niepożądane skutki szczepionki. Opierając się na tych nowych 

badaniach, oznacza to, że każdy - W TYM "KONKURSIE" (z nagrodami) - będzie miał negatywne skutki, ponieważ te 
białka kolczaste będą wiązać się z receptorami ACE2 w całym ciele. To mRNA miało pozostać w miejscu wstrzyknięcia, a 
tak nie jest. Oznacza to, że białka kolców wytworzone przez mRNA będą również znajdować się w każdym narządzie, a 
teraz wiemy, że to właśnie białka kolców wyrządzają szkody. Autopsje dowodzą, że szczepionka covid zanieczyszcza 
każdy organ ciała, https://gloria.tv/post/cWjKkyZGGo7x3iQ3rBiF3nwbF 

55  zob. Humane Vitae, 13. 
56 Ciężarna Doktor Namawiała Do Szczepionki Przeciwko COVID-19. Poroniła Kilka Dni Po Inokulacji!, 

https://paradyzja.com/ciezarna-doktor-namawiala-do-szczepionki/ 
57 Pięciomiesięczne niemowlę zmarło po otrzymaniu mleka matki od zaszczepionej matki, która niedawno otrzymała 

drugą dawkę szczepionki Pfizer, dane CDC VAERS pokazują, https://gloria.tv/post/HWzfnZV6MdzF2nnqCb1ARy7Gp  
58 Moderna zaczyna testy na dzieciach! Szczepionka od 6 miesiąca życia?,  https://portal-polski.pl/moderna-zaczyna-

testy-na-dzieciach-szczepionka-covid/4922/  
Mordercy szprycują małe dzieci wielka kasa i łapówki wyciek ze skrzynki Dworczyka, 
https://gloria.tv/post/tmjroqx7mtrp3wgfcdipgtlvp 
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59 Oto słowa wybitnego specjalisty, prof. Majewskiej, która prowadziła badania składu szczepionek dla dzieci i ich 

wpływ na autyzm: Dlatego, mimo napuszonej pronarodowej i prorodzinnej propagandy, nie bez kozery można 
stwierdzić, że Polska ma pozorną suwerenność i fasadową demokrację – jest państwem medyczno-
farmaceutycznego totalitaryzmu, który wkrótce doprowadzi do zagłady naszego narodu. Tak zmasowanego 
wyniszczania Polaków nie było nawet podczas zaborów czy niemieckiej okupacji. Polska przestanie istnieć, kiedy za 
ok. 20 lat blisko 80 procent młodych Polaków będzie neurologicznie uszkodzonych po wymuszanych toksycznych 
szczepieniach. 
Szczepionkowe ludobójstwo https://vaccgenocide.wordpress.com/page/2/ 

60 Art. 36. 1.22) Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, 
zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub 
rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, 
unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.  
2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego 
środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody 
medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji 
medycznej. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi 

61 Umarli po szczepieniu. Zarażenia i zgony pensjonariuszy domu seniora, https://nczas.com/2021/02/11/umarli-po-
szczepieniu-zarazenia-i-zgony-pensjonariuszy-domu-seniora/ 


