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Do  
Adama Niedzielskiego, Ministra Choroby i Nagłej Śmierci  
(zwanego oficjalnie Ministrem Zdrowia) oraz do  
Przemysława Czarnek, Ministra Deprawacji i Zabobonu  
(zwanego oficjalnie Ministrem Edukacji i Nauki)  

 
 

W sprawie listu tych polskojęzycznych:  
ludobójców, kłamców i łajdaków, 

traktujących polskie dzieci jak szczury doświadczalne, 
przymilających się do nieświadomych podstępu rodziców. 

 
 
Dnia 1 grudnia 2021 roku, panowie Niedzielski i Czarnek, bezzasadnie1, a powszechnie 
zwani ministrami, mieli czelność wystosować pełen kłamstw i dezinformacji list, w którym 
podżegują rodziców polskich dzieci do zgody na wstrzyknięcie im, nie wystarczająco 
przebadanej, całkowicie zbędnej, a potencjalnie śmiertelnie groźnej substancji, zwanej 
szczepionką, pod pretekstem ochrony ich dzieci przed chorobą czy niepotrzebną izolacją. 
 
Każdy człowiek, który korzystając ze swojej władzy, łamie podstawowe prawa człowieka, 
to - według prawa międzynarodowego – jest ludobójcą, zbrodniarzem, którego czyny 
nigdy się nie przedawniają!2 Oto niektóre z tych działań [w nawiasie kwadratowym 
umieszczam mój komentarz]: 

 poważne uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego, 
 zabójstwo [np. śmiertelne w skutkach NOP-y, samobójstwa z powodu celowo 

wywołanej depresji],  
 pozbawienie wolności [np. bezzasadna i bezprawna kwarantanna, umieszczanie 

zdrowych ludzi w izolatoriach czy na oddziałach „kowidowych”, bez prawa ich 
opuszczenia],  

 przymusowa sterylizacja, bezpłodność [jednym ze skutków „szczepionki” jest 
całkowita bezpłodność],  

 prześladowanie [każdy, kto ośmieli się zakwestionować oficjalne kłamstwa i nie 
dostosuje się do totalitarnych dyrektyw – jest napiętnowany, wytykany palcami, 
marginalizowany, może utracić pracę, prawo do udziału w życiu społecznym, 
politycznym, religijnym, towarzyskim, rodzinnym, prawo do korzystania z tzw. służby 
zdrowia, edukacji, rekreacji...],  

                                                           
1 Bezzasadnie, ponieważ nie służą Polakom, a szemranym, wrogim Polsce organizacjom. 
2 zob. Międzynarodowy Rzymski Trybunał Karny, art. 6, 7 i 8 Statutu MRTK, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030780708/O/D20030708.pdf [dostęp 4.02.2021] 
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 eksperymenty biologiczne [przyjęcie „szczepionki” jest udziałem w eksperymencie 
medycznym, na który nikt na świecie nie był w stanie wyrazić świadomej zgody (brak 
pełnej dowolności, brak świadomości prawdziwego składu i skutków „szczepionki”3], 

 przywłaszczenie mienia [np. dotkliwe mandaty, nawet kilkudziesięciotysięczne, 
doprowadzenie do upadku firm],  

 [uniemożliwienie] prawa do rzetelnego procesu prowadzonego w normalnym 
trybie [Sanepid nakłada ogromne kwoty kar, płatne natychmiast, policja wlepia 
mandaty za łamanie prawa do życia (poprzez zakaz swobodnego oddychania), władza 
próbuje przeforsować zniesienie odmowy przyjęcia mandatu, sądy orzekają niezgodnie 
z prawem...], 

 używanie trucizny [np. tzw. „szczepionki” są silnie toksyczną trucizną o 
wielofunkcyjnym, opóźnionym działaniu],  

 dopuszczanie się zamachów na godność osobistą, a w szczególności poniżające 
i upokarzające traktowanie [np. segregacja sanitarna, przymus masek, płynów, 
dystansu, problemy w pracy, w szkole...], 

 głodzenie osób cywilnych jako metoda prowadzenia działań wojennych poprzez 
pozbawianie tych osób środków niezbędnych do życia, w tym umyślne 
pozbawianie racji żywnościowych [np. utrata pracy, upadek firm z powodu 
bezrozumnego postępowania władzy]. 

 
Ponieważ, panowie „ministrowie”, prowadząc bezprawną działalność agitacyjną na rzecz 
obcego przemysłu farmaceutycznego, w tym poprzez placówki oświatowe4, oraz 
ponieważ swoim postępowaniem łamią podstawowe wartości, uznawane dotychczas za 
niezbywalne, postanowiłem skomentować ten list, niemal zdanie po zdaniu, dopowiadając 
to, czego panowie Niedzielski i Czarnek, z racji swoich nieformalnych zobowiązań, 
pomimo obowiązku służenia Polakom, nie raczyli napisać. Ich postawa oczywiście mnie 
nie dziwi, ponieważ dla zbrodniarzy, ludobójców, ładaków takie wartości jak: życie 
ludzkie, godność człowieka, prawda, nauka, honor, uczciwość, Polska, Bóg... są czymś 
zupełnie obcym. 
 
Przejdę do treści listu od tych kanalii (który zaznaczyłem na niebiesko). 
 

Szanowni Państwo 
 

Ustami wróg zwodzi - a w sercu kryje podstęp.  
Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ohyd ma w sercu;  
choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda na zgromadzeniu.  

Kto kopie dół - weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy. (Prz 26,24nn) 
 
Dla panów: Niedzielskiego i Czarnek, nie jesteśmy żadnym Szanownym Państwem, ale 
motłochem, który jednym sms-em można zamknąć w domu i zakazać jego opuszczania, 
nawet przez wiele miesięcy, bez prawa do obrony, bez wyroku sądowego, ale za to – z 
poczuciem, że chronimy innych; tylko nie wiadomo przed czym chronimy... Nawet pies 

                                                           
3 Więcej na temat świadomej zgody można przeczytać tu: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585655390_nil-etyka-

swiadomy-udzial-w-eksp-med-suma.pdf 
4 W Polsce obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek reklamy produktu leczniczego na terenie szkoły (list 

otrzymałem za pośrednictwem szkoły podstawowej, do której chodzi mój syn), zob. art. 53 i 129 Ustawy – Prawo 
farmaceutyczne. 
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może opuszczać budę, choćby na długość łańcucha, ale Polak musi siedzieć w czterech 
ścianach. W tzw. demokratycznym państwie prawa, w którym podobno żyjemy, za 
panowania Prawa i Sprawiedliwości, można skazać każdego obywatela na areszt 
domowy, za którego złamanie grożą dotkliwe kary, łącznie z więzieniem, ale już nie 
domowym, ale w prawdziwym zakładzie karnym. 
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
O tak, jesteśmy dla tych panów, zwanych ministrami oraz dla ich mocodawców, drodzy, 
nawet baaaaardzo drodzy... 
Im więcej bezużytecznych medycznie, a bardzo drogich tzw. testów zużyją na nas, im 
więcej, równie bezużytecznych, a bardzo szkodliwych (czyli jednak użytecznych?) masek 
nam wcisną, płynów wyleją, respiratorów podłączą, „szczepionek” zaaplikują, tym więcej 
naszych pieniędzy, z trudem zapracowanych, często tych, które miały być przeznaczone 
na prawdziwe ratowanie życia, prawdziwe leczenie realnych chorób, pieniędzy 
przeznaczonych na biologiczne przetrwanie Polaków – powędruje do firm i korporacji, 
którym ci panowie, zwani ministrami, chcą się przypodobać; przypodobać bardziej niż 
obywatelom głosującym na nich, obywatelom, którzy na nich pracują, w których imieniu 
sprawują władzę; przypodobać bardziej, niż Panu Bogu, Który – to ich całe łajdactwo i 
udział w zbrodni – widzi z góry, i każdy ich czyn zapamiętuje na wieki!  
Tak więc, jesteśmy dla nich ogromnie drodzy, stanowimy wartość bezcenną... Nawet gdy 
umrzemy, najlepiej na „kowida”, zedrą z naszych rodzin, żądając pochowania 
nieboszczyka w metalowej trumnie, wypełnionej drogocennym płynem, żądając jeszcze 
aby wszystko to, z którym trumna „się widziała” było wydezynfekowane, łącznie z 
karawanem i kaplicą, a panowie niosący trumnę wyglądali jak kosmonauci, z obawy przed 
zarażeniem...  
I te wszystkie środki muszą być podjęte, pomimo tego, że zmarły człowiek nikogo nie jest 
w stanie zarazić wirusem przenoszonym przez drogi oddechowe... Zastanawiam się 
jeszcze czy denat też musi mieć maseczkę i co ile powinien ją zmieniać, najlepiej sam, 
oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego... 
 
w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia 
dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe 
wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum 
Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i 
bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. [to ciąg dalszy listu 
„ministrów”] 

Powoływanie się na rekomendacje udzielone przez  całkowicie zależną od koncernów 
EMA, jest jak pobieranie lekcji cnotliwego życia u prostytutki!5 
 
Przecież EMA „klepnie” wszystko to, co zażyczą sobie oficjalni sponsorzy! Nikt się nie 
wychyli, nawet na centymetr, nie zaprotestuje, nie puści pary z ust, nie powie tego, jak 
było na prawdę: ile dzieci lub dorosłych ucierpiało w bezprawnym eksperymencie 
medycznym, ile zostało trwale okaleczonych czy zmarło, ile umrze przedwcześnie w 
przyszłości. Tego się prędko nie dowiemy, może nigdy! 
 

                                                           
5 To parafraza słów dr Hałata: Powoływanie się na EMA, która jest w 85% fianansowana przez koncerny 

farmaceutyczne, to tak jakby się powoływać na prostytutkę w zakresie cnoty, Dr Zbigniew Hałat apeluje o 
ZGŁASZANIE niepożądanych odczynów poszczepiennych, https://gloria.tv/post/EG9Jt1orv6LV6nqV8VtGEwim8 
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Omawiając swoje obawy dotyczące liczby zgonów, w tym zgonów dzieci odnotowanych w bazach 
danych EMA i przez Instytut Paula Ehrlicha, patolodzy wyrazili konsternację, że to, czego byli 
świadkami w tkankach i krwi zmarłych – większość w wieku powyżej 50 lat – po szczepieniu było 
nadmierne działanie układu odpornościowego oraz niezwykła liczba i skupienie limfocytów we 
wszystkich tkankach i narządach.6 

 
Oczywiście nie tylko EMA jest tak dyskretna i skrupulatna. Łajdackie standardy są regułą 
w niemal wszystkich uznanych instytucjach „troszczących” się o nasze zdrowie. 
 

Federalna agencja kontroli leków i żywności (FDA) ogłosiła swoje dane, w którym otwarcie przyznaje 
się, że eksperyment na dzieciach i młodzieży w wieku 12-15 lat spowodował skutki uboczne aż u 
86% testowanych dzieci. Pomimo tak zastraszających danych, FDA konkluduje, że „szczepionka” 
jest… bezpieczna dla dzieci.7 
 

Jeszcze niedawno, w ulotce dołączonej do „szczepionki” firmy Pfizer, mogliśmy 
przeczytać: 

 
Szczepionka Comirnaty nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat. 

 
Raptem, kilka miesięcy później, w czasie których oczywiście intensywnie „badano” 
preparat, okazuje się, że ten produkt (tak na prawdę, nie przebadany rzetelnie nawet do 
zastosowania dla dorosłych), teraz będzie można podawać dzieciom, a niedługo pewnie i 
niemowlętom, na których – jak wiemy, prowadzi się eksperymenty medyczne również w 
Polsce, a prezydent Polski, „nasz” rząd, prokuratorzy, rzecznik praw dziecka i wiele innych 
instytucji, powołanych do ochrony praw dzieci, mimo zbrodniczych eksperymentów – 
milczą!!! 
 
Nie dość, że badania „szczepionki” dla dorosłych trwały zbyt krótko, aby uznać je za 
bezpieczne oraz, że badania nie spełniały obiektywnych naukowych kryteriów, to 
korzystając z tych bezwartościowych badań, „opracowano” „szczepionkę” bardzo 
niebezpieczną dla dorosłych, którą - po drobnych zmianach - obecnie aplikuje się 
dzieciom! 
 

Badania kliniczne szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer były realizowane z 
naruszeniem zasad naukowych i przepisów dotyczących prowadzenia tego rodzaju testów. Jak 
podaje brytyjskie czasopismo naukowe BMJ, dozwolone zostało fałszowanie danych, ujawniono 
tożsamości ochotników oraz ukryto negatywne skutki uboczne «szczepionki».8 

 
Europejska Agencja Leków, na podstawie wyników tych „badań”, może - co najwyżej – 
wyrazić swoją opinię, zastrzegając że absolutnie nie może ona stanowić dla innych żadnej 
rekomendacji, a tym bardziej obowiązku „szczepień”. 
Podstawą rekomendacji, w przypadku prawdziwego, a nie wyimaginowanego zagrożenia, 
mogły by być jedynie prawdziwe badania, niezależnych od korporacji instytucji, trwające 
nie mniej niż 8-12 lat, oczywiście badania wiarygodne, niepodważalne, randomizowane 
badania (RCT), których oczywiście nikt nie przeprowadził!!! Wszelkie inne badania, 
opinie, zalecenia, sugestie, wypowiedzi autorytetów czy tzw. ministrów zdrowia czy 
innych pachołków rządowych – nie mają dla medycyny i zdrowia publicznego 
żadnego znaczenia, ani nie mogą stanowić podstawy do ograniczania czy łamania 
przyrodzonych praw ludzkich czy praw Bożych!!! 

                                                           
6 Niezadeklarowane składniki szczepionek COVID-19, dziwne prostokątne "ciała obce"... nanoczipy?, 

https://gloria.tv/post/udV8asz3vps91cDZx1V7cmxm8 [dostęp 7.11.2021] 
7 https://wolnemedia.net/najnowsze-dane-fda-straszniejsze-niz-firmy-pfizer/ [dostęp 25.06.2021] 
8 British Medical Journal stwierdza, że Pfizer sfałszował dane dotyczącej swej «szczepionki anty-Covid-19», 

https://babylonianempire.wordpress.com/2021/11/03/british-medical-journal-stwierdza-ze-pfizer-sfalszowal-dane-
dotyczacej-swej-szczepionki-anty-covid-19/ [dostęp 29.11.2021] 
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Przywołana tu przez panów, zwanych ministrami, EMA, całkowicie zignorowała apel, 
ostrzeżenie, skierowane do niej i Parlamentu Europejskiego, zawierające prawdziwe 
wyniki badań zebranych z całego świata, ostrzegające przed zgubnym dla całej ludzkości 
„szczepieniem” przeciw Covid-19. Pod apelem podpisało się wielu naukowców i lekarzy z 
30 krajów świata. 
 

W marcu 2021 r. uświadamialiśmy światu, że zatwierdzenie tak zwanych szczepionek przeciw 
COVID-19 opartych na genach było przedwczesne i lekkomyślne, a ich podanie było niezgodne z 
Kodeksem Norymberskim. 
 Nasze obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z czynnikami eksperymentalnymi były 
oparte na ogólnej wiedzy podręcznikowej z zakresu immunobiologii i medycyny. 
Proste rozważania doprowadziły do przewidywania, że podawanie środków może wywołać różne 
zdarzenia patologiczne, w tym zagrażające życiu zdarzenia zakrzepowo-zatorowe. 
Zwrócono się do nich o zawieszenie programu szczepień do czasu zadowalającego rozwiązania 
tych obaw. 
Prośba ta została zignorowana, a program szczepień został uruchomiony na całym świecie, z 
katastrofalnymi skutkami, o których bez wątpienia zdajecie sobie sprawę. 
Nasze pierwotne obawy zostały potwierdzone, a w 2021 roku nowe odkrycia naukowe ujawniły 

dalsze związki, które prowadzą do obrażeń i śmierci z powodu substancji eksperymentalnych.9 
 
Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, 
na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie 
wiekowej 5-11 lat. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
Polska miała bieżący dostęp do wszelkich informacji...? 
Proszę zachować chociaż odrobinę powagi! Polscy „specjaliści” mogą, co najwyżej, 
popatrzeć na budynki, w których przechowywana jest dokumentacja, i to popatrzeć przez 
lornetkę, albo przez internet... 
Cała dokumentacja związana ze „szczepionkami”, a przynajmniej jej kluczowe części, 
zawierające opis funkcji i sposób działania preparatu, a tym bardziej prawdziwe – zbadane 
i przewidywane skutki „szczepionki”, są niedostępne nawet dla najwybitniejszych 
specjalistów, zajmujących się medycyną, biologią, genetyką, epidemiologią..., ale 
specjalistów nie związanych „umowami” z głównymi „graczami” planującymi te 
śmiercionośne preparaty, zwane „szczepionkami”. 
Również pan Niedzielski, zwany Ministrem Zdrowia, z pewnością nigdy nie widział tej 
dokumentacji, a w hierarchii jest zdecydowanie wyżej (przynajmniej powinien być) niż 
bezimienni urzędnicy, w których istnienie mamy wierzyć, i którzy ponoć mają bieżący 
dostęp do wszelkich informacji. 
Czyli: jedna baba drugiej babie... Taki głuchy telefon, aby wmówić naiwnym szczurom, 
czyli nam, że wszystko jest zgodnie z zasadami i ma na celu przede wszystkim nasze 
zdrowie i życie. 
Skoro w USA wszelkie tego typu informacje są tajne, i takimi prawdopodobnie pozostaną 
na zawsze, to tym bardziej w europejskim obozie... 
 

FDA (Agencja Żywności i Leków, FDA – amerykańska instytucja rządowa) zwróciła się do sędziego 
federalnego z prośbą o zmuszenie opinii publicznej do czekania do roku 2076 na ujawnienie 

                                                           
9 Cały dokument jest dostępny tu: PILNE ZAWIADOMIENIE !!! Członkowie Parlamentu Europejskiego i EMA zostali 

ostrzeżeni: osobiście odpowiadają za szkody spowodowane szczepieniem Covid !!!,  
https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/09/pilne-zawiadomienie-czlonkowie-parlamentu-europejskiego-i-ema-
zostali-ostrzezeni-osobiscie-odpowiadaja-za-szkody-spowodowane-szczepieniem-covid/ [dostęp 2.11.2021] 
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wszystkich danych i informacji, na których opierała się przy udzielaniu licencji na szczepionkę 
COVID-19 firmy Pfizer. To nie jest literówka. Chce 55 lat, aby przedstawić te informacje opinii 
publicznej. 
Jak wyjaśniono w poprzednim artykule, FDA wielokrotnie obiecywała "pełną przejrzystość" w 
odniesieniu do szczepionek Covid-19, w tym potwierdzając "zobowiązanie FDA do przejrzystości" 
przy udzielaniu licencji na szczepionkę COVID-19 firmy Pfizer. 
Mając na uwadze tę obietnicę, w sierpniu i bezpośrednio po zatwierdzeniu szczepionki, ponad 30 
pracowników akademickich, profesorów i naukowców z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w 
tym kraju zażądało danych i informacji przedłożonych FDA przez firmę Pfizer w celu uzyskania 

licencji na szczepionkę COVID-19.10 
 
Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej 
dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
To niech sobie UE „uruchamia” tę dystrybucję, ale niech zacznie od dzieci polityków... Czy 
to przypadek, że nie więcej niż 50% polskich senatorów i posłów jest „zaszczepionych”? 
A gdzie są polskie instytucje (GIS, SANEPID, Zakład Badania Surowic i Szczepionek przy 
PZH...), polskie instytuty naukowe, uczelnie medyczne. Czy w Polsce nie można 
wyprodukować szczepionki, jeżeli nawet jest konieczna, a tym bardziej czy nie można 
przebadać zawartości „szczepionek” pochodzących z podejrzanych źródeł? Czy Polska, to 
jest już tylko państwo teoretyczne, kraj kolonialny, banda baranów zagoniona do zagrody? 
 
Rekomendacja dla szczepionki? O czym my mówimy! 
Przecież to coś nie jest żadną szczepionką, a preparatem służącym do interwencji 
genetycznej, prawdopodobnie nieodwracalnej! 
W tej „szczepionce” brakuje antygenu, który łączyłby się z przeciwciałami, a zamiast tego 
„szczepionka” przekazuje instrukcję do wytworzenia antygenu... Jest to biotechnologia, 
nigdy nie stosowana na zdrowych ludziach, a tym bardziej na masową skalę z 
niemożliwymi do przewidzenia dramatycznymi skutkami ubocznymi, również dla 
przyszłych pokoleń!!! 
 
Do tego rekomendacje dla szczepienia dzieci? 
Ten cały proceder, pod względem prawnym i medycznym, jest jednym wielkim, 
ZBRODNICZYM eksperymentem medycznym!11 
A jakiekolwiek eksperymenty medyczne na dzieciach są zakazane prawem polskim i 
międzynarodowym!12  

 
Dzieci i kobiety w ciąży były dotąd zawsze szczególnie chronione. Dzieci na COVIFD-19 
praktycznie objawowo nie chorują, powikłania są sporadyczne, a zgony z powodu COVID-19 
oscylują w pobliżu zera. Nie godzi się z dzieci robić tarczy dla dorosłych. Powinno być dokładnie 
odwrotnie. Według polskiego prawa eksperymenty medyczne można stosować tylko u dzieci 
CHORYCH i to w bezpośrednim celu ratowania ich zdrowia i życia, zwłaszcza gdy preparat nie 

został jeszcze przebadany na dorosłych, których trzecia faza badań klinicznych właśnie trwa.13 
 

                                                           
10 Amerykańska agencja rządowa chce utajenia informacji nt. "eliksirów" do 2076r., 

https://gloria.tv/post/S3T8A1nQ7w4g4vPQBRUsQxddq [dostęp 23.11.2021] 
11 Szczepienia na COVID–19 są eksperymentami medycznymi – Ekspertyza prawna, 

https://ordomedicus.org/szczepienia-na-covid-19-sa-eksperymentami-medycznymi-ekspertyza-prawna/ [dostęp 
7.11.2021] 

12 Przeczytaj list do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego, https://naszdziennik.pl/polska-
kraj/239402,niedopuszczalne-dzialania-wobec-dzieci.html [dostęp 23.07.2021] 

13 Psychiatra: Szczepienia dzieci i nastolatków są niedopuszczalne, https://dorzeczy.pl/opinie/187785/psychiatra-
szczepienia-dzieci-i-nastolatkow-sa-niedopuszczalne.html, [dostęp 20.07.2021] 
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Czyż właśnie nie dlatego, że dzieci nie umierają na Covid, ani ciężko nie chorują, rok temu 
łaskawie pozwolono dzieciom wrócić do szkół? 

 
Niewielki odsetek (<5%) wszystkich przypadków zakażenia COVID-19 zgłoszonych w UE / EOG i 
Wielkiej Brytanii dotyczy dzieci (w wieku 18 lat i poniżej). Ponadto zdiagnozowaniu COVID-19 dzieci 
są znacznie mniej hospitalizowane lub mają zgony niż dorośli. [...] 
Jednocześnie badania przypadków zidentyfikowanych w warunkach szkolnych sugerują, że 
przenoszenie zakażenia z dzieci na dziecko w szkołach jest rzadkością i nie jest główną przyczyną 
zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci, których początek zakażenia zbiega się z okresem, w którym 

uczęszczają one do szkoły, zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych.14 
 

W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że 
jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci 
w wieku 5-11 lat. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
Co takiego zmieniło się w ciągu ostatniego roku, że teraz „zaszczepienie” dzieci jest 
niezbędnym warunkiem „powrotu do normalności”? 
Do tego, „szczepionki” mordujące dzieci – podobnie jak rok temu, te – mordujące 
dorosłych – muszą zdążyć przed Świętami Bożego Narodzenia, abyśmy to ich 
wyczekiwali, aby to one były naszym zbawcą, a nie Dzieciątko Jezus! 
 
Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej 
sprawdzonych i rzetelnych informacji, [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
Sprawdzony i rzetelnych informacji? 
Od dwóch lat codziennie okłamujecie Polaków, strasząc ich ilością „zakażeń” i zgonów, 
rzekomo z powodu „covid”! 
Gdy w maju b.r. ogłosiliście hasło – ostatnia prosta, i do jego odtrąbiania zatrudniliście 
najbardziej znanych, a sprzedajnych aktorów, sportowców, celebrytów, i gdy 
przygotowaliście „książeczkę” szczepień, było tam miejsce tylko na dwie dawki 
„szczepionki”. Nikt wówczas nie mówił, że po tej ostatniej prostej będą kolejne „zakręty”, a 
po nich następne OSTATNIE PROSTE. 
Nikt nie mówił też, że po roku, te dwa zastrzyki będą nic nie warte... 
Zamiast tego, zapewniano nas, że „szczepionki” poradzą sobie i z nowymi wariantami 
koronawirusa! 
 

Aktualne dane wskazują, że przeciwciała, które powstają po podaniu szczepionki, rozpoznają 

również nowe warianty wirusa.15 
 
Ile jeszcze takich ostatnich prostych nam zafundujecie, zanim dopadnie was 
prawdziwa sprawiedliwość ludzka? 
 
Ile jeszcze takich sprawdzonych i rzetelnych  informacji nam przekażecie? 
 
które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia 
swojego dziecka. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
                                                           

14 Fact check. MEN_ młodzi ludzie nie są takim nośnikiem choroby jak dorośli, 
https://www.politykazdrowotna.com/63489,fact-check-men-mlodzi-ludzie-nie-sa-takim-nosnikiem-choroby-jak-
dorosli, [dostęp 19.12.2020]  

15 Ufajmy nauce – nie wierzmy w fake newsy, https://www.fnp.org.pl/ufajmy-nauce-nie-wierzmy-w-fake-
newsy/?gclid=EAIaIQobChMIob3wm-_J9AIVIAWiAx1HPApIEAMYASAAEgJXoPD_BwE, [dostęp 5.04.2021] 
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Dlaczego mamy wierzyć ludobójcom, do tego kłamliwym oszustom i szczepić dzieci, skoro 
sami siebie nie szczepicie prawdziwą „szczepionką”, nie szczepicie tym swoich dzieci, a 
np.: 

Przewodniczący Stałej Komisji ds. Szczepień (niemieckie STIKO), Thomas Mertens, obecnie nie 
zaszczepiłby swojego siedmioletniego dziecka przeciwko koronawirusowi. W grupie dzieci w wieku 
od 5 do 11 lat nadal „brakuje danych” dotyczących tolerancji szczepionki poza badaniem 

zatwierdzającym.16 
 
Aby podjąć w pełni świadomą decyzję, to należy posiadać prawdziwe i rzetelne informacje, 
a takich dosłownie nikt na świecie nie posiada, o czym już pisałem, nawet producent, który 
zastrzega, że nie zna długofalowych skutków jakie nastąpią za kilka lat... 
Czy to przypadek, że tajne (co jest skandalem!) umowy między rządami, a producentami 
„szczepionek” zawierają np. takie klauzule?: 
 

“Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki 
nie są obecnie znane i że w związku z tym mogą wystąpić działania niepożądane, które nie są 

obecnie znane.”17 
 
Z dotychczas, przeprowadzonych w niezależnych ośrodkach, badaniach składu 
„szczepionki”, wynika iż zawiera substancje nie ujęte w specyfikacji produktu, m.in. tlenek 
grafenu, który jest silnie toksyczną substancją, której organizm nigdy nie usunie!!! A 
grafen, w różnej postaci, to nie jedyny „gratis” umieszczony w „zbawczym” produkcie...18 

 
Jak wynika z przedstawionych przez prawników i dziennikarzy śledczych ICAN dowodów, FDA oraz 
producent Pfizer zataili jeden ze składników stanowiący ponad 20% całości produktu. Kroki prawne 

w tej sprawie już zostały podjęte.19 

                                                           
16 Szef Niemieckiej Komisji ds. Szczepień_ Nie zaszczepię swojego dziecka, https://legaartis.pl/blog/2021/12/04/pilne-

szef-niemieckiej-komisji-ds-szczepien-nie-zaszczepie-swojego-dziecka/ [dostęp 4.12.2021] 
17 Przerażający Kontrakt stawia państwa na łasce Pfizera, 

https://threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085.html, cytuję za: 
https://gloria.tv/post/MCGLS9PNBCqg3ejSgRABst9rT [dostęp 14.09.2021] 

18 Konferencja prasowa Instytutu Patologii w Reutlingen w Niemczech ujawnia śmiertelne składniki w szczepionkach 
przeciw COVID i nietypowe zmiany w tkankach, uszkodzenie krwi: „Śmierć w wyniku szczepień –niezadeklarowane 
składniki szczepionek COVID-19. 
Patolodzy przemawiający na transmitowanej na żywo konferencji w Reutlingen w Niemczech w dniu 20.09.21 
omówili mikrofotografie uszkodzeń tkanek z sekcji zwłok 8 osób, które zmarły po podaniu szczepionek COVID-19, 
które potwierdzają wyniki autopsji 40 osób przeprowadzonej przez Niemcy. Główny patolog dr Peter Schirmacher 
poinformował wcześniej , a także ujawnił zawartość czterech głównych szczepionek od grupy austriackich 
naukowców, które potwierdzają odkrycia toksycznych i niebezpiecznych składników przez japońskich, hiszpańskich, 
amerykańskich i innych międzynarodowych badaczy, zgłoszone tutaj wcześniej w Newsbreak 133 oraz w wielu 
artykułach opisujących ustalenia La Quinta Columna. 
Wcześniej dr Peter Schirmacher stwierdził, że u 30-40 procent z 40 sekcji zwłok, które wykonał, ujawniło, że jedyną 
przyczyną śmierci było samo szczepienie i powiedział, że „częstość śmiertelnych konsekwencji szczepień jest 
niedoszacowana” – innymi słowy , że zgony spowodowane szczepionką nie były dokładnie raportowane, 
oświadczenia, które wywołały pewne kontrowersje w głównym nurcie prasy i najwyraźniej w rządzie Merkel, 
ponieważ niepożądane skutki szczepionki są ukrywane przez firmy farmaceutyczne, a rządy wciąż gorączkowo forsują 
transhumanizującą szczepionkę i program Nanobot – ponieważ cały ich Wielki Reset i Bio-Cyfrowa Konwergencja 
wraz z cyfrowymi ID, Paszportami Vax i domniemanym Quantum Financial System powiązany z Bio-Digital Health 
zależy od tych szczepionek. 
Niezadeklarowane składniki szczepionek COVID-19, dziwne prostokątne "ciała obce"... nanoczipy?, 
https://gloria.tv/post/udV8asz3vps91cDZx1V7cmxm8 [dostęp 7.11.2021] 

19 ICAN: FDA i Pfizer utajnili jeden ze składników szcze****ki! To ponad 20% jej zawartości. Co mają do ukrycia?, 
https://paradyzja.com/fda-i-pfizer-utajnili-jeden-ze-skladnikow/ [dostęp 9.10.2021] 
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Dr_Carrie_Madej przedstawia WIDEO I ZDJĘCIA, które powinny zaszokować cały świat i zmusić 
lekarzy, naukowców, polityków i prawodawców do działania. Szczypawki należy natychmiast 

przerwać!20 
 
– Ogromna część, która wymaga dalszego zbadania, ujmę to w ten sposób. Te bardzo ostre 
metalowe struktury, wszędzie można je zobaczyć. Tutaj też raz za razem te większe i mniejsze 
spiczaste struktury. Jest ich pełno, jest tam po prostu niesamowita ilość różnych rzeczy. Znowu 

widoczne są te nitki. To wszystko widać na filmie.21 
 
Leki Pfizer, Moderna, Astrazeneca i Janssen NIE są „szczepionkami”, ale złożonymi 
agregatami nanocząstek tlenku grafenu złożonych z różnych nanoelementów przyłączonych 
do genetycznie zmodyfikowanych kwasów nukleinowych mRNA z komórek zwierzęcych lub 
vero i abortowanych ludzkich komórek płodowych, jak już mamy widziane i opisane 
powyżej. Po raz kolejny składniki tych tak zwanych szczepionek są silnie magnetotoksyczne, 
cytotoksyczne i genotoksyczne dla błon komórkowych roślin, owadów, ptaków, zwierząt i ludzi, a 
także ich genetyki, co już spowodowało poważne wypadki (szacowane na ponad 500 mln) i/lub 

śmierć (szacowana na ponad 35 mln)22 
 

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku 
od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. [to ciąg 
dalszy listu „ministrów”] 
 
Co to znaczy „zakaziło się”? 
Czyżby, zupełnie nieprzydatny do celów diagnostycznych w zakresie wykrywania 
koronawirusa test PCR, wskazał pozytywny wynik? 
O zupełnej nieprzydatności i niewiarygodności w wykrywaniu osób „zakażonych” 
osławionego testu, świadczy niemal milcząca odpowiedź przedstawicieli najważniejszych 
urzędów związanych z ochroną zdrowia w Polsce... 

 
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.23 
 
A o jego bezdyskusyjnie nie medycznym wykorzystaniu przez polityków świadczą 
nagłośnione w mediach skandale, choćby ten, z udziałem naszych skoczków 
narciarskich24 czy przedszkolanek w Łodzi.25 

                                                           
20 Zob. https://gloria.tv/post/mrd2eWPRbTtQ3nne7u2UBmfKa,  

https://babylonianempire.wordpress.com/2021/10/25/wyglada-na-to-ze-za-posrednictwem-tzw-szczepionek-anty-
covid-ludziom-wstrzykuje-sie-hydre-transgeniczna/ 

21 https://wolnosc.tv/niemieccy-patolodzy-ujawniaja-co-znajduje-sie-w-szczepionkach-wideo/ [dostęp 4.12.2021] 
22 Japonia odkryła prawdopodobnie 3 różne zanieczyszczenia w zastrzykach Pfizera, 

https://gloria.tv/post/V4nUMLWdVmvY619qbfkcT3x4S [dostęp 24.09.2021] 
23 https://medianarodowe.com/2021/07/17/grupa-c19-zadala-11-pytan-w-sprawie-testow-pcr-panstwowy-urzad-

odpisal/ [dostęp 21.10.2021] 
24 Przykładem manipulacji, zaklinania rzeczywistości z pomocą „naukowych” testów był „test” polskich skoczków przed 

Turniejem Czterech Skoczni na końcu 2020 roku. 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 [dostęp 4.04.2021] 
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Czy „zakażone”, „pozytywne” dzieci i młodzież – miały jakieś objawy? 
Jeżeli tak, to były to lekkie czy ciężkie, zagrażające życiu? 
Czy dzieci „pozytywne” zarażały inne dzieci? 
Czy dzieciom „pozytywnym” i otoczeniu coś groziło? 
Co to znaczy „zakaziło się”? Co z tego wynika? 
Skąd wiadomo, że dzieci „zakaziły” się potencjalnie śmiertelnym koronawirusem, skoro: 
- nikt nie udowodnił jego istnienia (wg postulatu Kocha)26 
 

Nawet Instytut Roberta Kocha i inne autorytety zdrowotne nie mogą przedstawić decydującego 
dowodu na to, że nawiedza nas nowy wirus o nazwie SARS-CoV-2. Już samo to sprawia, że 
mówienie o niebezpiecznych mutacjach wirusów staje się nieodpowiedzialnym podsycaniem 
strachu, a tak zwane testy SARS-CoV-2 PCR zdecydowanie stają się bezwartościowym 

przedsięwzięciem.27 
 
- nikt nie udowodnił powstania nowej choroby (Covid -19) 

 
Badacz wirusologii z uniwersytetu w Kalifornii pobrał 1500 próbek od osób, które zmarły na Covid. 
Kazał swojemu zespołowi sprawdzić, czy nie ma wirusa. Wszystko, co znaleźli, to grypa A i trochę 
grypy B.28 

 
Powtórzę pytanie: Co to znaczy „zakaziło się” i co z tego wynika? 
 
Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło 
blisko 500 dzieci. [to ciąg dalszy listu „ministrów”]  
 
Każdego roku do szpitali trafiają dzieci w poważnym stanie. Skąd wiadomo, że te dzieci 
zapadły na SarsCov2? A może te dzieci powinny trafić na zupełnie inny oddział, w którym 
by otrzymały pomoc taką, jakiej na prawdę potrzebują? 
 
Od wielu lat, już w pierwszym roku życia, w Polsce hospitalizuje się ponad 300 tyś. dzieci, 
a pewnie przynajmniej drugie tyle dzieci starszych. Skoro trafiają do szpitala, to znaczy że 
ich stan jest przynajmniej niepokojący... (przynajmniej tak było dawniej). Ponad 600 tyś. 
rocznie, to przynajmniej 50 tys. miesięcznie, czyli 25 tyś. co dwa tygodnie. Gdyby w tej 
grupie zrobić ten „niezawodny test”, wówczas przynajmniej co piąty byłby pozytywny i to o 
każdej porze roku... 
Obecnie, na całym świecie, tylko z powodu „pozytywnego” wyniku testu, zamyka się na 
oddziałach „kowidowych” osoby, które albo są w pełni zdrowe, albo wymagają 
                                                                                                                                                                                                 

25 W maju ubiegłego roku „przebadano” łódzkie przedszkolanki. Z „przebadanych” ponad 3000 kobiet, u 14% wykryto 
koronawirusa, co mogłoby 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 [dostęp 14.11.2000] 

26 1. Mikroorganizm występuje u wszystkich chorych osobników i jest odpowiedzialny za obserwowane zmiany 
chorobowe i objawy kliniczne. 2. Mikroorganizm nie bierze udziału w wywoływaniu innej choroby i nie stwierdza się 
go jako czynnika przypadkowego lub niechorobotwórczego.  3. Mikroorganizm po wyizolowaniu od chorego i 
pasażowaniu w czystej kulturze jest zdolny do wywołania identycznej choroby u nowego osobnika. Marian Binek, 
Spojrzenie na postulaty Kocha po stu latach od śmierci ich twórcy, 
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol4932010157.pdf [dostęp 29.09.2021] 

27 Niemieccy dziennikarze śledczy wciąż szukają dowodów na istnienie Sars-CoV-2, Niemieccy dziennikarze śledczy 
wciąż szukają dowodów na istnienie Sars-CoV-2 – gloria.tv [dostęp 23.04.2021] 

28 Amerykańskie laboratoria nie mogą znaleźć Covid-19, https://zbigniew1108.neon24.pl/post/161306,amerykanskie-
laboratoria-nie-moga-znalezc-covid-19 [dostęp 24.11.2021] 
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specjalistycznego leczenia, nie związanego zupełnie z „kowidem”! Dzieci nie są tu 
wyjątkiem. 

 
– Jeśli chodzi o przypadki hospitalizacji z powodu COVID, to też może być dla wielu zaskoczenie, 
dlatego, że jest takie przekonanie, że jak jestem hospitalizowany z powodu COVID, to mój stan jest 
na tyle poważny, że ta hospitalizacja jest potrzebna. Aktualne badania opublikowane w ramach 
Reprint, czyli to nie są najwyższej wiarygodności doniesienia naukowe, lecz zgodnie z informacjami, 
które są przedstawione w tym artykule, prawie połowa hospitalizacji COVID-19 obecnie, jest 
łagodna lub bezobjawowa – mówi o COVID dr Piotr Witczak. [..] 
– Mamy też publikacje z Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, która sprawdzała 
hospitalizacje na COVID tak, czy COVID jest bezpośrednim powodem przyjęcia, czy po prostu ktoś 
przychodzi ze złamaną ręką, nogą po wypadku i otrzymuje przypadkową diagnozę COVID. W tej 
kwestii zgodnie z wynikami tych badań, 45 procent przypadków dotyczy oczywiście dzieci. Te 45 
procent przypadków zostało skategoryzowane jako mało prawdopodobnie związane z SARS-

CoV-2. Aż 45 procent – zaznacza dr Piotr Witczak.29 
 

Dlatego, szanowni panowie „ministrowie”, proszę się powstrzymać od powtarzania tych 
bredni, że dzieci ciężko i masowo przechodzą „kowid”, dlatego trafiają do szpitali, a 
„szczepionka” może ich przed tym uchronić. 
W Polsce ani jedno dziecko z tego powodu nie umarło!!! Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to 
niech przedstawi wynik sekcji zwłok, bo tylko w taki sposób można ustalić prawdziwą 
przyczynę takiej tragedii. 
Jest wręcz odwrotnie, to „ochronne” „szczepionki” powodują ciężki przebieg choroby, a 
nawet śmierć dzieci, co się przemilcza w wielu krajach, być może i w Polsce. 
Sekcje zwłok przeprowadzone na dzieciach nagle zmarłych, poza Polską – po 
„szczepieniu”, jednoznacznie wskazują na „szczepionkę” jako przyczynę śmierci dzieci! 
(szczegóły poniżej). 
Nawet nadworny klakier rządu, udający zamiennie dobrego i złego policjanta, w jednym z 
wywiadów przyznał: 
 

Dziś panuje konieczność utrzymania liczby zachorowań. Oni nie leczą by wyleczyć, lecz by 

rozpropagować i sprzedać szczepionki. Taka jest prawda!30 
 
Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło 
dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po 
szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one 
łagodny przebieg. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
Przedstawianie takich informacji jest kolejnym kłamstwem! 
W Polsce, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest prawie niemożliwe! Lekarze, na których 
ciąży prawny obowiązek zgłaszania takich sytuacji – umywają ręce, procedura jest bardzo 
skomplikowana, czasochłonna, do tego często okazuje się, że proces „rejestracji” NOP-u 
był nieskuteczny. 
Z oficjalnych światowych statystyk wynika, iż zgłaszane NOP-y stanowią tylko 1/100, a 
nawet 1/1000 rzeczywistych zdarzeń. W Polsce ilość zgłaszanych NOP-ów jest 47 razy 

                                                           
29 Dr Witczak pokazuje, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o hospitalizację z COVID-19, https://wolnosc.tv/dr-witczak-

pokazuje-jak-wyglada-sytuacja-jesli-chodzi-o-hospitalizacje-z-covid-19-wideo/ [dostęp 29.10.2021] 
30 https://wolnosc.tv/prof-gut-szczerze-o-pandemii-i-dzialaniu-rzadow-dzis-panuje-koniecznosc-utrzymania-liczby-

zachorowan-oni-nie-lecza-by-wyleczyc-lecz-by-rozpropagowac-i-sprzedac-szczepionki-taka-jest-prawda-wide/ 
[dostęp 3.12.2021] 
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niższa niż średnia w krajach europejskich31, tak więc nasze oficjalne statystyki należałoby 
pomnożyć przez przynajmniej 10 tysięcy. 
Również lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, mają zakaz wyrażania negatywnej opinii 
o „szczepionkach”, a wszelkie wątpliwości pacjentów mają obowiązek bagatelizować, 
zapewniając, że np. zawał serca po kilku dniach, czy niemal rozerwane nogi od 
opuchlizny, po kilku godzinach, to na 100% zdarzenia nie związane ze „szczepionką”, nie 
mówiąc już o poważniejszych skutkach, jak nagła śmierć młodych ludzi we śnie czy coraz 
powszechniejsze udary. 
Znajdujący się w zdecydowanej mniejszości lekarze, naukowcy, postępujący inaczej, czyli 
zgodnie ze swoim sumieniem i z prawdziwą nauką, odważnie wyrażający swoje 
wątpliwości w związku z koniecznością „szczepień” czy z prawdziwymi skutkami 
„szczepionek”, są zastraszani, a nawet pozbawia się ich prawa wykonywania zawodu!32 

 
Wiem, że pracownicy uniwersyteccy, osobiście spotkałem się z takimi pojedynczymi przypadkami, 
mają zakaz wypowiadania się i nie robią tego, bojąc się o miejsca pracy. Tak daleko zaszliśmy. 

Jednak nie można tego akceptować.33 
 
Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło 
łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w 
ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala. [to ciąg dalszy listu 
„ministrów”] 
 
Kolejna porcja kłamstw!!! 
Od kiedy to: udar, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, utrata przytomności, 
wstrząs anafilaktyczny i tym podobne, groźne zdarzenia, bezpośrednio zagrażające życiu, 
wymagające natychmiastowej pomocy medycznej i często hospitalizacji – są łagodnym 
odczynem niepożądanym? 
W polskiej bazie NOP-ów po „szczepionce” przeciw Covid-19, aktualnej na 15.10.2021 
roku jest zarejestrowane tylko kilkanaście zdarzeń z udziałem dzieci, wszystkie bardzo 
poważne!!! Skąd panowie ministrowie wzięli 320 łagodnych zdarzeń? Może niech najpierw 
panowie ustalą „zeznania”, aby byli nieco bardziej wiarygodni, o ile to możliwe, bo na razie 
to wygląda na kiepski domek z kart... 
Poniżej umieszczam dane z raportu dostępnego na stronie Państwowego Zakładu 
Higieny34, wpisane przeze mnie do tabeli, dotyczące jedynie dzieci. 
 

                                                           
31 Dr Zbigniew Hałat apeluje o ZGŁASZANIE niepożądanych odczynów poszczepiennych, 

https://gloria.tv/post/EG9Jt1orv6LV6nqV8VtGEwim8 [dostęp 4.12.2021] 
32 Zawieszona za wypowiedzi o COVID-19 dr Martynowska wygrała przed sądem, 

https://nczas.com/2021/08/25/zawieszona-za-wypowiedzi-o-covid-19-dr-martynowska-wygrala-przed-sadem-moze-
wrocic-do-wykonywania-zawodu/ 

33 Fałszywa pandemia 3. Krytyka naukowców i lekarzy. Wydawnictwo Osuchowa, 2017, str. 173. 
34 https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-NOP-do-15.10.2021.pdf 
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Nie ma tutaj żadnych łagodnych zdarzeń, o których panowie „ministrowie” kłamliwie 
informują rodziców i opiekunów. Natomiast zastanawiająca jest rozbieżność w podanych 
liczbach: panowie „ministrowie” mówią o 320 niegroźnych NOP-ach, a oficjalnie podano 
tylko kilkanaście NOP-ów, ale bardzo groźnych!!!35 
Czy to przypadek, że co trzeci z oficjalnych NOP-ów dotyczy zapalenia mięśnia 
sercowego lub osierdzia? 
Czy, mając przed sobą takie OFICJALNE dane, można lekceważyć ostrzeżenia rzetelnych 
lekarzy i naukowców, którzy przewidują masowe zawały serca u dzieci, w ciągu kilku 
lat od przyjęcia „szczepionki”? A co pozostałymi chorobami, które już teraz się 
obserwuje i zgonami dzieci (o których tylko w Polsce się nie mówi)? 
 

HOLOKAUST MEDYCZNY przeciwko dzieciom: Zapalenie mięśnia sercowego wywołane 

szczepionką u dzieci ma 50% śmiertelność w ciągu pięciu lat36 
 
Jeżeli umierają dzieci niemieckie, które z powodu braku obowiązkowych szczepień w 
wieku niemowlęcym są znacznie zdrowsze od polskich dzieci, podobnie umierają 
„zaszczepione” dzieci z innych krajów, dlaczego nasze dzieci miały by być wyjątkiem?37 
 
W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 
2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w 
grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie 
niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku 
innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, 
zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. [to 
ciąg dalszy listu „ministrów”] 
                                                           

35 Być może część NOP-ów zostało zgłoszonych po 15.10.2021 roku, ale aż tak dużo zgłoszeń w przeciągu miesiąca jest 
bardzo mało prawdopodobne. 

36 Dr Anthony Hinton, chirurg konsultant z 30-letnim doświadczeniem w pracy dla brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia 
(NHS), ostrzegł, że "szczepionkowe" zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez szczepionki przeciwko koronawirus 
Wuhan (Covid-19) ma 20-procentowy wskaźnik śmiertelności u dzieci po dwóch latach i 50-procentowy wskaźnik 
śmiertelności w ciągu pięciu lat.  
https://gloria.tv/post/gjD8u4jdjdeV1wCzrgk4vzQqM [dostęp 26.11.2021] 

37 Huczy od plotek. 12-latka zmarła dwa dni po przyjęciu dawki Pfizera, https://nczas.com/2021/11/04/huczy-od-
plotek-12-latka-zmarla-dwa-dni-po-przyjeciu-dawki-pfizera-sa-wstepne-wyniki-sekcji/ 
12-latek zmarł dwa dni po szczepieniu przeciw COVID-19. Są wyniki sekcji zwłok, 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/12-latek-zmarl-dwa-dni-po-szczepieniu-przeciw-COVID-19.-Sa-wyniki-sekcji-
zwlok, [dostęp 2.12.2021] 
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Za niekonieczne, a groźne w skutkach badania na bezbronnych dzieciach, często z 
domów dziecka, jako wyjątkowo odrażające zbrodnie, należy się kara śmierci!!! 
 
Poza tym, jak już pisałem wyżej, rzetelność tych badań jest bardzo wątpliwa, musiałyby 
zweryfikować je niezależne instytucje w kolejnych badaniach, trwających wiele lat i to pod 
warunkiem rzeczywistej konieczności (istnienie śmiertelnej choroby) i na pewno nie na 
zdrowych dzieciach!!! 
 
Obecnie żadnego zagrożenia nie ma, co prawdziwe służby w poważnych (nie 
kolonialnych) państwach wiedzą od dawna! 

 
Niektóre z kluczowych fragmentów niemieckiego raportu [z przed 18 miesięcy]: 
– Niebezpieczeństwo choroby Covid-19 zostało przeszacowane: prawdopodobnie w żadnym 
wypadku niebezpieczeństwo stwarzane przez nowego wirusa nie przekroczyło normalnego poziomu. 
– Ludzie, którzy umierają z powodu koronawirusa, to w zasadzie ci, którzy umarliby statystycznie w 
tym roku, ponieważ osiągnęli kres życia, a ich osłabione ciała nie są już w stanie poradzić sobie z 
żadnym przypadkowym codziennym stresem (w tym około 150 wirusów obecnie w obiegu). 
– Na całym świecie, w ciągu kwartału, odnotowano nie więcej niż 250.000 zgonów z powodu Covid-
19, w porównaniu do 1,5 miliona zgonów [25.100 w Niemczech] podczas fali grypy 2017/18. 
– Niebezpieczeństwo nie jest oczywiście większe niż w przypadku wielu innych wirusów. Nie ma 
dowodów, że było to coś więcej niż fałszywy alarm. 
– Zarzut może brzmieć w następujący sposób: Podczas kryzysu spowodowanego koronawirusem 

państwo udowodniło, że jest jednym z największych producentów fałszywych wiadomości.38 
 
A więc i - tym bardziej - nie ma konieczności przyjmowania niebezpiecznych preparatów! 
 

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że stosowanie preparatu Comirnaty u dzieci i młodzieży w 
wieku 12-17 lat bez wcześniejszych chorób nie jest obecnie ogólnie zalecane, ale jest możliwe 

po konsultacji lekarskiej oraz przy indywidualnych życzeniach i akceptacji ryzyka.39 
 
Nikt nie udowodnił bezpieczeństwa stosowania tych „preparatów” w dłuższym okresie, 
podobnie jak i bezpieczeństwa dla przyszłych pokoleń!!! 
 
Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje 
się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc. [to ciąg dalszy listu 
„ministrów”] 
 
Jak to wyższa skuteczność „dziecięcej” „szczepionki”? Przecież ta „szczepionka” dla 
dorosłych miała mieć skuteczność 95% 
W jaki sposób „sprawdzono” tę skuteczność? Czyżby znowu sławnym testem PCR? 
A co z przyszłymi „mutacjami”, dla których już brakuje liter alfabetu? 
Czy ten „serial” szczepionkowy będzie standardem i u dzieci? 
 
Wszystkie dotychczasowe szczepionki przeciwgrypowe  miały realną, średnią skuteczność 
na poziomie 15%, pomimo tego, że były „dopracowywane” od 40 lat. W jaki sposób 

                                                           
38 Wyciek z Niemieckiego MSW: oficjalnie ujawniony raport piętnuje COVID-19 jako „globalny fałszywy alarm” [9 maj 

2020], https://pubmedinfo.org/2020/06/21/wyciek-z-niemieckiego-msw-koronawirus-to-globalny-falszywy-alarm, 
[dostęp 3.11.2020] 

39 https://wprawo.pl/niemiecka-komisja-ds-szczepien-nie-zaleca-powszechnego-szczepienia-dzieci-w-wieku-12-17-lat/ 
[dostęp 4.10.2021] 
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„szczepionka”, powstała „na kolanie” ma mieć skuteczność sześć razy większą do tego na 
wirusa, który ponoć jest znacznie groźniejszy od wirusów grypy?  
 
Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą 
świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki 
to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej 
przez cały rok szkolny. [to ciąg dalszy listu „ministrów”] 
 
Cóż nam po „szczepionce”, która nie chroni przed zakażeniem, zachorowaniem i przed 
śmiercią (a nawet zwiększa ryzyko zachorowania, co potwierdza oficjalna baza NOP-ów i 
śmierci...), a jedynym jej plusem jest otrzymanie „certyfikatu”? 
 
Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie 
lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19. [to ciąg dalszy listu 
„ministrów”] 
 
Osoba „zaszczepiona” również może zarażać (dlaczego więc ma być zwolniona z 
kwarantanny?), to po pierwsze,  

 
Z uwagi, iż szczepienie przeciwko COVID nie daje gwarancji odporności na zakażenie się wirusem 
Sars-CoV-2 (wynika to z CHPL tych produktów) nie istnieje podstawa prawna ani faktyczna, aby 
kwarantanna nie była stosowana wobec zaszczepionych osób, które posiadały bezpośredni kontakt 
ze źródłem zakażenia, ponieważ one tak samo jak niezaszczepieni mogą się zarazić i być 

transmiterem czynnika chorobotwórczego.40 
 
a po drugie, samo przebywanie obok osoby, u której test okazał się być pozytywny, nie 
świadczy, że ta osoba zaraża.  
Wysyłanie dzieci na kwarantannę z powodu braku podejrzanych „szczepień” jest 
segregacją sanitarną w czystej postaci, sprzeczną z polskim prawem, o czym panowie 
doskonale wiedzą, a mimo to, nie wahają się dezinformować rodziców dzieci, 
nieświadomych prawdziwego zagrożenia, ukrytego w niewinnie wyglądającej fiolce z 
napisem Covid-19 Coranvirus Vaccine. 
 

Na powyższej podstawie uznać należy, że wprowadzone przez ustawodawcę zwolnienie z 
kwarantanny osób zaszczepionych na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 06 maja 2021 roku w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. Poz. 861 z późn. zm.), w przypadku kontaktu z osobą chorą jest niezgodne z 
prawem i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób w przypadku gdy taka 
osoba nie została wykluczona z kręgu podejrzenia zakażania lub nosicielstwa choroby podczas jej 
przemieszczania się co może powodować odpowiedzialność karną z art. 165 § 1 k.k. 
Różnicowanie obywateli na zaszczepionych i niezaszczepionych, jest niedopuszczalne i  stoi 

również w sprzeczności  z 32 Konstytucją RP.41 
 
Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji 
na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach 
społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/ 

                                                           
40 Czy kierowanie na kwarantannę wyłącznie niezaszczepionych jest zgodne z prawem? [18.10.2021], 

https://legaartis.pl/blog/2021/10/14/czy-kierowanie-na-kwarantanne-wylacznie-niezaszczepionych-jest-zgodne-z-
prawem-14-10-2021/ [dostęp 23.10.2021] 

41 tamże. 
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web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989. [to ciąg 
dalszy listu „ministrów”] 
 
Zapomnieli Panowie dodać: więcej „kłamliwych” informacji, lub więcej dezinformacji na 
temat szczepień..., bo w tzw. Ministerstwie tzw. Zdrowia, rzetelnych informacji dot. Covid-
19 z pewnością się nie uzyska. Podobnie zresztą jak w tzw. mediach społecznościowych, 
w których panuje cenzura wzorem z ubiegłej epoki. W mediach, w których każdy post, 
artykuł, film, przeczący jedynie słusznej narracji jest niemal natychmiast usuwany lub 
blokowany pod pretekstem, cytuję: materiał jest sprzeczny z wytycznymi adresowanymi do 
społeczeństwa. 
Czyli nie chodzi o dobro społeczeństwa, o poznanie prawdy, o zdrowie, o życie, ale chodzi 
tylko o informacje, które muszą być „filtrowane”, aby społeczeństwo myślało tak, jak sobie 
„władza” życzy. 
Kłamaliście i kłamiecie w sprawie: 

 Skuteczności masek - wszystkie prawdziwe badania (18 badań randomizowanych), 
które przeprowadzono od 2000 roku, jednoznacznie wskazują na całkowitą 
nieskuteczność masek w ochronie antywirusowej! A maski mieliśmy nosić nawet w 
lesie, gdy powszechnie wiadomo, iż to właśnie brak ruchu, szczególnie na świeżym 
powietrzu, brak światła – jest przyczyną obniżenia odporności, skutkującej m.in. 
chorami wirusowymi układu oddechowego, gruźlicą, depresją, zawałami serca... 

 Kłamaliście i kłamiecie w sprawie rzetelności testów PCR, co do których nawet 
WHO wypowiedziało się, że ich wyniki nie mogą być oderwane od objawów i wywiadu 
przeprowadzonego przez lekarza! 

 Kłamaliście w sprawie konieczności zachowania dystansu – nikt na świecie nie 
udowodnił uniknięcia chociaż jednego zakażenia dzięki zachowaniu dystansu! 

 Kłamaliście w sprawie konieczności dezynfekcji rąk – nikt na świecie nie udowodnił 
zakażenia się przez dotyk! Milczycie na temat skutków używania płynów, milczycie na 
temat ich zawartości, przenikalności w głąb organizmu. Czy ktoś robił badania 
sprawdzające – co dzieje się z „trupami” życia mikrobiologiczego, pozostałymi po 
kontakcie z płynem? Czy ktoś sprawdził odporność skóry dłoni na zagrożenia 
zewnętrzne, gdy wszyscy biologiczni sprzymierzeńcy skóry zostali zlikwidowani? 

 Obiecywaliście, że skutkiem „szczepionki” będzie odporność na przyszłe wirusy, 
ochrona przed groźnym przebiegiem choroby i śmiercią, co okazało się fikcją! 

 Obiecywaliście ostatnią prostą, nie wspominając o konieczności „szczepień” bez 
końca... 

 Obiecywaliście „odporność zbiorową” gdy zaszczepi się większość społeczeństwa, i 
co? Nawet w krajach, w których wszyscy są zaszczepieni (np. Gibraltar), szpitale są 
przepełnione osobami z objawami zarażenia koronawirusem, a zachorowalność i 
śmiertelność z powodu „kowida” jest wprost proporcjonalna do ilości aplikacji 
„szczepionki”!  

Oto jeden z przykładów skuteczności „szczepień” w Izraelu, w porównaniu do niewielkiego 
odsetka „zaszczepionych” w Szwecji.  

Wykres pokazuje liczbę zgonów z powodu Covid-19:42 

                                                           
42 Zaszczepiony Izrael i nieszczepiona Szwecja, porównanie, 

https://web.archive.org/web/20211021004954/http://dakowski.pl/ [dostęp 29.11.2021] 
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Zamiast kierować się ustaleniami medycyny opartej na nauce (EBM43), medycynie opartej 
na faktach, uprawiacie jakąś szarlatanerię, „medycynę” opartą na mitach, na 
sfałszowanych badaniach, na opiniach przekupionych ekspertów! 
Dlatego lista waszych kłamstw jest bardzo długa!  
Na jakiej podstawie nadal mamy wierzyć kłamcom, będącym na smyczy koncernów, 
globalistów? 
 

Strzeż się doradcy, a najpierw poznaj, jakie są jego potrzeby, - albowiem taki na swoją korzyść 
doradza - czy czasem nie zyska on czegoś na tobie, jakby losem, i aby, mówiąc ci: Dobra jest twoja 
droga, nie stanął z przeciwka, by patrzeć na to, co przyjdzie na ciebie. Syr 37,8n 

 

Dlatego, nie bez powodu, coraz prężniej działają niezależne od koncernów komisje, 
mające na celu ukazanie prawdziwych celów tej obecnej „pandemii” oraz ukaranie 
winnych niewyobrażalnych zbrodni i łamania praw obywatelskich, np. powstała w Polsce - 
Parlamentarna Komisja44 czy inna komisja, o zasięgu światowym. 
 

Ten kryzys Covid-19 powinien zostać przemianowany na „skandal Covid-19”, a wszyscy 
odpowiedzialni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
manipulacjami i sfałszowanymi protokołami testów. Dlatego międzynarodowa sieć prawników 
będzie oskarżać w największej sprawie wszechczasów, dotyczącej skandalu związanego, 
który może stać się największym przestępstwem przeciwko ludzkości, jakie kiedykolwiek 
popełniono. 
Komisja śledcza Covid-19 została powołana z inicjatywy grupy niemieckich prawników w celu 

wniesienia międzynarodowego pozwu zbiorowego z wykorzystaniem prawa anglosaskiego.45  
 

                                                           
43 EBM evidence-based medicine. 
44 Startuje komisja śledcza Norymberga 2.0, https://gloria.tv/post/9MDzQYujwvL71DcBsQze8NBdo [dostęp 

21.11.2021] 
45 Szykuje się druga Norymberga, https://gloria.tv/post/PgC2F9xQB4Ue17np3pk3LWMzr, [dostęp 19.11.2021] 
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Życzę zaślepionym panom: 
Adamowi Niedzielskiemu, Ministrowi Choroby i Nagłej Śmierci, oraz 
Przemysławowi Czarnek, Ministrowi Deprawacji i Zabobonu, 
aby się opamiętali, aby mieli odwagę stanąć po stronie prawdy i przeciwstawić się 
obecnym mocodawcom. Tylko w ten sposób ochronią Polaków przed dodatkowym 
cierpieniem, odzyskają ich szacunek i ubłagają, chociaż po części miłosierdzie Boże dla 
siebie, i dla całego  świata. 
 

z poważaniem 
 

Sławomir Sokołowski 


