
1 
 

Sławomir Sokołowski       Będzin 29.07.2021r. 
sokolowski@godnosc.org 
www.godnosc.org 
 
 

Do: 
Biskupa Jacka Jezierskiego  
Biskupa elbląskiego 
Kolejnego kłamcy z grona szyderców 
 
I do wszystkich duchownych 
Kościoła Katolickiego, 
aby przestali współpracować z 
wrogami Boga, Kościoła i świata 

 
 
 
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary,  

skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.  
[Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią,  

mają własne sumienie napiętnowane (1Tm 4,1nn) 
 
 
 
Niech będzie pochwalony nasz Pan – Jezus Chrystus. 
 

Jest mi ogromnie przykro, ponieważ – zamiast uczyć się Pana Boga od Ciebie, 
biskupie Jezierski, zamiast naśladować Twoje święte czyny, podziwiać Twoją 
gorliwość i nieustępliwość wobec złego, muszę pisać kolejny list, zawierający 
prośby, upomnienia, groźby, pouczenia. Nie tak sobie wyobrażałem pasterzy 
Kościoła Katolickiego. 

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na 
Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w 
razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według 
własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą 
się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś 
czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 
(2Tm 4,1-5) 

 

Zamiast głosić zdrową naukę, zamiast chronić owce przed błędem, chronić owce 
przed wilkami, zamiast oddawać życie za owce swoje, jak na dobrego pasterza 
przystało, wzorem kard. Nycza, do którego pisałem dwa tygodnie temu1, również Ty 
– biskupie Jezierski, powtarzasz kłamstwa świata. Kłamstwa, które wiernych mogą 
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doprowadzić do poważnych chorób i przedwczesnej śmierci, a Ciebie – niestety – 
do potępienia wiecznego! 

I jeszcze, gwoli usprawiedliwienia; pewnie, biskupie Jezierski, nie przywykłeś 
do tak prostackiego tonu? Rozumiem i nie przepraszam, ponieważ nie mam w 
zwyczaju czynić honory osobie, która przystawia mi pistolet do głowy i 
jeszcze mi wmawia, że moim moralnym obowiązkiem jest samemu pociągnąć 
za spust! 

Kilka dni temu, 23 lipca 2021 roku, napisałeś do wiernych Twojej diecezji: 

Jest prawdopodobne, że nadejdzie kolejna fala epidemii Covid-19. Koronawirus 
doświadczył już mocno nasze społeczeństwo. Dlatego zachęcam, aby uprzedzić nową falę 
epidemii i poddać się szczepieniom. \One osłabiają uderzenie choroby. 

Pan Bóg dał nam czas życia na ziemi, na pracę, twórczość, wspólnotę rodzinną.  
Jednak nasze życie jest kruche. Przez niezachowanie zaleceń lekarzy narażamy się na 
jego przedwczesną utratę.  

Apeluję więc do wszystkich niezaszczepionych: nie rezygnujcie ze szczepień! 
Po II wojnie światowej szczepienia przeciw gruźlicy miały charakter powszechny. W ten 
sposób występowalność tej choroby została mocno ograniczona.  

Dzisiaj również potrzebna jest odporność naszego pokolenia wobec koronawirusa.2 

 

Niestety, ale niemal każde słowo tam zawarte jest manipulacją, półprawdą czy 
wręcz kłamstwem, którego celem jest zmuszenie wiernych do poddania się 
barbarzyńskiemu, niespotykanemu w historii świata, eksperymentowi para 
medycznemu. 

Jestem zmuszony zaprotestować przeciw tak podłemu postępowaniu 
hierarchów Kościoła Katolickiego!!!  

Biskupie Jezierski, napisałeś: Jest prawdopodobne, że nadejdzie kolejna fala 
epidemii Covid-19.  

Dlaczego piszesz „prawdopodobne”, przecież „rządzący” światem już wiele 
miesięcy temu to ustalili, z całą pewnością... Wszyscy lekarze pracujący w tzw. 
oddziałach „kowidowych”, już w czerwcu otrzymali polecenie – wybrania urlopu, tak 
aby od 15 sierpnia przygotować się na kolejną falę!!! Nikt z lekarzy pracujących na 
tych „specjalistycznych” oddziałach nie protestuje? Ciekawe dlaczego...  

A Ty, biskupie Jezierski, już prawie dwa lata temu, od spotkania biskupów na 
Jasnej Górze w sierpniu 2019 roku, ponad pół roku przed „wybuchem”, tzw. 
pierwszej fali, wiedziałeś, że będzie rewolucja, nie mająca nic wspólnego z 
zagrożeniem biologicznym, że będzie początek Nowego Porządku Świata: 
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 świata bez Boga, 
 świątyń bez wody święconej, ale za to z „magicznym” płynem, 
 świątyń bez Komunii na klęcząco i do ust, ale z Panem Jezusem podawanym 

sterylnie wypucowanymi dłońmi na rękę, która chwile wcześniej dotykała brudnej 
ławki i zakażonej bakteriologicznie szmaty zdjętej z twarzy,  

 świata w maskach, które nie chronią przed wirusem, ale gromadzą wiele z tego, 
co wydychamy, a co później się wspaniale namnaża, 

 świata z płynem, który skutecznie niszczy naturalną barierę ochronną skóry, 
 świata fałszywych testów, 
 świata bezprawnych aresztów domowych, zwanych kwarantanną, 
 świata „dystansu” między ludźmi, i to w roku „braterstwa”, 
 świata, w którym nie pozwala się ludziom pracować, a uczniom skutecznie 

uczyć, 
 świata, w którym ogranicza się, a nawet uniemożliwia kontakty koleżeńskie, 

przyjacielskie, rodzinne, a starsi ludzie umierają w samotności, 
 świata bez skutecznej służby zdrowia, zajętej „leczeniem” nieistniejącej choroby, 
 świata z coraz większym przymusem wstrzykiwania bardzo groźnego, 

niezbadanego preparatu, nawet niemowlętom!... 
 

Dlaczego więc piszesz „prawdopodobnie”, skoro o tym wszystkim Ciebie 
informowano? Doskonale wiesz, że na czwartej fali się nie skończy, a jeszcze lepiej 
wiesz, że ta „szczepionka” nie będzie „ostatnią prostą”, chyba że dla niektórych, już 
niebawem, a dla pozostałych – w ciągu kilku lat – prostą na cmentarz! 
Dobrze o tym wiesz, od dawna, a jednak piszesz „prawdopodobnie”... 
 
Koronawirus doświadczył już mocno nasze społeczeństwo. 
Kolejne kłamstwo. Koronawirus NIKOGO nie doświadczył ponad to, co dzieje się 
każdego roku. To zbrodnicze działania:  
 naszego tzw. rządu,  
 i tzw. służby zdrowia, we współpracy  
 ze zdradziecką tzw. Policją, która zamiast chronić obywatela przed bandytami, 

(bo do tego się zobowiązali, to przyrzekali), to chroni bandytów, przed 
obywatelami, dlaczego więc ich praca nazywa się „służba”? Komu oni służą? 

 ze zdradziecką tzw. nauką, która staje na głowie i oświatą, która teraz się 
wypiera wszystkiego tego, czego wcześniej dzieci uczyła, 

 ze zdradzieckim tzw. Sanepidem, który zamiast chronić ludzi przed 
zagrożeniami biologicznymi, wymusza czynności, które z bezpieczeństwem 
zdrowotnym nie mają nic wspólnego, 

 ze zdradziecką hierarchią Kościoła Katolickiego i posłusznymi jej 
proboszczami oraz wikarymi, ślepo wykonującym BEZROZUMNE 
POLECENIA ŚWIECKICH ZBRODNIARZY!!!, 
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 z bandą zalęknionych prawników w tym sędziów i prokuratorów, którzy widząc 
jawne i oczywiste łamanie podstawowych praw Polaków, poprzez wydawanie 
nielegalnych aktów prawnych, w tym bezpośrednio godzących w Konstytucję 
RP, milczą, licząc, że w ten sposób skutki całkowitego obłędu tzw. władzy – ich 
nie dosięgną... 

To nie koronawirus doświadczył nasze społeczeństwo, jak twierdzisz, ale czyny 
naszego „rządu”(we współpracy z hierarchią Kościoła Katolickiego), którego 
WSZYSTKIE decyzje (w tym skutkujące całkowitym sparaliżowaniem służby 
zdrowia i śmiercią ponad 150 tyś. Polaków na choroby nie związane z 
„kowidem”), prowadzą właśnie do obecnie doświadczanych dramatycznych 
skutków, przypisywanych „pandemii”. 

W krajach, w których nie ogłoszono „pandemii”nie ma ani nadmiarowych 
śmiertelnych ofiar, ani tak dotkliwych skutków gospodarczych, psychicznych, 
duchowych. 

To nie koronawirus doświadcza społeczeństwo, ale skutki działania ludzi Tobie 
podobnych, pełnych pychy i zdrady Pana Jezusa oraz zdrady ludzi, za których 
zbawienie odpowiadasz! 

 

Dlatego zachęcam, aby uprzedzić nową falę epidemii i poddać się szczepieniom. 

Żadna „szczepionka” nie uprzedzi „nowej fali”, podobnie jak szczepionki na 
grypę, opracowywane od 40 lat, nie zapobiegły kolejnym mutacjom grypy. Każdy 
student farmacji czy medycyny to wie, że nie da się opracować skutecznej 
szczepionki na wirus, który mutuje! Dlaczego więc biskupie Jezierski, powtarzasz te 
brednie o skutecznej „szczepionce”? 

Czy na prawdę nie masz sumienia, a zachęcając do udziału w eksperymencie 
medycznym, nie myślisz o tym, że skazujesz ludzi na cierpienie i przedwczesną 
śmierć? Przecież przyjęcie niezbadanej „szczepionki” jest wielokrotnie 
groźniejsze niż ewentualne przechorowanie kolejnej odmiany grypy! 

Wyjątkowo przypomnę tu słowa, które zacytowałem w liście  do kard. Nycza:  

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”3. 

Jaką „szczepionkę” masz na myśli, którą wymuszasz na katolikach? 
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 Czy taką, która jest bezpieczna, sprawdzona i skuteczna? Takiej jeszcze nie ma 
i – jak wspomniałem – nigdy nie będzie! 

 Czy eksperymentalny preparat, za który nikt nie bierze odpowiedzialności? 
 A może masz na myśli placebo, które wstrzykuje się, a przynajmniej powinno się 

wstrzykiwać, zgodnie z zasadą prowadzenia eksperymentu medycznego (część 
osób ma dostać placebo4 – lek, płyn neutralny lub taki, z pomocą którego 
leczono do tej pory). 

Którą więc szczepionkę mamy przyjąć, aby być bezpiecznym? 

Cóż będzie oznaczać tzw. certyfikat, skoro część osób otrzymuje placebo? 

 

One osłabiają uderzenie choroby. 

Tylko osłabiają „uderzenie”? A przecież miały nas skutecznie chronić przed 
zachorowaniem, tak nas zapewniano!!! 

A skąd wiadomo, że chociaż „osłabiają uderzenie choroby”? Skąd ks. biskup ma 
takie informacje? To są kolejne zupełnie niewiarygodne zapewnienia producentów, 
którzy nadal badają „preparat”. Życie pokazuje coś zupełnie przeciwnego od tych 
zapewnień, nie mówiąc już o nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia 
„zaszczepionych”, a nawet niemal natychmiastową śmierć! 

W Izraelu, najbardziej zaszczepionym kraju świata, notuje się wzrost liczby zakażeń. Po raz 
pierwszy od czterech miesięcy zanotowano tu ponad 10 tys. osób zakażonych Covid-19 – 
poinformowało izraelskie ministerstwo zdrowia. 
81 Izraelczyków jest w poważnym stanie, a 23 w krytycznym5. 

 

Pan Bóg dał nam czas życia na ziemi, na pracę, twórczość, wspólnotę rodzinną. 

Rzeczywiście, Pan Bóg dał nam życie, życie jako ludzi, czyli istoty rozumne i 
wolne! 

Część ludzi używa rozumu, część kieruje się mentalnością stada... 

To właśnie argumenty rozumowe nakazują zachowanie ostrożności i nie branie 
udziału w niebezpiecznym eksperymencie paramedycznym!!! Czy ktoś spożywa 
grzyby z lasu, jeżeli nie ma pewności czy są jadalne? 

Ci sami ludzie, którzy zachowują ostrożność, mają wolną wolę, z której pragną 
korzystać, i nikt nie ma prawa im tej woli odbierać: ani papież, ani biskup, ani 
proboszcz, ani prezydent, premier czy minister! 
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Nakłanianie do przyjęcia „eksperymentu medycznego” jest karane przez polskie 
prawo, co wypunktowała również Państwowa Inspekcja Pracy, o czym warto, aby 
również ksiądz biskup pamiętał!6 

Jeżeli obecna „szczepionka” chroni przed skutkami SarsCov-2, dlaczego nie 
pozwolić „sceptykom” ponieść konsekwencje ich działania ludzkiego - rozumnego i 
wolnego? 

Czy osoby, które nie chcą przyjąć niezbadanego preparatu, w praktyce – trucizny!, 
stanowią zagrożenie dla osób „zaszczepionych”?  
Przecież ci ostatni są chronieni przez „szczepionkę” i „maskę”. 

Działanie ludzkie, to i działanie rozumowe, a więc i logiczne: 

Czyżby „szczepionka”, „dystans” i „maska” jednak nie stanowiły skutecznej 
profilaktyki? 

Czego obawiają się osoby zamaskowane i zaszczepione? 

Czyż nie dlatego się zaszczepiły, aby być odpornym na wirusa? 

Ma ksiądz biskup rację, Pan Bóg dał nam czas życia na ziemi, na pracę, twórczość, 
wspólnotę rodzinną. Niektórzy pragną ten czas skutecznie wykorzystać i go nie 
skracać, przyjmując coś, czego 85% polskich parlamentarzystów dotąd nie przyjęła 
(chociaż sami innych przymuszają...). Część z tych osób – nie przyjmujących 
trucizny – oprócz pracy, twórczości i wspólnoty rodzinnej, zamierza całym sobą 
oddawać chwałę Panu Bogu, o czym już ksiądz biskup nie wspomniał, bo to jest 
najważniejszym celem życia. Część z tych osób, nie przyjmujących trucizny, chce 
realnie i skutecznie szanować dary, talenty, które otrzymali od Pana Boga, również 
dar życia i zdrowia, które – jak ksiądz biskup zaznaczył, są bardzo kruche, więc nie 
można ryzykować ich utraty, mówiąc: aaa – raz się żyje, zaszczepię się, niech już 
będzie jak dawniej, nich mi już nie trują... 
Złu zawsze należy się przeciwstawić, a obecnemu potwornemu złu – stanowczo 
przeciwstawić, a nie mu ulegać. Szatan nigdy nie ustępuje i nigdy prawdy nie mówi, 
ale do realizacji swoich morderczych planów, potrzebuje posłusznych 
pachołków! Jak widać, nie brakuje ich również w Kościele Katolickim! 

Przez niezachowanie zaleceń lekarzy narażamy się na jego przedwczesną utratę. 

Analiza ostatnich kilkunastu miesięcy, jednoznacznie ukazuje, iż to właśnie 
słuchanie zdecydowanie większości lekarzy i ich zaleceń, prowadzi do 
dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet niejednokrotnie do śmierci!!! 

W czasie „pandemii” tylko nieliczni z lekarzy trzymali się starożytnej maksymy – 
primum non nocere! 
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I właśnie ci lekarze, niemal 24 godziny na dobę służący swoim pacjentom, 
bezkompromisowo idący pod prąd bezrozumnym, antyludzkim procedurom i 
przepisom, teraz są prześladowani przez najwyższe władze medyczne! 

Lekarz nie zostawia suchej nitki na kolegach z medycznego świata, którzy popierają to 
szaleństwo.”Po prostu wykonują rozkazy, tak jak zrobili to naziści”. 

Dr Władimir Zelenko lekarz z Nowego Jorku, który jako pierwszy zastosował użycie 
hydroksychlorochiny i cynku do walki z wirusem SARS-COV-2, powiedział, że podczas 
wybuchu epidemii koronawirusa w marcu 2020 roku w Nowym Jorku, stanie z największą 
liczbą przypadków, pacjenci byli niemal wyłącznie na respiratorach, ale nie był to zbyt dobry 
model leczenia, ponieważ 80-90% z nich umierało. 

„Spośród 600 000 uśmierconych Amerykanów, mogliśmy uratować 510 000” – powiedział 
Zelenko, który, stosując leczenie hydroksychlorochiną i cynkiem u 3000 pacjentów zdołał 
zmniejszyć proces hospitalizacji i śmiertelności o 84%.7  

Oby jak najwięcej ludzi żyło po ludzku, a więc – aby używali rozumu i kierowali się 
wolną wolą, i – przynajmniej jeśli chodzi o zalecenia „epidemiczne” – nie słuchali 
współczesnych lekarzy, tych którzy ślepo wykonują rozkazy – jak naziści! 

Tak postępując, wbrew Twoim zaleceniom, poleceniom, dyspozycjom – 
przedłużamy życie i zdrowie, a nie je narażamy.  

Ty też biskupie Jezierski, nie zachowuj się tak jak Hitlerowiec, bo nawet jak ominie 
Ciebie zbliżająca się Norymberga II8, to przed Sądem Bożym na pewno nie 
uciekniesz! 

Apeluję więc do wszystkich niezaszczepionych: nie rezygnujcie ze szczepień. 

Czy nie rozsądniej byłoby zaapelować o dokładne zapoznanie się z treścią ulotki? 

W każdej z ulotek znajdziemy następującą treść, np.: 

Kiedy nie podawać szczepionki Comirnaty? 

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z 
pozostałych składników tego leku 

Czy jakikolwiek lekarz jest w stanie stwierdzić, bez specjalistycznych badań, czy 
pacjent nie jest uczulony na którykolwiek z wielu składników wymienionych w 
ulotce9, a tym bardziej na te składniki, których producent nie wymienia? Chodzi np. 
o już wykryty, wyjątkowo niebezpieczny dla człowieka, a znajdujący się w każdej 
obecnej „szczepionce” przeciw Covid-19 – tlenek grafenu?10 A to oczywiście nie 
jest koniec niebezpiecznych niespodzianek. 

Czyż nie do tego powinieneś namawiać? Przecież mówisz do ludzi, istot 
rozumnych, nie do bydła. 
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Skoro nie można stwierdzić, że „szczepionka” jest bezpieczna, to czy kapłan 
katolicki może zachęcać wszystkich do podjęcia działań, które mogą być 
równoznaczne z targnięciem się na własne życie? 

A jeżeli już – biskupie Jezierski, musisz zachęcać do tego eksperymentu, bo ten, 
którego się boisz, silniejszy jest od Ciebie (a na pewno nie jest to Pan Jezus), to 
może spróbuj w ten sposób? 

Idźcie tłumnie do punktu, w którym wstrzykną Wam preparat o niewiadomym składzie. Nikt 
dokładnie nie wie, co tam jest, ale... kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, prawda?  
Prawdopodobnie będzie on zawierał wiele bardzo toksycznych substancji, między innymi 
zmodyfikowane białko wirusa, o którym wspomina producent w ulotce, tzw. białko kolczaste, przed 
którym Wasz organizm nie będzie umiał się bronić, ale za to, będzie umiał go produkować. 
Czyż to nie wspaniale? Każdy z Was będzie produkował i rozsiewał zmutowane wirusy, 
wyobrażacie to sobie? 

To wstrzyknięte i rozmnożone białko dotrze do każdej komórki i każdego organu w waszym ciele, 
tworząc mikroskrzepy, skutecznie zatykające wszystkie naczynia włosowate. Wprawdzie po 
przyjęciu „preparatu” będziecie się szybciej męczyć, ale nie martwcie się, bo na pewno nie później 
niż w ciągu kilku lat, cierpienie wywołane szczepionką się zakończy i spotkacie się z naszym 
umiłowanym Panem Bogiem. Część z Was będzie umierać w niewyobrażalnych męczarniach, 
łapiąc powietrze jak ryba, gdy się ją wyjmie z wody, ale duża część, umrze podczas snu. Czyż to 
nie wspaniale jest położyć się i rano już nie obudzić? Biegnijcie po cudowną szczepionkę, dzieło 
rąk ludzkich, już teraz, bo od września może już nie być darmowa! 

Biskupie Jezierski – gdybyś nieco barwniej opisał atuty szczepień, być może 
pozostali, niezdecydowani, nie troszczący się jeszcze o swoje kruche zdrowie –  
„antyszczepionkowcy” i „płaskoziemcy”, biegiem dołączyliby do grona 
„szczęśliwców”, korzystających już z „dobrodziejstw” tego szatańskiego wynalazku. 
Chociaż, należy tu koniecznie dodać, że część z tych dołączonych wcześniej 
szczęśliwców, pożegnała się już z tym łez padołem, a to oznacza, że szczepionka 
jest „skuteczna”, że po prostu działa... 

Wygląda to tak. Zaszczepiłeś się i kopiesz w kalendarz – twoja wina, bo to ty sam wyraziłeś 
świadomą zgodę na szczepienie, na temat którego mogłeś zasięgnąć informacji z ulotki, a 
na dodatek, twoja śmierć jest po prostu częścią „zapobiegania pandemii”. Rządzą nami 
psychopaci.11 

Inna część „szczęśliwców”, żałuje że zgodziła się na ten eliksir, a blisko 40% tych, 
którzy, skosztowali pierwszy „łyk”, na drugi już się nie zdecydowali, tak ciężko 
przeżyli „spotkanie” zapoznawcze. 

Ksiądz biskup wybaczy, wprawdzie nie uważam życie doczesne za wartość 
najwyższą, jednak pozostawię Panu Bogu decyzję o jego zakończeniu, sam nie 
zamierzam tego przyspieszać, dlatego ze szczepień nie skorzystam, a innych 
również będę odwodził. Współczesny eksperyment para medyczny, podobnie jak 
aborcja, inne morderstwo, zuchwała kradzież, zdrada małżeńska... – nie jest 
kwestią sumienia. W sumieniu można wybierać między mniejszym dobrem, a 
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większym, ale nie między zbrodnią – podniesieniem ręki na własne zdrowie i życie, 
a jej uniknięciem! 

Dopóki preparat nie będzie uczciwie przebadany, bo na to potrzeba kilkunastu lat, a 
nie 3 miesięcy!!! (a na razie nie jest przebadany i rzetelnie się go nie bada, a tylko 
wstrzykuje); dopóki ten preparat nie będzie przebadany również przez niezależne i 
nieskorumpowane instytucje, a skład preparatu będzie w pełni ujawniony – w 
100%, dopóty należy go traktować jako substancję skrajnie niebezpieczną, 
skrajnie groźną dla zdrowia, na równi z najsilniejszą znaną nam trucizną!12 

Po II wojnie światowej szczepienia przeciw gruźlicy miały charakter powszechny.  
W ten sposób występowalność tej choroby została mocno ograniczona.  
 

Tym razem to już ksiądz biskup posłużył się mega kłamstwem!  

Wbrew powszechnej opinii, do dzisiaj nie opracowano skutecznej szczepionki 
przeciw gruźlicy! 

Tzw. szczepionka BCG, wymyślona już 100 lat temu, była wyprodukowana z myślą 
o szczepieniu krów i byków (nawet zawierała nie ludzkie, ale krowie szczepy 
prątków gruźlicy), według najbardziej wiarygodnych badań, przeprowadzonych 
jednocześnie przez WHO, medyczne służby amerykańskie i indyjskie, szczepionka 
przeciw gruźlicy nie ma żadnej wartości prewencyjnej! Obecna szczepionka wcale 
nie chroni przed gruźlicą13, z resztą podobnie jak współczesna, najnowsza 
„szczepionką”, nie chroni przed „kowidem”, cokolwiek to znaczy. 

Zerowa skuteczność tej „pierwszej” szczepionki nadal nie jest jednak przeszkodą 
do jej aplikowania już polskim noworodkom, i to w pierwszej dobie życia! 

Polskie maleństwa (tylko Polskie – jako jedyne w Europie, a może i na świecie), 
zanim przytulą się do swojej mamusi, zanim spróbują życiodajnego i 
ozdrowieńczego pokarmu z ich piersi, zanim usłyszą głos, tej najmilszej osoby, 
której wcześniej bicie serca przez całe miesiące je uspokajało, zanim to się stanie – 
otrzymają KOŃSKĄ dawkę nieludzkiego preparatu, żywe prątki gruźlicy, które już 
na zawsze, u każdego dziecka!!! zmienią pracę ich układu odpornościowego, a 
często spowodują nieodwracalne zmiany stanu zdrowia, skutkujące na całe życie. 
W tym samym dniu, te same maleństwa, otrzymają jeszcze drugi „preparat”, równie 
„niezbędny”, a jeszcze bardziej toksyczny, przeciw innej „chorobie”, która również 
już teraz im „zagraża”, wirusowe zapalenie wątroby typu B. Tak troskliwa „służba 
zdrowia” wita wszystkie polskie dzieci, tylko polskie! 

Pomimo tego, że II Wojna Światowa i eksperymenty Niemieckie podobno się 
skończyły, to jednak tylko polskie dzieci otrzymują tak wcześnie dawki trucizny, 
zwanej szczepionką przeciw gruźlicy. 
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I chociaż prawie wszystkie polskie dzieci są – dzięki szczepionce antygruźliczej 
„chronione” podobno do końca życia, to jednak właśnie w niechronionych 
Niemczech, a nie w Polsce, jest kilkukrotnie mniej przypadków gruźlicy. Dlaczego 
tak się dzieje? Co jest tego przyczyną? 

I tu kłamstwo – zbawczej misji szczepionek – zostaje zdemaskowane. Dotyczy to 
każdej szczepionki z tzw. kalendarza szczepień! 

Szczepionka BCG nie ma żadnego wpływu na zahamowania gruźlicy, wręcz jest 
odwrotnie! To nie powszechne szczepienia, wprowadzone po II Wojnie Światowej, 
jak twierdzisz biskupie Jezierski, wyeliminowały gruźlicę, ale poprawa warunków 
życia14. A powszechne szczepienia przeciw gruźlicy (i przeciw każdej innej 
chorobie) zawsze wprowadzano już wtedy, gdy liczba zachorowań była bardzo 
niewielka! 

I nie inaczej jest obecnie – „szczepi” się cały świat, chociaż niemal wszyscy z 
„kowidem” już się zetknęli i nabrali niezbędnej, naturalnej (a więc bez skutków 
ubocznych i trwałej) odporności! 

A wracając do gruźlicy – najwięcej osób choruje na gruźlicę tam, gdzie są 
niewystarczające warunki sanitarne15, mieszkaniowe i gdzie nie ma zapewnionej 
podstawowej opieki medycznej, i tam – gdzie jest najwięcej ludzi 
zaszczepionych!!!16 

Podobnie jak obecna  - „szczepionka” przeciw Covid-19 – szczepionka przeciw 
gruźlicy, niesie śmiertelne żniwo, o którym oficjalnie nie można mówić!17 A skutki 
szczepień przeciw gruźlicy, podobnie jak przeciw Covid-19, są dużo groźniejsze, 
niż przebycie choroby w sposób naturalny18. 

Ta cudowna szczepionka przeciw gruźlicy jest przyczyną wielu chorób (np. 
zapalenia opon mózgowo rdzeniowych), których obecna „medycyna” w ogóle nie 
wiąże ze szczepionką!19, za to proponuje kolejną szczepionkę, która podobno ma 
temu zapobiec...20 

Wszystkie dzieci zaszczepione przeciw gruźlicy, nie tylko nie będą przed chorobą 
chronione21, ale szczepionka tę chorobę dalej „rozsieje”, a osoby, które szczepionki 
nie przyjęły, jeżeli zachorują, to zawsze gruźlicę przejdą łagodniej, niż gdyby były 
zaszczepione! 

Dzisiaj również potrzebna jest odporność naszego pokolenia wobec koronawirusa 

To zdobywajmy tę odporność w sposób naturalny, a nie przez wątpliwą 
„szczepionkę”! 

 Zrzućmy maski, bo one są jedną z przyczyn nasilenia „koronawirusa” i innych chorób, 
szczególnie te „oryginalne”. Żadna maska z tkaniny czy syntetyczna nie zatrzyma wirusa, który 
jest tysiąc razy cieńszy od ludzkiego włosa! Natomiast każda maska, z uwagi na sprzyjające 
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warunki (ciepło i wilgotno) jest doskonałą „glebą”, na której rozwijają się grzyby, pleśnie, 
bakterie, wirusy, roztocza – juz po kilku minutach od jej założenia, co można stwierdzić z 
pomocą najprostszego mikroskopu. I właśnie ten „plankton” wdychamy, czyniąc w naszych 
drogach oddechowych dosłownie spustoszenie! Dlatego to właśnie osoby w masce stanowią 
zagrożenie dla siebie i innych, a nie osoby bez maski. To maski powodują również gruźlicę 
płuc, przed którą żadna przyjęta „szczepionka” – wbrew zaklinaniom czynionym przez biskupa 
Jezierskiego - nie ochroni! 

 Oddychajmy świeżym powietrzem, bądźmy aktywni na dworze, nie w domu i nie w masce. Do 
zdrowia potrzebujemy „naturalnego” tlenu, a nie tego z respiratorów czy tego zmieszanego z 
dwutlenkiem węgla i bakteriami, który wydychamy, gdy założymy maskę. 

 Wyłączajmy oficjalną propagandę, ponieważ stres nasila wiele chorób, w tym „Covid” i 
wspomnianą gruźlicę.22 

 Nie poddawajmy się „testom”, ponieważ one nie mają żadnej wartości diagnostycznej, o czym 
doskonale wie m.in. nasze Ministerstwo Zdrowia i Państwowy Zakład Higieny23, a na pewno są 
skutecznym narzędziem propagandowym i być może jeszcze „służą” do rozsiewania choroby24. 

 W przypadku zachorowania, szukajmy prawdziwych lekarzy, którzy będą leczyć według 
sprawdzonych od lat procedur i skutecznymi lekarstwami (to wystarczy, ponieważ do tej pory 
nie zaobserwowano żadnej nowej choroby), a nie ograniczać się do oddziału „kowidowego” i 
respiratora, który w gestapowskich rękach - rozrywa płuca, również w przypadku gruźlicy 
(żadna szczepionka tu nie pomoże)25. 

 Organizujmy się i stawiajmy zbrodniarzom złu czynny opór26, nie bądźmy obojętni i 
demaskujmy wszelkie kłamstwa! 

 Upraszajmy pomoc z Nieba, bo zło (ostatecznie Szatan) stało się wyjątkowo zuchwałe i sami 
sobie nie poradzimy! 

Tu szukajmy przyczyn prawdziwej odporności i tarczy na „czwartą falę”, a nie w 
szarlatańskich szczepionkach, maskach testach czy „dystansie”! 

Biskupie Jezierski, jeżeli na prawdę chcesz zabiegać o zdrowie Polaków, to bądź 
bardziej krytyczny w ocenie tzw. szczepionek, i to nie tylko tych dla dorosłych. Cóż 
nam po ochronie dorosłych, skoro od lat zatruwamy już maleńkie dzieci?  

Polskie dzieci, jako najbardziej „wyszczepiane” w całej Europie!!! nie mają 
najmniejszej szansy żyć w takim zdrowiu jak mieszkańcy: Niemiec, Grecji, Islandii, 
Włoch, Litwy, Luxemburga, Portugalii, Ruminii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, w 
których to krajach nie ma żadnych obowiązkowych szczepień dzieci! 

Polskie dzieci krzywdzi się bardziej niż szczury poddawane eksperymentom 
medycznym. 

Zanim niemieckie dziecko ewentualnie (nie przymusowo) przyjmie pierwszą 
szczepionkę, po skończeniu 4 roku życia, polskie dziecko przyjmie już ich 30!!! 

Czy przez to nasze dzieci są zdrowe, a niemieckie chorowite?  

A teraz, nawet dzieciom, które zawsze „kowida” przechodzą łagodnie, dokładamy 
kolejną truciznę, wbrew wszelkim prawom ludzkim i Boskim, eksperymentując i na 
nich, za Twoją zgodą, a nawet – jak przypuszczam – za Twoim naleganiem!!! Bo 
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przecież lekarzy trzeba słuchać w trosce o swoje zdrowie i celem powstrzymania 
kolejnej fali... 

Biskupie Jezierski, wypowiedziałeś do diecezjan wiele słów, ale trudno jest w nich 
doszukać się prawdy. Trudno jest w Twojej postawie odkryć prawdziwego kapłana, 
męża stanu, przyjaciela i naśladowcę Pana Jezusa. Z uporem trwasz w gronie 
szyderców, ludzi których koniec będzie marny... 

Powtórnie użyję tu słów z 2 listu św. Pawła apostoła do Tymoteusza: 

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i 
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, 
nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, 
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie 
bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych 
pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 
Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym 
opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 

Przemyśl i przemódl swoje postępowanie, aby Twoje miejsce w Niebie nie 
pozostało puste, na zawsze! 

 

Sławomir Sokołowski 
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1 Właściwie, to obecny list mogę określić jako uzupełnienie tamtego listu, dlatego nie będę przypominał 

treści tam zawartej, list jest dostępny tu: http://godnosc.org/do_kard_nycza.pdf 
2 https://diecezja.elblag.pl/# 
3 http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/05/ministerstwo-zdrowia-informuje-zaszczepieni-umieraja-

dwa-razy-czesciej-na-covid-19/ 
4 Fragment ulotki „szczepionki” firmy Moderna: W celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa 

stosowania COVID-19 Vaccine Moderna podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć raport końcowy z 
badania klinicznego dotyczący randomizowanego, kontrolowanego placebo, zaślepionego dla obserwatora 
badania klinicznego o numerze mRNA-1273-P301 – grudzień 2022. 

5 Najbardziej Wszczepiony Kraj świata. Najwięcej Zarażonych Od 4 Miesięcy _ Paradyzja,  
https://paradyzja.com/najbardziej-wszczepiony-kraj-swiata-najwiecej-zarazonych-od-4-miesiecy/ 

6 Tekst pisma z PIP jest dostępny tu:  
https://naszkobior.pl/pliki/16042021/01_pismo_pip_szczepienia_testy.pdf?fbclid=IwAR0dRwanEyVgmRre
XAapLHNTbjFdu0_zf3bTqqpZkAMlFfBeXwc3Y6wLmls 

7 Lekarz Z Nowego Jorku, Który Wyleczył Tysiące Hydroksychlorochiną, Zabrał Głos_ To Socjopaci! 
_Paradyzja, https://paradyzja.com/lekarz-z-nowego-jorku-o-szczepieniach/ 

8 Drugi trybunał w Norymberdze jest w przygotowaniu, a pozew zbiorowy ma zostać wytoczony z pomocą 
tysięcy prawników na całym świecie za amerykańsko-niemieckim prawnikiem Reinerem Fuellmilchem, 
który ściga osoby odpowiedzialne za skandal COVID-19 ukartowany przez Forum w Davos. Szykuje się 
druga Norymberga, https://gloria.tv/post/PgC2F9xQB4Ue17np3pk3LWMzr 

9 Co zawiera lek Comirnaty 
• Substancją czynną leku jest szczepionka mRNA przeciw COVID-19. Po rozcieńczeniu fiolka zawiera 
6 dawek po 0,3 ml z 30 mikrogramami mRNA każda. 
• Pozostałe składniki to: 
- ((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315) 
- 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159) 
- 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC) 
- cholesterol 
- potasu chlorek 
- potasu diwodorofosforan 
- sodu chlorek 
- disodu fosforan dwuwodny 
- sacharoza 
- woda do wstrzykiwań 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_pl.pdf 

10 O którym wspominam poniżej. 
11 Premier Australii_ _Zgony po szczepieniach to element walki z pandemią, https://wprawo.pl/premier-

australii-zgony-po-szczepieniach-to-element-walki-z-pandemia-wideo/  
12 Prognoza Dr Judy Mikovits i Dr Tenpenny: nawet do 50 mln zgonów tylko w USA po podaniu szczepionki 

p/COVID, https://gloria.tv/post/DifkWm1xmELF4d4qLvquMYsWT 
13 Prawdziwym gwoździem do trumny powinno być największe na przestrzeni jej historii [...] i jedyne 

wykonane zgodnie ze wszystkimi koniecznymi kryteriami naukowym badanie przeprowadzone w Indiach 
Południowych przy udziale WHO, Publicznej Służby Zdrowia USA i Rady ds. Badań Medycznych Indii. 
Zbadano dwa najbardziej powszechnie stosowane szczepy [...] Badanie wykazało zerową skuteczność 
szczepionki BCG właśnie w kraju, w którym ze względu na panującą sytuację epidemiczną mogłaby być 
rzeczywiście potrzebna. co więcej, zachorowalność na gruźlicę okazała się wyższa wśród zaszczepionych! 
[...] Powołana w trybie nagłym grupa robocza WHO nie wykryła żadnych błędów metodologicznych. 
Aleksander Kotok, Bezlitosna Immunizacja, Prawda o szczepionkach, Hartigramma Warszawa 2015, str. 
664. 
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14 Gruźlica tradycyjnie uważana jest za chorobę mieszkańców ciemnych i wilgotnych pomieszczeń, której 

śmiertelność zaczęła gwałtownie spadać od drugiej połowy XIX wieku, kiedy to poprawiły się warunki 
sanitarno-higieniczne miejsc zamieszkania ludzi, a także pojawiły się prawa ochrony pracy i obowiązkowe 
ubezpieczenia medyczne, zapewniające dostęp medycyny szerokim warstwom społecznym. Śmiertelność 
gruźlicy płuc w Anglii spadła o 87% w latach 1855-1947, kiedy do powszechnego użytku weszła 
streptomycyna, pierwsze skuteczne lekarstwo przeciw gruźlicy. Do 1953 roku, w którym zaczęto stosować 
szczepionkę BCG, spadek ten wynosił już 93%. Podobną statystykę mają inne kraje. A. Kotok, Bezlitosna 
Immunizacja..., dz. cyt.,  str. 613. 

15 Gruźlica to jedna z najstarszych znanych ludzkości chorób, przy czym jak żadna inna charakteryzuje się 
ona ścisłym związkiem ze stanem socjalno-ekonomicznym społeczeństwa. j.w., str. 605.  

16 W 2016 roku najwięcej zachorowań na gruźlicę odnotowano w Mołdawii, Rosji, Rumunii oraz na Ukrainie 
(51–100/100 000). W Polsce w tym samym roku zapadalność na gruźlicę wyniosła 16,7/100 000, 
Programy szczepień przeciwko gruźlicy w Europie - Artykuły specjalne i opinie - Artykuły i wytyczne - 
Szczepienia - Medycyna Praktyczna dla lekarzy 
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/190810,programy-szczepien-przeciwko-gruzlicy-w-europie  

17 „Za każdym razem, kiedy słyszysz o tragicznej śmierci niemowlęcia w pierwszych tygodniach życia w 
wyniku „wirusowego zapalenia opon mózgowych”, masz prawo podejrzewać, że nie obyło się tutaj bez 
szczepionki BCG. Moja żona przeżyła tę tragedię, kiedy pracowała w dużym szwedzkim szpitalu. Autopsja 
dziecka wyryła gruźliczą naturę tego „wirusowego” zapalenia opon mózgowych, które rozwinęło się po 
szczepieniu BCG, lecz wszyscy sanitariusze i pielęgniarki otrzymali bardzo wyraźne instrukcje, by nic o tym 
nie mówić, jeśli chcą zachować posady. Podobnie jak we wszystkich tajnych stowarzyszeniach, wśród 
lekarzy panuje absolutna zmowa milczenia”. A. Kotok, Bezlitosna Immunizacja..., dz. cyt.,  str. 630 

18 Jeśli przełoży się to na język zrozumiały dla zwykłego śmiertelnika, oznacza to, że w wielu okręgach Rosji 
powikłania nie są rejestrowane w ogóle lub są ukrywane, tak że dokładna liczba ofiar pozostaje nieznana 
[podobnie jest w Polsce], tamże, str. 635 
„Powikłań poszczepiennych jest znacznie więcej niż chorych na gruźlicę, którzy byli nieszczepieni”, tamże, 
str. 636. 

19 U dzieci i nastolatków w patogenezie pozapłucnych postaci choroby, w tym również gruźliczych zapaleń 
kości i szpiku, wielką rolę odkrywają infekcje BCG”, tamże , str. 637 

20 „Zapobiec” podając w 2 miesiącu życia szczepionkę przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hib). 
21 Po pierwsze, szczepienie Bcg nigdy nie zapobiegało nie jest w stanie zapobiec zakażeniu prątkiem gruźlicy 

dziecka, jeśli miało ono styczność z chorym na gruźlicę [...] 
Po piąte, bez BCG na oddziałach położniczych najmłodsze dzieci będą się zdrowo rozwijać!, tamże,  str. 654 
22 Prątki mogą przetrwać w organizmie dziesiątki lat w oczekiwaniu sprzyjających warunków do reaktywacji. 

Może to być chemioterapeutyczne leczenie chorób nowotworowych, AIDS, silny stres lub wycieńczenie. 
tamże. 

23 Grupa C19 postanowiła uzyskać od Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH-PIB) odpowiedzi w sprawie 
nurtujących ich wątpliwości dotyczących testów PCR. Państwowa instytucja nadesłała właśnie odpowiedź. 
Okazało się, że na 10 z 11 pytań nie posiada wiedzy, a jednego pytania nie zrozumiała. O sprawie 
poinformował koordynator Grupy C19, prof. Mirosław Piotrowski. 
https://medianarodowe.com/2021/07/17/grupa-c19-zadala-11-pytan-w-sprawie-testow-pcr-panstwowy-
urzad-odpisal/ 

24 Tlenek grafenu jako adiuwant w szczepionkach covid i testach, 
https://gloria.tv/post/8SSwnKbd4cwXEkchXEigLyuUR 

25 Najlepsze warunki do rozmnażania prątków występują w narządach z wysokim poziomem natlenienia, do 
których w pierwszej kolejności należą płuca. Bezlitosna 

26 A co może zrobić każdy z nas, jeśli władza znowu dokręci śrubę na jesieni? Każdy z nas może przeciw temu 
zaprotestować odmawiając wykonywania bezprawnych nakazów władzy. Jak? Po pierwsze, nie 
zakładajcie masek. Po drugie, nie przyjmujcie mandatów za brak masek. Po trzecie, odmawiajcie 
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podawania informacji o szczepieniu. Po czwarte, nie róbcie testów. Po piąte, nie zgadzajcie się na 
teleporady i składajcie skargi na lekarzy, którzy odmawiają normalnego przyjmowania chorych. Po szóste, 
NIE BÓJCIE SIĘ! I to chyba jest najważniejsze. Pamiętajcie, że zastraszono nas wirusem powodującym 
śmiertelność na poziomie grypy. A najnowsza mutacja, czyli tzw. wirus Delta, jest o połowę mniej 
śmiertelny niż pierwotna wersja koronawirusa. Tymczasem lockdownowy scenariusz na jesień już jest 
przygotowany. Nie pomoże wyjście na ulice. Musimy pokonać to szaleństwo codziennym sprzeciwem 
wobec bezprawia i totalitarnych zapędów władzy. Katarzyna TS_ Pandemiczny scenariusz na jesień, 
https://wprawo.pl/katarzyna-ts-pandemiczny-scenariusz-na-jesien/ 
zob. też: Grzegorz Braun WZYWA do NIEPOSŁUSZEŃSTWA obywatelskiego! Dość ARESZTU DOMOWEGO 
dla Polaków, https://gloria.tv/post/uHtWJBvW8AHa4YPE6n19rwi9h 


