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               ZAWIADOMIENIE  O  PRZESTĘPSTWIE z załącznikami z  dni  kolejnych 
                    ( przekazane 11   grudnia do  Prokuratury  Okręgowej w  Warszawie )  

  Na  podstawie  Art.  304  KPK § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ścigane-
go z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję  oraz  na
na podstawie  KPKArt.9 §2.Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać 

wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z 
urzędu – wnoszę  zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciwko  Ministrowi  Zdrowia Adamowi 
Niedzielskiemu oraz wiceministrowi Waldemarowi  Krasce   ADRES  Ul. Miodowa 15  00-952 
Warszawa z  naruszenia  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli na 
sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Przestępstwo   to polega na  wdrożeniu    niesprawdzonej szczepionki na Covida   do której  Mini-
sterstwo  nie posiada  dokumentacji  medycznej  czyli naukowej,  bo tak  wynika z  braku  odpowie-
dzi na  moje emaile  w tej  sprawie.Wdrożenie ma się zacząć od  stycznia  2020 roku wg wiadomo-
ści w  TVP Info z dnia 4  grudnia  2020  roku  wraz z  wystąpieniem  samego  Ministra  Niedziel-
skiego  który kłamał  o bezpieczeństwie. 

  15 i 16 listopada  2020  zostały wysłane do  Ministerstwa  Zdrowia  oraz  do  Kancelarii  Prezesa  Rady 
ministrów  ostrzegawcze  emaile  aby  nie wprowadzać w Polsce  muzułmańskiej szczepionki  zalecanej  
przez  UE ( patrz  dodatkowe  opracowanie zbiorcze  Koronawirus  NWO) wraz z  danymi  o zdrowotnym 
działaniu czosnku,   który jest   być  stosowany w profilaktyce  a  nawet  leczeniu .   Rząd RP  zamierzał  
zaszczepić całą  Polskę szczepionką  muzułmańską  ( za  którą  stoją  koncerny  USA i Niemiec )   tylko na 
podstawie  rekomendacji  UE bez  dokumentacji medycznej o  tym preparacie,  jak się  tylko ukazała  infor-
macja o tej  szczepionce  natychmiast uznanej  przez  UE. Zostało  to ogłoszone po cichu  tylko w  Interne-
cie w niedzielę  15 listopada ,  media  tego nie podały. Na  emaile  resort  zdrowia  nie udzielił odpowiedzi i
trzeba było wnosić  zawiadomienie o  przestępstwie.
 Na całym świecie trwają prace nad szczepionką. Szacuje się, że ponad 100 zespołów naukowych zajmu-
je się stworzeniem szczepionki lub przynajmniej szuka odpowiedzi na pytania, które mogą pomóc przy jej
stworzeniu. Eksperci przewidują, że opracowanie bezpiecznych i skutecznych środków zapobiegania cho-
robie może zająć od 12 do 18 miesięcy.   Wszystkie te  firmy i koncerny  jadą na wizerunku  naukowym i 
profesjonalnym czyli eksperckim,ale jak się  przyjrzeć  niektórym  ,to wychodzi  nieciekawa  przeszłość  
lub działalność. 
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2  grudnia 2020  Szczepienia dla każdego Polaka. Rząd przedstawił szczegóły planu

Najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego zaczną się szczepienia przeciwko koronawiru-
sowi. Informacje o terminie Polacy dostaną telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS. 
Będą mogli też skorzystać ze specjalnej infolinii - ustalił money.pl. W środę po południu premier 
Mateusz Morawiecki zaprezentował plany dot. szczepień.

Premier poinformował w środę, że Polska kupi ponad 45 mln dawek szczepionki w ramach umów
zawartych z trzema firmami Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson i AstraZeneca. 

           Gdzie jest dokumentacja naukowa   od tych  firm o  ich szczepionkach  ? 

Koszt zakupu to od 5 -10 mld zł. Szczepionka będzie darmowa i dobrowolna. - Proces szczepień
będzie zorganizowany w sposób prosty: rejestracja online, ale możliwość też tradycyjnie, zgłosze-
nie do punktu szczepień, szczepienie, powtórzenie po 21 dniach - wyjaśniał Mateusz Morawiecki.O
styczniowym terminie szczepień mówił już wcześniej i premier Mateusz Morawiecki, i minister
zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreśla jednak, że połowa stycznia to termin
dość optymistyczny.  Najpewniej szczepienia ruszą bliżej przełomu stycznia i  lutego.Oczywiście
pierwsze szczepienia obejmą najpierw medyków. Na liście priorytetowej są też seniorzy powyżej
75. roku życia. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest ich w tej chwili 2,7
mln.(  bo obciążają  ZUS  ?) 

Dla przykładu Wielka Brytania zaczyna szczepienia od osób powyżej 80 roku życia, a każda kolej-
na grupa ma o 5 lat mniej. Najpierw 80+, później osoby w wieku 75 - 79, następnie osoby w wieku 
od 70 do 74 lat. I tak dalej - do najmłodszych.Jak wynika z informacji money.pl, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia (które wspólnie budują system szczepień) chcą wykorzy-
stywać do tego już istniejącą infrastrukturę służby zdrowia.

Lekarze rodzinni byli  już na przykład sondowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie
swoich możliwości pracy w weekendy . Dyrektorzy placówek dostali ankiety do wypełnienia, a w
nich kluczowe pytania: o ludzi, o sprzęt, o gotowość do pracy. I odebrali to właśnie jako zapowiedź
przygotowań do całej akcji. W rozmowie z money.pl sondowanie potwierdza dr Michał Sutkowski,
prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

I nie byłoby to dziwne. Do tej pory to zawsze lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej szczepili 
Polaków. Rząd chce jednak zaciągnąć do planu również samorządy - miałyby wspierać koordynację
całej akcji w regionach.Najprawdopodobniej nie będzie w Polsce na szybko budowanych centrów 
szczepień. Taką taktykę przyjęli m.in. Niemcy, którzy szczepić chcą masowo i tylko w wybranych 
punktach. W Berlinie powstaje kilka takich miejsc, w tym w halach koncertowych czy na nieczyn-
nym lotnisku. Tą drogą rząd Polski iść na razie nie chce. Woli większe rozbicie - bliskość miejsca 
szczepienia ma zachęcić tych, którzy się wahają.

Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki chciał przygotować plan dość uniwersalny, który
nie będzie faworyzował żadnej ze firm i będzie wykorzystany niezależnie od tego, który prepa-
rat jako pierwszy trafi do Polski. 

    Gdzie jest dokumentacja naukowa   od tych  firm o  ich szczepionkach  ? 

https://www.money.pl/gospodarka/szczepienia-dla-kazdego-polaka-rzad-dzis-przedstaw
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                             E-MAILE  I DANE na które  nie udzielono  odpowiedzi. 

1.  

Temat: Email w sprawie szczepionki z USA może nie być bezpieczna ważna wiadomość
Data: 2020-11-15 19:41
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" 
Adresat: kancelaria@mz.gov.pl;dep-as@mz.gov.pl;dep-pl@mz.gov.pl;dep-so@mz.gov.pl; 
dep-sys@mz.gov.pl; 

Email w sprawie szczepionki z USA może nie być bezpieczna ważna wiado-
mość 

15 listopada 2020 Wiceminister zdrowia: Przełom roku realnym terminem do-
stępności w Polsce szczepionki na koronawirusa 
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził przekonanie, że szczepionka na koro-
nawirusabędzie dostępna w Polsce na przełomie roku. Zapewnił, że w pierwszym rzę-
dzie zostanie ona podana seniorom, pracownikom służby zdrowia i służb munduro-
wych. Mamy zapewnienia firmy (farmaceutycznej - red.), że szczepionka będzie pod 
koniec grudnia (...) i myślę, że przełom roku jest takim realnym terminem, kiedy ta 
szczepionka będzie dostępna w Polsce - powiedział w niedzielę w TVP Info wicemini-
ster zdrowia Waldemar Kraska. - Mam nadzieję, że przełom roku będzie przełomowym 
w walce z koronawirusem w Polsce - dodał.Zapowiedział, że resort zdrowia chce "wy-
szczepić całą populację osób dorosłych"- czyli zatruć ! 

Proszę się wstrzymać z tą szczepionką, jej twórcy nie są wiarygodni !
Poniżej ich dane. 

Muzułmańska szczepionka na Covida 
Dane prasowe. 
Koncerny BioNTech i Pfizer szykują się do wypuszczenia na rynek swojej szczepionki 
przeciw koronawirusowi. Za sukcesem stoi dwoje niemieckich naukowców o tureckich 
korzeniach. Mózgiem BioNTechu jest małżeństwo Ugur Sahin i Özlem Türeci. Lekarze 
dotychczas zajmowali się walką z rakiem, głównie poszukując indywidualnych terapii 
immunologicznych, które wykorzystują naturalne mechanizmy samoleczenia każdego 
organizmu.W 2001 roku para założyła firmę biofarmaceutyczną Ganymed Pharmaceuti-
cals, tworzącą oparte na immunologii lekarstwa na nowotwory. W 2016 roku firma zo-
stała sprzedana za 422 miliony euro. W 2008 powstał BioNTech, w którym kontynu-
owane są badania związane z leczeniem raka.
Dotychczas żaden z wypracowanych leków nie został wprowadzony na rynek.

Muzułmanin Turek Ugur Sahin jest właścicielem 18 procent akcji BioNTechu, a wraz 
ze wzrostem cen akcji po ogłoszeniu sukcesu w pracach nad szczepionką wszedł do 
pierwszej setki najbogatszych Niemców, przynajmniej na papierze.
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ZYSKI NA SZCZEPIONCE TO PODSTAWA 
9 list 2020 Pfizer ma skuteczną szczepionkę. Na giełdach euforia
Koncern  farmaceutyczny  poinformował  po zakończeniu  dużych  testów  klinicznych,
że jego eksperymentalna szczepionka przeciwko COVID-19 była skuteczna w ponad
90 proc. przebadanych przypadków - pisze Reuters. Informacja wywołała gwałtowną
reakcję na giełdach. Szczepionkę przetestowano na 43500 osobach w sześciu krajach -
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Brazylii, Argentynie, RPA i Turcji. Nie zaobser-
wowano żadnych poważnych objawów ubocznych.Konieczne jest przyjęcie dwóch da-
wek w odstępie trzech tygodni. 90-procentową odporność uzyskuje się tydzień po dru-
giej  dawce.Pfizer i  BioNTech zamierzają wystąpić o nadzwyczajną zgodę na użycie
swojej szczepionki jeszcze przed końcem listopada.Nie ustalono dotychczas, jak długo
trwa nabyta dzięki szczepionce odporność. Pewnym problemem jest też jej przechowy-
wanie, a co za tym idzie - ewentualny transport. Szczepionka musi być bowiem prze-
chowywana w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza.

W załączeniu obszerny plik z danymi o koronawirusie. 
Włoski lekarz, ginekolog dr Roberto Petrella, którego zawieszono w pracy za radykalne
poglądy antyszczepionkowe, w opublikowany filmie w mediach społecznościowych, 
ostrzegł opinię publiczną przed prawdziwym znaczeniem „pandemii” Covid-19. Oto 
transkrypcja fragmentów najważniejszych wypowiedzi lekarza, który mimo doświad-
czanych nieprzyjemności, nie boi się głosić swojego stanowiska.Covid-19 oznacza Cer-
tificado de Identificación de Vacunación con Inteligencia Artificial (Certyfikat Identyfi-
kacji Zaszczepienia Sztuczną Inteligencją), a 19 to rok, w którym został utworzony.Co-
vid-19 to nie nazwa wirusa. Jest to raczej nazwa międzynarodowego planu kontroli i re-
dukcji populacji, który został opracowany w ciągu ostatnich dziesięcioleci i uruchomio-
ny w 2020 roku.

«Światowa  Organizacja  Zdrowia  -także  w systemie  NewWordOrder -przewiduje  rozprze-
strzenienie się koronawirusa na całym świecie, a także niewłaściwą wg. niej reakcję populacji
i rządów zachodnich, jaka miałaby pojawić się na propozycję zastosowania przeciwdziałań w
stylu chińskim.W tym celu – pisze anonimowy informator – WHO postanowiła już w stycz-
niu, że Włochy staną się «laboratorium eksperymentalnym», służącym do badania reakcji po-
pulacji na ścisłą kwarantannę. 

Natychmiast po wybuchu epidemii, Włochy zostaną oddane pod kuratelę komisarza (którym
z ramienia WHO, w sposób nieoficjalny jest dziś we Włoszech Walter Ricciardi, wielokrotnie
oskarżany o konflikt interesów, zaś rządowi włoskiemu zostanie nakazane zamknięcie aż do
odwołania największych miast włoskich».Matka Boża Różana o masonach i iluminatach
„Jest grupa w Stanach Zjednoczonych i na świecie, grupa zorganizowana wiele lat temu, na-
zywająca się Iluminaci, pochodząca od słowa ‚nosiciel światła’. 

Oczywiście, Moje dzieci, to niesione przez nich światło oznacza Lucyfera, i oni przeszli przez świat
potajemnie znani jako lucyferianie. Iluminaci oskarżeni o masowe szczepienia wywołujące depopu-
lację globu w WHO/ ONZ /NATO .„Memorandum-200” Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA,
opracowane przez Henry Kissingera i podpisane przez prezydenta G. Forda w 1975 roku, było ofi-
cjalnym dokumentem rządu Stanów Zjednoczonych, w którym postawiony został cel: zmniejszenie
populacji na świecie. Wskazane zostały cztery sposoby – wojna, głód, spadek liczby urodzeń i epi-
demie. A broń biologiczna stała się głównym komponentem we wszystkich tych kierunkach. Brazy-
lia już ma szczepionkę , ale nie wiadomo czy jest czysta .
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Jakieś prace trwają w Lublinie w Miomedzie.Czy amerykańsko niemiecka szczepionka okaże
się skuteczna – czas pokaże. Są tacy którzy radzą unikać wszelkich szczepionek.

Wszelkie ustalenia są potwierdzeniem NWO: Pandemiczna broń biologiczna - 9. Superwirus
stworzony przez USA podczas rządów Obamy: 89 szczepów CoVid w ściśle tajnych testach
CIA i Pentagonu . Dlaczego Bill Gates jest uważany za eksperta od „pandemii” i szczepio-
nek? Dane jakim to on jest bogaczem i wpływowym biznesmenem ,z mózgiem zimnego in-
formatyka zasłaniającego się filantropią, typ oczywiście ze starego świata. Nic nie piszą o
jego wyznaniu czy religii .Możliwe także są korzenie hitlerowskie. Oraz facet z Etiopii- kim
jest dyrektor WHO . Sensacje w tym opracowaniu ! 

Można opracować w Polsce bardzo skuteczny syrop na Covida ale nikt nie chce mi po-
móc. 

Krystyna  Ziemlańska  naukowiec,  historyk,prawnik,    znam się  bardzo dobrze na   
medycynie  naturalnej,

                         W załączeniu obszerny plik z danymi o koronawirusie. 

              W  tym  samy dniu  została  wysłana  oferta  do Herbapolu we  Wrocławiu  dotycząca  pro-
dukcji  autorskiego  syropu na drogi oddechowe, który może  pomóc w leczeniu  zakażenia  korona-
wirusem.

2.

Temat: 2. Email w sprawie szczepionki z USA może nie być bezpieczna ważna wia-
domość
Data: 2020-11-15 19:58
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" 
Adresat: "Ja" ; "kancelaria@mz.gov.pl" ; "dep-as@mz.gov.pl" ; "dep-pl@mz.gov.pl" ; 
"dep-so@mz.gov.pl" ; "dep-sys@mz.gov.pl" ; 

Proszę  pamiętać że  ja ostrzegałam,  odpowiedzialności  spada na  MZ.
Proszę  mi pomóc w   produkcji  specjalistycznego syropu na drogi oddechowe  Covid  
atakuje  drogi oddechowe  a  mój  syrop  może być  jedynym  skutecznym  lekarstwem 
ale  potrzebna  jest  rekomendacja  dla wrocławskiego Herbapolu, w  krakowskim  nie 
chcieli   rozmawiać. 
Proszę  się  ze  mną  skontaktować w  tej sprawie.
  mgr  Krystyna  Ziemlańska
naukowiec,  prawnik,  historyk,   znawca  medycyny  naturalnej 
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3.

Email   w  sprawie  szczepionki  z  USA  może  nie być  bezpieczna  ważna wiadomość 1-2-3-4 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 4. Email w sprawie szczepionki z USA może nie być bezpieczna ważna wiadomość
Data: 2020-11-16 6:44
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bprm@kprm.gov.pl; 

Uprzejmie proszę powoływać się na mnie.  Jeśli KE  będzie  pytać dlaczego  wstrzymano zakup 
szczepionki, można  im odpowiedzieć, że nie ma warunków do jej  przechowywania- patrz  pierw-
szy  email oraz, że  nie udowodniono  jeszcze  wystarczająco  jej skuteczności   albo  wręcz  powo-
łać się na moje dane, które  pochodzą ze  znanych   portali internetowych  oficjalnie  działających, 
tylko dane  zostały zebrane z  różnych  portali. 

--
mgr Krystyna Ziemlańska
naukowiec, prawnik, historyk,
20- 860 Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
tel.729 875 115

wydawnictwo,bialy.orzel@vip.interia.pl

Temat: 3. Email w sprawie szczepionki z USA może nie być bezpieczna ważna wiadomość
Data: 2020-11-16 6:17
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" 
Adresat: "Ja" ; "kancelaria@mz.gov.pl" ; "dep-as@mz.gov.pl" ; "dep-pl@mz.gov.pl" ; "dep-
so@mz.gov.pl" ; "dep-sys@mz.gov.pl" ; 

4.  Adresaci  jak wyżej-  Ministerstwo  Zdrowia  oraz  Kancelaria  Prezesa  Rady 
Ministrów 

PORADA ZDROWOTNA
Do czasu opracowania syropu na Covida przez Herbapol nie tylko można ale należy za-
lecić ludziom spożywanie dużych ilości czosnku. Jest to naturalny antybiotyk profilak-
tyczny, odkażający i działający bakteriobójczo. Nie ma się co śmiać ani wzdrygać tylko 
tak trzeba zrobić.

Właściwości czosnku.
Wykazano, że zawarta w czosnku allicyna powoduje zahamowanie rozwoju wielu wy-
branych drobnoustrojów. To między innymi dlatego nasze prababki dodawały czosnek 
do wielu potraw, a w okresach przeziębienia, do jego smaku przekonywały swoje dzieci
i wnuki. 

Czosnek jako środek leczniczy jest stosowany od tysięcy lat. W Starożytnym Egipcie przypi-
sywano mu cechy antybakteryjne czy też antygrzybiczne. Wykorzystywany był również przy 
leczeniu chorób układu oddechowego. W kuchni zaś stosowany jest powszechnie jako przy-
prawa uzupełniająca i wzbogacająca smak wielu potraw. 
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Od wielu lat prowadzone są liczne badania mające na celu potwierdzenie dobroczynne-
go działania czosnku. Poniżej postaramy się przedstawić aktualne wyniki badań doty-
czące terapeutycznych właściwości wspomnianej przyprawy. 

Skład chemiczny
Prozdrowotne właściwości czosnku wynikają z jego składu chemicznego, a jest on bar-
dzo bogaty. Najważniejsze związki w nim zawarte to przede wszystkim: allicyna, 
siarczki, glikozydy, tioglikozydy, garlicyna, skordynina A i B. Pozostałe składniki obec-
ne w przyprawie to między innymi: saponiny, kwasy organiczne, nukleozydy, flawono-
idy
Wykazano, że zawarta w czosnku allicyna powoduje zahamowanie rozwoju wielu 
wybranych drobnoustrojów. Jest ona szczególnie efektywna w stosunku do bakterii 
takich, jak: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. 
Dostrzeżono również skuteczność związków zawartych w czosnku, w zwalczaniu grzy-
bów: Candida albicans, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum. 
Właściwości te sprawiają, że czosnek wydaje się być pożytecznym regulatorem flory 
bakteryjnej przewodu pokarmowego. 

Działanie przeciwnowotworowe
Coraz więcej dostępnych jest badań sugerujących właściwości przeciwnowotworowe 
czosnku. Uważa się, że składniki w nim zawarte biorą udział w hamowaniu procesu 
kancerogenezy na różnych jej etapach. Aktualnie próbuje się wyjaśnić mechanizmy 
działania związków obecnych w czosnku przeciwko powstawaniu nowotworów. Praw-
dopodobnie zwiększają one aktywność enzymów detoksykujących. Wydaje się, że biorą
także udział w naprawie uszkodzonego DNA, hamują proliferację komórek nowotworo-
wych oraz indukują procesy apoptozy.
Działanie obniżające ciśnienie krwi i stężenie cholesterolu
Przeciwnadciśnieniowe działanie czosnku pozostaje kontrowersyjne. Jednakże istnieją 
badania, które wskazują na związek pomiędzy spożyciem czosnku a obniżeniem zarów-
no skurczowego jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Dodatkowo, czosnkowi przypisuje
się działanie prewencyjne w powstawaniu hiperlipidemii poprzez obniżanie stężenia 
cholesterolu całkowitego oraz triglicerydów we krwi.

Działanie hipoglikemizujące
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że czosnek może być stosowany do 
leczenia hiperglikemii. Uważa się, że efekt hipoglikemiczny związków zawartych w 
czosnku może zostać osiągnięty na drodze dwóch mechanizmów: zwiększenia wydzie-
lania insuliny przez trzustkę oraz zwiększania insulinowrażliwości.Przedstawione po-
wyżej właściwości czosnku pokazują, że wzbogacanie nim potraw, to jednocześnie po-
prawianie zdrowia. Z całą pewnością można stwierdzić, że warto, aby przyprawa ta na 
dobre zagościła w naszych kuchniach.

Czosnek może być spożywany na surowo. Należy posiekać kilka ząbków czosnku bar-
dzo drobno , zmiażdżyć w rozgniatarce do czosnku lub na desce do krojenia , posmaro-
wać chleb pod masłem i jakąś wędliną i zjeść codziennie. Można także ten sam czosnek
kilka rozgniecionych ząbków dodać do szklanki mleka z łyżką miodu i pić codziennie .

                                                                 7.



Czosnek wydziela dość intensywny zapach, dlatego można stosować preparaty czosnkowe 
dostępne we wszystkich aptekach. 

Naturell czosnek, 
Aliofil,
Doppel Herz, 
Olimp i inne.

Moim zdaniem Minister Zdrowia powinien jak najszybciej opublikować te dane i zale-
cić ludziom czosnek w profilaktyce koronawirusa. 

Naukowcy udowodnili, że czosnek skutecznie wspomaga leczenie infekcji wiruso-
wych układu oddechowego. Wykorzystuje do tego lotne związki siarkowe i olejki ete-
ryczne. Dlatego właśnie czosnek powinien stać się stałym elementem naszego menu w 
okresie jesienno-zimowym. Nie inaczej powinno być podczas choroby lub przeziębie-
nia. Wtedy można stosować zmiażdżony czosnek z ciepłym mlekiem, który ułatwi od-
krztuszanie wydzieliny, rozgrzeje, wzmocni potliwość, co obniży gorączkę, a także 
udrażnia drogi oddechowe. 
Olejki eteryczne bogate w związki siarki stanowią naturalny antybiotyk, niszczący nie-
bezpieczne bakterie – jak gronkowiec złocisty czy paciorkowiec. Dodatkowo czosnek 
nie uszkadza naturalnej flory bakteryjnej. Regularne spożywanie czosnku zmniejsza ry-
zyko zachorowania na raka żołądka, okrężnicy i jelita grubego. 
Czosnek, dzięki dużej zawartości antyutleniaczy, zwalcza wolne rodniki i zapobiega 
powstawaniu nowych, przez co opóźnia starzenie się komórek orgnizmu. Czosnek od-
powiada za dostarczenie wielu witamin i minerałów, korzystnie działa na naczynia 
krwionośne, dzięki czemu zapobiega powstawaniu żylaków i pajączków. 

5.  

DOKŁADKA  ADRESACI  JAK WYŻEJ    Prezes Sanofi: Szczepionkę na COVID-19 
będzie można przechowywać w lodówce 
15 listopada 2020 
Szczepionka przeciwko COVID-19, którą opracowuje francuski koncern farmaceutyczny Sanofi i 
która ma trafić do dystrybucji w czerwcu 2021 roku, nie będzie musiała być przechowywana w za-
mrażarce, lecz w lodówce - powiedział w niedzielę w stacji CNews prezes Sanofi France Olivier 
BogillotW przeciwieństwie do szczepionki opracowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemiec-
ką firmę BioNTech, która jest obecnie w czołówce, jeśli chodzi o skuteczność, ale wymaga prze-
chowywania w bardzo niskiej temperaturze (-70 stopni Celsjusza), "nasza szczepionka będzie jak 
szczepionka przeciw grypie, można ją umieścić w lodówce" - powiedział Bogillot.
- Nie będziemy mieli tego problemu (dotyczącego przechowywania), to będzie korzystne dla nie-
których krajów - zauważył.

Jak przekazał, szczepionkę Sanofi, można by rozprowadzać "już w czerwcu 2021 roku". Wyniki ba-
dań fazy 2 "na kilkuset pacjentach" powinny zostać opublikowane na początku grudnia br. i na razie
nie są negatywne - poinformował prezes. Jeśli wyniki te okażą się pozytywne, Sanofi rozpocznie 
badania fazy 3 "na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów" i podejmie ryzyko "jednoczesnego urucho-
mienia produkcji". Wyniki fazy 3 powinny następnie zostać opublikowane w maju 2021 r. Labora-
torium nie wie jeszcze, czy potrzeba "jednej czy dwóch dawek", aby szczepionka była sku-
teczna.

                                                                      8.



- Celem jest dotarcie do końca 2021 r. z miliardem dawek. W 2022 r. możemy nawet zwiększyć 
produkcję, by przekroczyć tę liczbę - powiedział prezes Sanofi France. Szczepionki mają być głów-
nie produkowane we Francji, w zakładzie Vitry-sur-Seine pod Paryżem.  https://wydarzenia.inte-
ria.pl/raporty/raport-koronawirus-

Sanofi – przedsiębiorstwo farmaceutyczne z siedzibą w Paryżu, specjalizujące się w badaniach, 
rozwoju, produkcji i sprzedaży leków innowacyjnych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), pro-
duktów w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody (consumer healthcare). Główne obszary działalności
przedsiębiorstwa to diabetologia, onkologia, autoimmunologia, kardiologia, choroby rzadkie, szcze-
pionki dla ludzi. Przedsiębiorstwo posiada 80 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 41 pań-
stwach (w tym jeden na Podkarpaciu, w Rzeszowie) oraz ponad 20 ośrodków badawczo-rozwojo-
wych na całym świecie. Akcje spółki są notowane na giełdach w Paryżu i Nowym Jorku. Sanofi 
działała obecnie w ponad 100 państwach, zatrudniając ponad 110 tys. pracowników. Prezesem Za-
rządu Sanofi na świecie jest Paul Hudson. Firma Sanofi-Aventis powstała 20 sierpnia 2004 roku 
w wyniku fuzji dwóch przedsiębiorstw farmaceutycznych: francuskiego koncernu Sanofi Synthela-
bo i francusko-niemieckiego koncernu Aventis Pharma. Jej korzenie sięgają takich przedsiębiorstw 
jak Winthrop Sterling, Chinoin, Hoechst i Rhone-Poulenc. 

Sanofi to jedna z największych firm farmaceutycznych działających na polskim rynku, zatrudniają-
ca blisko 1000 osób. Firma posiada w Polsce centrum dystrybucyjne w Błoniu oraz zakład produk-
cyjny w Rzeszowie, rocznie produkujący ponad 52 miliony opakowań produktów leczniczych, der-
mokosmetyków i suplementów diety, które następnie trafiają na rynek krajowy oraz rynki zagra-
niczne. W 2015 Sanofi zajmuje drugie miejsce pod względem wartości sprzedaży (apteki, lecznic-
two otwarte) wśród firm farmaceutycznych działających w Polsce, uzyskując ponad 5% udziałów 
rynku. 

Główne obszary działalności firmy w Polsce to: leki innowacyjne, szczepionki, preparaty consumer 
healthcare CHC (leki bez recepty, suplementy diety oraz dermokosmetyki), leki stosowane w choro-
bach rzadkich. 

Paul Hudson jest biznesmenem, który był szefem 5 różnych firm. 
Obecnie jest Dyrektorem Generalnym i Dyrektorem w Sanofi oraz Prezesem Novartis Pharma 
KK.Pan Hudson zajmował wcześniej stanowisko członka-komitetu wykonawczego w Novartis AG 
i dyrektora generalnego w Novartis Pharmaceuticals Corp. (spółka zależna Novartis AG) oraz pre-
zesa AstraZeneca US & EVP-North America w AstraZeneca Plc President & Director w AstraZene-
ca KK i prezes AstraZéneca Farmacéutica Spain SA (obie spółki są spółkami zależnymi AstraZene-
ca Plc).
Paul Hudson uzyskał tytuł licencjata na Manchester Metropolitan University of. 

14.09.2020
AstraZeneca wznawia testy szczepionki na koronawirusa. Badania prowadzone na terenie Wielkiej 
Brytanii zostały wstrzymane po wykryciu potencjalnych, groźnych skutków ubocznych u jednego 
z pacjentów. 
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13.06.2020

AstraZeneca dostarczy szczepionkę na koronawirusa. Umowa podpisana
Koncern farmaceutyczny AstraZeneca dostarczy czterem europejskim krajom 400 milionów dawek 
szczepionki na koronawirusa. Dostawy mają się zacząć już pod koniec tego roku. Umowę z koncer-
nem zawarły rządy czterech państw: Francji, Niemiec, Włoch oraz Niderlandów - informuje Reu-
ters.

Na całym świecie trwają prace nad szczepionką. Szacuje się, że ponad 100 zespołów naukowych 
zajmuje się stworzeniem szczepionki lub przynajmniej szuka odpowiedzi na pytania, które mogą 
pomóc przy jej stworzeniu. Eksperci przewidują, że opracowanie bezpiecznych i skutecznych środ-
ków zapobiegania chorobie może zająć od 12 do 18 miesięcy. 

Wszystkie te  firmy i koncerny  jadą na wizerunku  naukowym i profesjonalnym czyli esk-
perckim,ale jak się  przyjrzeć  niektórym  to wychodzi  nieciekawa  przeszłość  lub działal-
ność.

Novartis AG – szwajcarskie przedsiębiorstwo, w którym w 1938 roku Albert Hofmann po raz 
pierwszy zsyntezował LSD (dwuetyloamid kwasu lizergowego) – jeden z najsilniejszych psy-
chodelików znanych ludzkości. Na tym koncern  zarabiał czyli na śmierci. 

                      A  wiadomo  na czym polega ich szczepionka  teraz  ?  

Przecież  nie publikują składu  ani zawartości  takiej  szczepionki , tylko  reklamują  ją jako  sku-
teczną. Wymagana  jest  literatura do  szczepionki   i to medyczna a nie  tylko jej  reklama.    Czy  
Pan Minister  Zdrowia oraz  Pan  Premier  Morawiecki  ma  taka  literaturę do  szczepionki  
muzułmańskiej  czy tylko same  rekomendacje  ?

                                              Czekam na  odpowiedź. 

………………………………………………………………………………….
Gdzie  jest  odpowiedź  ? Ci  sami  adresaci  rządowi   email  do nich dnia  18.11.2020  

Rząd podpisał umowę na zakup szczepionki i już pracuje nad przygotowaniem procesu masowego 
szczepienia Polaków. Pierwsze dawki nad Wisłę powinny trafić wiosną.

 https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-
Czy  Pan Minister  Zdrowia oraz  Pan  Premier  Morawiecki  ma  taka  literaturę do  szczepionki  
muzułmańskiej  czy tylko same  rekomendacje  ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W  związku z  czym domagam się  przeprowadzenia  przez  Prokuraturę  śledz-
twa   oraz postępowania wyjaśniającego  czy  Ministerstwo Zdrowia  posiada  ja-
kąś dokumentację do  szczepionki  na  Covida    wraz z  udostępnieniem  mi  tej 
dokumentacji.  

W  załączeniu  zbiór  artykułów   dotyczących  Koronawirusa  o systemu  New Word  Order.   
Plik  PDF.

                                                                               Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                         działacz  narodowy, prawnik, naukowiec  historyk
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Poprawność polityczna  jest zbrodnią przeciwko ludzkości        
                                                                                                                                                                    

….gdyż  jest  świadomym przyzwalaniem na  dokonywanie zbrodni a  także  tuszowanie
zbrodni i zamiataniem pod dywan!   Każda osoba która stosuje poprawność  polityczną  jest
takim samym zbrodniarzem  , jak inni którzy zbrodnie te  popełniają  lub je popełnili w prze-
szłości.   Klasycznym  przykładem  takiego  zakłamania  jest  określenie   konflikt  lub
problem ,albo eskalacja  problemu lub przemocy albo traktowanie obrony koniecznej  jako
atak, zamiast otwartego mówienia o terroryźmie, ludobójstwie , represjach prześladowaniach
i zbrodniach , bo jest to drastyczne i jakieś lobby się  oburzy ( wiadomo  jakie, bo tylko jedno
lobby  tak reaguje). 

           TYM SIĘ ZAJMUJE  PAN MORAWIECKI I  JEGO MINISTROWIE ?

          NEW  WORD ORDERNEW  WORD ORDER                      Nowy  porządek  świata      Nowy  porządek  świata  

      Termin Nowy porządek świata (łac.      Termin Nowy porządek świata (łac.  Novus Ordo MundiNovus Ordo Mundi, ang., ang.  New World OrderNew World Order, skrótowo:, skrótowo:
ang.ang.  NWONWO) – rzekomo w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą tajnie powstającego totalitarnego) – rzekomo w teoriach konspiracyjnych jest hipotezą tajnie powstającego totalitarnego
rządu światowego.Wspólnym tematem teorii  spiskowych (  czytaj  prawdy)  o  Nowym Porządkurządu światowego.Wspólnym tematem teorii  spiskowych (  czytaj  prawdy)  o  Nowym Porządku
Świata jest to, że skryta elita władzy o planach globalistycznych spiskuje, by ostatecznie sprawoŚwiata jest to, że skryta elita władzy o planach globalistycznych spiskuje, by ostatecznie sprawo--
wać władzę nad światem przez autorytarny rząd światowy, który zastąpi suwerenne państwa narować władzę nad światem przez autorytarny rząd światowy, który zastąpi suwerenne państwa naro--
dowe – wraz z wszechogarniającą propagandą, której ideologia przywita ustanowienie Nowego Podowe – wraz z wszechogarniającą propagandą, której ideologia przywita ustanowienie Nowego Po--
rządku Świata jako zwieńczenie postępu  ich historii. rządku Świata jako zwieńczenie postępu  ich historii. 

W związku z tym wielu wpływowych postaci historycznych i współczesnych uważanych jest zaW związku z tym wielu wpływowych postaci historycznych i współczesnych uważanych jest za
część pewnego stowarzyszenia Cabal (ang. cabal- część pewnego stowarzyszenia Cabal (ang. cabal- klikaklika, termin pochodzący z żydowskiego nurtu -, termin pochodzący z żydowskiego nurtu -
kabały) działającego za pośrednictwem wielu organizacji frontowych w celu organizowania ważkabały) działającego za pośrednictwem wielu organizacji frontowych w celu organizowania waż--
nych wydarzeń politycznych i finansowych, od wywoływania kryzysów systemowych po przepynych wydarzeń politycznych i finansowych, od wywoływania kryzysów systemowych po przepy--
chanie  kontrowersyjnych polityków,  zarówno na  poziomie  krajowym,  jak  i  międzynarodowym,chanie  kontrowersyjnych polityków,  zarówno na  poziomie  krajowym,  jak  i  międzynarodowym,
jako etapy w ciągłym spisku, mające na celu dominację nad systemem światowym. jako etapy w ciągłym spisku, mające na celu dominację nad systemem światowym.                       

   A  także  tajna  broń  tych spiskowców i inne metody ,czyli o  tak  zwanym tajnym i zamaskowa   A  także  tajna  broń  tych spiskowców i inne metody ,czyli o  tak  zwanym tajnym i zamaskowa--
nym rządzie planetarnym , na  czele   którego stali i  stoją prezydenci  USA , wielu innych  państw nym rządzie planetarnym , na  czele   którego stali i  stoją prezydenci  USA , wielu innych  państw 
oraz Izrael. New Word Order  i  Prezydent  Trump którego  gorącym zwolennikiem  był  polski  oraz Izrael. New Word Order  i  Prezydent  Trump którego  gorącym zwolennikiem  był  polski  
rząd.    NWO to nic innego tylko  zbrodnie przeciwko  ludzkości oraz  totalne  demolition w  celu  rząd.    NWO to nic innego tylko  zbrodnie przeciwko  ludzkości oraz  totalne  demolition w  celu  
panowania nad  światem i  niszczenia  ludzkości poprzez  Covida i szczepionki. panowania nad  światem i  niszczenia  ludzkości poprzez  Covida i szczepionki. 

To   system  przykryty  ideologią  humanistyczną  oraz    współpracą   w  ramach NATO , ONZ  i To   system  przykryty  ideologią  humanistyczną  oraz    współpracą   w  ramach NATO , ONZ  i 
UE a w  rzeczywistości  są to  socjotechniki i  propaganda  mydląca  ludziom oczy. Niby się kłócą zUE a w  rzeczywistości  są to  socjotechniki i  propaganda  mydląca  ludziom oczy. Niby się kłócą z
Rosją i UE ale  za  plecami  współpracują,  czyli obłuda dla  pokoju. Głównym  jednak  sprawcą  Rosją i UE ale  za  plecami  współpracują,  czyli obłuda dla  pokoju. Głównym  jednak  sprawcą  
NWO  są  Stany  Zjednoczone , ale  także  nie same…….kto za  nimi  stoi?  Na pewno wiecie. NWO  są  Stany  Zjednoczone , ale  także  nie same…….kto za  nimi  stoi?  Na pewno wiecie. 
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27 listopada  2020  .Fundacja Rockefellera i Światowe Forum Ekonomiczne wprowa-
dzają Paszport-Aplikację w 52 krajach
                  
                            Czy to także  będzie w Polsce  wdrożone  ?

Do podróży wymagany będzie globalny paszport szczepionkowy

Na całym świecie istnieje znaczny opór przeciwko obowiązkowym szczepieniom COVID-19 ale
nawet jeśli szczepionka okaże się „dobrowolna”, odmowa jej przyjęcia będzie miała poważne kon-
sekwencje dla osób cieszących się wolnością.
Od miesięcy media informują nas: Przymusowe szczepienia są nieodłączną częścią planu „zreseto-
wania” globalnego systemu gospodarczego, zmieniając na zawsze życie, jakie znamy. Teraz fak-
tycznie wprowadzane są globalne paszporty szczepionkowe i to tylko kwestia czasu, zanim status
szczepień będzie warunkiem wstępnym do podróży.
Na ile dobrowolne jest to, że musisz otrzymać szczepionkę COVID-19, jeśli kiedykolwiek zechcesz
opuścić kraj – a może nawet stan – w którym mieszkasz?CommonPass
CommonPass  to cyfrowy „paszport zdrowia” zainicjowany przez The Commons Project, Światowe
Forum Ekonomiczne i Fundację Rockefellera, która w pierwszym tygodniu lipca 2020 r. zwołała
ponad 350 liderów z sektora publicznego i prywatnego z 52 krajów w celu zaprojektowania wspól-
nej ramy „bezpiecznego ponownego otwierania granic” na całym świecie. Proponowane ramy obej-
mują:

1 Każdy naród musi opublikować swoje kryteria badań przesiewowych stanu zdrowia przed
wjazdem do kraju w standardowym formacie we wspólnych ramach 

2 Każdy kraj musi zarejestrować zaufane obiekty, które przeprowadzają testy laboratoryjne
COVID-19 pod kątem podróży zagranicznych i podają szczepionki wymienione w rejestrze
CommonPass 

3 Każdy kraj zaakceptuje status badań przesiewowych od zagranicznych gości za pośrednic-
twem aplikacji i usług opartych na strukturze CommonPass 

4 Identyfikację pacjenta należy przeprowadzić w czasie pobierania próbki i / lub szczepienia
zgodnie z międzynarodowym standardem 

5 Ramy CommonPass zostaną zintegrowane z procesami rezerwacji lotów i hoteli oraz od-
praw 

Ostatecznie platforma CommonPass zostanie zintegrowana z już istniejącymi aplikacjami do ochro-
ny zdrowia, takimi jak Apple Health i CommonHealth. Jeśli chcesz podróżować, Twoja osobista
karta zdrowia zostanie oceniona i porównana z wymogami wjazdu do kraju, a jeśli ich nie spełnisz,
zostaniesz skierowany do zatwierdzonego miejsca przeprowadzania testów i szczepień.
Zrzut ekranu z filmu ilustruje ogólną koncepcję tego, jak to wszystko będzie działać. Gdy otrzy-
masz wynik testu lub szczepionkę, dane te zostaną przesłane do aplikacji na Twoim telefonie ko-
mórkowym. Aplikacja generuje kod kreskowy, który jest następnie skanowany na lotnisku, przy za-
meldowaniu w hotelu oraz wszędzie tam, gdzie weryfikacja statusu szczepionki jest konieczna.

To, że Fundacja Rockefellera jest jednym z trzech założycieli CommonPass, nie powinno nikogo
dziwić, biorąc pod uwagę, że położyli pod tym fundamenty w swoim dokumencie z 21 kwietnia

2020 r. 2  „Krajowy plan działania w zakresie testowania COVID-19 – strategiczne kroki w celu
ponownego otwarcia naszych miejsc pracy i nasze społeczności ”.
Ta biała księga określiła ramy strategiczne, które wyraźnie mają stać się częścią struktury stałego
nadzoru i kontroli społecznej, która poważnie ogranicza wolność osobistą i wolność wyboru.

                                                                              13.



Dokument ostrzega również, że wymagana będzie eliminacja prywatności, stwierdzając, że „niektó-
re obawy dotyczące prywatności muszą zostać odłożone na bok w przypadku czynnika zakaźnego
jak COVID-19…” System śledzenia zaproponowany przez Fundację Rockefellera wymaga również
dostępu do innych danych medycznych, które informuje nas, że system będzie miał wiele innych
zastosowań poza śledzeniem przypadków COVID-19.

Rozpoczyna się śledzenie na całym świecie

Ten cyfrowy system odpraw jest obecnie testowany przez United Airlines 3  podczas lotów między
Londynem  a  Newark  oraz  Cathay  Pacific  podczas  lotów  między  Hongkongiem  a  Singapu-

rem. 4  Według Tott News, 15 listopada 2020 r .: 5

„Wolontariusze lądujący na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty lotem numer 15 linii Uni-
ted Airlines z Londynu Heathrow wykorzystali kartę zdrowia CommonPass na swoim telefonie ko-
mórkowym, aby udokumentować swój status COVID-19 i podzielić się nim z personelem linii lot-
niczych po zejściu na ląd.
Urzędnicy z US Customs and Border Protection oraz Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) obserwowali  demonstrację CommonPass w Newark… Proces transatlantycki był następ-
stwem udanego procesu CommonPass podczas lotu Cathay Pacific z Hongkongu do Singapuru 6
października.
Paul Meyer, dyrektor generalny The Commons Project, mówi, że przewiduje się, że po wstępnych
próbach CommonPass zostanie wdrożony na innych trasach, w tym na trasach międzynarodowych
do i z Australii…
Widzimy teraz początkowe fazy ogólnoświatowego systemu śledzenia, który będzie powiązany ze
stanem zdrowia każdej osoby… To zawsze było na porządku dziennym, śledzenie przesyłki; ziden-
tyfikować oszustwo”.

CommonPass to trybik w wielkim kole resetowania
Jak wyjaśniono w „ Co musisz wiedzieć o„ wielkim resecie ” ”, obecna pandemia jest wykorzysty-
wana jako uzasadnienie, dlaczego musimy zresetować globalną gospodarkę i odejść od kapitalizmu
i wolnej przedsiębiorczości do nowego systemu technokracji.
Zwróćcie uwagę, że słowo „technokracja” nigdy nie jest używane przez prawdziwych technokra-
tów. Zamiast tego mówią o Wielkim Zresetowaniu i czwartej rewolucji przemysłowej, której funda-
menty sprowadzają się do transhumanizmu. W przeszłości plan ten nazywano „nowym porządkiem
świata” – NWO lub „jednym porządkiem świata”. Wszystkie te terminy odnoszą się jednak do pro-
gramu, który ma ten sam ostateczny cel.

Dowód, że pandemia została zaplanowana i miała określony cel

 W 2015 r. Richard A. Rothschild opatentował „System i metodę testowania COVID-19” 
(US20200279585A1) z holenderską organizacją rządową.  

• W 2015 roku – cztery lata przed zaistnieniem choroby – opracowano metodę testowania 
COVID-19. 

• W 2017 i 2018 roku – dwa lata przed COVID-19 – na całym świecie rozprowadzono setki 
milionów zestawów testowych na COVID-19.  

• Bank Światowy pokazuje, że COVID-19 to projekt, który ma trwać do … końca marca 2025
roku!  

• Według Fundacji Rockefellera globalna pandemia musi skutkować zwiększoną kontrolą, w 
której ludzie chętnie rezygnują ze swojej wolności, aby znów poczuć się bezpiecznie. ” 

źródło: https://graviolateam.blogspot.com/2020/10/proof-that-pandemic-was-planned-with.html

Wysłane do  Ministra Zdrowia  oraz do Mateusza  Morawieckiego  Prezesa  Rady  Ministrów,
Premiera  RP.                                                  14.



                              
Być  może, że  nie byłoby  powyższego zawiadomienia,  gdyby tak zwani działacze   wzięli się za  
temat, ale  niestety,  także nie  udzieli  odpowiedzi na  emaile.
                                                                 
 16 i 17 listopada  2020  zostały wysłane emaile do  narodowców w  Sejmie  do tak
  zwanego Ruchu  Narodowego i  Konfederacji( Braun, Winnicki,  Bosak  i inni) żeby  się  
jakoś   zajęli  tematem. Niestety,  demonstrować i wykrzykiwać  jest  łatwo ,
 oraz  odgrywać  polityka, ale coś  realnie zrobić  jest  już  gorzej,  bo  nie udzielili 
 nawet  odpowiedzi. 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: WAŻNA WIADOMOŚĆ KORONAWIRUS NEW WORD ORDER
Data: 2020-11-17 10:11
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: konfederacja@kluby.sejm.pl; biuro.prasowe@konfederacja.net; 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: WAŻNA WIADOMOŚĆ KORONAWIRUS NEW WORD ORDER
Data: 2020-11-16 16:57
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: narodowcy.redakcja@gmail.com; biuro@ruchnarodowy.net 

Czosnek na Covida 

15 i 16 listopada 2020 zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia oraz do Kancelarii 
Prezesa Rady ministrów ostrzegawcze emaile aby nie wprowadzać w Polsce  muzułmańskiej szcze-
pionki zalecanej przez UE ( patrz  Koronawirus NWO) wraz z  danymi o zdrowotnym działaniu 
czosnku, który jest być stosowany w profilaktyce a nawet leczeniu .  Rząd RP zamierzał zaszczepić 
całą Polskę szczepionką  muzułmańską ( za którą stoją koncerny USA i Niemiec ) tylko na podsta-
wie  rekomendacji UE bez dokumentacji medycznej o tym preparacie, jak się tylko  ukazała infor-
macja o tej szczepionce natychmiast uznanej przez UE. Zostało to  ogłoszone po cichu tylko w In-
ternecie w niedzielę 15 listopada , media tego nie podały.  Na całym świecie trwają prace nad szcze-
pionką. Szacuje się, że ponad 100  zespołów naukowych zajmuje się stworzeniem szczepionki 
lub przynajmniej  szuka odpowiedzi na pytania, które mogą pomóc przy jej stworzeniu. Eksperci 
przewidują, że opracowanie bezpiecznych i skutecznych środków zapobiegania  chorobie może za-
jąć od 12 do 18 miesięcy. Wszystkie te firmy i koncerny jadą na wizerunku naukowym i profesjo-
nalnym czyli eksperckim,ale jak się przyjrzeć   niektórym ,to wychodzi nieciekawa przeszłość lub 
działalność.

W załączeniu  emaile do  MZ oraz  Morawieckiego  plik Czosnek na  Covida   oraz  plik  Korona-
wirus  NWO.Może  coś z  tym zrobicie  ? Jesteście posłami  i macie  strony internetowe,  można te 
pliki  zawiesić na  waszych  stronach.

…………………….
Nie  słychać  było, aby  kierowali  jakieś  pytania  do  ministra  zdrowia  czy  Prezesa  Rady Mini-
strów o dokumentację  naukową  do  szczepionki.
Ale  gardłować   potrafią i  to  głośno, tylko nie  wtedy,gdy  potrzeba. 
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Ekspertami  zatykają  gęby  !  8  grudnia 2020 – wszystko polega na  ich ekspertach!   Nikt 
inny nie może się  nawet wypowiedzieć! 
                 Tak wygląda  marketing polityczny czyli  New Word Order  ! 

Szczepionki będą finansowane z budżetu państwa, a szacowany koszt ich zakupu wynosi około 2,4 
mld zł - podano w projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 
Projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 został opublikowany we wtorek. 
Zgodnie z jego założeniami dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać dorośli i dzie-
ci w wieku od 12 lat.   Do 12 grudnia każdy może zgłosić uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia 
rząd planuje przyjąć gotową strategię. 

Dokument składa się z dziewięciu rozdziałów, opisujących m.in. skuteczność i bezpieczeństwo 
szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organi-
zację punktów szczepień, a także kolejność szczepień.

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-narodowy-program-
szczepien-przeciw-covid-19-koszt-zakupu-szc,nId,4903044

Wprowadzanie szczepionki do obiegu – jak to wygląda krok po kroku

Zatwierdzenie szczepionki na COVID-19 odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej.

Szczepionka przeszła już m.in. szczegółowe badania laboratoryjne. Na obecnym etapie specjaliści 
z 27 krajów UE dokonują oceny dokumentacji. Następnie do 29 grudnia na posiedzeniu Europej-
skiej Agencji Leków planowane jest głosowanie ekspertów z krajów członkowskich. Wspomniany 
proces zakończy się wydaną kilka dni później decyzją Komisji Europejskiej.

Oznacza to- jeszcze  decyzji nie ma  ale  już to oznacza  -  że proces rejestracji powszechnych 
szczepień rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2021 r.

Założenia projektu narodowej strategii szczepień zaprezentowali minister-członek Rady Ministrów 
Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. 
Norbert Maliszewski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. An-
drzej Horban.

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19-konsultacje

Przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu właściwe organy sprawdzają zgodność da-
nych zawartychW przedstawionej dokumentacji z dobrą praktyką wytwarzania (Good Manufactu-
ring Practice – GMP), dobrą praktyką  laboratoryjną (Good Laboratory Practice – GLP) i dobrą 
praktyką badań klinicznych (Good Clinical Practice – GCP).

Firmy farmaceutyczne ubiegające się o rejestrację szczepionki w UE muszą zagwarantować, że ba-
dania kliniczne spełniają surowe wymagania UE, bez względu na to gdzie były prowadzone.

Zaangażowanie zespołów ekspertów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zapewnia najwyż-
szy poziom merytoryczny ocen, zgodny z obecnym stanem wiedzy naukowej oraz aktualnymi wy-
maganiami rejestracyjnymi. Umożliwia też niezależne, bezstronne i krytyczne oszacowanie stosun-
ku korzyści do ryzyka danego produktu leczniczego. Prowadzona jest też intensywna współpraca z 
agencjami narodowymi, której celem jest jak najszybsze zapewnienie pacjentom bezpiecznych i 
skutecznych szczepionek.                                       16.



Eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych pracujący na rzecz komitetów naukowych oraz grup roboczych EMA, biorą czynny udział
w opiniowaniu dokumentacji produktów leczniczych,   badanych w kierunku stosowania ich w pro-
filaktyce i leczeniu COVID-19. Polscy eksperci EMA uczestniczą też w posiedzeniach specjalnej 
grupy EMA dedykowanej COVID-19 - EMA Pandemic Task Force (ETF).

Producenci szczepionek projektowali je tak, aby jak najszersza grupa osób mogła być zaszczepiona.
Szczegółowe informacje o ograniczeniach będą przedstawione w ulotce informacyjnej po dopusz-
czeniu do obrotu. Eksperci zakładają,że również ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić.

Wyprodukowano 8  grudzień 2020 po  emailach na które nie  udzielono  odpowiedzi.

Narodowy program  szczepień. Autor  nieznany-  dane  z  pliku ze  strony MZ.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19-konsultacje

Tak wygląda  marketing polityczny czyli  New Word Order  !

 Założenia projektu narodowej strategii szczepień zaprezentowali minister-członek Rady Ministrów 
Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Centrum Analiz Strategicznych dr 
hab. Norbert Maliszewski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 
prof. Andrzej Horban. 

Michał Paweł Dworczyk  bardzo  dobrze  zna się na  medycynie   (ur. 22 lipca 1975 w Warsza-
wie) – polski polityk, z wykształcenia historyk, instruktor harcerski, samorządowiec. Poseł na Sejm 
VII, VIII i IX kadencji (od 2015), w 2017 sekretarz stanu w MON, od 2017 szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, od 2019 minister-członek Rady Ministrów. 

Norbert Ernest Maliszewski bardzo  dobrze  zna się na  medycynie (ur. 14 czerwca 1976) – pol-
ski psycholog społeczny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
doktor habilitowany, specjalista ds. marketingu politycznego, publicysta, wykładowca, komen-
tator polityczny. Od 2019 szef Centrum Analiz Strategicznych. 

Adam Wojciech Niedzielsk i bardzo  dobrze  zna się na  medycynie  (ur. 19 listopada 1973w 
Warszawie – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy i menedżer specjali-
zujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. 

Andrzej Jerzy Horban (ur. 10 listopada 1951 w Warszawie) – polski lekarz, prof. dr hab. med., 
profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik Kliniki Chorób Zakaź-
nych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordyna-
tor oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

                                                          Czy to jego produkcja  ? 

Jak  się  jest  z  piekła rodem,  to w piekło się nie wierzy, że  czeka po śmierci,  bo  w  piekle  się  
działa  i  istnieje. Ale  koniec  na was  przyjdzie.

Dodatkowi odbiorcy 
bprm@kprm.gov.pl;sekretariatwprm@kprm.gov.pl;bip@kprm.gov.pl;kontakt@kprm.gov.pl 

                                                                      17.      

https://www.gov.pl/web/koronawirus/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19-konsultacje


A  jednak  miałam  i mam  rację  !

 05.12.2020 12:24 64 komentarze 

Największe oszustwo w historii medycyny- szczepienia

Poseł Wilk w interpelacji poselskiej zapytał ministra zdrowia czy ministerstwo posiada jakieś bada-
nia potwierdzające skuteczność szczepień. W odpowiedzi uzyskał informację, że ministerstwo 
nie posiada takich badań. Po roku 1989, który zapoczątkował w Polsce erę tak zwanej „demokra-
cji”, ukazało się na krajowym rynku wydawniczym kilkanaście książek (z reguły tłumaczonych z 
innych języków) demaskujących największe kłamstwo w historii medycyny: szczepienia. Aktualnie
dostępne są cztery książki o tej tematyce, dwóch autorów polskich (dr nauk medycznych Jerzy Jaś-
kowski. „Szczepienia- trzysta lat oszustw” oraz dr nauk medycznych Aleksander Kotek „Bezlitosna
immunizacja”) oraz dwa tłumaczenia z języka angielskiego (Mery Holland „Epidemia szczepień” 
oraz Lan Sinclair „Szczepienia- niebezpieczne, ukrywane fakty”).

 
Lektura każdej z tych książek przeraża!
 
Autorzy opierając na ogromnej ilości badań naukowych i opinii tysięcy lekarzy i naukowców na ca-
łym świecie dowodzą, że szczepienia nie mają żadnego uzasadnienia medycznego, są gigantycznym
oszustwem którego cel jest tylko i wyłącznie handlowy: sprzedawać ogromne ilości szczepionek, 
pomimo tego, że są one truciznami niszczącymi zdrowie i życie dzieci, uszkadzając im na całe ży-
cie układ odpornościowy!!
 Ogromne pieniądze jakie kryją się za szczepieniami, pozwoliły firmom farmaceutycznym skorum-
pować polityków, media i środowiska lekarzy, którzy wspólnie jako zorganizowana grupa przestęp-
cza, wymusza (bądź poprzez przymus szczepień -jak w Polsce, bądź poprzez nachalną propagandę- 
jak w państwach gdzie przymusu szczepień nie ma) na nieświadomych rodzicach szczepienia swo-
ich dzieci, co w praktyce oznacza obniżenie ich odporności immunologicznej na całe życie, trwałe 
okaleczenie bądź nawet śmierć.
 
Zasadniczym celem jaki przyświeca firmom produkującym szczepionki jest uszkodzenie poprzez 
ich stosowanie układu odpornościowego szczepionych dzieci, co czyni je podatnymi na wszelkie 
choroby. Te zaś trzeba „leczyć” różnymi innymi preparatami które owe koncerny produkują!
Tym sposobem mafia szczepionkowa generuje stały popyt na produkowane „leki” zgodnie ze sche-
matem:Szczepienia- uszkodzenie układu odpornościowego i inne powikłania poszczepienne- lecze-
nie powikłań poszczepiennych i chorób wynikłych z uszkodzenia odporności immunologicznej- 
nowe szczepienia- itd., itd.
Zwolennicy szczepień często argumentują, ze sami byli szczepieni w dzieciństwie i nic złego ich w 
życiu nie spotkało. Profesor Maria Dorota Majewska (która jako jedna z wielu naukowców obnaża 
kłamstwo szczepionkowe) twierdzi, że dopiero po dogłębnej analizie skutków szczepień w ramach 
swojej działalności naukowej zrozumiał własne problemy zdrowotne i problemy zdrowotne swoich 
dzieci, jako oczywisty skutek powikłań poszczepiennych! Wywiad z profesor Majewską tutaj: 
https://dziecisawazne.pl/masowe-szczepienia-nie-sa-potrzebne-rozmowa-z-prof-maria-dorota-
majewska/).
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Problem polega na tym, że negatywne skutki szczepień w dzieciństwie i młodości mogą ujawniać 
się w ciągu całego życia. Nikt nie kojarzy, że na przykład jakaś choroba nowotworowa która rozwi-
nęła się w wieku dojrzałym jest skutkiem szczepień sprzed kilkudziesięciu lat!
Dobrym tego przykładem są szczepienia na świńska grypę w Szwecji w roku 2009. Skutkiem 
szczepień były masowe zachorowania dzieci na narkolepsję (niekontrolowane zasypianie w ciągu 
dnia). Choć od momentu szczepień minęło już 11 lat ludzie nadal zapadają na narkolepsję, choć w 
grupie osób nie zaszczepionych takie przypadki nie zdarzają się!
Jeśli więc szczepienia nie mają żadnego wpływu na zwalczanie chorób zakaźnych, to jak wyjaśnić 
zniknięcie tych chorób?
Wyjaśnienie tutaj: http://pospoliteruszenie.org/Szczepini-%20klamstwo%20stulecia.html
 
Osoby zainteresowane tematem odsyłam do podanych na wstępie książek, przytoczę z nich tylko 
najbardziej przekonywujące fakty pokazujące medyczny bezsens szczepień.

1 Ponad 70% lekarzy w państwach zachodniej Europy nie szczepi swoich dzieci.
2 W czasie świńskiej grypy w Szwecji w 2009 roku, tylko 2% pracowników służby zdrowia 

zaszczepiło się, w tym 0,5% lekarzy.
3 Bill Gates (największy na świecie orędownik szczepienia nie swoich dzieci), swojej trój-

ki dzieci nie zaszczepił żadną szczepionką!
4 Na całym świecie nie powstała żadna praca naukowa potwierdzająca zasadność i skutecz-

ność szczepień. Robert F. Kennedy Jr założyciel fundacji badającej wpływ szczepionek na 
zdrowie ludzi, wyznaczył nagrodę w wysokości 0,5 mln. dolarów dla osoby bądź instytucji 
która wskaże badania (swoje lub cudze) potwierdzające skuteczność szczepień. Minęło 5 lat 
i nikt się po odbiór nagrody nie zgłosił!
Poseł Wilk w interpelacji poselskiej zapytał ministra zdrowia czy ministerstwo posiada 
jakieś badania potwierdzające skuteczność szczepień. W odpowiedzi uzyskał informa-
cję, że ministerstwo nie posiada takich badań.

5 Skoro choroby zakaźne które kiedyś stanowiły poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
obecnie nie występują, a nawet jeśli wystąpią to są łatwo wyleczalne, to jaki sens mają 
szczepienia, niosące ze sobą poważne ryzyko powikłań?
 
Na koniec zacytuję fragment książki doktora Jaśkowskiego:
„..Czym się różnimy od naszych przodków sprzed 200-300 laty? Oni w majestacie nauki 
wcierali łajno (gnój) w rany twierdząc, że to naukowo opracowana metoda. My wstrzykuje-
my rtęć, aluminium, znane nam neurotoksyny, polisorbat 80 – znany środek powodujący 
bezpłodność, formaldehyd- znany środek rakotwórczy także twierdząc, że to naukowo opra-
cowane metody. Co mają wspólnego obie metody? Przyczyniają się skutecznie do utraty 
zdrowia dzieci a nawet ich śmierci....” 

6 Artykuł dedykuję tym nieświadomym, ogłupionym przez media i lekarzy Polakom, którzy w
dobrej wierze okaleczają swoje dzieci szczepionkami, zaś za chwilę pobiegną zaszczepić się
sami na „kowida”, w naiwnej nadziei, że tym razem szczepionka okaże się czymś innym niż

zawsze  czyli łajnem (gnojem) wcieranym w rany!  

https://anthony.neon24.pl/post/159185,najwieksze-oszustwo-w-historii-medycyny-szczepieni    

     I zaraz  potem  wyprodukowali  marketingowy dokument  oraz  po emailach. 
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Onet 9 grudnia  2020  emaile i  zawiadomienie nie podziałały ! 

Minister zdrowia: zaszczepić musi się co najmniej 15 mln Polaków, abyśmy mogli zacząć funkcjo-
nować w normalnych warunkach 
Populacyjna odporność to 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych. Oznacza to, że musimy w Polsce 
wyszczepić 15 mln osób - w ciągu roku. (...) Wtedy będziemy mogli zacząć funkcjonować w nor-
malnych warunkach i potraktować koronawirusa jak grypę, która po prostu jest, ale nie powoduje 
chaosu w naszym życiu - mówił w programie "Gość Radia Zet" minister Adam Niedzielski. 

Minister zdrowia odniósł się do kontrowersyjnego listu kilkudziesięciu lekarzy i naukowców, któ-
rzy kilka dni temu ostrzegali przed szczepieniami na COVID-19. Ich zdaniem zmiany genetyczne 
wywołane przez szczepionki przeciw koronawirusowi mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. List 
skierowano do rządu RP i prezydenta Polski. Stanowisko naukowców skrytykował m.in. specjalista 
chorób zakaźnych prof. Robert Flisiak, oceniając, że jest to zachowanie nieodpowiedzialne. Teraz 
list komentuje Niedzielski.- To absurdalne - mówi minister. - Na ten list natychmiast zareagowały 
inne środowiska naukowe. (...) Podpisała się zresztą pod tym listem grupa osób, które znane już są z
podważania aksjomatów nowoczesnej medycyny. (...) 

Zwróćmy uwagę, że szczepionka na COVID-19, powstaje teraz, ale same badania nad szczepie-
niem przeciwko koronawirusowi trwają od 10-15 lat. Także to nie tak, że nagle w dziewięć mie-
sięcy ktoś wpadł na pomysł, co robić. Ta technologia ma już ponad dekadę - zaznaczył minister. 
Skąd on to wie?Z jakich  źródeł ?
 KŁAMIE!

 W 2015 r. Richard A. Rothschild opatentował „System i metodę testowania COVID-19” 
(US20200279585A1) z holenderską organizacją rządową.  

• W 2015 roku – cztery lata przed zaistnieniem choroby – opracowano metodę testowania 
COVID-19. 

26.10.2020  Źródło: Puls Medycyny

Próby opracowania szczepionek przeciw HIV czy HCV trwają od dekad i wciąż nie zakończyły się 
sukcesem. Jednak gdyby nie lata badań m.in. nad tamtymi wirusami, prace nad terapiami przeciw 
SARS-CoV-2 nie toczyłyby się tak szybko - powiedziała prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, 
wirusolog.Choć od wybuchu epidemii COVID-19 minęło kilka miesięcy, to w różnych ośrodkach 
na świecie trwają już zaawansowane badania kliniczne nad szczepionką przeciw koronawirusowi 
SARS-CoV-2. Tymczasem próby opracowania szczepionek przeciw HIV czy HCV trwają od dekad 
i wciąż nie zakończyły się sukcesem. 

ZAMIAST  SZCZEPIONEK 
9 grudnia 2020 
Badania finansowane z funduszy unijnych. Są wyniki za pierwszy miesiąc 
U prawie 19 proc. osób przebadanych w pierwszym miesiącu zachodniopomorskiego progra-
mu badań wykryto przeciwciała w kierunku koronawirusa - poinformowała rzeczniczka szcze-
cińskiego szpitala wojewódzkiego. Aktywne zakażenie SARS-CoV-2 wykryto u ponad 7 proc. 
osób. Na realizację programu badań przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł z funduszy unijnych
Rozpoczęty 5 listopada program badań ma określić m.in. odporność mieszkańców Pomorza Za-
chodniego na koronawirusa i sprawdzić, ile osób przeszło zakażenie bezobjawowo. 
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W pierwszym miesiącu programu - do 30 listopada - wykonano 12,440 tys. badań serologicznych, 
czyli jedną czwartą dostępnych testów w programie - poinformowała we wtorek rzeczniczka szpita-
la wojewódzkiego w Szczecinie Natalia Cistowska. Dane pochodzą z wszystkich pięciu placówek 
prowadzących badania w Szczecinie, Koszalinie i w Gryficach. Cistowska dodała, że przeciwciała 
SARS-CoV-2 wykryto u 18,7 proc. przebadanych osób, z czego u 15,2 proc. wykryto przeciwciała 
IgG (tzw. późne), związane z odpornością na koronawirusa.U 7,3 proc. osób w drugim etapie badań
(przeprowadzanym tylko u osób z przeciwciałami) wykryto aktywne zakażenie SARS-CoV-2.Do 
badań zarejestrowane zostało blisko 24 tys. osób, co oznacza, że pozostało jeszcze ponad 26 tys. 
wolnych miejsc.

15 mln zł z funduszy unijnych 

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku 
kobiety od 18 do 59 lat i mężczyźni od 18 do 64 lat.Zgodnie z założeniami programu przeprowa-
dzonych ma zostać 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w razie wyniku pozytywnego 
kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serolo-
gicznej i molekularnej ma pozwolić z jednej strony określić, jaki procent populacji przebył zakaże-
nie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej, a z drugiej - zidentyfikować osoby aktywnie 
zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Informacje o programie, a także szczegóły o przeprowadzaniu badań w poszczególnych placówkach
i zasady rejestracji są na stronie covid.wzp.pl. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczonych zosta-
nie ponad 15 mln zł z funduszy unijnych.

 https://funduszeeuropejskie.interia.pl/news-badania-finansowane-z-funduszy-unijnych

9 grudnia 2020 Interia  Osoby, które posiadają historię  reakcji alergicznych, nie powinny przyj-
mować szczepionki Pfizer/BioNTech na chorobę COVID-19. Zalecenie wydały organy regulacyjne 
w Wielkiej Brytanii. Decyzję podjęto po tym, jak we wtorek u dwóch pracowników publicznej służ-
by zdrowia wystąpiły reakcje alergiczne - informuje BBC. 

10 grudnia 2020  interia
Szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez koncern Pfizer oraz firmę BioNTech jest 
bezpieczna i skuteczna w 95 proc. - potwierdza amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków 
(FDA). Nie ma zatem przeszkód, by ją zatwierdzić do "ratunkowego użycia".
W dokumencie FDA zwraca się uwagę, że po podaniu szczepionki najczęstszymi działaniami 
niepożądanymi są: ból, zaczerwienienie oraz opuchnięcie w miejscu ukłucia. Mogą wystąpić 
też takie dolegliwości jak: zmęczenie, ból głowy oraz ból mięśni. 

9 grudnia 2020  Mordować  w majestacie  prawa 
Pfizer otrzymał ochronę prawną przed pozwami sądowymi.Producent szczepionki, którą dopusz-
czono w tym tygodniu do podania na terenie Wielkiej Brytanii, otrzymał od brytyjskiego rządu 
ochronę prawna przed ewentualnymi pozwami sądowymi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) nie będzie można zaskarżyć Pfeizera, by na dro-
dze prawnej uzyskać odszkodowanie lub rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu powstały na sku-
tek podania szczepionki. O podobną ochronę wystąpić mogą inni producenci szczepionek przeciw-
ko Covid-19.
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Pfizer dzięki ochronie prawnej stał „nietykalny”. Producent szczepionki, która ma zostać podana 
pierwszym osobom już w przyszłym tygodniu, nie będzie mógł być pozwany do sądu nawet jeśli 
wystąpią niepożądanych odczyny poszczepienne. Informacje o udzieleniu ochrony potwierdził bry-
tyjski departament zdrowia – The Department of Health and Social Care.Ministrowie zmienili rów-
nież w ostatnich tygodniach prawo, by zapewnić innym firmom takim jak Pfizer nowe środki 
ochrony, dając im immunitet przed pozywaniem ich przez pacjentów w przypadku jakichkolwiek 
komplikacji. Chronieni będą również pracownicy NHS biorący udział w programie szczepień.

8 grudnia 2020   Prof M Majewska: Szczepienna ofensywa covidowa

Obecna globalna histeria pandemiczna w żaden sposób nie przystaje do faktów medycznych i na-
ukowych, ani do realnego zagrożenia dla narodów i ludzkości ze strony covida-19.  Koronawi-
rus jest realny, lecz jak pokazują uczciwe statystyki, jest niegroźny dla większości ludzi – nie jest 
bardziej niebezpieczny niż sezonowy wirus grypy.  Jednak żadna grypa nigdy nie spowodowała tak 
masowej, absurdalnej i zakłamanej reakcji rządów oraz globalnych instytucji.  Wiadomo, że noto-
rycznie fałszowane i wielokrotnie zawyżane są liczby covidowych zarażeń i zgonów, do których za-
licza się zgony z różnych przyczyn, natomiast ze względów politycznych chorym często odmawia 
się należytej opieki medycznej i skutecznego leczenia.

Po blisko roku nieustannego straszenia nas przez polityków i media fałszywą pandemią, połączone-
go z niszczeniem gospodarki, kultury, rodzin i edukacji, oraz masowym zamykaniem ludzi w domo-
wych więzieniach, nadchodzi kulminacyjna faza covidowej manipulacji. Po psychologicznym przy-
gotowaniu społecznego gruntu, ludzie zarządzający tą operacją przystępują do zmasowanej ofensy-
wy szczepiennej.   Dlatego w tym samym czasie na rynku pojawia się co najmniej kilka covido-
wych szczepionek – nie zbadanych rzetelnie pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.  Mamy 
tylko propagandowe  zapewnienia ze strony producentów szczepionek, że są skuteczne i bezpiecz-
ne. Nic dalszego od prawdy, choć trzeba przyznać, że owi producenci oraz ich sponsorzy – Bill Ga-
tes czy amerykański dr A. Fauci – czasami zdradzają, że covidowe szczepienia nie zatrzymają pan-
demii.  Możliwe, że wręcz zwiększą  zachorowalność na covid i inne choroby wirusowe, tak jak 
szczepienia grypowe potęgują ryzyko zachorowania na covid.

Szczepionki te były opracowane i testowane zaledwie w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy nowe 
szczepionki powinny być badane przez wiele lat. Co o nich wiadomo?  Większość jest spreparowa-
na na bazie wirusowego mRNA.  To eksperymentalna metoda, nigdy wcześniej nie używana do 
produkcji szczepionek ochronnych i jako taka wymaga szczególnie dokładnych wieloletnich ba-
dań.  Szczepienny wirusowy mRNA jest zawarty w specjalnej otoczce tłuszczowej w postaci nano-
cząstek, które umożliwią wprowadzenie wirusowego materiału genetycznego do komórek osoby za-
szczepionej.  Otoczka ta zawiera skwalen – związek zawarty we wszystkich komórkach zwierząt, 
który pośredniczy w produkcji niezbędnych dla życia sterydów.

Zawarty w szczepionkach skwalen powoduje wytwarzanie autoprzeciwciał, które atakują własne 
komórki organizmu.  Dotychczasowe doświadczenia ze skwalenem w szczepionkach są tragiczne – 
wiadomo, że powoduje gamę ciężkich chorób autoimmunologicznych i zgony.  Był odpowiedzialny
m.in. za śmiertelną chorobę wojny zatokowej (gulf war syndrome) u amerykańskich żołnierzy, jak 
również za narkolepsję i inne uszkodzenia neurologiczne u osób, które otrzymały szczepionkę 
świńskiej grypy H1N1 w latach 2009-2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23557271/.
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Dodatkowym zagrożeniem ze strony szczepionek na bazie RNA jest to, że zmienią one genom osób
zaszczepionych z nieznanymi dalekosiężnymi, prawie na pewno groźnymi skutkami.  Szczepion-
ki covidowe mogą też zawierać inne ukryte niebezpieczne składniki (np. nanocząstki metali), uży-
wane do znakowania lub programowania ludzi.  Czy są to tylko teorie spiskowe, czy realny spisek 
przeciw naszemu zdrowi i wolności? Na razie nie wiadomo, i lepiej nie dowiadywać się na własnej 
skórze.

Pośpiesznie wprowadzane szczepienia covidowe należy uznać za mengelowski eksperyment me-
dyczny na globalną skalę, którego potencjalne tragiczne skutki są już dziś do przewidzenia.  Dlate-
go rządy zapewniły prawny immunitet producentom tych szczepionek – tzn. nie poniosą żadnej od-
powiedzialności, nawet jeśli wybiją nimi połowę ludzkości.  Ponieważ znaczny odsetek ludzi (w 
Polsce czy USA prawdopodobnie ok. 80%) ma tego świadomość i zdecydowanie odmawia przyję-
cia tych szczepień, skorumpowani lub ignoranccy politycy, którzy realizują plany covidowych oli-
garchów, wymyślają przeróżne sposoby, by nakłonić ludzi do szczepień.  W Polsce władza ogłosiła,
że będą bezpłatne, tzn. będą zakupione za miliardy publicznych pieniędzy przeznaczonych na inne 
ważne cele.  W USA politycy posunęli się jeszcze dalej i chcą płacić ludziom po 1000-1500 dola-
rów za zgodę na szczepienie – oczywiście również z kieszeni podatników.  Wiadomo, że tylko oso-
by wyjątkowo naiwne lub skrajnie biedne skuszą się tą łapówką. W niektórych krajach rządy ogło-
siły przymus szczepień pod lufami wojskowo-policyjnych karabinów, wzbudzając coraz powszech-
niejsze społeczne bunty.

Powyższe metody przymuszania do przyjęcia szkodliwych szczepień oszustwami, przekupstwem, 
zastraszaniem i państwowym terrorem świadczą o wielkiej desperacji skorumpowanych polityków i
karteli wielkiej farmacji. Dowodzą, że ich celem nie jest zwalczenie fałszywej pandemii, lecz depo-
pulacja oraz zniszczenie naszej gospodarki i cywilizacji.

Warto posłuchać (przeczytać) cenzurowanego wywiadu ze znanym niemieckim wirusologiem nt. 
zagrożeń ze strony covidowych szczepień.  https://rumble.com/vbk6gh-warning-renowned-virolo-
gist-sucharit-bhakdi-warns-against-gene-altering-cor.html

Wysyłane  także do  : 
Data: 2020-12-10   twoje@tvp.info;wiadomosci@tvp.pl

Realizowali politykę  rządu.   11.12.2020  Powiecie  o tym, czy  będziecie  okłamywać ludzi  ? 

11.12.2020  do  
bprm@kprm.gov.pl;sekretariatwprm@kprm.gov.pl;bip@kprm.gov.pl;kontakt@kprm.gov.pl 

11  grudnia 2020.  EMAILE  JAKOŚ PODZIAŁAŁY  ??  

WHO: Zbadanie skutków ubocznych szczepionek leży w gestii państw 
Jak przekazała rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris, zbadanie potencjal-
nych skutków ubocznych szczepionek przeciwko COVID-19 leży w gestii władz państwowych. - 
Część szczepionek może być nieodpowiednia dla pewnych grup - dodała. 
Harris odpowiedziała w ten sposób podczas konferencji prasowej na pytanie o ostrzeżenie wydane 
przez brytyjski urząd MHRA, by dopuszczonej niedawno na Wyspach szczepionki firm Pfizer nie 
stosować u osób, które w przeszłości doświadczały reakcji anafilaktycznej na leki lub żywność. Był
to skutek wystąpienia reakcji u dwóch osób, które otrzymały szczepionkę.
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Ludzie nie powinni się zbytnio martwić. Pamiętajmy, że jest wiele potencjalnych szczepionek, które
jednocześnie będą wchodzić na rynek. Jedna szczepionka może nie być odpowiednia dla niektórych
osób, ale już inna może - dodała rzeczniczka.

Harris powiedziała, że WHO jest w trakcie analizy danych z ostatniej fazy badań klinicznych 
nad kilkoma potencjalnymi szczepionkami, ale dotąd nie wydała żadnej decyzji o włączeniu 
jakiejkolwiek z nich na listę aprobowanych środków. Zapewniła jednocześnie, że priorytetem 
dla WHO jest bezpieczeństwo.

Wielka Brytania jest dotąd jedynym krajem, który zaczął szczepienia preparatem Pfizera. W naj-
bliższych dniach warunkowe zezwolenie dla tej szczepionki powinien wydać również amerykańska 
Agencja Żywności i Leków (FDA). Czy polski  rząd  zapatrzony w  USA uzna amerykańskie ze-
zwolenie? 

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-

Koronawirus. Brytyjczycy chcą połączyć swoją szczepionkę z rosyjską 

Firma AstraZeneca przetestuje, jak zadziała połączenie jej szczepionki na koronawirusa z tą rosyj-
ską - informuje Reuters.Brytyjsko-szwedzki koncern zamierza sprawdzić, czy da się skutecznie po-
łączyć dwie szczepionki: opracowywaną w Wielkiej Brytanii szczepionkę AstraZeneca/Oksfordu 
oraz rosyjską - Sputnik V.Są to tradycyjne szczepionki, jeśli chodzi o metodę ich wytwarzania, 
oparte na innej technologii niż szczepionki Pfizera i Moderny.Naukowcy z Wysp będą współpraco-
wać z moskiewskim Instytutem Gamalei.  Jak zauważa Reuters, rosyjskie władze uznają ten krok za
docenienie rosyjskiej szczepionki, kwestionowanej dotychczas przez zachodnich ekspertów.Astra-
Zeneca szuka sposobu, by zwiększyć skuteczność swojej szczepionki, która - według testów kli-
nicznych - wynosi 70,4 proc. Rosjanie twierdzą, że ich szczepionka jest skuteczna w ponad 90-proc.

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-koronawirus-bry-
tyjczycy-chca-polaczyc-swoja-szczepionke-

WHO MA WAM COŚ DO POWIEDZENIA

Overview
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

These landscape documents have been prepared by the World Health Organization (WHO) for in-

formation purposes only concerning the 2019-2020 global of the novel coronavirus. Inclusion of 

any particular product or entity in any of these landscape documents does not constitute, and shall 

not be deemed or construed as, any approval or endorsement by WHO of such product or entity (or 

any of its businesses or activities). While WHO takes reasonable steps to verify the accuracy of the 

information presented in these landscape documents, WHO does not make any (and hereby discla-

ims all) representations and warranties regarding the accuracy, completeness, fitness for a particular

purpose (including any of the aforementioned purposes), quality, safety, efficacy, merchantability 

and/or non-infringement of any information provided in these landscape documents and/or of any of

the products referenced therein. 
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WHO also disclaims any and all liability or responsibility whatsoever for any death, disability, inju-

ry, suffering, loss, damage or other prejudice of any kind that may arise from or in connection with 

the procurement, distribution or use of any product included in any of these landscape documents. 

Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines

Szkicowy schemat potencjalnych szczepionek na COVID-19 

Te dokumenty krajobrazowe zostały przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
wyłącznie w celach informacyjnych dotyczących globalnego występowania nowego koronawirusa 
w latach 2019-2020. Włączenie określonego produktu lub podmiotu do któregokolwiek z tych do-
kumentów dotyczących krajobrazu nie stanowi i nie powinno być traktowane jako zatwierdzenie 
lub zatwierdzenie przez WHO takiego produktu lub podmiotu (lub jakiejkolwiek jego działalności 
lub działalności). Chociaż WHO podejmuje rozsądne kroki w celu zweryfikowania dokładności in-
formacji przedstawionych w tych dokumentach krajobrazowych, WHO nie składa żadnych (i niniej-
szym zrzeka się wszystkich) oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, 
przydatności do określonego celu (w tym któregokolwiek z wyżej wymienionych celów) ), jakość, 
bezpieczeństwo, skuteczność, przydatność handlową i / lub nienaruszanie jakichkolwiek informacji 
zawartych w tych dokumentach dotyczących krajobrazu i / lub któregokolwiek z produktów w 
nich wymienionych. 

WHO zrzeka się również wszelkiej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek odpowiedzialności za ja-
kąkolwiek śmierć, kalectwo, obrażenia, cierpienie, stratę, uszkodzenie lub jakiekolwiek inne szko-
dy, które mogą wyniknąć z lub w związku z zakupem, dystrybucją lub użytkowaniem dowolnego 
produktu zawartego w którymkolwiek z tych  dokumentów  poglądowych.

 Szkicowy krajobraz COVID-19 – czyli,że  facet z  Etiopii  nie jest  taki zły !Przynajmniej  jest 
uczciwy.  Czyli, że  odpowiedzialność ponoszą  rządy. 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: WIADOMOŚĆ DLA PREZYDENTA DUDY 11.12 .2020 Krystyna Ziemlańska Lublin
Data: 2020-12-11 20:45
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@prezydent.pl; 

Wiadomość  dla  Prezydenta  Dudy-    plik z  zawiadomieniem  o  przestępstwie  przeciwko  MZ 
oraz  KPRM   z  danymi  o koronawirusie  i  polityce  Pana  rządu,  oraz  drugi  plik  zebrane  arty-
kuły  Koronawirus. W  pliku  Prokuratura  Regionalna  są  adresy mailowe  adresatów. 
Odpowiedzi oczekuję od  Pana  Dudy nie od  pracowników jego  kancelarii. 
Pan Duda  jako  Prezydent  ponosi  pełną  odpowiedzialność  na równi ze  swoim  rządem  za  
szczepienia.  Może  być za  to pociągnięty  do karnej  odpowiedzialności. 
Ale ma Pan  także  szansę   - może  Pan  zadziałać w  Herbapolu   w  Krakowie  lub we  Wrocławiu
w  sprawie  podjęcia  się produkcji  specjalistycznego  syropu na drogi oddechowe  który może  
być  skutecznym  lekiem  na  Covida. 
Oferty  zostały  tam wysłane  ale  nie udzielają  jakoś  odpowiedzi,  bo   widocznie  zarządy     
chciałyby  zarabiać  na  syropie, a jest to bardzo  skuteczny lek   na bakterie i  wirusy. 
Warto się  nad  tym zastanowić  bo dane w  tych dwóch plikach  nie są  wesołe.
mgr Krystyna Ziemlańska
naukowiec, prawnik, historyk,
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7 lipca 2020 w programie telewizyjnym na antenie TVP Info Andrzej Duda powiedział: „Absolut-
nie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Osobiście nigdy się nie za-
szczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być 
obowiązkowe”. Kilka godzin po emisji programu Andrzej Duda opublikował w mediach społecz-
nych sprostowanie, w którym wyjaśnił: „Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawiru-
sowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co 
do innych chorób (...), to zupełnie co innego. Inna rozmowa” 

11 grudnia 2020
Andrzej Duda rozmawiał z ekspertami. "Jest wiele pytań o to, czy szczepić się przeciwko CO-
VID-19" .
Jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podjęta decyzja o dopuszczalności szczepionki firmy Pfizer
przeciwko COVID-19 na europejskim rynku medycznym. Może to oznaczać, że kilka dni po tej de-
cyzji szczepionka będzie dostępna w Polsce - twierdzi prezydent Andrzej Duda.
W nagraniu opublikowanym na Twitterze, prezydent Andrzej Duda poinformował, że Euro-
pejska Agencja Leków powinna podjąć decyzję na temat szczepionki firmy Pfizer do końca mie-
siąca. 
"Zdaniem ministra zdrowia to oznacza, że kilka dni po tej decyzji ta szczepionka może być do-
stępna w Polsce i że będzie można zaszczepić pierwszych naszych rodaków" - dodał.

Harris powiedziała, że WHO jest w trakcie analizy danych z ostatniej fazy badań klinicznych 
nad kilkoma potencjalnymi szczepionkami, ale dotąd nie wydała żadnej decyzji o włączeniu 
jakiejkolwiek z nich na listę aprobowanych środków. Zapewniła jednocześnie, że priorytetem 
dla WHO jest bezpieczeństwo.
Jak powiedział prezydent, w piątek spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. W spo-
tkaniu uczestniczyli również profesorowie medycyny: Andrzej Horban, Krzysztof Simon i Jarosław 
Pinkas. "Zaprosiłem także ekspertów po to, by odpowiedzieć na takie pytania, jak - kto powinien 
być szczepiony, czy to będzie bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona oraz 
czy ci, co byli już chorzy na koronę, powinni się zaszczepić. Krótko mówiąc - to, czym troska się 
dzisiaj tak wielu z nas" - powiedział prezydent.
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-andrzej-duda-rozma-
wial-z-ekspertami

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_pl

• Rola: EMA zapewnia ocenę naukową, nadzór i monitorowanie
bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i
do celów weterynaryjnych w UE. 

• Dyrektor wykonawczy: Guido Rasi 
• Rok założenia: 1995 
• Liczba pracowników: 897 
• Siedziba: Amsterdamu (Holandia)  
• Strona internetowa: EMA 

Do głównych zadań Europejskiej Agencji Leków należy dopuszczanie
do obrotu produktów leczniczych w UE i ich kontrolowanie. Przedsię-
biorstwa farmaceutyczne składają do EMA wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dane-
go produktu leczniczego. Pozwolenia wydaje Komisja Europejska. Przedsiębiorstwa, które otrzy-
mają takie pozwolenie, mogą wprowadzać dany produkt leczniczy do obrotu w całej UE, a także w 
państwach EOG. 
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Z uwagi na szeroki zakres scentralizowanej procedur  większość innowacyjnych leków wprowadza-
nych do obrotu w Europie jest zatwierdzanych przez EMA.

Agencja:

• ułatwia opracowywanie produktów leczniczych i dostęp do nich 
• ocenia wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
• monitoruje bezpieczeństwo produktów leczniczych w całym cyklu ich życia 
• przekazuje informacje pracownikom służby zdrowia i pacjentom. 

Pracami EMA kieruje zarząd składający się z 36 członków.  Zarząd ustala budżet agencji i zatwier-
dza jej roczny program prac. Dyrektor zarządzający agencji jest odpowiedzialny za wszystkie kwe-
stie operacyjne, kwestie dotyczące personelu oraz za opracowywanie rocznego programu prac. 
EMA ma siedem komitetów naukowych oraz szereg grup roboczych, w których działają tysiące 
ekspertów z całej Europy.

EMA blisko współpracuje z krajowymi organami regulacyjnymi w państwach członkowskich UE i 
z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia w ramach partnerstwa pod nazwą europej-
ska sieć regulacji produktów leczniczych. Również współdziała z pacjentami, pracownikami służ-
by zdrowia i środowiskiem akademickim. Ponadto współpracuje z podobnymi agencjami, zwłasz-
cza Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskim Urzędem
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Z prac agencji korzystają:

• pacjenci 
• pracownicy służby zdrowia 
• naukowcy 
• firmy farmaceutyczne 
• specjaliści opracowujący leki 
• osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinie zdrowia. 

Za pomocą swoich wytycznych naukowych, programów doradztwa naukowego i zachęt EMA 
ułatwia badania nad nowymi lekami i wspiera ich opracowywanie, i tym samym sprawia, że postęp 
w wiedzy medycznej przynosi pacjentom prawdziwe korzyści zdrowotne. 

Adres  Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Nieco  inaczej ; Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA), poprzed-
nia nazwa: Europejska Agencja Oceny Produktów Leczniczych – agencja Unii Europejskiej z sie-
dzibą w Amsterdamie. Została utworzona w 1993 roku na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr
2309/93,  zastąpionego  w  2004  rozporządzeniem 726/2004/WE.  Agencja  zapewnia  koordynację
oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym
terytorium Unii Europejskiej. Agencja rozpoczęła działalność w 1995 roku wraz z wprowadzeniem
europejskiego systemu wydawania licencji dla produktów leczniczych, obejmującego  procedurę
scentralizowaną i wzajemnego uznawania. 
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W ramach procedury scentralizowanej firmy składają do EMA pojedynczy wniosek o licencję han-
dlową. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub Komitet ds. Weterynaryjnych
Produktów Leczniczych dokonuje oceny wniosku. Jeśli komitet  - czyli kto personalnie -  stwier-
dzi, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego produktu leczniczego zostały dostatecznie po-
twierdzone, wydaje pozytywną opinię. Opinia przekazywana jest do agencji w celu przyznania li-
cencji handlowej ważnej na całym terytorium Unii Europejskiej. 
Od 2001 roku w obrębie agencji działa również Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych,
który rozpatruje wnioski osób lub firm rozwijających produkty lecznicze przeznaczone do leczenia
chorób rzadkich (tzw. leki sieroce). 

W 2004 roku powołano również Komitet ds. Ziołowych Produktów Leczniczych w celu wydawania
opinii dotyczących tradycyjnych leków ziołowych. 

W 2007 roku utworzono Komitet Pediatryczny, który opiniuje produkty lecznicze przeznaczone dla
dzieci do 17 roku życia.  Do 2019 siedzibą agencji był Londyn. W związku z opuszczeniem przez
Wielką Brytanię Unii Europejskiej, w listopadzie 2017 pozostałe 27 państw członkowskich wybrało
Amsterdam jako nową siedzibę agencji. Realokacja zakończyła się w styczniu 2019, Amsterdam
stał się oficjalną siedzibą EMA od 4 marca 2019. 

The European Medicines Agency has seven scientific committees 
  -  what is it ?   and a number of working parties 
and related groups which conduct the scientific work of the Agency. 

Europejska Agencja Leków ma siedem komitetów naukowych - 
co to jest ? oraz szereg grup roboczych 
i pokrewne grupy prowadzące prace naukowe Agencji. O jakie  pokrewieństwo  chodzi  ? 

To już  polscy  naukowcy nie  wystarczają  , tylko muszą  być  unijni ? 

GUIDO RASI dyrektor  EMA 

Gwido, Gwidon – imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa witu oznaczają-
cego „drzewo”, „las” i stanowi skróconą formę germańskich imion dwuczłonowych z pierwszym 
członem Witu-, takich jak Widukind. Jego polskim odpowiednikiem znaczeniowym byłoby imię La-
sota. Lasota – imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Wywodzi się od słowa "las" .
To imię starogermańskie w formie zromanizowanej, składające się z członów witu - ;drzewo, las;, 
co oznacza ;miłośnik lasu; lub ;leśnik, drwal, zbójnik z lasu;. Ciekawostka: Inną formą tego imie-
nia jest Gwido.  

Guido (język angielski)
znaczenia:   rzeczownik, nazwa własna   (1.1) imię męskie
rzeczownik   (2.1) slang. amer. obraź. Amerykanin włoskiego pochodzenia
synonimy:    (2.1) guido

 Bardzo ciekawe ! Zbójnik z  lasu  decyduje i  wszyscy  mają   go słuchać  ! 

Dodatkowi odbiorcy 
bprm@kprm.gov.pl;sekretariatwprm@kprm.gov.pl;bip@kprm.gov.pl;kontakt@kprm.gov.pl 
oraz  TVP INFO
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14.12.2020   Amantadyna pomaga w leczeniu koronawirusa? 
                      Wiceminister Warchoł: Jestem tego przykładem 
Agenci z MZ  oczywiście na  nie ! Żeby tylko wdrażać szczepionki w  ramach NWO! 

Czy amantadyna - lek, który jest stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych - działa również
na COVID-19? Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł twierdzi, że tak i podaje przykład
nie tylko swój, ale też osób z najbliższego otoczenia. Domaga się przy tym reakcji Ministerstwa
Zdrowia. - Nie ma szerszych badań klinicznych potwierdzających skuteczność amantadyny - mówi
Interii  rzecznik  MZ Wojciech  Andrusiewicz."Amantadyna działa  na  covid!  Jestem przykładem.
Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg lekarza tak
7  dni,  a potem  apogeum,  więc  wziąłem  amantadynę"  -  napisał  wiceminister  na  Twitterze.  
Jego zdaniem "zadziałało", a efekt jest "piorunujący". Co więcej, Warchoł zapowiada, że teraz bę-
dzie "domagał się", aby Ministerstwo Zdrowia zajęło się tym lekiem.
Przypomnijmy, amantadyna jest wykorzystywana w leczeniu choroby Parkinsona, stwardnienia roz-
sianego oraz ostrego uszkodzenia mózgu.  Wykazuje jednak równieź działanie  przeciwwirusowe
i może hamować zakażanie komórek układu oddechowego. To dlatego jest związana z koronawiru-
sem. Już w listopadzie dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, zapewniał, że ma udoku-
mentowanych  ponad  100  przypadków  wyleczeń  z choroby  COVID-19  przy  użyciu  tego  leku.

Dr Anna Prokop-Staszecka, była wieloletnia dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, pra-
cująca od wielu tygodni na oddziale covidowym, mówi, że dostaje sygnały o pozytywnym działaniu
amantadyny. - Z tego, co słyszę, jeśli jest podana w pierwszych 24 godzinach (do 48 maksymalnie)
od momentu zakażenia to efekt może być bardzo dobry. Do tego potrzebne byłyby jednak większe
badania, a takie nie zostały jeszcze przeprowadzone. Dr Prokop-Staszecka zwraca też uwagę, że lek
jest obecnie trudno dostępny. - W ubiegłym tygodniu sama chciałam kupić i mi się nie udało.

Co na to ministerstwo, wywołane przez wiceministra Warchoła? Również podchodzi z dystansem 
do takich rewelacji. - Nie ma obecnie szerszych badań klinicznych potwierdzających skuteczność 
i bezpieczeństwo terapii amantadyną w leczeniu COVID-19. Dlatego Agencja Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji nie wydała rekomendacji stosowania tej terapii. Jako Ministerstwo Zdro-
wia nie możemy więc rekomendować terapii, które nie są przetestowane - mówi Interii rzecznik 
MZ Wojciech Andrusiewicz. - Nie ma tu też rekomendacji Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 
i Lekarzy Chorób Zakaźnych - przypomina. 
Ale  nie przetestowane  szczepionki zalecać  można ?  
 https://wydarzenia.interia.pl/raporty/

14.12.2020    Prof.  Andrzej  Horban  dla  Interii:  Nie  będziemy  szczepić  dzieci  

- Nie będziemy szczepić dzieci. Przynajmniej w pierwszej kolejności. Czekamy na badania, które
potwierdzą efektywność i bezpieczeństwo szczepionki u dzieci. Na razie takich badań nie ma. Wie-
my za to, że dzieci są skąpoobjawowe lub bezobjawowe, a ryzyko ciężkiego przebiegu jest mini-
malne. Dlatego też ustawiamy je na końcu kolejki. A to duża grupa, która w pierwszej fazie będzie
wyłączona z programu. Najważniejsi są teraz najstarsi, personel medyczny i kolejne grupy ryzyka -
mówi  Interii  prof.  Andrzej  Horban,  główny  doradca  premiera  ds.  COVID-19.
Jak tylko szczepionka zacznie działać i uda nam się zaszczepić przynajmniej najstarszych.

Rząd wszystkie siły przerzuca na wdrożenie strategii szczepień. Dlaczego jest to tak istotne?
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- Bo dopiero wtedy będziemy mogli oddalić od siebie widmo ewentualnej trzeciej fali. Kluczowe,
by ta szczepionka u nas była w dużych ilościach. Jeśli tak będzie, to zaczniemy szczepienia, mam
nadzieję, że już w styczniu. Ochroną trzeba objąć najpierw ludzi starszych, potem służbę medyczną
i kolejne grupy ryzyka. Jeśli uda nam się zaszczepić połowę populacji dorosłych, to będziemy mo-
gli mówić o szansie na powrót do normalności. A jak zaszczepimy 70-80 proc, to już o powrocie do
normalności. Pierwszeństwo będą mieli ludzie starsi, bo najtrudniej przechodzą tę chorobę, a śmier-
telność zależy wprost od wieku pacjenta - im starszy, tym częściej umiera.
Minister Michał Dworczyk mówił, że będziemy mogli zaszczepić trzy miliony ludzi miesięcznie.
- To możliwe.
W takim tempie 70-80 proc. populacji zaszczepimy do listopada przyszłego roku.
- Szybciej, bo od tej liczby musi pan odjąć dziatki.
To znaczy?
- Nie będziemy szczepić dzieci. Przynajmniej w pierwszej kolejności. Czekamy na badania, które
potwierdzą efektywność i bezpieczeństwo szczepionki u dzieci.  Na razie takich badań nie ma.
Wiemy za to, że dzieci są skąpoobjawowe lub bezobjawowe, a ryzyko ciężkiego przebiegu jest mi-
nimalne. Dlatego też ustawiamy je na końcu kolejki. A to duża grupa, która w pierwszej fazie bę-
dzie wyłączona z programu. Najważniejsi są teraz najstarsi, personel medyczny i kolejne grupy ry-
zyka.
I dlatego rząd przymierza się do otwarcia szkół dla najmłodszych już po feriach?
- Między innymi. W pierwszej kolejności do szkół wrócą dzieci z klas 1-3. Uważam to za słuszną
strategię. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że już wcześniej dzieci nabyły naturalną odporność.
Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że "rozsadnikiem wirusa są szkoły". Ich otwarcie nie
rozniesie wirusa na nowo?
- Oczywiście  nie  można wszystkiego robić na hura,  dlatego przymierzamy się  do stopniowego
otwarcia szkół. Mówiąc o drugiej fali epidemii, to pierwsze wyraźne wzrosty liczby zakażonych za-
obserwowaliśmy w okolicach 15 września, czyli dwa tygodnie po otwarciu szkół. A znaczny wzrost
w okolicach 15 października, czyli dwa tygodnie po tym, jak na uczelnie wrócili studenci. Ucznio-
wie szkół mają młodszych rodziców - 30- lub 40-latków. Widać więc było wyraźną liczbę zakażo-
nych, ale nie przekuwało się to na zgony. Inaczej było w przypadku studentów, którzy zarażali swo-
ich rodziców - często 50-, 60-latków. Trzeba było działać szybko i zamknęliśmy zarówno szkoły,
jak i uniwersytety. Udało się powstrzymać transmisję, choć pewnie jeszcze nie do takiego poziomu,
jakiego byśmy sobie życzyli.(…..) 
- Liczymy na to, że uda nam się przed nią uchronić. Raz jeszcze powiem - kluczowa jest szcze-
pionka. Nie wyobrażam sobie, że powtórzy się sytuacja z października, kiedy nasz system ochrony
zdrowia był na granicy wydolności. Gdyby doszło do sytuacji, w której mielibyśmy 30 tys. zakażo-
nych dziennie, doszłoby do zatarcia się systemu.(….)  

Rozmawiał Łukasz Szpyrka

14.12.2020   E- mail do:     ahorban@zakazny.pl

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37   01-201 Warszawa

Uprzejmie  proszę  Pana  Profesora  Horbana o udzielenie mi  informacji czy posiada Pan  dane  na-
ukowe  to jest dokumentację medyczną do  szczepionki  Pfiztera  oraz , jeśli posiada  te  dane  kiedy
je otrzymał i od  kogo. A  może  posiada  Pan  dane do innych  szczepionek  które  mają  być  spro -
wadzone do  Polski  o których  mówił niedawno  Premier  ? Nie  chodzi o opinie  czy zalecenia ale
o jakąś dokumentację  naukową  która  może  być udostępniona  publicznie,  bo dlaczego nie, skoro
szczepionki  lub szczepionka ma być   masowo wdrażana.
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15.12.2020  interia 
Amantadyna a COVID-19. 
Dr Włodzimierz Bodnar: Mam 500 udokumentowanych wyleczeń 

Dzisiaj dr Bodnar zapewnia w rozmowie z Interią, że dysponuje już 500 udokumentowanymi przy-
padkami skuteczności amantadyny w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.
Lekarz odniósł się także do krytyki, która spotkała go ze strony części środowiska medycznego. - 
Mogę to wytłumaczyć jedynie niewiedzą. Jeżeli ktoś nie zna reakcji chemicznej i dynamiki leku, ni-
gdy go nie stosował, nie obserwował efektów, ani sam leku nie przyjmował, to nie ma pojęcia, o 
czym rozmawiamy. Jest to inny wymiar leczenia wirusów - przekonuje.
Dr Włodzimierz Bodnar w rozmowie z Interią wyraził zdziwienie, że przedstawiciele ministerstwa 
zdrowia, ani podległych mu służb do dziś nie skontaktowali się z nim w sprawie skuteczności dzia-
łania amantadyny. - Dla mnie to absurd, gdy rząd mówi, że lek nie działa, kiedy tego nie zbadał - 
mówi dr Bodnar. I dodaje: - Uważam, że badania skuteczności leku powinny zostać zlecone przez 
rząd. Tym bardziej, że mam niezbite efekty jego skuteczności - tłumaczy.

Przypomnijmy, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował właśnie, że Agencja Badań Me-
dycznych rozpoczęła badania kliniczne dotyczące zastosowania amantadyny w leczeniu COVID-
19.- Sygnały, które do nas napływały o wykorzystaniu amantadyny w innych celach skłoniły nas do
przyjrzenia się zagadnieniu, czy ona w jakikolwiek sposób skutecznie może poradzić sobie z koro-
nawirusem. Dlatego ponad miesiąc temu zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji, żeby dokonała przeglądu światowej literatury, by w oparciu o dowody i obiektywne badania
naukowe mogła wydać rekomendacje, czy ten środek może być również stosowany w procesie tera-
peutycznym Covid-19 - mówił szef MZ.  Niestety - powiedział Niedzielski - nie ma takiej literatury.
- Są raptem trzy pozycje badań naukowych, które prezentują bardzo niepełne dowody, populacja ni-
gdy nie była kompleksowo objęta badaniem i dlatego Agencja Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji  wydała rekomendację o niestosowaniu, o braku dowodów naukowych na skuteczność
działania  amantadyny  -  podkreślił  minister  zdrowia.  Niezależnie  od  tej  rekomendacji  poprosił
Agencję Badań Medycznych o przeprowadzenie badań klinicznych.

Dodatkowy zbędny   organ tak jakby nie  wystarczał
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych.

https://bipold.aotm.gov.pl/
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest opiniodawczo-doradczą jednostką or-
ganizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego ds. zdrowia.
Rolą Agencji jest wspomaganie ministra właściwego ds. zdrowia w procesie podejmowania decyzji 
dotyczących finansowania świadczeń lekowych i nielekowych w systemie ochrony zdrowia.
Wykorzystywana w tym celu ocena technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, 
HTA) w sposób:

• powtarzalny;
• przejrzysty;
• w określonym standardzie metodologicznym;
• w oparciu o dowody naukowe zgodnie z EBM (ang. Evidence-Based Medicine),

dostarcza ministrowi właściwemu do spraw zdrowia danych oraz informacji, stanowiących wspar-
cie w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych dla ww. świadczeń opieki zdrowotnej i 
zmniejsza obszar niepewności związanych z tymi decyzjami.
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Misję tę Agencja realizuje od 2005 roku, wykonując zlecenia Ministra Zdrowia od 2008 r. w opar-
ciu o ustawy:

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
• o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych.
Agencja Oceny Technologii Medycznych została utworzona 16 września 2005 roku, na podstawie 
Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 roku w sprawie utworzenia Agencji Oceny 
Technologii Medycznych (Dz. Urz. MZ z 2005 r. Nr 13 poz. 56), jako państwowej jednostki budże-
towej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Zadaniem Agencji było dokonywanie 
oceny procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych będących 
przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NWO
W czerwcu 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach, Agencja otrzymała nowe 
zadanie ustawowe dotyczące inicjowania, wspierania i prowadzenia analiz oraz badań nauko-
wych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń 
oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. 

Rada  czyli   Zdublowanie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych.

Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. 
Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wcho-
dzą przedstawiciele:

• Ministra Zdrowia (4);
• Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (2);
• Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (2);
• Rzecznika Praw Pacjenta (2)

oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy dok-
tora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowa-
dzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki.

Rada  ta  wdrożyła i zaleciła całe  mnóstwo  zagranicznych  specyfików, o nieznanych   bar-
dzo  dziwnych nazwach, a niektóre  nie mają  nawet  zaleceń  tylko  wnioski.
Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu 
lekowego.

Najwięcej rada  ta zaleciła  tych  chemikaliów na  raka. Na  pewno  chodzi o  leczenie powi-
kłań poszczepiennych  tymi  specyfikami  oraz  o zyski z  ich sprzedaży .  I  dlatego powstała
ta  podejrzana agencja  i ta  rada.
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Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2   00-032 Warszawa      sekretariat@aotm.gov.pl

Do przygotowania rekomendacji szczepionki  stosuje się przepisy art. 31c ust. 3-9 ustawy. Reko-
mendację wydaje się, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania analiz albo od upływu terminu na 
ich przekazanie. W przypadku nieprzekazania analiz, Prezes Agencji wydaje rekomendację na pod-
stawie dostępnych danych.W przypadku oceny szczepień ochronnych, Agencja przygotowuje mate-
riały analityczne, zgodnie z wytycznymi HTA,Health Technology Assessment, HTA w sposób:  z 
uwzględnieniem oceny efektywności klinicznej, oceny efektywności kosztowej, analizy wpływu na 
budżet, przeglądu wytycznych praktyki klinicznej i rekomendacji refundacyjnych oraz opinii eks-
pertów – dotyczących zasadności stosowania ocenianej technologii medycznej w powszechnym 
szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO).

Kierownictwo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:
Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.)
Dyrektor Biura Prezesa – p.o. Kamila Malinowska
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych – p.o. Joanna Parkitna
Dyrektor Wydziału Taryfikacji – p.o. Agnieszka Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dominik Dziurda
Dyrektor Biura Kadr – Krzysztof Bąk
Dyrektor Biura Prawnego – Ewa Warmińska-Friberg
Dyrektor Biura Księgowości – Bartłomiej Tyszka
Dyrektor Wydziału Informatyki – Łukasz Bieńkowski

Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.) czyli jak mądrze ( w jaki spo-
sób)  używać  topora   na pacjentach

Lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Uczestnik i koor-
dynator licznych projektów naukowych oraz zespołów doradczych. Głównym przedmiotem jego
zainteresowań naukowych są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cu-
krzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także zastosowanie metod EBM/HTA oraz informatyki
(e-zdrowie) w poprawie jakości i efektywności opieki zdrowotnej. Wieloletni wykładowca na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od listopada 2017 roku Prezes Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.   

http://www.chorobyrzadkie-su.pl/prelegenci/dr-med-roman-topor-madry
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16.12.2020   
 E- mail do: ahorban@zakazny.pl       listy@prezydent.pl

bprm@kprm.gov.pl
sekretariatwprm@kprm.gov.pl
bip@kprm.gov.pl
kontakt@kprm.gov.pl 

KK  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu §
1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek 
opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5. 
Przestępstwo   to polega na  wdrożeniu szczepionki   lub szczepionek na Covida   do której  Mini-
sterstwo Zdrowia   ani  KPRM   nie posiadają   dokumentacji  medycznej  czyli naukowej i nie chcą
się  wypowiedzieć czy taką dokumentację   posiadają a  jeśli ją posiadają   to skąd i  przez  kogo zo-
stała  opracowana  oraz  kiedy i gdzie.  Wdrożenie ma się zacząć od  stycznia  2020 roku .

KODEKS  KARNY   Art.  148.  [Zabójstwo] 
§  1.  Kto zabija człowieka,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 
25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§  2.  Kto zabija człowieka: 
1) ze szczególnym okrucieństwem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
§  3.  Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był
wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego
popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związa-
nych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

16.12.2020
sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Przekazuję  dla Prokuratury  Okręgowej  całe zawiadomienie  o  przestępstwie  uzupełnione o  naj-
nowsze  dane,  które były  także  przekazywane z  Prokuratury  Regionalnej  Sygn  RP  IV Ko
1311.2020 .Plik PDF  stron 34  oraz  plik  Koronawirus  stron 65. 

“Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem.
 Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie,
 nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny.”
 – George Orwell “1984” 

Cały plik dotąd  wysłany  także na listy@prezydent.pl    wraz   plikiem Koronawirus. 

Dodatkowi odbiorcy Kancelaria   Prezesa  Rady  Ministrów

bprm@kprm.gov.pl; sekretariatwprm@kprm.gov.pl; bip@kprm.gov.pl; kontakt@kprm.gov.pl 
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17.12.2020  Interia
Według głównego doradca premiera ds. COVID-19 "w momencie, kiedy zaczną się masowe szcze-
pienia i kiedy po kilku tygodniach zaczną one przynosić skutek w postaci ochrony osób najbardziej
zagrożonych zachorowaniem i śmiercią, będziemy już w dużo lepszej sytuacji". - Myślę, że już na-
stępne ferie będziemy mogli spędzać w dużo lepszym nastroju niż teraz - dodał Horban.Przewodni-
cząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w czwartek, że szczepienia prze-
ciw Covid-19 zaczną się w Unii Europejskiej 27, 28, i 29 grudnia. Wcześniej wezwała do skoordy-
nowanego rozpoczęcia szczepień tego samego dnia we wszystkich 27 unijnych krajach.

Absolutnie nie można wierzyć  jakiemuś  Horbanowi  który  nie udzielił  mi odpowiedzi, że   
rzekomo :  Kwarantanna narodowa. Prof. Andrzej Horban: Wzrost zgonów o około 100 proc. to 
alarm .Nie podał  gdzie  i kiedy,  te  zgony  miały miejsce  czyli szerzył propagandę  strachu  aby 
ludzie się  szczepili. Wdrażali żydzi aszkenazyjscy New Word  Order  i  swoje  opętańcze  plany  
zgodnie z  wytycznymi  Bilderberg Club  oraz  Rockefellerów  i Rotshildów. 

18.12 .2020 Interia

Jak wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i ARC Rynek i Opinia, 
tylko 17 proc. Polaków zamierza się zaszczepić przeciw COVID-19 tak szybko, jak to będzie moż-
liwe, a 23 proc. dopiero po jakimś czasie. Z kolei 38 proc. badanych nie zamierza szczepić się w 
ogóle.

Dowody na produkowanie  raka
14  grudnia 2020
Dr Jerzy Milewski: To nie jest szczepionka, wytworzone przeciwciała będą mogły 
zwalczać własne komórki
Ekspert rynku farmaceutycznego oraz członek Rady Rozwoju Narodowego wskazuje, że w Polsce 
nie mamy wystarczającej wiedzy na temat stanu epidemii, a jednocześnie „szaleńczo” chcemy 
wprowadzać szczepionkę.

Największy zarzut wobec procesu badań nad tą szczepionką, która zresztą […] nie powinna być 
nazywana szczepionką,  jest taki, że proces badań i dopuszczania do rynku odbywał się w sposób 
zasadniczo zbliżony do tradycyjnych szczepionek.
Tymczasem jak mówi Jerzy Milewski, należy w tym przypadku mówić raczej o „nowej technologii
medycznej” niż o szczepionce. Wyjaśnia, że mimo podobnego działania do szczepionki jest to lek 
biologiczny złożony z kwasu RNA:

Przy tej technologii powstaje białko, które wywołuje reakcję układu odpornościowego.
Wskazuje, że nauce jeszcze daleko by wiedzieć o wszystkich detalach działania tego leku. Wyjaśnia
na czym w teorii polega jego działanie:
Ten lek biologiczny składa się z kwasu rybonukleinowego, który koduje w tym interesującym nas 
wirusie białko S i to jedno białko jest potem produkowane w cytoplazmie przez rybosomy wydzie-
lane do cytoplazmy. Założenie jest takie że również wydzielane na zewnątrz komórki.
W ten sposób organizm zostanie pobudzony do walki z białkiem występującym w wirusie. Ekspert 
rynku farmaceutycznego wskazuje, że wobec niepewności związanej z działanie tego, jak mówi, 
leku, musimy zachować ostrożność. Jak wskazuje, nie ma dowodów na to, że koronawirus SARS-
Cov-2 jest bardziej śmiertelny niż wirusy z którymi stykami się na co dzień:
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Czołowi polscy specjaliści chorób zakaźnych, epidemiologii, immunologii przyciskani do ściany 
potwierdzają, że ich zdaniem nie ma dowodów na to, że ten wirus jest bardziej patogenny, bardziej 
śmiertelny niż przeciętne wirusy co roku występujące w tym okresie.
Najbardziej niepokojąca informacja to ingerencja nowego leku biologicznego w organizm człowie-
ka.
To będzie pierwszy taki lek biologiczny zastosowany na masową skalę, takiego leku nie ma nigdzie 
na rynku i nie stosowano takiego leku w tej technologii w związku z tym nie mamy doświadczeń 
praktycznych… Nie wiemy do końca co się stanie, czy kwas rybonukleinowy dostanie się do jądra 
komórki… biolodzy molekularni mówią że wykluczyć tego nie można… eksperci tłumaczą że wy-
tworzone przeciwciała mogłyby atakować nie tylko wirusa ale także własne komórki…
cały wywiad z dr. Jerzy Milewski na antenie Radia Wnet.

18 grudnia 2020
Yale obwinia szczepionkę Covid za wywołane przez nią choroby autoimmunologiczne
Producenci szczepionki dobrze wiedzą, że ich szczepionki wywołają reakcje autoimmunologiczne –
oszukując układ odpornościowy do ataku zdrowych tkanek – żeby przykryć wszystkie nowe choro-
by autoimmunologiczne jakie wystąpią u osób które  przyjmą niebezpieczną szczepionkę, nowe ba-
danie Yale proponuje winę prewencyjną /a new study from Yale is offering pre-emptive blame 
dla tych chorób autoimmunologicznych na sam COVID.

Badania nie zostały jeszcze opublikowane ani zrecenzowane.
„Pacjenci z COVID-19 wytwarzają autoprzeciwciała, które faktycznie zakłócają odpowiedź immu-
nologiczną przeciwko wirusowi” – powiedział The Guardian Aaron Ring, immunolog z Yale Uni-
versity i senior autor badania w opublikowanym w niedzielę raporcie.
Rezultat  może uszkodzić organizm, w tym mózg, naczynia krwionośne i  wątrobę, miejsca które
okazały być najbardziej dotknięte objawami tego co stało się znane pn. „długi COVID” – ciągła
choroba, zmęczenie czy duszność u tych, którzy mieli infekcję i wyzdrowieli  z COVID, choroby
wywołanej przez koronowirusa.

Ring pracował  z Akiko Iwasaki, profesorem immunobiologii w  Yale,  by monitorować  pacjentów
z COVID-19 z różnym przebiegiem choroby, i porównywać je ze zdrowiem pracowników szpitala,
szukając przeciwciał systemu odpornościowego atakujących każdy z niemal 3.000 białek.
Podczas gdy zwykłe przeciwciała przypinają się do białek wirusa by uniemożliwić im rozprzestrze-
nianie się, autoprzeciwciała mają zły kształt i zamiast tego przyklejają się do białek będących na
komórkach człowieka, czy przez nie wydzielonych, powiedział raport.
Naukowcy napisali iż badanie odkryło, że pacjenci z COVID mieli „dramatycznie zwiększoną reak-
tywność autoprzeciwciał” w porównaniu z pracownikami szpitala nie mającymi choroby.
Choć niektóre autoprzeciwciała występowały u pacjentów przez infekcją wirusem, u innych tylko
się pokazały i zwiększyły kiedy zachorowali. Ponad 5% hospitalizowanych pacjentów miała szko-
dliwe autoprzeciwciała. Im więcej ich było, tym ostrzejsze były objawy COVIDa.
„Na pewno uważamy, że te autoprzeciwciała są szkodliwe dla pacjentów z COVID” – powiedział
Ring, dodając, że szkodliwe skutki mogły być może trwać nawet kiedy infekcja już nie wywoływa-
ła choroby.

„Ponieważ przeciwciała mogą występować długo, można sobie wyobrazić, że mogą przyczyniać się
do rozwoju długotrwałych chorób COVID” – powiedział.
„Objawy po-COVIDowe mogą być prawdopodobnie wywołane przez autoprzeciwciała utrzymujące
się nadal po usunięciu wirusa z organizmu” – powiedział Ring The Guardian. „Jeśli tak jest, to ist-
nieją terapie immunosupresyjne takie jak te stosowane w chorobach reumatologicznych, które mo-
głyby być skuteczne”.
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Długa COVID dotyka ok. 10% pacjentów w wieku 18-49 lat, i aż 20% w wieku 70+, mówi raport.
Naukowcy uważają, że problem wywołuje więcej niż jeden rodzaj autoprzeciwciała u każdego pa-
cjenta…
Badanie pojawia się kiedy kraje świata, w tym Brytania, USA i Izrael, przygotowują się lun już roz-
poczęły programy masowych szczepień przeciwko wirusowi.

Skoro CDC potwierdza, że 94% osób „zmarłych” na COVID / 94% of people who “died” of CO-
VID miało współistniejące choroby – w tym różne zaburzenia autoimmunologiczne – to praktycz-
nie niemożliwe jest, i nie do utrzymania naukowo, by obwiniać za te choroby samego wirusa.
W końcu CDC potwierdziła w swoich dokumentach /CDC has admitted in their own documents, że
nigdy nie wyizolowali tzw. wirusa COVID-19 – i jeśli tak jest, to jak mogą twierdzić, że to on wy-
wołuje jakieś stany chorobowe / causing any disease states – albo odpowiedzi autoimmunologicz-
ne?
W ostatnich kilku miesiącach widzieliśmy liczne badania obwiniające COVID-19 za wszelkiego ro-
dzaju choroby i objawy – nawet zaburzenia erekcji / erectile dysfunction u mężczyzn i bezpłodność
u kobiet / infertility in women – i tak się składa, że te objawy są typowymi skutkami ubocznymi
znanych uszkodzeń przez szczepionki.

„Władze” wiedzą,  że te  niebezpieczne szczepionki  zabiją  mnóstwo ludzi  / are going to kill a  lot
of people – i dlatego UE udzieliła firmom farmaceutycznym bezprecedensowego immunitetu praw-
nego /EU gave unprecedented blanket legal immunity, firmom które produkują te mikstury – kiedy
Ameryka organizuje specjalny sąd /a special court zajmujący się spodziewanymi zgonami i szkoda-
mi po tych szczepionkach.
I do tych wszystkich dziesiątków tysięcy ludzi, których dotkną wyniszczające choroby autoimmu-
nologiczne w nadchodzących latach po szczepionce – to nie jest jak myślicie – „eksperci” z Yale już
„wykazali”, że wasze problemy wywołuje „wirus”, a nie szczepionka.

https://christiansfortruth.com/yale-study-pre-emptively-blames-coronavirus-for-auto-immune-dise-
ases-that-will-be-caused-by-the-vaccine/

15 grudnia 2020 
 Pod płaszczykiem walki z pandemią zabito w Polsce już ponad 50 tys. ludzi!

Halo! Pogotowie? Mój tata ma zawał! Przyjedźcie jak najszybciej!
Czy tata miał ostatnio robiony test na covid?
Nie, ale ma zawał, proszę przyjedźcie jak najszybciej.
W takim razie nie wiem, czy jakiś szpital zgodzi się go przyjąć.
Wysyłam karetkę, ale będą musieli szukać szpitala w innym mieście, u nas żaden szpital go nie
przyjmie.
W ten sposób zamordowano w Polsce już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Morduje się ich w białych rę-
kawiczkach, zwyczajnie odmawiając im pomocy, zasłaniając się bezdusznymi procedurami, odwo-
łując operacje, przerywając leczenie. Politycy codziennie straszą nas rzekomą pandemią, przywołu-
jąc jako potwierdzenie swoich słów statystyki zachorowań i zgonów. To, czego nie mówią, to fakt,
że ci ludzie umarli właśnie na skutek przepisów wprowadzonych przez rządzących. 
To właśnie uchwalone przez rząd szkodliwe restrykcje, całkowita blokada dostępu do służby zdro-
wia i forsowanie stosowania jedynie nieskutecznych i śmiertelnych dla pacjentów procedur „leczni-
czych” jest przyczyną tych zgonów. No, ale rządzący właśnie tego chcą, potrzebują tych ofiar, aby
dalej napędzać karuzele strachu. Dzięki temu mogą kraść, zniewalać i rabować, reszta i tak nie ma
dla nich żadnego znaczenia.To właśnie dlatego blokują sprawdzone i skuteczne sposoby leczenia
covida. 
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To nic, że są już potwierdzone i opisane tysiące przypadków, kiedy amantydyna w ciągu kilku
dni zwalczyła covid. Rządzący nie tylko nie nagłośnili tego faktu, jako wspaniały przełom w
walce z  wirusem, ale  wręcz wprowadzili  nowe przepisy,  które prawie całkowicie  zakazują
sprzedaży tego leku, natomiast lekarzy, którzy dalej stosują tę terapię, straszy się konsekwen-
cjami prawnymi.

Na samych oddziałach kowidowych wszystko zaplanowane zostało tak, aby umierało tam jak naj-
więcej ludzi. Poczynając od tego, że pacjenci, którzy tam trafiają, nie są leczeni na ich choroby
przewlekłe. Poprzez to, że zatrudnia się tam wszystkich chętnych, w tym stomatologów i stażystów,
czyli osoby bez wiedzy i kompetencji, aż do nakazu stosowania tylko drogich, nieskutecznych i za-
bójczych terapii „leczniczych”.Ludzie po prostu mają chorować i umierać na covida i temu celowi
podporządkowane zostało praktycznie wszystko. Musi tak być, bo rządzący mają jeszcze zobowią-
zania wobec koncernów farmaceutycznych, muszą nas wyszczepić, a przedwczesne zakończenie
pandemii mogłoby pokrzyżować ich plany. Dlatego jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy bę-
dziemy mordowani, zniewalani i zastraszani, a poziom propagandy i manipulacji będzie tylko nara-
stał.Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, to zapraszam do obejrzenia filmu, w którym omawiam poru-
szoną tu tematykę znacznie szerzej.
źródło: https://www.facebook.com/gornikdosenatu/posts/455781599150827 

18.12 2020
NIE TYLKO W  POLSCE   Nie  chcą  ujawnić zysków 
Komisja Europejska nie chce komentować opublikowanych przez belgijską minister informacji o 
cenach szczepionek. Jak poinformował rzecznik KE, kontrakty z firmami farmaceutycznymi są po-
ufne.- Nic nie możemy powiedzieć w tej sprawie. Wszystko, co jest związane z informacjami na te-
mat cen, objęte jest poufnością - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker na konferencji 
prasowej w Brukseli, pytany o opublikowaną w belgijskich mediach tabelkę z cenami szczepionek.
Dodał, ze ta poufność "jest w interesie społeczeństwa, ale również w interesie prowadzonych nego-
cjacji z innymi firmami, które pracują nad szczepionkami".

Przypadkowo ujawniła tabelę z cenami szczepionek
Belgijska minister ds. budżetu Eva De Bleeker przypadkowo ujawniła na Twitterze ceny szczepio-
nek przeciwko COVID-19. Jej tweet szybko został usunięty. Sprawę opisała belgijska gazeta "Het 
Laatste Nieuws".Od wielu miesięcy dziennikarze, europosłowie i organizacje pozarządowe starają 
się dowiedzieć od Komisji Europejskiej, jakie są szczegóły kontraktów, zawieranych przez Komisję
z firmami farmaceutycznymi. KE zasłania się jednak tajemnicą handlową i nie zdradza cen po-
szczególnych szczepionek.Jak podaje belgijski dziennik, De Bleeker w czwartek opublikowała na 
Twitterze tabelę z cenami każdej szczepionki zakupionej przez UE i kwotę, jaką Belgia łącznie 
wyda na szczepionki. Tweet został usunięty.  Zgodnie z tabelką "HLN", koszt szczepionki: AZ to 
1,78 euro, J&J - 8,50 dolara, Sanofi/GSK - 7,56 euro, CureVac - 10 euro, Pfizer/BioNTech - 12 
euro, a Moderna - 18 dolarów.

Belgia zapłaci za szczepionki 279 mln euro

Komisja podpisała umowy z sześcioma producentami i zakończyła wstępne rozmowy z siódmym, 
spółką CureVac, w czwartek. Każdy kraj UE ma decydować sam, ile dawek szczepionki chce ku-
pić.Z tabelki zamieszczonej przez "HLN" wynika, że Belgia zdecydowała się na zakup 33,5 mln 
szczepionek za łączną kwotę 279 mln euro.De Bleeker powiedziała, jak podaje HLN, że publikacja 
zestawienia cen była "błędem ze strony zespołu komunikacyjnego".Początkowo Komisja Europej-
ska nie chciała komentować informacji o cenach.

Z Brukseli Łukasz Osiński  Interia                  38.



USA LIDER  NWO 

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek na Twitterze dopuszczenie do stosowania drugiej 
szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Trump zrobił 
to mimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Agencji Żywności i Leków (FDA).
Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednomyślnie opowiedział się za 
dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna.W USA 
została już dopuszczona do użycia szczepionka przeciwko COVID-19 amerykańskiego koncernu 
farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W Stanach Zjednoczo-
nych została ona już wprowadzona do użycia, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. 
Obydwie szczepionki - zarówno firmy Moderna, jak i Pfizera oraz BioNTech - działają w taki sam 
sposób. Zawierają tzw. matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA) kodujący białko z otoczki 
osłonowej koronawirusa SARS-CoV-2. Sam m-RNA znajduje się w osłonie lipidowej, wnika do ko-
mórki i uruchamia w rybosomach produkcję białka, które z kolei wywołuje reakcje odpornościową 
układu immunologicznego zaszczepionej osoby.W piątek szczepieniu preparatem BioNTech i Pfizer
publicznie poddali się wiceprezydent Mike Pence i jego żona Karen. 
A  CZY KTOŚ TO  WIDZIAŁ  ?  

Wśród kwasów rybonukleinowych wyróżnia się między innymi: 

• informacyjny lub matrycowy RNA (mRNA)

Matryca (łac. mater – matka) – ogólne określenie formy do wykonywania kopii,substancja lub za-
nieczyszczenie towarzyszące próbce poddawanej badaniu techniką analityczną (np. rozpuszczalnik)
fragment DNA, na którym odbywa się amplifikacja .

Amplifikacja – proces biologiczny, podczas którego dochodzi do zwielokrotniania liczby lub 
zwiększania ilości. W biologii molekularnej najczęściej termin ten jest stosowany w odniesieniu do 
powielania (namnażania) DNA, odbywającego się in vitro (w łańcuchowej reakcji polimerazy) albo 
in vivo (po przeniesieniu przez wektory genetyczne do komórek gospodarzowych). Amplifikacja 
DNA występuje też naturalnie, trwale zwiększając liczbę kopii danego genu i tym samym ilość jego
produktu. Jest to proces o dużym znaczeniu ewolucyjnym, gdyż dzięki obecności wielu kopii tego 
samego genu jedna z nich może ulec zmianom. 

Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. 
Bada, w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami bu-
dujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów, jakimi są kwasy nukleinowe i białka. Zazębia 
się ona z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka, biochemia, biofizyka czy cytologia. William 
Astbury w „Nature” opisał, że biologia molekularna: ... jest szczególnie zainteresowana formami 
biologicznych cząsteczek, ich trójwymiarową strukturą, genezą i ich funkcjonowaniem.

Biochemia – nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, 
strukturą, stężeniem, funkcjami (w tym skutkami niedoboru oraz nadmiaru) i przemianami substan-
cji chemicznych w organizmach (z uwzględnieniem aspektów energetycznych). Typowe związki 
chemiczne będące przedmiotem badań biochemicznych to biopolimery (np. białka (w tym enzy-
my), polisacharydy i kwasy nukleinowe, tj. RNA i DNA), aminokwasy, węglowodany, lipidy, nu-
kleotydy, hormony i in. 

………………………………………….
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Zbrodnia bez kary. „Lekarz Hitlera”, Kurt Blome i eksperymenty  biochemiczne 

„Należał do najgorszych bestii nazistów” – pisała o nim lekarka z Lipska. Żaden oskarżyciel nie 
udowodnił mu jednak eksperymentów na więźniach, które miały dać Hitlerowi przerażający oręż. 
Broń biologiczną.
W rzeczywistości przed 49-letnim Blomem stoi zadanie specjalne – stworzenie miejsca, w którym 
będzie można bezpiecznie testować i wyprodukować broń biologiczną oraz szczepionkę, nad którą 
prace przejmuje dr Walter Schreiber.
Zafascynowany dżumą Himmler już w 1943 roku, snując plany użycia bomby biologicznej, roz-
przestrzeniającej bakterie na masową skalę, proponuje Blomemu przejęcie bloku medycznego w 
Dachau. Ten odmawia.
Gęsto zaludniony obóz koncentracyjny to zbyt niebezpieczne miejsce. Zaraza morowa szybko może
wyrwać się spod kontroli. Inaczej będzie w Pokrzywnie. By przyspieszyć prace nad szczepionką 
zabezpieczającą naród niemiecki, Himmler poleca Blomemu przeprowadzanie testów na lu-
dziach.
W 1943 roku na teren klasztoru trafia ok. 330 polskich robotników przymusowych, głównie z Łodzi
i Kalisza, zatrudnionych w niemieckich firmach. Kierownikiem prac zostaje Sturmbannfuehrer SS, 
dr Karl Josef Gross. Sam Blome na terenie instytutu pojawia się co kilka dni.

Do Pokrzywna, oprócz Grossa przyjeżdżają też Madelaine von Dehn, Friedrich Lange, Horst 
Strassburger i Friedrich Holtz. Mają za sobą nie tylko kariery naukowe, ale niektórzy z nich także 
doświadczenie w eksperymentowaniu na terenach obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthau-
sen.
Nie zdąży zniszczyć instytutu. Pod koniec stycznia na teren obiektu wchodzą Rosjanie, zastając nie-
mal gotowy, „najnowocześniejszy ośrodek badawczy z komorami parowymi, inkubatorami, chło-
dziarkami oraz aparaturą do głębokiego zamrażania”.
Walter Schreiber potwierdzi wywiezienie z Pokrzywna bakterii dżumy. To jego Blome poprosi o 
możliwość dalszej pracy na terenie laboratorium w Sachsenbergu lub Gerabergu.

Miecz i tarcza

Do nowej współpracy Blomego ze Schreiberem nie dojdzie. W kwietniu 1945 roku Amerykanie 
znajdują część dokumentów, a w nich wiele nazwisk.Blome i Schreiber trafiają na listę naukowców,
którymi zainteresuje się amerykański wywiad.W maju 1945 roku, w ramach operacji Paperclip, 
Amerykanie werbują naukowców, którzy pomagali Trzeciej Rzeszy w prowadzeniu wojny. W Sta-
nach Zjednoczonych mają kontynuować pracę dla amerykańskiego rządu – jak budowniczy rakiet 
dla NASA, Wernher von Braun.W dobie zimnej wojny Ameryka ich potrzebuje, choć zatrudnienie 
przekonanych nazistów jest sprzeczne z ideałami demokracji.Blome i Schreiber są jak miecz i tar-
cza. Pierwszy pracował nad bronią, drugi nad szczepionkami. Choć Blome nie ma wielkich osią-
gnięć naukowych, dla Amerykanów liczą się jego kontakty. Kiedy w maju 1945 roku zostaje aresz-
towany, Amerykanie wypytują go o broń biologiczną.Ten wyraża wolę współpracy i zaznacza, że 
jako zastępca naczelnego lekarza Rzeszy „wiedział o nowych badaniach naukowych i eksperymen-
tach, które doprowadziły do dalszych okropności, Przesłuchujących dziwi tak otwarte wyznanie, ale
proponują kontrakt. Latem 1946 roku Blome zostaje lekarzem w Centrum Służby Wywiadu Woj-
skowego USA w niemieckim Darmstadt. Nie pracuje tam jednak długo.
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Norymberga: proces

9 grudnia 1946 roku rozpoczyna się w Norymberdze proces lekarzy. Kurt Blome jest jednym z 23 
oskarżonych. W Trzeciej Rzeszy ponosił szczególną odpowiedzialność, uczestniczył w ekspery-
mentach z malarią i iperytami – chcą udowodnić oskarżyciele.Zarzucają mu „likwidację” 35 tys. 
chorych na gruźlicę Polaków, realizację programu eutanazji, próbują znaleźć dowody na udział w 
testach wyziębienia, krzepnięcia krwi i wojny biologicznej.To właśnie doświadczenia na ludziach 
znajdą się w centrum uwagi. Obrońca Blomego wskazuje, że eksperymenty medyczne są powszech-
ne i konieczne do rozwoju medycyny. Podaje przykłady z innych krajów, kiedy osoby poddawane 
testom też nie były pytane o zgodę. Jak w obozach koncentracyjnych.Wykaz takich eksperymentów
przygotowuje żona Blomego, Bettina – lekarka, pisarka i dziennikarka.Na listę wpisuje i te prowa-
dzone przez brytyjskich i amerykańskich naukowców – od żółtej febry, przez tyfus plamisty, aż po 
trąd.Międzynarodowy Trybunał Wojskowy stwierdza, że Blome mógł przygotowywać grunt pod 
przyszłe eksperymenty z bronią biologiczną, zebrany materiał dowodowy nie potwierdza jednak, że
faktycznie takie eksperymenty zdążył wykonać.

Wyrok zapada 20 sierpnia 1947 roku. Trybunał skazuje siedmiu lekarzy na śmierć, pięciu na doży-
wocie i cztery osoby na kary od dziesięciu do dwudziestu lat pozbawienia wolności. Kurt Blome i 
sześciu innych lekarzy zostaje uniewinnionych.Blome poczuje się w pełni zrehabilitowany 10 
czerwca 1948 roku, kiedy w procesie denazyfikacji zostanie „uwolniony od zarzutów”.

Blome wraca do Dortmundu, w którym się wychował i ukończył szkołę średnią. Jego ojciec miał 
tam przed wojną fabrykę musztardy, octu i oleju.Otwiera gabinet lekarski. Jest specjalistą od chorób
skórnych i wenerycznych.Blome dostaje posadę lekarza w szpitalu wojskowym w Camp King – 
amerykańskiej bazie wojskowej w Hesji. Ze wszystkich procesów Blome, „zbrodniarz zza biurka”, 
wychodzi bez szwanku.Na jego szczęście sporo dokumentów zostaje utajnionych na wiele lat. Jak 
lista personelu zaangażowanego w badania medyczne i eutanazję, do której dostęp był zakazany do 
2015 roku. Po odtajnieniu dokumentu przez Departament Obrony USA okazało się, że na liście 
znajdowało się siedem nazwisk nazistowskich lekarzy, wśród nich Kurt Blome i Walter Schreiber. 
Wywiad wojskowy cały czas wiedział, że lekarze ci popełniali morderstwa, ale – mimo wszystko – 
zdecydował się objąć ich operacją Paperclip.

https://www.dw.com/pl/zbrodnia-bez-kary-lekarz-hitlera-kurt-blome/a-50884782

http://www.majdanek.com.pl/eksperymenty/buchenwald.html

Od 20 marca do 20.04.1943 r. na polecenie Joachima Mrugowsky’ego, testowano w obozie toleran-
cję różnych szczepionek podawanych chorym w krótkich odstępach czasu. 45 więźniów, w odstę-
pach po 8 dni, zaszczepiono przeciwko ospie, durowi brzusznemu i plamistemu, paradurom, chole-
rze i błonicy. Wyniki tych doświadczeń były zachęcające, jednakże więźniowie biorący udział w 
doświadczeniu, w ich konsekwencji intensywnie chorowali. 

9.01.1943 r. Oddział Doświadczalny Duru Plamistego w Buchenwaldzie, został przemianowany na 
Oddział Badań nad Durem Plamistym i Wirusów Instytutu Higieny Waffen SS. Tydzień później roz-
poczęły się doświadczenia zlecone przez wydział chemiczno-farmaceutyczny mieszczący się w 
Höchst (stanowił on część koncernu I.G Farbenindustrie AG). Dotyczyły one leczenia duru lekami. 
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Jako pierwsze testowano preparaty o nazwie "błękit metylowy" i "acridin" oznaczony cyfrą 3582., 
mające właściwości bakteriobójcze. Obydwa leki były bardzo źle tolerowane przez chorych. Wy-
miotowali oni do 12 razy dziennie, ponadto pojawiały się często efekty uboczne w postaci krwoto-
ków czy wysypki. Ponieważ wyniki badań nie były pozytywne, Höchst opracowało inny lek o na-
zwie rutenol, którego tolerancja przez organizmy chorych, nieco się poprawiła. Doświadczenia te 
przeprowadzono w czerwcu 1943 r. Wszystkie serie testów zakończyły się negatywną oceną końco-
wą. Spośród 39 osób wykorzystanych do eksperymentów tego typu zmarło 21. W sumie doświad-
czenia wykonano na 126 więźniach, z czego zmarło co najmniej 22. 

I wiele więcej. Ale to były początki.

Grupa ośmiu 

„Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod apelem, pragnie wyra-
zić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionka-
mi, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwa-
nych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany eks-
presji genów…..Tak samo trzeba mówić o tym, że raport Pfizera na temat jego szczepionki ukazał 
się (co znowu jest wyjątkowe w tego kalibru sprawach) nie po publikacji danych w niezależnym 
wydawnictwie, a przed taką publikacją. Czyli ruch był obliczony na rynki giełdowe, a nie na pro-
cedury ściśle medyczno-prawne. Ceny akcji wzrosły, osiągając założoną przez CEO Pfizera cenę 
sprzedaży, co pozwoliło mu sprzedać za ciężkie pieniądze większość posiadanych akcji. Znowu – 
przestępstwo.

        Polecane są  dwa    ebooki  o Nazistowskiej  Europie o  kartelach  farmaceutycznych 
                i  planach  nazistowskich po wojnie,  które  były realizowane i wdrażane. 
           Jeśli dodamy,że  Hitler  był założycielem Izraela to wtedy  będzie  jakaś  całość. 

Niewątpliwie jest ona godnym uwagi uzupełnieniem naszej wiedzy na temat Adolfa Hitlera i jego 
Tysiącletniej Rzeszy.
tłum. Juliusz Kot
Hennnecke Kardel, Hitler założycielem Izraela  ISBN 978-83-9516-933-5, Centrum Edukacji i 
Rozwoju im. Bpa Kajetana, Warszawa 2018, format: 145 x 205 ,ss. 232, oprawa miękka 
Dzisiaj o licznych Żydach wśród notabli III Rzeszy Niemieckiej oraz o finansowaniu partii hitle-
rowskiej przez te same żydowskie banki, które wcześniej finansowały Lenina, Trockiego i Stalina 
otwarcie mówi się wśród badaczy historii najnowszej. 
Te informacje o książce  są na  wielu  stronach wydawniczych.
Jedni  walczyli  przeciwko nazistom a  inni  ich popierali, wszystko zależało od odłamu judaizmu. 
A  potem  jedni i drudzy  i inni wylądowali w  Izraelu ! A  jeszcze  inni w  UE oraz w  USA.
A wszyscy to aszkenazyjscy  dewianci. 

Na facebookowym profilu dziennikarza znajdziemy krótki opis sytuacji, której był świadkiem:
Polska, 2018. Miejski autobus w Warszawie. Rozmawia dwóch panów koło pięćdziesiątki. Temat: 
szczepionki. "Dla mnie szczepionki to trucizna. Jak mi Żyd pokaże, że szczepi swoje dziecko tymi 
szczepionkami, to może uwierzę. Bo to przecież wszystko żydowskie koncerny. Tak samo niemiec-
kie. Dla siebie produkują w dobrej jakości, nam dają jakiś szrot. Widziałem ostatnio, że na czekola-
dzie i czipsach oszukują." Żałuję trochę, że siedzę teraz w 517, a nie w samolocie do normalnego 
kraju – pisze Grabarczyk.
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W marcu 2019 Facebook zdecydował się na walkę z informacją związaną ze szczepieniami. Serwis 
będzie ograniczał zasięg  przekazu, a teorie spiskowe antyszczepionkowców będą traktowane jak 
fake news. Monika Bickert, menadżerka Facebooka, poinformowała, jak firma będzie podchodziła 
do materiałów zniechęcających do używania szczepionek: 

• grupy, strony i treści wspierające antyszczepionkowców nie będą uwzględniane w rekomen-
dacjach dla użytkowników ani pokazywać się sugestiach wyszukiwania, dodatkowo zostaną 
im obcięte zasięgi, 

• firma będzie odrzucać reklamy promujące teorie spiskowe dotyczące szczepionek, 
• informacje dotyczące szczepionek nie będą obecne w Instagram Explore i na stronach hash-

tagów.

TEGO SAMEGO DNIA  WIECZOREM

- Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszczania się, ale
one wiążą się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji - powiedział premier Mateusz Morawiec-
ki. Na pytanie, czy trwają już jakieś prace dotyczące ustanowienia godziny policyjnej, premier od-
parł, że trwają rozmowy na poziomie politycznym oraz dyskusje z prezydentem.

Premier dodał, że zdaniem specjalistów styczeń i luty to miesiące, które wirusy z grupy korona-
wirusów "lubią" najbardziej.- Dlatego musimy sobie powiedzieć jasno: trzecia fala jest przed nami. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na obostrzenia, które mają zlikwidować fikcję, polegającą na tym, że 
całe rodziny wyjeżdżają na wyjazdy służbowe lub w siłowniach pojawiali się sami sportowcy za-
wodowi, a w galeriach handlowych są tłumy. Tu nie ma czasu na żarty i omijanie prawa, umierają 
ludzie. Nie można pozwolić na omijanie przepisów i na niefrasobliwość - podkreślił Morawiecki. 
Dodał, że ogłoszone w czwartek restrykcje wejdą w życie za 11 dni.Szef rządu, pytany w kontek-
ście zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, że szczepienia mogą 
ruszyć na terenie UE między 27 a 29 grudnia, czy Polska jest na to gotowa, podkreślił: 

- Tak. Polska jest gotowa, by natychmiast rozpocząć szczepienia. Zachęcał też do szczepień.
                               To jest Solidarność  Walcząca!  Ale z  kim ? 

To ma być  kotwica  ? To jakiś  wąż ! S  jak serpent.

Na przełomie maja i czerwca 1982 Kornel Morawiecki założył or-
ganizację Solidarność Walcząca (początkowo posługującą się na-
zwą Porozumienie Solidarność Walcząca). W manifeście progra-
mowym Kim jesteśmy? O co walczymy? wskazano, że podstawo-
wymi założeniami SW jest „walka o odzyskanie niepodległości i 
budowa Rzeczpospolitej Solidarnej”. Odrzucano ugodę z urzędują-
cą władzą i reformowanie systemu, deklarowano walkę podjaz-
dową „na wszystkich poziomach i różnymi metodami”. 
Może   to to chodzi ? 
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CALEK  PERECHODNIK 

MÓJ OJCIEC  BYŁ  SZALONY  28.08.2020
W piątek jednemu z wrocławskich skwerów nadano imię Kornela Morawieckiego. - Mój ojciec był 
i szalony w swoim pragnieniu wolności, kiedy mało kto wierzył w jej odzyskanie tak szybko, i roz-
sądny, bo zasiewał też wtedy ziarna pod wolną Polskę - mówił premier Mateusz Morawiecki pod-
czas uroczystości. 

Kornel Morawiecki powiedział, że jego kampania wyborcza i ewentualna prezydentura będzie sku-
piała się na zjednoczeniu polskiego społeczeństwa. Zwrócił uwagę, że Polacy potrzebują odzyskać 
tożsamość, jaką mieli za czasów pierwszej "Solidarności". Polacy, mimo że musieli zmagać się z 
wieloma trudnościami, mieli własną podmiotowość i poczucie własnej wartości, mieli nadzieję, że 
mogą zmieniać na lepsze własny kraj i Europę. 

SYN STRACIŁ TOŻSAMOŚĆ
Okrągły Stół zaprzepaścił wielką ideę solidarności. Wepchnął Polskę w nomenklaturę, nieprawy ka-
pitalizm. Przyniósł niewymierne straty moralne i słabnięcie polskiej tożsamości - pisze były lider 
Solidarności Walczącej .Tak obie umawiające się strony połączyła wspólnota strachu .

Calek Perechodnik, właśc. Calel Perechodnik[a] (ur. 8 sierpnia 1916 w Warszawie, zm. w paź-
dzierniku 1944 tamże) – polski inżynier agronom pochodzenia żydowskiego, funkcjonariusz Ży-
dowskiej Służby Porządkowej w getcie w Otwocku, uczestnik powstania warszawskiego. 
Jesienią 1940 Niemcy utworzyli w Otwocku getto dla ludności żydowskiej, stanowiącej ponad po-
łowę mieszkańców miasta[. W lutym 1941 Perechodnik wstąpił do miejscowej policji żydowskiej. 
Wraz z innymi Żydami z Otwocka trafił także do obozu pracy w Piekiełku (obecnie część war-
szawskiej dzielnicy Białołęka). Podczas likwidacji otwockiego getta, 19 sierpnia 1942, jako poli-
cjant uczestniczył w załadowaniu Żydów do wagonów. Tego dnia do obozu zagłady w Treblince zo-
stały również wywiezione i tam zamordowane jego żona i córka. Później zaczął się ukrywać, po-
czątkowo w Otwocku, a od grudnia 1942 w Warszawie. 

Od 6 grudnia 1942 ukrywał się w mieszkaniu przy ul. Pańskiej 104, które opuścił kilka dni po wy-
buchu powstania warszawskiego. 17 sierpnia 1944 wstąpił do Armii Krajowej, do 2. kompanii (I 
batalionu) zgrupowania „Chrobry II”. 5 września został przeniesiony do kompanii rezerwowej, a 
później zwolniony ze służby z powodu zachorowania na tyfus. Zginął po kapitulacji powstania pod 
koniec października 1944. Został zabity przez Niemców, którzy odnaleźli bunkier, w którym się 
ukrywał.

Wspomnienia Perechodnika zostały wydane po raz pierwszy w Polsce w 1993 przez Ośrodek Karta 
pt. Czy ja jestem mordercą? Pełne wydanie, opracowane na podstawie zachowanego oryginalnego 
rękopisu Perechodnika, ukazało się w 2004 pt. Spowiedź. Autor dedykował je „sadyzmowi niemiec-
kiemu, podłości polskiej i tchórzostwu żydowskiemu”[20]. Zbigniew Gluza: Od wydawcy, [w:] 
Calek Perechodnik, Spowiedź. Warszawa: Ośrodek Karta i Żydowski Instytut Historyczny, 2016, s. 
5, 7. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Calek_Perechodnik
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Koronawirus New Word Order

zbiór zebranych artykułów i danych prasowych
Oto transkrypcja fragmentów najważniejszych wypowiedzi lekarza, który mimo doświadczanych
nieprzyjemności, nie boi się głosić swojego stanowiska.Covid-19 oznacza Certificado de
Identificación de Vacunación con Inteligencia Artificial (Certyfikat Identyfikacji Zaszczepienia

Sztuczną Inteligencją), a 19 to rok, w którym został utworzony.Covid-19 to nie nazwa wirusa. Jest
to raczej nazwa międzynarodowego planu kontroli i redukcji populacji, który został opracowany w
ciągu ostatnich dziesięcioleci i uruchomiony w 2020 roku.
A masowe szczepienia są częścią tego planu…...opracowanie wysyłane wiele razy do MZ oraz
KPRM. Trzeba się z nim zapoznać.

Trwają poszukiwania jednostki naukowo- badawczej która podjęła by się badań i opracowania
receptury do autorskiego syropu ziołowego na drogi oddechowe, który może być lekiem na
Covida.Pracami takimi zajmują się zakłady lub wydziały farmakognozji kilku uniwersytetów w
Polsce oraz IRIPZ w Poznaniu( Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich ).

Potrzebna jest dotacja
Pani
mgr Krystyna Ziemlańska
Szanowna Pani,
Dziękujemy bardzo za ciekawą propozycję, ale ze względu na aktualną sytuację Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu nie posiada środków finansowych na prowadzenie
prac badawczych w zakresie opracowania receptury oraz technologii dla autorskiego syropu.
Sprawa jest bardzo interesująca w związku z tym proponujemy skontaktować się z firmami
przetwarzającymi zioła na przykład HERBAPOL.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Dyrektora IWNiRZ
dr hab. inż. Jerzy Mańkowski
, prof. IWNiRZ
Tu wyjaśniam, że Herbapol już udzielił mi odpowiedzi , że nie zajmuje się badaniami ale
produkcją.

Wysłane  do    

listy@prezydent.pl    

Dodatkowi odbiorcy Kancelaria   Prezesa  Rady  Ministrów

bprm@kprm.gov.pl
 sekretariatwprm@kprm.gov.pl
bip@kprm.gov.pl
 kontakt@kprm.gov.pl 
oraz  te same  adresy  do MZ
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                                             Wysłane  tylko do  prokuratury 

 19.12 202o godzina 13 :33 sobota
TVP INFO na pasku podali, że ‘nadzór farmaceutyczny’ zatwierdził szczepionki Pfiztera.
Taki nadzór to może być tylko GIF- Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Ale na stronie GIF nie było takiej informacji    https://www.gov.pl/web/gif/komunikaty/

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
napisz do nas: gif@gif.gov.pl

Koordynator ds. dostępności
Ewa Ratkowska
tel.: 22 635 99 66
fax: 22 831 02 44
e-mail: dostepnosc@gif.gov.pl

Napisałam:
Uprzejmie proszę o potwierdzenie informacji lub wskazanie jej źródła i miejsca zamieszczenia
w internecie :
19.12 202o godzina 13 :33 TVP INFO na pasku podali, że ‘nadzór farmaceutyczny’ zatwierdził 
szczepionki Pfizera. Taki nadzór to może być tylko GIF- Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
Oraz- czy to zatwierdzenie nastąpiło na podstawie jakiejś dokumentacji. Jako przykład podam
inną wiadomość z tego samego dnia :
Interia :
Szwajcarski Urząd ds. rejestracji i kontroli leków Swissmedic w Bernie zatwierdził pierwszą szcze-
pionkę przeciw COVID-19 firmy Pfizer i jej niemieckiego partnera BioNTech. Instytucja poinfor-
mowała o tym w sobotę na swojej stronie internetowej. Jest to pierwsza szczepionka przeciw CO-
VID- 19 dopuszczona na szwajcarski rynek.7 grudnia instytucja nie wydała zgody na użycie trzech
różnych szczepionek przeciw COVID-19 zamówionych przez rząd. Oceniła wówczas, że w doku-
mentacji nadal brakuje ważnych danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i jakości, i
przekazała te wymagania producentom, czyli firmom Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna.

19.12 2020  godzina 14:09
TVP INFO na pasku podali, że  wojsko  szkoli się i  ćwiczy- pomimo  pandemii! 
Zapewne w maseczkach i  w  pojedynkę ,  bo zbiorowiska   były  przecież  zakazane.

Polski rząd przyjął ustawę o obowiązkowych szczepieniach pod przykrywką afery aborcyjnej Polski rząd przyjął ustawę o obowiązkowych szczepieniach pod przykrywką afery aborcyjnej 

Ustawa została przegłosowana w cieniu afery dotyczącej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie aborcji.  Oto jej treść:   Dz.U.2020.1845 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 20 października 
2020 r. Art. 36. [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego]
1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiolo-
gicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji,  a u której 
podejrzewa się – -  lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stano-
wiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek 
przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym po-
daniu leków. 8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania
leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.
https://zmianynaziemi.pl/bezcenzury/polski-rzad-przyjal-ustawe-o-obowiazkowych-szczepieniach-
pod-przykrywka-afery-aborcyjnej
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19.12.2020 interia wieczorem 
Szpital nieopodal Chicago wstrzymał szczepienia przeciw COVID-19 

Jeden ze szpitali w amerykańskim stanie Illinois wstrzymał szczepienia przeciw COVID-19 po tym,
jak u czterech pracowników placówki wykryto niepożądane skutki - mrowienie i podwyższone tęt-
no. Trzech pracowników wróciło do zdrowia w domu, czwarty jest pod nadzorem lekarzy.
Chodzi o placówkę w Libertyville - mieście położonym na północ od Chicago. Pracownikom szpi-
tala podano szczepionkę koncernu Pfizer. Władze szpitala przekazały stacji Fox News, że decyzja 
o wstrzymaniu szczepień jest przejawem ostrożności.
Inne przypadki
W tym tygodniu władze stanu Alaska również informowały, że u dwóch pracowników służby zdro-
wia zaobserwowano reakcję alergiczną po podaniu szczepionki Pfizera. Reakcja była podobna do 
tej, która wystąpiła u dwóch pielęgniarek w Wielkiej Brytanii.Jedna z pracownic amerykańskiego 
szpitala po podaniu preparatu odczuwała przyspieszone bicie serca, miała kłopoty z oddychaniem, 
dostała wysypki i zaczerwienienia skóry. Obecnie czuje się dobrze, chociaż nadal przebywa w szpi-
talu pod nadzorem lekarzy. Drugi pracownik doświadczył łagodniejszych objawów, w tym obrzęku 
oczu, zawrotów głowy i drapania w gardle.

Sprawdzimy  tę wiadomość, kiedy i gdzie  prezydent  podda  się  szczepieniu  i czym !  
19.12.2020   Prezydent Andrzej Duda: Oczywiście ja także poddam się szczepieniu na 
COVID-19 
"Oczywiście ja także poddam się szczepieniu na COVID-19" - tak prezydent Andrzej Duda odpo-
wiedział na wpis na Twitterze lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef PSL, zwracając się
do prezydenta, napisał m.in., że także ozdrowieńcy powinni się zaszczepić.
Wymiana tweetów pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem PSL Władysławem Kosi-
niakiem-Kamyszem rozpoczęła się po piątkowych słowach szefa ludowców. Kosiniak-Kamysz po-
wiedział wówczas w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że będzie się szczepić przeciwko 
COVID-19. "Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on 
miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake 
newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia" - dodał prezes ludowców.
W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda napisał w sobotę na Twitterze: "Szanowny Panie Przewod-
niczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w 
aspekcie ogólnospołecznym". "To moje 'państwowe' zadanie, a w dodatku należę do 'ozdrowień-
ców' - dodał. Prezydent dołączył również do Tweeta rozmowę z ekspertami nt. szczepionki przeciw-
ko COVID-19.

 Nagranie jest dostępne na stronie prezydenckiej kancelarii – a gdzie dokumentacja?Danych  
o tym  brak.
Horban ,  Jarosław  Pinkas    ekspert  - W latach 2018–2020 Główny Inspektor Sanitarny  do 
20 listopada –doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, 
jego  następca  to :

Krzysztof Saczka pełnił do tej pory funkcje zastępcy GIS. Jak informuje Główny Inspektorat Sani-
tarny, od lat związany jest on z administracją publiczną na stanowiskach kierowniczych. Posiada 
wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami i infrastrukturą IT oraz bezpieczeństwem 
danych w jednostkach publicznych. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale In-
żynierii Elektrycznej i Komputerowej, specjalność: Elektroniczne Urządzenia Sterowania oraz na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki, kierunek: Informatyka.Ponadto Krzysztof Saczka ukończył studia podyplomowe na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, kierunek:                       47.



Zarządzanie projektami europejskimi oraz Zarządzanie projektami in-
formatycznymi, a także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ,
kierunek: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sek-
tora finansów publicznych oraz Menedżerskie studia podyplomowe –
przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo.

15  września 2020
Minister zdrowia – który nie ma  nic  wspólnego ze  zdrowiem  ani z
medycyną- Adam Niedzielski powołał Krzysztofa Saczkę na zastępcę
głównego inspektora sanitarnego – będzie odpowiedzialny za elektro-
nizację usług inspekcji sanitarnej.Krzysztof Saczka był – między in-
nymi – przez osiem lat dyrektorem oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Nowym Sączu.

HORBAN  19.12.2020 
.……………………………
- Mam absolutnie taką nadzieję, że 27 grudnia zostanie zaszczepiony na koronawirusa pierwszy Po-
lak - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News profesor Andrzej Horban, specjali-
sta z zakresu chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19. - Pierwsze szcze-
pienia będą głównie w szpitalach i poradniach z punktami szczepień. Infrastruktura jest gotowa. 
Czekamy na dystrybucję – dodał.
Pierwsze szczepienia w szpitalach i przychodniach
- Taka opcja istnieje, kwestia teraz dostarczenia szczepionki i rozpoczęcia dystrybucji. To będzie o 
tyle ułatwione, że pierwsze szczepienia będą prowadzone w placówkach opieki zdrowotnej, głów-
nie w szpitalach i poradniach, które do tej pory mają działające punkty szczepień, w związku z tym 
infrastruktura jest gotowa i czeka na przyjęcie szczepionki - powiedział Horban w Polsat News.

Ekspert  Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersy-
tety Medycznego we Wrocławiu.       
Rodzinka  ?
Szimon Peres ur. jako Szymon Perski 2 sierpnia 1923 w Wiszniewie, zm. 28 września 2016 w Tel 
Awiwie) – izraelski polityk, 9. prezydent Izraela w latach 2007–2014, dwukrotnie premier Izraela – 
w latach 1984–1986 stał na czele dwudziestego pierwszego, a w latach 1995–1996 dwudziestego 
szóstego rządu Izraela, dwukrotnie p.o. premiera (w 1977 i 1995), minister w dwunastu rządach, 
poseł do Knesetu od 1959 do 2007.

W 2003 tak wspominał Wiszniew  ten aszkenaz:  

Urodziłem się w małym żydowskim sztetlu, który w ciągu
dwóch wojen – pierwszej i drugiej, było pod polską kontrolą
– ale pomimo to byli tam Białorusini, Rosjanie. I oni niena-
widzili Polaków. Nie mówili ich językiem. Miejsce, w któ-
rym się urodziłem, było bardzo małe, całkowicie żydowskie,
a my nie żyliśmy ani w Polsce, ani w Rosji. Żyliśmy w Izra-
elu od dnia moich narodzin, nawet przed emigracją. 
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20 listopada 2020 https://www.gazetaprawna.pl/

KO żąda od premiera prawdziwych informacji na te-
mat przyczyn rezygnacji szefa GIS Jarosława Pinkasa -
oświadczyły posłanki Marzena Okła-Drewnowicz i
Paulina Hennig-Kloska. GiS w piątek miał poinformo-
wać o skali niedoszacowań liczby chorych na Covid19
i oczekujemy podania dziś tych danych - podkreśliły. 
Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w piątek,
że Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas z przy-
czyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funk-
cji. Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację.

                                                  
"Żądamy od premiera prawdziwych informacji o przyczynach rezygnacji Głównego Inspektora Sa-
nitarnego" - powiedziała na piątkowej konferencji prasowej posłanka Okła-Drewnowicz.

Przypomniała,  że na początku roku, w kontekście epidemii koronawirusa "nie kto inny jak pan
Główny Inspektor Sanitarny radził nam, byśmy sobie włożyli lód do majtek, mówił również, że ma-
seczki można robić z biustonoszy". Pinkas - dodała - w końcu września przewidywał też, że liczba
zachorowań w połowie października wyhamuje, tymczasem wtedy właśnie był skokowy wzrost.
Jej zdaniem "czarno na białym widać, że statystyki, które podaje rząd każdego dnia, jeśli chodzi o
liczby chorych są niedoszacowane".

 "Rząd miał pół roku, by przygotować służbę zdrowia i inspekcję sanitarną do pracy na pierwszej li-
nii frontu, tym czasem przez pół roku nie zrobiono nic" - powiedziała Hennig-Kloska. Dodała, że
"zmiany kadrowe nic nie dają, jeśli nie zmienimy procedur".

Okła-Drewnowicz i Hennig-Kloska oceniły, że sytuacja w Głównym Inspektoracie Sanitarnym jest
"tragiczna", brak jest sprzętu, a informacje uzyskiwane od sygnalistów pokazują, jak bardzo Inspek-
cja Sanitarna jest nieprzygotowana do pandemii, nie jest zaopatrzona "ani w sprzęt, ani w system".
"Widząc ogromny chaos i wielką nieodpowiedzialność w podchodzeniu do pandemii przez Główne-
go Inspektora Sanitarnego, żądamy od premiera prawdziwych informacji, co jest przyczyną tej re-
zygnacji i jak naprawdę wygląda sytuacja w sanepidach, bo z naszej informacji wynika, że jest ona
tragiczna" - powiedziała Okła-Drewnowicz.
Dodała, że posłowie KO od wielu miesięcy nie otrzymują odpowiedzi na zadawane przez nich pyta-
nia oprócz informacji, że odpowiedź będzie udzielona w terminie późniejszym. 

"To bardzo niepokoi i bulwersuje i każe obawiać się, że rząd nie poradzi sobie z tym co przed nami"
-  powiedziała  Okła-Drewnowicz.Henning-Kloska  dodała,  że  posłowie  KO pytali  m.in.  "o  brak
sprzętu, który leży na magazynach, o niezapłacone nadgodziny, o liczbę wakatów". "Na żadne z
tych pytań nie dostaliśmy odpowiedzi. To znaczy, że problem zarządzania GIS istniał i nie został od
wielu miesięcy rozwiązany" - dodała posłanka KO. Podkreśliła, że rezygnacja szefa GIS nie może
przysłaniać konieczności naprawy tej sytuacji.
Rzecznik rządu poinformował, że obowiązki GIS będzie wykonywał zastępca Krzysztof Saczka.
(PAP)
autor: Piotr Śmiłowicz
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19.12.2020   Dlaczego  akurat w  noc  sylwestrową  ?"Godzina policyjna" w sylwestra

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział w czwartek w programie 
"Newsroom WP", że godzina policyjna w sylwestrową noc będzie obowiązywać na terenie całej 
Polski. Minister zaznaczył również, że od zakazu będą wyjątki, "takie jak niezbędne czynności 
służbowe oraz inne, które będą wskazane w rozporządzeniu". Restrykcje dotyczące przemieszcza-
nia się nie obejmą policjantów, strażników miejskich, czy kierowców.

Absolutnie nie mają żadnych podstaw prawnych. Jeżeli rząd zamierza wprowadzić go-
dzinę policyjną, to nie ma ku temu żadnej podstawy ustawowej. Ustawa o chorobach 
zakaźnych może jedynie określać sposób przemieszczania się, natomiast nie może nam 
zakazywać wychodzenia w ogóle z domu  - skomentował w sobotę w "Faktach po Fak-
tach" w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Rząd nie podaje, kiedy rozporządzenie zostanie opublikowane - w czasie ogłaszania poprzednich 
obostrzeń treść dokumentu pojawiała się zwykle maksymalnie po kilku dniach od ich ogłoszenia. 

Zgodnie z projektem, w stosunku do obowiązującego rozporządzenia z 1 grudnia przewiduje się 
zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osoby takie będą 
mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą 
uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.Nie będą musiały trafiać na kwa-
rantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną, albo po przekroczeniu granicy. Brak kwarantan-
ny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - czyli osób, które były poddane izolacji w warunkach 
domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

20.12.2020   Interia
Jarosław Sachajko: Nie zaszczepię się 

Nie zaszczepię się przeciwko COVID-19 dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego - dekla-
ruje poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15), który właśnie uporał się z koronawirusem.
Polityk Kukiz'15 został zapytany, czy zamierza się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, stanow-
czo odpowiedział: "Nie". - Dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego, który poważnie po-
traktuje Polaków, to się nie będę szczepił - dodał.- Przeczytałem ulotkę Pfizera i oni naprawdę za
nic nie odpowiadają, więc ja to przechorowałem i nie ma najmniejszego powodu, dla którego 
miałbym się szczepić - powiedział.

21.12.2020
Szczepionka Pfizer/BioNTech trafi do Polski już 26 grudnia 
Jak przekazała Sybilla Walczyk, rzeczniczka prasowa grupy Neuca, zajmującej się hurtową dystry-
bucją farmaceutyków, pierwszy transport szczepionek Pfizer ma trafić do hurtowni już 26 grudnia, 
a kolejny w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia. - Neuca przystąpiła do dystrybucji szczepio-
nek firmy Pfizer przeciwko COVID-19. Pierwszy transport ma trafić do nas już 26 grudnia. Kolejny
- w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia - poinformowała rzeczniczka.Neuca zajmuje się hurto-
wą dystrybucją farmaceutyków. Na warszawskiej giełdzie notowana jest od 2004 r.
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NEUCA S.A. – spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmująca się
dystrybucją wyrobów farmaceutycznych. Jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. 
Jej głównymi akcjonariuszami są Kazimierz Herba, posiadający 22,87% akcji oraz Wiesława 
Herba, kontrolująca 22,14% akcji. Spółka od 2004 roku notowana jest na GPW w Warszawie. 
NEUCA od ponad 12 lat regularnie wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendę. Polityka dywiden-
dowa spółki zakłada systematyczny wzrost dywidendy – co roku jej wartość na akcje rośnie o 10-15
proc. Z zysku za 2017 rok na jedną akcje spółka wypłaci 6,40 złotych (z zysku za 2016 r. wypłaco-
no na akcje 5,75 złotych). Centrala spółki mieści się w Toruniu i w 2018 roku spółka oddała tam do 
użytku nowoczesne centrum dystrybucji. Grupa NEUCA posiada 15 magazynów na terenie całej 
Polski, w tym 5 centralnych, z których 4 są zautomatyzowane. 

RADA NADZORCZA
Kazimierz Herba Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Handlu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekono-
miczny). Założyciel spółki Torfarm S.A., (dziś NEUCA), w latach 1994-2008 piastował stanowisko
Prezesa Zarządu. 

Wiesława Herba  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wraz z mę-
żem tworzyła i zarządzała firmą Torfarm S.A. (dziś NEUCA), przechodząc przez wszystkie szcze-
ble struktury organizacyjnej. W latach 2001-2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a następ-
nie Operacyjnego (2003-2004). Do stycznia 2004 roku była prokurentem Torfarm S.A.. W marcu 
2004 roku powołana do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego. Ukończyła IV edycję 
programu Management 2002 prowadzonego przez Kanadyjski Instytut Zarządzania. 

Hurtownik farmaceutyczny grupa Torfarm w ramach nowej strategii przekształcił się w holding 
Neuca, poinformował prezes Torfarmu, Piotr Sucharski. Holding ma być głównym dostawcą pro-
duktów i usług na polskim rynku zdrowia.

 neuca@neuca.pl    Napisałam:
Uprzejmie proszę o udzielenie informację czy  spółka  holding Neuca  posiada  dokumentację me-
dyczną czyli naukową  konieczną do  wdrożenia dystrybucji szczepionki.

21.12.2020   Szczepionka Pfizer/BioNTech trafi do Polski już 26 grudnia 
Jak przekazała Sybilla Walczyk, rzeczniczka prasowa grupy Neuca, zajmującej się hurtową dystry-
bucją farmaceutyków, pierwszy transport szczepionek Pfizer ma trafić do hurtowni już 26 grudnia, 
a kolejny w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia. - Neuca przystąpiła do dystrybucji szczepio-
nek firmy Pfizer przeciwko COVID-19. Pierwszy transport ma trafić do nas już 26 grudnia. Kolejny
- w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia - poinformowała rzeczniczka.Neuca zajmuje się hurto-
wą dystrybucją farmaceutyków. 

Prawo farmaceutyczne 

 Dz.U.2020.0.944 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

Rozdział 2. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych 
Art. 3. Dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
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1. Do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4 dopuszczenie do obrotu bez koniecz-
ności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych sprowadzonych z zagranicy, produkty leczni-
cze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem".
2. Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane przez 
Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
3. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Prezesem Urzędu..

                                               NEW  WORD ORDER 

Art. 4. Dopuszczenie do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych 
sprowadzonych z zagranicy   1.  Do obrotu są dopuszczone bez konieczności uzyskania pozwolenia
produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania 
życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu 
w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4 (import docelowy).
 
                     Co do  dokumentacji  medycznej  brak  danych w  tej ustawie ! 
               Mowa  jest tylko o dopuszczeniu do  obrotu – i wszystko się  zgadza.
          Ustawę  podpisał  Andrzej  Duda -  czy  takie  były  wymogi europejskie?

Europejska Agencja Leków wydała zgodę na szczepienia przeciwko COVID-19 w Unii 
Europejskiej. "Historyczne osiągnięcie"

Decyzja Europejskiej Agencji Leków daje Komisji Europejskiej zielone światło do dopuszczenia na
rynek szczepionki wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Posiedzenie członków Europej-
skiej Agencji Leków (EMA) wchodzących w skład Komitetu ds. Produktów Medycznych Stosowa-
nych u Ludzi pierwotnie miało się odbyć dopiero 29 grudnia, ale o przyspieszenie prac nad autory-
zacją szczepionki apelowali zarówno liderzy państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i urzęd-
nicy unijni, w tym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 
                                                                
Wcześniej produkt amerykańskiej firmy Pfizer oraz jej niemieckiego partnera BioNTech dopuściły 
na swój rynek żydowskie Stany Zjednoczone, żydowska Wielka Brytania i Izrael. 

- To historyczne osiągnięcie. W mniej niż rok udało się wyprodukować i zatwierdzić szczepionkę 
przeciwko nowej chorobie. - powiedziała podczas konferencji prasowej dyrektor wykonawcza 
EMA Emer Cooke. - To wynik bezprecedensowej skali współpracy między naukowcami, firmami 
farmaceutycznymi, przedstawicielami pacjentów i narodowymi instytucjami ochrony zdrowia. - 
podkreśliła.Pozytywna opinia Europejskiej Agencji Leków oznacza warunkowe dopuszczenie do 
obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 16. roku życia.

Na środę 6 stycznia Europejska Agencja Leków zapowiedziała kolejne spotkanie ekspertów, pod-
czas którego ma dojść do dopuszczenia na rynek szczepionki firmy Moderna. Do tej pory Komisja 
Europejska podpisała umowy na produkcję i dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 z sześcio-
ma firmami. Według zapowiedzi KE, szczepienia mają rozpocząć się tuż po świętach i ruszyć w ko-
lejnych państwach 27, 28 i 29 grudnia.
……...…..………….....…..….…….…………………………
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Polacy częściej obawiają się szczepionki niż koronawirusa. Sondaż Kantar 
Polacy częściej obawiają się szczepionki przeciwko koronawirusowi, niż zarażenia się tym wirusem
- wynika sondażu Kantar.47 proc. ankietowanych skłania się do twierdzenia, że bardziej boją się 
powikłań po szczepieniu, podczas gdy 26 proc. Polaków bardziej obawia się samej choroby. 27 
proc. badanych nie potrafiło określić, czy bardziej boją się choroby, czy też szczepienia.
Ponad połowa respondentów (55 proc.) nie aprobuje tego pomysłu i nie jest w stanie zaufać rządzą-
cym.Największe zaufanie wobec decyzji rządu w kwestii szczepionek odnotowano wśród osób naj-
starszych, z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz wśród wyborców Prawa i Sprawie-
dliwości. 
Brak zaufania wyrażały przede wszystkim osoby do 50. roku życia, osoby z wykształceniem wyż-
szym .

20.12.2020.https://dorzeczy.pl/kraj/165793/grupa

Grupa naukowców i lekarzy apelu już po raz drugi do prezydenta Andrzeja Dudy i rządu ws. szcze-
pień. Wnoszą oni, aby odstąpić od planowanych masowych szczepień i powrócić do "stanu normal-
ności". Na apel odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia. Odnosząc się w liście otwartym do Narodo-
wego Planu Szczepień grupa naukowców i lekarzy stwierdza, że szczepionki na SARS-CoV-2 
nie zostały właściwie zbadane, są potencjalnie niebezpieczne, ich skuteczność jest nieudowodniona,
a masowe szczepienia wszystkich dorosłych obywateli polskich nie mają pełnego uzasadnienia 
w obliczu faktu, iż 80 proc. populacji przechodzi zakażenie bezobjawowo, a w Polsce wytwarza się 
obecnie naturalna odporność .

Ministerstwo odpowiada

Na apel szybko odpowiedziało ministerstwo zdrowia. W kilkustronicowym dokumencie minister 
zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk i prezes 
urzędu, który rejestruje leki, Grzegorz Cessak "przedstawiają szczegółowe wyjaśnienia, które mają 
wyjaśnić rodzące się wątpliwości". W liście wytłumaczono m.in., że szczepienia na COVID-19 są 
dobrowolne, a "dopuszczenie szczepionek do użytku w Polsce, będzie oznaczało, że Europejska 
Agencja Leków zweryfikowała zarówno ich skuteczność, jak i bezpieczeństwo". "Szczepionki – tak
jak wszystkie produkty lecznicze – przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwole-
nia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dotyczące ich rejestracji są bardzo rygorystyczne 
i szczegółowo zdefiniowane przez wytyczne Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Rady Harmo-
nizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi" 
– czytamy. 

WSZYSTKO TYLKO NIE  DOKUMENTACJA MEDYCZNA  O SKŁADNIKACH  

Zacznijmy od podstawowej kwestii - szczepionka jest bezpieczna. Zanim trafi na rynek, musi uzy-
skać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W przypadku tej grupy produktów wymagania są nie-
zwykle wyśrubowane. W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). De-
cyzja może być także podjęta przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowa-
dzeniu przez Europejską Agencję Leków procedury scentralizowanej.
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Ocena ryzyka dotyczy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego. Rygorystyczne
wymagania dotyczące badań skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek są większe niż w odniesie-
niu do innych produktów leczniczych. Celem jest jak najszybsze zapewnienie dostępności skutecz-
nego i bezpiecznego produktu do walki z pandemią. W przypadku szczepionki na COVID-19 skró-
cono terminy administracyjne. Ale te ułatwienia nie obniżają obowiązujących wymogów. 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Fake news #1 – szczepionki są niesprawdzone i niebezpieczne, bo powstały zbyt szybko 
Szczepionki są bezpieczne. Wejście na rynek każdej z nich wymaga spełnienia wielu wysokich 
standardów, wypracowanych przez kraje Unii Europejskiej. Dopiero po wnikliwej analizie jakości i 
udowodnieniu pełnego bezpieczeństwa Europejska Agencja Leków, udziela zgodę na możliwość 
zakupu i korzystania ze szczepionki. W przypadku tej na koronawirusa krótszy czas, wiązał się z 
wieloma sprzyjającymi czynnikami. Przede wszystkim z usunięciem barier administracyjnych i re-
kordowym środkom pieniężnym przeznaczonym na wynalezienie szczepionki. Ponadto kluczowa 
była mobilizacja naukowców z całego świata nad wynalezieniem tej szczepionki. Dodatkowo już 
istniały prace badawcze nad szczepionką przeciw innego typu koronawirusowi (MERS-CoV), który
jest podobny do SARS-CoV-2. Częstym wyzwaniem w procesie weryfikowania bezpieczeństwa jest
zebranie odpowiedniej liczby ochotników, co w tym przypadku nie było problemem. Ten preparat 
leczniczy pomoże zwalczyć COVID-19 i wrócić do normalności.

           UNIK   GIF  22  grudnia  2020  trzeba  było rozpracować  dane 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: W SPRAWIE SZCZEPIONKI NA COVIDA PILNE 19.12 .2020 sobota
Data: 2020-12-22 11:56
Nadawca: "Dominika Walczak" <dominika.walczak@gif.gov.pl>
Adresat: "wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl"

 Dziękujemy za przesłanie wiadomości, jednocześnie informuję, iż trudno jest mi się odnieść do 
informacji zamieszczanych w danych dziennikach informacyjnych lub mediach prywatnych, po-
nieważ za ich treści odpowiadają redaktorzy wydania lub redaktorzy naczelni danej redakcji.

Jednak chcąc ułatwić szukanie interesujących Panią wiadomości informuję, że zgodnie z powszech-
nymi informacjami Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu na terenie UE szczepionki 
przeciw COVID-19 produkcji Pfizera. Wszystkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie EMA
www.ema.europa.eu 

 Ponadto, dopuszczeniem do obrotu na terenie RP produktów leczniczych zajmuje się Urząd Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 Z poważaniem
Dominika Walczak
Rzecznik Prasowy
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Sprawdziłam  na stronie   www.ema.europa.eu -  zamieścili  sam bełkot  marketingowy  , ani słowa 
o  dokumentacji    naukowej  i medycznej  do szczepionki.

Where to find more information

The product information approved by the CHMP for Comirnaty contains prescribing informa-
tion for healthcare professionals, a package leaflet for members of the public and details of condi-
tions of the vaccine’s authorisation.

Gdzie znaleźć więcej informacji Informacja o produkcie zatwierdzona przez CHMP dla Comirnaty 
zawiera informacje dotyczące przepisywania dla pracowników służby zdrowia, ulotkę informacyjną
dla członków społeczeństwa oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków dopuszczenia 
szczepionki. 

product information PDF  

Cytat : NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Comirnaty concentrate for dispersion for injectionCOVID-19 mRNA 
Vaccine (nucleoside modified) 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
 Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań COVID-19 mRNA 
Szczepionka (zmodyfikowana nukleozydem) 

Nukleozydy – organiczne związki chemiczne, glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połą-
czonej wiązaniem β-N-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub rybitolem). 
Nukleozydy modyfikowane chemicznie służą jako leki antywirusowe, np. AZT, ddU (2′,3′-dideok-
syurydyna), acyklowir, gancyklowir. 

JAKI NUEKLOZYD  NIE WIADOMO 

W zależności od rodzaju zasady azotowej wyróżnia się (pogrubieniem oznaczono podstawowe nu-
kleozydy kwasów nukleinowych ):

• nukleozydy purynowe:
• adenozyna 
• guanozyna 
• inozyna 
• ksantozyna

• nukleozydy pirymidynowe:
• cytydyna
• urydyna ( RNA )
• tymidyna ( DNA )
• 2'-deoksyurydyna
• 5-metylocytydyna
• 5-metylourydyna

• nukleozydy nikotynamidowe:
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• mononukleozyd nikotynamidowy (NMN+)
• nukleozydy flawinowe:

• flawinomononukleozyd - wchodzi wraz z AMP w skład FAD 

Jeśli w skład nukleozydu wchodzi cukier deoksyryboza, nazwy odpowiednich nukleozydów należy 
poprzedzić przedrostkiem deoksy, np.

• deoksyadenozyna 
• deoksyguanozyna
• deoksycytydyna

Wyjątkiem od tej zasady jest deoksyrybonukleozyd tymidyna, którego odpowiednikiem w serii rybo
jest 5-metylourydyna.Nukleozydy mogą być fosforylowane przez specyficzne kinazy . Powstające 
w ten sposób nukleotydy lub deoksynukleotydy są elementami budulcowymi odpowiednio RNA i
DNA . Trifosforany nukleozydów wykorzystywane są jako przenośniki energii w komórce .

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES5.
1Pharmacodynamic properties
Pharmacotherapeutic group: vaccines, 
ATC code: J07BXMechanism of action

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
. 1 Właściwości farmakodynamiczne 
Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki, 
Kod ATC: J07BX 

Mechanizm działania 

The nucleoside-modified messenger RNA in Comirnaty is formulated in lipid nanoparticles, which
enable delivery of the non replicating RNA into host cells to direct transient expression of the 
SARS-CoV-2 S antigen.

Informacyjny RNA zmodyfikowany nukleozydem w Comirnaty jest formułowany w nanocząst-
kach lipidowych, które umożliwiają dostarczanie niereplikującego RNA do komórek gospodarza w 
celu bezpośredniej przejściowej ekspresji antygenu SARS-CoV-2 S. 

COMIRNATY  nie wiadomo  co  to jest  .Nazwa  podobna do Kominternu. 

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat dotyczący
 szczepionki o nazwie Comirnaty .

ComiRNet is a database of miRNA target predictions and predicted miRNA regulatory networks. 

ComiRNet stores approximately 5 million predicted interactions between 934 human miRNAs and 
30,875 gene transcripts (mRNAs) which are exploited in the construction of the hierarchies of over-
lapping biclusters representing potential miRNA regulatory networks. 
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ComiRNet to baza danych przewidująca przewidywane cele miRNA i przewidywane sieci regula-
cyjne miRNA. Comi RNet przechowuje około 5 milionów przewidywanych interakcji między 934 
ludzkimi miRNA a 30 875 transkryptami genów (mRNA), które są wykorzystywane do konstru-
owania hierarchii nakładających się biklasterów reprezentujących potencjalne sieci regulatorowe 
miRNA. 

Ang. biclustering, co-clustering, two-mode clustering,two-dimensionalclustering) proces wyszuki-
wania w danym dwuwymiarowym zbiorze danych(macierzy) podmacierzy której elementy będą 
jednakowe lub podobne .

Cd.plik.  

The mRNA codes for membrane-anchored, full-length S with two point mutations within the central
helix. Mutation of these two amino acids to proline locks S in an antigenically preferred prefusion 
conformation. The vaccine elicits both neutralizing antibody and cellular immune responses to the 
spike (S) antigen, which may contribute to protection against COVID-19. 

mRNA koduje zakotwiczone w błonie, pełnej długości S z dwiema mutacjami punktowymi w 
centralnej helisie. Mutacja tych dwóch aminokwasów – jaka  mutacja-- do blokad prolinowych 
S w antygenowo preferowanej konformacji sprzed fuzji. Szczepionka wywołuje zarówno neutrali-
zujące przeciwciała, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną na antygen spike (S), co może 
przyczyniać się do ochrony przed COVID-19. 

Żydzi są  bardzo  wykształceni  ! Ich wiedza dosłownie powala  ! 

mRNA (od ang. messenger RNA), informacyjny RNA, matrycowy RNA, przekaźnikowy RNA – 
rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), którego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej 
o sekwencji poszczególnych polipeptydów z genów do aparatu translacyjnego. Tak jak wszystkie 
rodzaje RNA, mRNA powstaje na matrycy DNA podczas transkrypcji.

Cząsteczki mRNA po przyłączeniu się do rybosomów stanowią matrycę do syntezy polipeptydów, 
w której kolejne trójki nukleotydów mRNA (tzw. kodony) są rozpoznawane przez odpowiednie 
fragmenty (tzw. antykodony) cząsteczek tRNA transportujących aminokwasy, dzięki czemu w 
procesie translacji powstaje właściwa sekwencja peptydu. 

Mutacja  aminokwasów 

Mutacje punktowe mogą powstawać w wyniku substytucji, delecji (pominięcia) lub insercji 
(addycji) pojedynczego nukleotydu. Mutacja w wyniku substytucji, czyli podstawienia może mieć
charakter tranzycji lub transwersji: 

Tranzycja to zastąpienie puryny inną puryną, lub pirymidyny inną pirymidyną. 
• Transwersja to zastąpienie puryny pirymidyną lub pirymidyny puryną.

Mutacja punktowa – rodzaj mutacji polegający na zmianie pojedynczego nukleotydu w DNA lub 
RNA. 
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Mutacje punktowe mogą być przyczyną wielu chorób, m.in.: 
• albinizmu; fenyloketonurii; anemii sierpowatej; hemofilii.

W wielu badaniach z dziedziny biochemii, biologii molekularnej oraz genetyki badacz wprowadza 
mutacje punktowe w genie w celu np. sprawdzenia zmian w funkcji kodowanego przez ten gen biał-
ka. 

Mutacja zmiany sensu, mutacja missensowna – typ niesynonimicznej, punktowej mutacji geno-
wej wywołanej przez substytucję (podstawienie) pojedynczego nukleotydu na DNA lub RNA. 

Mutacja ta prowadzi do zmiany aminokwasu w powstającym białku. W zależności od efektu tej 
zmiany wyróżnić można dwa rodzaje tej mutacji: 

Mutacja konserwatywna – zmiana aminokwasu na inny nie powoduje dysfunkcji syntetyzowane-
go białka. Ma miejsce gdy aminokwas jest zastępowany przez inny o zbliżonych właściwościach. 
Przykładem może być kwas asparaginowy, który może zostać zastąpiony kwasem glutaminowym 
(oba są polarne) nie powodując zmiany funkcji białka. Zmiany aminokwasów są lepiej tolerowane 
na powierzchni białka, niż w jego wewnętrznej części. W niektórych przypadkach nawet zmiana na 
aminokwas o innych właściwościach (np. polarny/niepolarny), na powierzchni proteiny bywa tole-
rowana. 

Mutacja niekonserwatywna – zmiana aminokwasu na inny powoduje zmianę funkcji białka. Te 
mutacje mogą skutkować dużymi zmianami w fenotypie organizmu. 

U człowieka odpowiedzialne są za powstawanie wielu chorób, w tym: pęcherzowe oddzielanie 
się naskórka, niedokrwistość sierpowatokrwinkową oraz stwardnienie zanikowe boczne. 

Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący zmieniać się przez 
obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich zrywania. 
Konformacja ma bardzo duży wpływ na własności fizyczne i biologiczne związków chemicznych. 
W systemach biologicznych konformacja przyjmowana przez białka i DNA ma decydujący wpływ 
na ich aktywność biologiczną. Zadaniem wielu enzymów jest, między innymi, narzucanie ściśle 
określonej konformacji łańcuchów DNA w trakcie ich replikowania, a także wymuszanie ściśle 
określonej konformacji powstających łańcuchów polipeptydowych w trakcie formowania się białek 
na matrycy RNA. 

Niewielkie, przypadkowe błędy konformacji DNA i białek prowadzą często do wielu chorób 
(na przykład choroby Creutzfeldta-Jakoba). 

Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti, przeciw, γένος genos, ród, rodzaj; przytaczane także 
ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał) – substancja, która wykazuje: 

• immunogenność, czyli właściwość wywołania przeciw sobie odpowiedzi odpornościowej, 
lub   antygenowość, czyli właściwość wiązania się ze swoistymi przeciwciałami.

W bardziej ogólnym sensie antygen to każdy związek chemiczny, który może być wykryty za po-
mocą swoistych przeciwciał w różnych metodach diagnostycznych. Pojęcie antygenu jest szerokie
i zależne od kontekstu – mianem antygenu można określić całą komórkę bakteryjną lub tylko jed-
no z białek na jej powierzchni. 

Antygen  Spike=  gwóźdź,  szpikulec,kolec                                                                                 58.



Cd. plik  

6. PHARMACEUTICAL PARTICULARS6.

1List of excipients((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-
0315)2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)1,
2-Distearoyl-sn-glycero
-3 -phosphocholine (DSPC) CholesterolPotassium chloride Potassium dihydrogen phosphateSo-
dium chlorideDisodium phosphate dihydrateSucrose Water for injections 

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6. 1 Wykaz substancji pomocniczych ((4-hydroksybutylo) azanodiylo) bis (heksano-6,1-diylo) bis 
(2-heksylodekanian) (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 Sodu fosforan dwuwodny
 Sacharoza Woda do wstrzykiwań 

7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 1255131 
Mainz
Germany
Phone: +49 6131 90840
Fax: +49 6131 9084390
info@biontech.de 

https://biontech.de/how-we-translate/manufacturing

Fully-owned state of the art manufacturing process for just in time delivery

To successfully bring individualized immunotherapies to patients, it is critical to control the manu-
facturing and supply processes. We decided to invest early in scaling our in-house capabilities and
have established the manufacturing and production together with our digital factory partner Siemens
to develop a process for the fully-automated, on-demand production of mRNA therapies.

Najnowocześniejszy proces produkcyjny w pełni należący do najnowocześniejszych technologii za-
pewniający dostawę na czas Aby z powodzeniem zapewnić pacjentom zindywidualizowane immu-
noterapie, konieczne jest kontrolowanie procesów produkcji i dostaw. Zdecydowaliśmy się zainwe-
stować wcześnie w skalowanie naszych wewnętrznych możliwości i wspólnie z naszym cyfrowym
partnerem fabrycznym Siemensem ustaliliśmy produkcję i produkcję, aby opracować proces w
pełni zautomatyzowanej produkcji terapii mRNA na żądanie. 

We  operate  three  GMP-certified  manufacturing  facilities  in  Germany,  where  we  manufacture
mRNA therapeutics and engineered cell therapies for our own pipeline and for external customers.
We operate a fourth facility in Germany where we manufacture custom peptides to support our
extensive immunomonitoring activities within our development programs.
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Posiadamy trzy zakłady produkcyjne z certyfikatem GMP w Niemczech, w których produku-
jemy terapeutyki mRNA i opracowane terapie komórkowe na potrzeby własnego rurociągu i
klientów zewnętrznych. Prowadzimy czwarty zakład w Niemczech, w którym produkujemy
peptydy na zamówienie w celu wspierania naszych szeroko zakrojonych działań w zakresie
immunomonitoringu w ramach naszych programów rozwojowych. 

 Our subsidiary BioNTech Innovative Manufacturing Services GmbH, or BioNTech IMFS, has been
manufacturing GMP-certified cellular products since 1999, was granted its first GMP license for
manufacturing mRNA in 2011 and has been manufacturing individualized mRNA products since
2014. We have expanded our capability to produce and supply drug products to support clinical de-
velopment of our, and our collaborators’, product candidates. To date, we have manufactured over
500 drug substance batches in our manufacturing facilities.

Nasza spółka zależna BioNTech Innovative Manufacturing Services GmbH lub BioNTech 
IMFS produkuje produkty komórkowe z certyfikatem GMP od 1999 r., Otrzymała pierwszą li-
cencję GMP na wytwarzanie mRNA w 2011 r. I produkuje zindywidualizowane produkty mRNA od
2014 r. Rozszerzyliśmy nasze możliwości aby  wytwarzać i dostarczać produkty lecznicze wspiera-
jące rozwój kliniczny naszych kandydatów na produkty oraz naszych współpracowników. Do tej 
pory wyprodukowaliśmy w naszych zakładach produkcyjnych ponad 500 partii substancji leczni-
czych. 

IG  FARBEN I SIEMENS  

I.G. Farben, kartel założony w 1925 roku, w którego skład weszło sześć wielkich firm z branży che-
micznej, w tym znane do dziś Bayer i BASF. Firma dostarczała niemieckiej armii między innymi 
materiały niezbędne na froncie, w tym syntetyczny kauczuk, paliwo do samolotów, proch i materia-
ły wybuchowe. W przypadku niektórych materiałów I.G. Farben zaspokajała nawet stu procentowe 
zapotrzebowanie wojska na dany produkt - koncern dostarczał między innymi większość gazów bo-
jowych, w tym Cyklon B wykorzystywany w komorach gazowych obozów koncentracyjnych.

Szefowie I.G. Farben po wojnie stanęli przed Trybunałem Norymberskim, jednak zostali uniewin-
nieni z większości zarzutów i część z nich wróciła potem do pracy w odrodzonych firmach wcho-
dzących wcześniej w skład koncernu. Tak zrobił między innymi Fritz ter Meer, związany z I.G. Far-
ben przez całe 20 lat istnienia koncernu. Podczas wojny Meer projektował podobozy Auschwitz w 
Monowicach i Bunie, a w Norymberdze skazano go za udział w eksperymentach pseudomedycz-
nych w Oświęcimiu (wykonywanych za zlecenie I.G. Farben). Odsiedział zaledwie dwa z siedmiu 
zasądzonych lat i w 1956 roku dołączył do rady nadzorczej Bayera. 

Wielkie firmy budują obozy koncentracyjne 

W zaopatrzeniu obozów koncentracyjnych oprócz I.G. Farben pomogły nazistom inne niemieckie 
firmy, w tym Siemens AG, który w latach 30. stał się jednym z wielkich nazistowskich monopoli 
przemysłowych. Kontrolował blisko jedną trzecią niemieckiego rynku elektrotechnicznego i zatrud-
niał prawie 200 tys. ludzi, a podczas wojny jeszcze się rozwinął. Większość produkcji koncernu zo-
stała wtedy skierowana na potrzeby armii i obejmowała między innymi produkcję pocisków V-1 i 
V-2, których części elektryczne wytwarzały więźniarki z podobozów skupionych wokół Ravens-
brück. 
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Siemens zatrudniał zresztą więźniów w kilku zakładach zlokalizowanych w pobliżu obozów kon-
centracyjnych, w tym Siemens und Halske AG położony przy obozie koncentracyjnym Groß-
Rosen. Niedaleko Auschwitz-Birkenau z kolei powstał zakład urządzeń silnoprądowych Siemens 
Schuckertwerke GmbH. Więźniowie z podobozu w Bobrku wytwarzali przełączniki elektryczne do 
niemieckich samolotów i okrętów podwodnych.Koncern nie tylko wykorzystywał pracę więźniów, 
jeńców wojennych oraz wywiezionych do Niemiec robotników przymusowych, uczestniczył także 
w grabieży przemysłowej krajów okupowanych (w tym Polski i ZSRR). W efekcie w 1941 roku ka-
pitał akcyjny firmy wzrósł do 400 mln reichsmarek. 

To wreszcie Siemens opracował projekty krematoriów w obozie Auschwitz-Birkenau oraz zamonto-
wał w nich urządzenia gazowe. 

Siemens ˈziːməns, oficjalnie Siemens AG, zapis stylizowany SIEMENS – międzynarodowy kon-
cern z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Główne siedziby przedsię-
biorstwa znajdują się w Monachium i w Berlinie. Siemens AG notowany jest na Frankfurckiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. 
W 2007 koncern został ukarany grzywną 201 mln euro. Według Sądu Krajowego w Monachium
władze przedsiębiorstwa dysponowały nielegalnym funduszem (ok. 450 mln euro), który służył do
wypłacania łapówek zagranicznym kontrahentom. 

Siemens oszacował wartość podejrzanych transakcji na 1,3 mld euro. W maju 2010 przed parlamen-
tarną komisją śledczą w sprawie brania łapówek przyznał się były grecki minister transportu i ko-
munikacji Tassos Mantelis (przyjął 200 tys. marek w 1998), później przekupowano także lokalnych
greckich polityków i osoby z zarządu telekomu OTE. W zamian Siemens otrzymał wart setki milio-
nów kontrakt przed igrzyskami olimpijskimi w 2004. 

Szef greckiej komisji śledczej Iosif Valyrakis zawnioskował aby Grecja domagała się od Siemensa
sądownie 2 mld euro odszkodowania. Pod koniec lata 2011 koncern ogłosił swoje wycofanie z ener-
getyki jądrowej. Decyzja jest odpowiedzią na „jasne stanowisko społeczeństwa i polityki w Niem-
czech za odejściem od energii jądrowej” po katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushi-
ma. W marcu 2017 ten niemiecki koncern przejął Mentor Graphics, amerykańskie przedsiębiorstwo
informatyczne.                      

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemens

Dotąd  wysłane  tylko do  prokuratury z  e- bookiem  Nazistowskie korzenie  UE.
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       Krystyna  Ziemlańska                                                                       Dnia 22.12.2020

wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                   DO PROKURATURY  OKRĘGOWEJ
                                                                                w Warszawie 
                                                                         sekretariat@warszawa.po.gov.pl

                            Na podstawie KPK  Art. 9  pragf 2   oraz  Art. 304 pargf 1 KPK 

Wnoszę  ostatnie załączniki do  zawiadomienia w  sprawie  Covida w  których  wynika  celowe  
wdrażanie  szczepionki    która wpływa na  zmiany  genetyczne    co powoduje wiele  poważnych 
chorób i   schorzeń.  

Art.  12. KPK
§  1.  W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku to-
czy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym 
jej uprawnieniu.

§  2.  W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje
również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we 
wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. 

Osoby te  są  wymienione w  kontekście  danych.

Art.  303. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na sku-
tek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn 
będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Art.  304.  [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] 
§  1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obo-
wiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się od-
powiednio.

W  zasadzie  śledztwo  nie jest takie  nawet  niezbędne, dowody świadczą   an niekorzyść  spraw-
ców  układu  sprawczego.

Dodatkowy załącznik  ebook  Nazistowskie  korzenie UE. 
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Wysłane  tylko do  prokuratury 

23  grudnia 2020  Interia 

Szczepionka Pfizer/BioNTech. Jest ulotka  po polsku Wskazania, dawkowanie i działania niepo-
żądane - to tylko niektóre z informacji, które znalazły się w ulotce informacyjnej dotyczącej szcze-
pionki Pfizer/BioNTech.W ulotce przeznaczonej dla pacjentów poinformowano również o działa-
niach niepożądanych, które mogą wystąpić po podaniu szczepionki.

 Do "bardzo częstych" występujących u więcej niż jednej na 10 osób należą zmęczenie, ból 
głowy, mięśni, stawów, a także dreszcze, gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. Do rzadziej 
spotykanych działań niepożądanych należą m.in. nudności, złe samopoczucie, powiększone węzły 
chłonne, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.

Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) 
dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim .

Genotoksyczność/rakotwórczość

DLACZEGO  : 

 Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/
anx_150522_pl.pdf

DOTĄD   …………………………………..

                                        Dalsze  dane i wyniki  śledztwa  
24.12.2020  
- Nie wiedzieliśmy, czy to będzie lek czy szczepionka. W czasie mojej wizyty w USA rozmawiałem
o tym z prezydentem Trumpem. Wydaje się, że szczepionka jest jedyną szansą na pokonanie pande-
mii - przekonywał, podkreślając przy tym, że w ostatnim czasie rozmawiał z wieloma ekspertami
"Gość Niedzielny" zapytał prezydenta, czy zaszczepi się przeciwko COVID-19. Duda odpowie-
dział, że ponieważ przeszedł już chorobę, nabył odporność i ma przeciwciała, więc "jeśli będzie się 
szczepił, to w ostatniej kolejności".

JAKIŚ  AGENT

24.12.2020 Ordynator oddziału covidowego:
Szczepionka powinna być obowiązkowa
- O koronawirusie mówi się czasami, że to śród-
miąższowe zapalenie płuc. Rzeczywiście, nie
jest to typowe zapalenie z ropą, wydzieliną
gdzie wystarczy poklepać, podać syrop i mija.
To jest coś całkiem innego - mówił w "Gościu
Wydarzeń" w Polsat News dr Grzegorz Dziekan,
ordynator oddziału covidowego w Przysusze.
Zapewnił, że mimo iż co najmniej raz miał koro-
nawirsa, to przyjmie szczepionkę.
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NIEMOŻLIWE Doktor Dziekan przyznał, że sam co najmniej raz był zakażony koronawiru-
sem. To już  by nie  żył! 

 Pierwszy raz pozytywny wynik pozytywny miał w czerwcu. Przez pół roku poziom przeciwciał 
utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. - Gdy po miesiącu pracy na oddziale covidowym 
zrobiłem sobie test na poziom przeciwciał, to skoczył on 30-krotnie. Myślę, że to kiedyś musiało 
nastąpić - przyznał.- Nie miałem typowych objawów covidowych. Ciężko typowym objawem na-
zwać permanentne miesięczne przeziębienie, chrypkę i katar - przyznał lekarz.  ILE RAZY?

Lekarz zapewnił, że planuje się zaszczepić "kiedy tylko to będzie możliwe", mimo że chorował na 
COVID-19 "przynajmniej raz". Pytany przez Dorotę Gawryluk, czy w środowisku medycznym jest 
duży opór przed szczepionką zapewnił, że "on go nie widzi". Ocenił, że szczepienia planuje więk-
szość personelu medycznego.- To, że nie wszyscy chcą zaszczepić się w tej chwili w naszym środo-
wisku, to wynika to z tego, że jest u nas wielu świeżych ozdrowieńców. Z założenia nie muszą 
szczepić się w tych tygodniach i miesiącach i mogą zaszczepić się trochę później - tłumaczył.- Ro-
zumem pewne lęki przed przyjęciem szczepionki. Myślę, że niechęć do tego szczepienia wynika 
przede wszystkim z tego, że ludzie nie rozumieją tej choroby, że ludzie jej nie widzieli. Myślę, że 
wystarczy parę słów, żeby do tych szczepień przekonać - przekazał.Doktor przyznał, że proces 
twardnienia płuca trwa tygodnie, a chorzy przeżywają prawdziwe męczarnie. - Boli ich każdy 
wdech, każda próba nabrania powietrza. Oni płaczą, oni na wizycie mówią: "Panie doktorze, pan 
nie zdaje sobie sprawy, co ja czuję". Wydaję mi się, że wiem, ale patrząc na nich, ja nie potrafię so-
bie wyobrazić ich cierpienia - mówił lekarz. Jak zapewnił, gdyby zależało to od niego, szczepionka 
na COVID-19 byłaby obowiązkowa.

………………………………………………..
Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka szpitala MSWiA w 
Warszawie. Drugą osobą mężczyzna, lekarz tego szpitala - powiedziała PAP Iwona Sołtys, rzecz-
nik CSK MSWiA. - Do zaszczepienia wytypowano już dwie osoby. Będą to kobieta i mężczyzna, 
pracownicy naszego szpitala - powiedziała w środę PAP Iwona Sołtys. Szczepień dokonają lekarze. 
Rzecznik dodała, że szczepienia tego dnia - 27 grudnia - przyjmie także ponad 300 osób. - Te osoby
będą szczepione w gabinetach zabiegowych na oddziałach, gdzie pracują - uściśliła. O tym, że 
pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko koronawirusowi w Polsce będzie pracownik szpitala 
MSWiA w Warszawie, mówił w środę rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że bę-
dzie to wydarzenie medialne. - Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepio-
nek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozwoli nam za-
szczepić do końca stycznia około 750 tys. pacjentów - zapewniał Dworczyk. 
……………………………..

Morawiecki

Pytany był także o to, czym jest "nowy ład", hasło pojawiające się ostatnio w obozie władzy. - 
Wchodzimy w czas przebudowy świata. Przebudowy najgłębszej od 30, a może nawet od 80 lat. 
Widzimy, że sytuacja jest dynamiczna – ekonomiści, którzy jeszcze w kwietniu–maju zastanawiali 
się, czy będziemy mieli do czynienia z V-kształtnym, U-kształtnym, W-kształtnym czy L-kształt-
nym odbiciem, gremialnie się mylili. Odbicie po koronawirusie przyjmie kształt litery K. To dlate-
go, że niektóre branże znakomicie rosną nawet mimo epidemii, a może nawet na skutek epidemii, a 
inne są bardzo mocno poturbowane - mówił Morawiecki.
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- Przemysł w Polsce rozwija się nadal w dobrym
tempie. Apple, Amazon czy Microsoft notują gi-
gantyczne dochody i wyceny. Architektura spo-
łeczna i gospodarcza będzie ulegała głębokiej
zmianie. Teraz trzeba pomyśleć o tym, jak świat
może wyglądać za dwa, pięć, dziesięć lat, i przysto-
sować procesy legislacyjne i inwestycyjne do tego
świata.

25 grudnia 2020  Interia

Dover: Lekarze wracają do Polski. Na miejsce jadą 
wojskowi medycy .
Grupa 60 wojskowych medyków udała się w piątek do
Wielkiej Brytanii, gdzie będą robić testy na obecność
koronawirusa polskim kierowcom czekającym na gra-
nicy w Dover na wjazd do Francji. Do kraju wracają
medycy m.in. z CSK MSWiA, którzy przeprowadzali
tam testy od czwartku wieczorem.
W Dover w nocy z czwartku na piątek pracowała grupa
37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb. 
W piątek rano Centralny Szpital Kliniczny MSWiA poinformował na Twitterze, że "medycy wraca-
ją już do kraju". Do wpisu dołączono zdjęcia z nocnej akcji przeprowadzania testów wśród kierow-
ców, którzy utknęli na granicy, czekając na możliwość wjazdu do Francji. 

Również w piątek rano z lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny wyleciał samolot CASA-295 z 8 
Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa, którym do Wielkiej Brytanii udali się wojskowi medy-
cy, między innymi z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - poinformował Wydział 
Działań Komunikacyjnych DGRSZ."Medycy będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa 
polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy. Żołnierze wiozą również środki ochro-
ny osobistej. Łącznie na pokładzie wojskowej CASY znajduje się 60 medyków" - poinformowano.

………………………………………………………..
25  grudnia 2020Papież
Kiedy szczepienia dla "zwykłych" Polaków

W Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że szczepienia grupy "jeden", do której 
należą m.in. seniorzy, nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych, powinny ruszyć w stycz-
niu.Minister zapewnił, że od stycznia, co tydzień do Polski powinno być dostarczane ok. 300 tys. 
Dawek. - Pamiętajmy, że te 300 tys. dawek trzeba podzielić na pół, bo do zaszczepienia zawsze po-
trzebne są dwie dawki - mówił.- W związku z tym jest zbyt wiele zmiennych, by powiedzieć, że w 
tym i tym miesiącu 40-letni, czy 50-letni Polacy, którzy nie są uwzględnieni w grupie "zero", czy 
grupie "jeden" będą mogli się szczepić - zaznaczył szef KPRM. W połowie grudnia Dworczyk in-
formował, iż 15 stycznia Polska ma uzyskać gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć zapisy 
na szczepienia. Można będzie - jak dodał - dokonać tego za pośrednictwem czterech kanałów - info-
linii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta oraz osobistej wizyty w POZ-ie.
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- Tymi czterema kanałami będziemy gotowi, żeby w sposób scentralizowany, dzięki wsparciu syste-
mu teleinformatycznego rozpocząć zapisy 15 stycznia - zaznaczył Dworczyk. Zastrzegł jednocze-
śnie, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek od producentów. - Jeżeli jeszcze tych 
szczepionek nie będzie albo będą w sposób znaczący opóźnione dla grupy pierwszej, dlatego, że 
medyków i personel pracujący w podmiotach leczniczych szczepimy w grupie "zero", w szpitalach 
węzłowych. I dopiero grupa pierwsza będzie właśnie w ramach tego systemu szczepiona - tłuma-
czył szef KPRM.  

                                                        RAZ  JESZCZE

                                                   23  grudnia 2020  Interia 

Szczepionka Pfizer/BioNTech. Jest ulotka  po polsku Wskazania, dawkowanie i działania niepo-
żądane - to tylko niektóre z informacji, które znalazły się w ulotce informacyjnej dotyczącej szcze-
pionki Pfizer/BioNTech.W ulotce przeznaczonej dla pacjentów poinformowano również o działa-
niach niepożądanych, które mogą wystąpić po podaniu szczepionki.

 Do "bardzo częstych" występujących u więcej niż jednej na 10 osób należą zmęczenie, ból 
głowy, mięśni, stawów, a także dreszcze, gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. Do rzadziej 
spotykanych działań niepożądanych należą m.in. nudności, złe samopoczucie, powiększone węzły 
chłonne, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.

Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) 
dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim .

Genotoksyczność/rakotwórczość

DLACZEGO  : 

 Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/
anx_150522_pl.pdf

                 ROK 2001     Cytaty z  koszmarnie długiej  dyrektywy  UE 

DYREKTYWA 2001/83/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 6 listopada 2001 r.  w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi  . 

Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi  

  Dz.Urz. WEL311z28.11.2001,str.67,z późn. zm.;Dz.Urz. UE
 Polskie wydanie  specjalne,rozdz.13,t.27,str.69),zwanej dalej„dyrektywą 2001/83/WE”,  (13) 

W tym celu należy utworzyć Komitet ds. Leków Gotowych przy EMEA 
Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych  ustanowionej na mocy wspomnianego po-
wyżej rozporządzenia (EWG) nr 2309/93.
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(8) Normy i protokoły dotyczące wyników prób i badań produktów leczniczych są skutecznymi me-
todami kontroli tych produktów, służącymi w związku z tym ochronie zdrowia publicznego i mogą-
cymi ułatwić obroty tymi produktami przez ustanowienie jednolitych zasad mających zastosowanie 
do badań i prób, przygotowywania akt odnośnych spraw i rozpatrywania składanych wniosków.

(9) Wiadomo z doświadczenia, że jest wskazanym dokładniejsze określenie przypadków, w któ-
rych nie ma konieczności dostarczania wyników badań toksykologicznych i farmakologicz-
nych czy też prób klinicznych w celu uzyskania pozwolenia dla produktu leczniczego będącego
zasadniczo takim samym jak produkt, na który otrzymano pozwolenie, z zapewnieniem, że in-
nowacyjne firmy nie są dyskryminowane.

(10) Jednakże istnieją powody wynikające z porządku publicznego przemawiające za nieprzepro-
wadzaniem powtarzających się badań na ludziach lub zwierzętach, bez nadrzędnego powodu.

(11) Przyjęcie takich samych norm i protokołów przez wszystkie Państwa Członkowskie umożliwi 
właściwym władzom podejmowanie decyzji na podstawie jednolitych badań i przez odniesienie do 
jednolitych kryteriów, w związku z tym pomoże uniknąć różnic w ocenie. 

(16) W związku z ustanawianiem rynku wewnętrznego rezygnacja z określonych kontroli dla 
zagwarantowania jakości produktów leczniczych przywożonych z państw trzecich może mieć 
miejsce tylko wtedy, gdy Wspólnota dokonała odpowiednich uzgodnień, aby zapewnić, że wy-
magane kontrole przeprowadzane są przez kraj wywozu.

(17) Konieczne jest przyjęcie szczególnych przepisów dotyczących produktów leczniczych immu-
nologicznych, homeopatycznych, radiofarmakologicznych i produktów leczniczych produkowa-
nych na bazie krwi ludzkiej lub ludzkiego osocza.

(26) W celu ułatwienia przepływu produktów leczniczych i zapobieżenia powtarzania w Państwie 
Członkowskim kontroli już przeprowadzonych w innym z tych państw należy ustanowić minimalne
wymagania dotyczące produkcji i przywozu z państw trzecich, jak też udzielania pozwoleń w tym 
zakresie.

(27) Należy zapewnić prowadzenie nadzoru i kontroli produkcji produktów leczniczych w Pań-
stwach Członkowskich przez osoby spełniające minimum wymogów kwalifikacyjnych.

TYTUŁ  I DEFINICJE  Artykuł  1 

Do celów niniejszej dyrektywy poniższe terminy mają następujące znaczenie:

1) 1  (skreślony).

2) 2  Produkt leczniczy:

a) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowana jako posiadająca właściwości 
lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi; lub

Jakiekolwiek produkty lecznicze, w których skład wchodzą szczepionki, toksyny, surowice lub
alergeny. a) szczepionki, toksyny, surowice i alergeny obejmują w szczególności:

i) produkty używane do wytworzenia czynnej odporności, takie jak: szczepionka przeciwko chole-
rze, BCG, szczepionka przeciwko polio, szczepionka przeciwko ospie;
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TYTUŁ  III  WPROWADZANIE DO OBROTU  Rozdział  1 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Artykuł  6 
1.  36  Żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim 
bez pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wydanego przez właściwe organy tego państwa 
członkowskiego zgodnie z niniejszą dyrektywą lub pozwolenia udzielonego zgodnie z rozporządze-
niem (WE) nr 726/2004 w związku z rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pedia-
trii(26) oraz rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007.

1a.  37  Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest odpowiedzialny za obrót pro-
duktem leczniczym. Wyznaczenie przedstawiciela nie zwalnia posiadającego pozwolenie na do-
puszczenie do obrotu od odpowiedzialności prawnej.

                         PRAWO   FARMACEUTYCZNE 15 maja 2020    19 lat później

Art. 4. Dopuszczenie do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych 
sprowadzonych z zagranicy   1.  Do obrotu są dopuszczone bez konieczności uzyskania pozwolenia
produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania 
życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu 
w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu, z za-
strzeżeniem ust. 3 i 4 (import docelowy).

Artykuł  8 
1.  W celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, niezależnie od 
trybu określonego rozporządzeniem (EWG) nr 2309/93, należy złożyć wniosek o wydanie takiego 
pozwolenia do właściwych władz zainteresowanego Państwa Członkowskiego.
2.  Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać udzielone tylko składającemu wniosek pro-
wadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty.

                              PRAWO   FARMACEUTYCZNE  15 maja 2020    19 lat później
Rozdział 2   Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych

Art.3.1. Do obrotu dopuszczone są, z  zastrzeżeniem ust.4 i art.4, produkty lecznicze, które 
uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej „pozwoleniem”.

2.Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze,które uzyskały pozwolenie wydane przez 
Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

3.Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”.

4.Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust.1:

1)leki recepturowe ??? 

2) leki apteczne ???

3 )produkty radiofarmaceutyczne 
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5)surowce farmaceutyczne 

6)immunologiczne produkty lecznicze weterynaryjne 

7)produkty lecznicze terapii zaawansowanej 

DYREKTYWA  

Artykuł  10a 47 
W drodze odstępstwa od przepisów art. 8 ust. 3 lit. i) oraz bez uszczerbku dla prawa ochrony 
własności przemysłowej i handlowej, wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedstawienia 
wyników badań przedklinicznych i badań klinicznych, jeżeli wykaże, że substancje czynne 
produktu leczniczego posiadają ugruntowane zastosowanie lecznicze we Wspólnocie od co 
najmniej dziesięciu lat z potwierdzoną skutecznością oraz akceptowalnym poziomem bezpieczeń-
stwa w rozumieniu warunków określonych w załączniku I. W takim przypadku wyniki badań i prób
zastępuje się odpowiednią literaturą naukową.

Artykuł  10b 48 
W odniesieniu do produktów leczniczych zawierających substancje czynne stosowane w składzie 
dopuszczonych produktów leczniczych, jednakże dotychczas nie stosowane do celów leczniczych 
w połączeniu, przedstawia się zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. i),wyniki nowych badań przedklinicznych
i badań klinicznych odnoszących się do takiego połączenia, przy czym nie wymaga się przedsta-
wienia odniesień naukowych w stosunku do poszczególnej indywidualnej substancji czynnej.

Artykuł  22 67 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać wydane jedynie w przypadku gdy wnio-
skodawca może wykazać, że nie jest w stanie dostarczyć kompleksowych danych na temat 
skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania, z 
przyczyn obiektywnych i możliwych do zweryfikowania, oraz musi opierać się na jednej z 
przyczyn określonych w załączniku I. 

Artykuł  22a 68 
1.  Po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu właściwe władze krajowe mogą nałożyć na 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu obowiązek:

a) przeprowadzenia badania dotyczącego bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, jeżeli istnieją 
obawy dotyczące ryzyka związanego z dopuszczonym do obrotu produktem leczniczym. Jeżeli te 
same obawy dotyczą więcej niż jednego produktu leczniczego, właściwe władze krajowe - po kon-
sultacji z Komitetem ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii - 
zachęcają posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, których sprawa dotyczy, do przepro-
wadzenia wspólnego badania dotyczącego bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia;
Artykuł  26 78 
1.  Nie przyznaje się pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jeżeli w następstwie sprawdzenia da-
nych szczegółowych i dokumentów wymienionych w art. 8, 10, 10a, 10b i 10c zostało stwierdzone, 
że:
a) równowaga ryzyko - korzyści nie może być uznana za korzystną; lub
b) wnioskodawca nie przedstawia należycie potwierdzonych dowodów na skuteczność leczniczą 
produktu; lub
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c) jego jakościowy i ilościowy skład nie jest zgodny z podanym.

2.  Podobnie, nie przyznaje się pozwolenia jeżeli jakiekolwiek dane szczegółowe lub dokumenty 
przedłożone wraz z wnioskiem nie są zgodne z art. 8, 10, 10a, 10b i 10c.
3.  Wnioskodawca lub posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest odpowiedzialny za 
prawidłowość przedłożonych dokumentów oraz danych.

Rozdział  2 

 Przejrzystość i komunikacja

Artykuł  106   Każde państwo członkowskie tworzy i prowadzi krajową stronę internetową nt. le-
ków, powiązaną z europejską stroną internetową nt. leków utworzoną zgodnie z art. 26 rozporzą-
dzenia (WE) nr 726/2004. Za pośrednictwem krajowych stron internetowych nt. leków państwa 
członkowskie podają do wiadomości publicznej przynajmniej następujące informacje:

a) publiczne sprawozdania oceniające wraz z ich streszczeniem;

b) charakterystyki produktów leczniczych oraz ulotki dołączone do opakowania;

c) streszczenia planów zarządzania ryzykiem dla produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z niniejszą dyrektywą;

d) wykaz produktów leczniczych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

e) informacje na temat różnych sposobów zgłaszania przez pracowników służby zdrowia i pacjen-
tów podejrzewanych działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym władzom krajo-
wym, w tym za pomocą standardowych formularzy internetowych, o których mowa w art. 25 roz-
porządzenia (WE) nr 726/2004.

Artykuł  106a 
1.  Gdy tylko posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu poweźmie decyzję o publicznym 
ogłoszeniu informacji o obawach w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczą-
cych stosowania produktu leczniczego, a w każdym razie jednocześnie z lub przed ich publicznym 
ogłoszeniem, jest on zobowiązany poinformować właściwe władze krajowe, Agencję i Komisję.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zapewnia, aby informacje były podawane do wia-
domości publicznej w sposób obiektywny i niewprowadzający w błąd.

2.7. Podsumowanie kliniczne

Dostarcza się szczegółowe, podsumowanie informacji klinicznych, oparte na faktach na temat pro-
duktu leczniczego w module 5. Zawiera ono wyniki wszystkich badań biofarmaceutycznych, badań 
farmakologii klinicznej oraz badań klinicznych skuteczności i bezpieczeństwa. Wymagane jest 
streszczenie indywidualnych badań.

Podsumowane informacji klinicznych przedstawione jest w następującym porządku:

- Podsumowanie biofarmaceutycznych i związanych metod analitycznych

- Podsumowanie badań farmakologii klinicznej
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- Podsumowanie skuteczności klinicznej

- Podsumowanie bezpieczeństwa klinicznego

- Streszczenie indywidualnych badań

3. MODUŁ 3: CHEMICZNE, FARMACEUTYCZNE I BIOLOGICZNE INFORMACJE DLA 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH CHEMICZNE I/LUB BIOLOGICZNE 
SUBSTANCJE CZYNNE

3.1. Formularz i prezentacja

Ogólny zarys modułu 3 jest następujący:

- Spis treści

- Ogół danych

- Substancja czynna

Informacje ogólne

- Nomenklatura

- Struktura

- Właściwości ogólne

Wytwarzanie

- Wytwórca:

- Opis procesu produkcyjnego i kontroli procesu

- Kontrola materiałów

- Kontrola etapów krytycznych i produktów pośrednich

- Zatwierdzenie procesu i/lub ocena

- Rozwój procesu produkcyjnego

Charakterystyka

- Wyjaśnienie struktury i innych właściwości

- Zanieczyszczenia

Kontrola substancji czynnych

- Specyfikacja

- Procedury analityczne

- Zatwierdzenie procedur analitycznych

- Analizy serii

- Uzasadnienie specyfikacji
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Wzorce lub materiały odniesienia

System zamykania opakowania

Trwałość

- Podsumowanie trwałości i wnioski

- Protokół trwałości po zatwierdzeniu i zobowiązanie trwałości

- Dane trwałości

- Gotowy produkt leczniczy

Opis i skład produktu leczniczego

Rozwój farmaceutyczny

- Części składowe produktu leczniczego

- Substancja czynna

- Zaróbka

- Produkt leczniczy

- Rozwój składu

- Termin ważności

- Właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne

- Rozwój procesu produkcyjnego

- System zamykania opakowania

- Cechy mikrobiologiczne

- Zgodność

Wytwarzanie

- Wytwórca (-y)

- Wzór serii

- Opis procesu produkcyjnego i kontroli procesu

- Kontrola etapów krytycznych i produktów pośrednich

- Zatwierdzenie procesu i/lub ocena

Kontrola zaróbek

- Specyfikacja

- Procedury analityczne

- Zatwierdzenie procedur analitycznych

- Uzasadnienie specyfikacji
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- Zaróbki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego

- Nowe zaróbki

Kontrola gotowego produktu leczniczego

- Specyfikacje

- Procedury analityczne

- Zatwierdzenie procedur analitycznych

- Analizy serii

- Scharakteryzowanie zanieczyszczeń

- Uzasadnienie specyfikacji

Wzorce lub materiały odniesienia

System zamykania opakowania

Trwałość

- Podsumowanie trwałości i wnioski

- Protokół trwałości po zatwierdzeniu i zobowiązanie trwałości

- Dane trwałości

- Dodatki

- Urządzenia i wyposażenie (tylko do biologicznych produktów leczniczych)

- Ocena bezpieczeństwa czynników ubocznych

- Zaróbki

- Informacje dodatkowe Wspólnoty Europejskiej

- System zatwierdzenia procesu dla produktu leczniczego

- Wyroby medyczne

- Świadectwo(-a) zgodności

- Produkty lecznicze zawierające lub stosujące w procesie produkcyjnym materiały pochodzenia 
zwierzęcego i/lub ludzkiego (procedura TSE)

- Odniesienia w literaturze

3.2. Zawartość: podstawowe zasady i wymagania

1) Dostarczane są dane chemiczne, farmaceutyczne i biologiczne, zawierające dla substancji czyn-
nej(-ych) i dla gotowego produktu leczniczego wszystkie istotne informacje na temat: rozwoju, pro-
cesu produkcyjnego, charakterystyki i właściwości, działań i wymagań dotyczących kontroli jako-
ści, trwałości, jak również opisu składu i prezentacji gotowego produktu leczniczego.
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2) Dostarczane są dwa główne zestawy informacji dotyczące odpowiednio substancji czynnej(-ych) 
i gotowego produktu leczniczego.

3.2.1. Substancje czynne

3.2.1.1. Ogólne informacje i informacje związane z materiałem wyjściowym i surowcami

a) Dostarcza się informacje na temat nomenklatury substancji czynnej, włączając zalecaną nieza-
strzeżoną nazwę międzynarodową (INN), nazwę Farmakopei Europejskiej jeśli właściwe, oraz na-
zwa(-y) związku(-ów) chemicznego(-ych).

Dostarcza się wzór strukturalny, włączając względną i absolutną stereochemię, wzór cząsteczkowy i
względną masę cząsteczkową. Dla biotechnologicznych produktów leczniczych, jeśli właściwe, 
schematyczną sekwencję aminokwasów i względną masę cząsteczkową.

Dostarcza się wykaz fizykochemicznych i innych powiązanych właściwości substancji czynnej, 
włączając aktywność biologiczną dla biologicznych produktów leczniczych.

4. MODUŁ 4: SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NIEKLINICZNYCH

4.1. Formularz i prezentacja

Ogólny zarys modułu 4 jest następujący:

- Spis treści

- Sprawozdania z badań

- Farmakologia

- Pierwotna farmakodynamika

- Wtórna farmakodynamika

- Bezpieczeństwo farmakologiczne

- Wzajemne oddziaływania farmakodynamiczne

- Farmakokinetyka

- Metody analityczne i sprawozdania z zatwierdzenia

- Wchłanianie

- Dystrybucja

- Metabolizm

- Wydalanie

- Wzajemne oddziaływania farmakokinetyczne (niekliniczne)

- Inne badania farmakokinetyczne
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- Toksykologia

- Toksyczność po podaniu jednorazowym

- Toksyczność po podaniu wielokrotnym

- Genotoksyczność

- In vitro

- In vivo (łącznie z oceną odpowiednich badań toksykokinetycznych)

- Rakotwórczość

- Badania długoterminowe

- Badania krótko- lub średnioterminowe

- Inne badania

- Toksyczność dla reprodukcji i rozwoju

- Płodność i wczesny rozwój zarodka

- Rozwój płodowy zarodka

- Rozwój przed - i pourodzeniowy

- Badania obejmujące podanie produktu leczniczego potomstwu (zwierzęta niedojrzałe) lub dalszą 
ocenę potomstwa

- Tolerancja miejscowa

- Inne badania toksyczności

- Antygenowość

- Immunotoksyczność

- Badania mechanizmu działania

- Uzależnienie

- Badania metabolitów

- Badania zanieczyszczenia

- Inne

- Odniesienia z literatury

4.2. Zawartość: podstawowe zasady i wymagania

Zwraca się specjalną uwagę na następujące wybrane elementy.

1) Badania farmakologiczne i toksykologiczne muszą wykazać:

a) potencjalną toksyczność produktu leczniczego oraz każdy niebezpieczny lub niepożądany skutek,
który może wystąpić w przypadku stosowania u ludzi przy zastosowaniu proponowanych warun-
ków; powinno to być oceniane w odniesieniu do warunków patologicznych których dotyczy;
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b) farmakologiczne właściwości produktu, w relacji zarówno jakościowej jak i ilościowej do 
proponowanego zastosowania na ludziach. Wszystkie wyniki muszą być wiarygodne i ogólnego 
zastosowania. Tam gdzie właściwe, przy planowaniu metod eksperymentalnych oraz przy ocenie 
wyników stosuje się procedury matematyczne i statystyczne.

Dodatkowo, konieczne jest podanie klinicystom informacji o terapeutycznym i toksykologicz-
nym potencjale produktu.

5. MODUŁ 5: SPRAWOZDANIA Z BADAŃ KLINICZNYCH

5.1. Formularz i prezentacja

Ogólny zarys modułu 5 jest następujący:

- Spis treści sprawozdań z badań klinicznych

- Tabelaryczny spis wszystkich badań klinicznych

- Sprawozdania z badań klinicznych

- Sprawozdania z badań biofarmaceutycznych

- Sprawozdania z badań biodostępności

- Sprawozdania z badań porównawczych biodostępności i biorównoważności

- Sprawozdania z badań korelacji in vitro - in vivo

- Sprawozdania z metod analitycznych i bioanalitycznych

- Sprawozdania z badań dotyczących farmakokinetyki z zastosowaniem biomateriałów pochodzenia
ludzkiego

- Sprawozdania z badań wiązania z białkami osocza

- Sprawozdania z badań metabolizmu w wątrobie i wzajemnego oddziaływania z lekami

- Sprawozdania z badań z zastosowaniem innych biomateriałów pochodzenia ludzkiego

- Sprawozdania z badań farmakokinetycznych u ludzi

- Sprawozdania z badań farmakokinetyki i wstępne badania tolerancji u zdrowych osób

- Sprawozdania z badań farmakokinetyki i wstępne badania tolerancji u pacjentów

- Sprawozdania z badań farmakokinetyki, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych

- Sprawozdania z badań farmakokinetyki, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych

- Sprawozdania z badań farmakokinetyki populacyjnej

- Sprawozdanie z badań farmakodynamicznych u ludzi

- Sprawozdanie z badań farmakodynamicznych i farmakokinetycznych/farmakodynamicznych u 
osób zdrowych

- Sprawozdanie z badań farmakodynamicznych i farmakokinetycznych/farmakodynamicznych u pa-
cjenta
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- Sprawozdanie z badań skuteczności i bezpieczeństwa

- Sprawozdania z badań klinicznych kontrolowanych odpowiednich do wnioskowanego wskazania

- Sprawozdania z badań klinicznych niekontrolowanych

- Sprawozdania z analiz danych pochodzących z więcej niż jednego badania obejmujące każdą 
zbiorczą analizę, meta-analizę i analizę pomostową

- Sprawozdania z innych badań klinicznych

- Sprawozdanie z doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu

- Odniesienia z literatury

5.2. Treść: podstawowe zasady i wymagania

Zwraca się specjalną uwagę na następujące wybrane elementy:

a) Kliniczne dane szczegółowe, które mają być dostarczone na podstawie art. 8 ust. 3 i) i art. 10 ust.
1 musza umożliwiać sformułowanie wystarczająco uzasadnionej i naukowo potwierdzonej opinii 
czy produkt leczniczy spełnia kryteria regulujące przyznawanie pozwolenia na dopuszczenie do ob-
rotu. W konsekwencji zasadniczym wymogiem jest by wyniki wszystkich prób klinicznych, zarów-
no pomyślne jak i niepomyślne, były przekazane.

23 grudnia 2020  

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/ke-opublikowala-polskojezyczny-opis-szczepionki-przeciwko-covid-19-
1104005
Komisja Europejska opublikowała polskojęzyczne druki informacyjne szczepionki przeciwko CO-
VID-19 - przekazał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak. Opisano między innymi skład dawkowanie, przeciw-
wskazania, a także działania niepożądane.  Brak danych o pozwoleniu Urzędu. 

21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europej-
skiej szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Szczepienia w UE mają rozpocząć 
się w dniach 27-29 grudnia 2020 r. To pierwsza szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona do 
obrotu w UE. Decyzja jest konsekwencją zaleceń Europejskiej Agencji Leków (EMA), która zde-
cydowała wcześniej o warunkowej autoryzacji szczepionki Pfizer i BioNTech przeciw COVID-
19.

                                       19 lat minęło    Warunkowa  autoryzacja 

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa warunkowy to: relatywny, wyznaczony, prowi-
zoryczny, współzależny, oparty, tymczasowy,  zależny,  

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 23.12.2020 r. o publikacji w językach narodowych UE de-
cyzji Komisji Europejskiej dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki 
przeciw COVIDー 19 Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech
http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz  ę  du-z-dnia-23122020-r-o-publikacji-w-  ję  zykach-  
narodowych-ue-decyzji-komisji
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Informacja Prezesa Urzędu z dnia 23.12.2020 r. o publikacji w językach narodowych UE de-
cyzji Komisji Europejskiej  dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki 
przeciw COVIDー 19  Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech 

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą do-
puszczenia do obrotu na terytorium  Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー 19  Comirna-
ty firmy Pfizer/BioNTech wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań
i ulotką dla pacjenta. Stosowne informacje dostępne są pod następującymi linkami.  

Unijny rejestr produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21.12.2020 r. udzielająca na mocy rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady pozwolenia na dopuszczenie do obrotu "Comirnaty - 
Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)", produktu lecz-
niczego stosowanego u ludzi

 https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/
dec_150522_pl.pdf
Załącznikiem do ww. decyzji są druki informacyjne szczepionki, tj. Charakterystyka Produktu 
Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta - dostępne w językach narodowych 
UE, w tym wersja polskojęzyczna zweryfikowana przez ekspertów Urzędu, opublikowana w dniu 
22 grudnia 2020 r.: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/
anx_150522_pl.pdf

Union Register of medicinal products for human use – po  angielsku

Komisja  Europejska

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI kiego i Rady pozwolenia na dopuszczenie do obrotu "Co-
mirnaty - Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)", produk-
tu leczniczego stosowanego u ludzi 

KOMISJA EUROPEJSKA,uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,uwzględnia-
jąc rozporządzenie(WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
Ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych sto-
sowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Euro-
pejską Agencję Leków, w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 14-a,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2006 w sprawie warunkowego dopuszczenia
do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia (WE)
nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady2,

uwzględniając wniosek złożony w dniu 1 grudzień 2020 przez Przedsiębiorstwo BioNTech Manu-
facturing GmbH na mocy art. 4 ust.1 rozporządzenia (EW) nr 726/2004,uwzględniając opinię Euro-
pejskiej Agencji Leków wydaną w dniu 21 grudzień2020 r. przez Komitet ds. Produktów Leczni-
czych Stosowanych u Ludzi …..
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Artykuł 1

Udziela się warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 3 i art. 14-
a rozporządzenia(WE) nr 726/2004, dla produktu leczniczego „Comirnaty - Szczepionka mRNA 
przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)”, którego skrócona charakterystyka 
znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji. Produkt leczniczy „Comirnaty - Szczepionka 
mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)” wprowadza się do unijnego re-
jestru produktów leczniczych pod numerem EU/1/20/1528. 

W imieniu Komisji Margaritis SCHINAS Wiceprzewodniczący 

Brak jest  wymienionej  dyrektywy z   roku 2001  która  wymusza  badania  na rakotwórczość 
i genotokstyczność  wg  cytatów ! 

Dyrektywa  jest  cytowana w   polskim Prawie  Farmaceutycznym   w kontekście  grupy  ko-
ordynacyjnej 

Art.2.
W  rozumieniu ustawy: 
3e)grupą koordynacyjną–jest grupa,o której mowa w art.27 ust.1dyrektywy 2001/83/ WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 6l istopada 2001r.w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego
się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi  (Dz.Urz. WEL311z28.11.2001,str.67,z 
późn.zm.;Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne,rozdz.13,t.27,str.69),zwanej dalej „dyrektywą  
2001/83/

Art.4.1.
Do obrotu są dopuszczone bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, spro-
wadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pa-
cjenta, pod warunkiem że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego 
jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu, z zastrzeżeniem ust.3 
i4(import docelowy).

Ale jednak  :
2.Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego, o którym mowa w ust.1, jest recepta oraz zapo-
trzebowanie wystawione przez lekarza w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na pro-
dukt leczniczy stosowany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub na produkt leczni-
czy stosowany poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, którego zasadność wysta-
wienia została potwierdzona przez konsultanta z danej dziedziny medycyny. 

Kto wydał takie zapotrzebowanie  ?  Oraz  zasadność wystawienia czyli jaki  konsultant?

Horban czy  wiceminister  ? 

 Tak  czy owak  sam  nie działał,  chodziło   o wdrażanie  NWO.

Może  nawet  nie było zapotrzebowania  tylko decyzja  UE  ! 

Nigdzie  nie ma  informacji o tym,  kto zgłosił  zapotrzebowanie oraz o zasadność wystawienia
zapotrzebowania. 
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12  listopada  2020

 "Pół biedy, jeśli na COVID-19 zachoruje młody człowiek, który nawet nie zauważy, że jest chory"-
analizował Horban w rozmowie z dziennikarzem.I przewiduje, że szczepionka "jeżeli będzie do-
stępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną”. Dlatego wyraził obawę, że „szybciej przechoru-
jemy COVID-19, niż uchronimy się od niego szczepionką”.Jednak doradca premiera uważa, że 
trzeba zrobić wszystko, by chronić ludzi wrażliwych, czyli pokolenie, które może zachorować i 
umrzeć.„Pół biedy, jeśli na COVID-19 zachoruje młody człowiek, który nawet nie zauważy, że jest 
chory. Problem jest ze starszymi. 50 lat to ta granica, gdzie widać różnicę w śmiertelności”.
Bo wśród pacjentów w wieku 70-80 lat odnotowuje się 12 procent zgonów. Powyżej 80 roku życia -
25 procent. Tych ludzi trzeba chronić” - podkreślił gość Piaseckiego.
Studzenie entuzjazmu 
Opinia prof. Horbana wygłoszona w stacji TVN24 nieco studzi entuzjazm premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, który pierwsze informacje Pfizera o skuteczności szczepionki nazwał "bardzo dobry-
mi, przełomowymi".  „To jest bardzo dobra wiadomość, która niesie nadzieję”- mówił szef rządu.

Andrzej Jerzy Horban (ur. 10 listopada 1951 w Warszawie) – polski lekarz, prof. dr hab. med., 
profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik Kliniki Chorób Zakaź-
nych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordyna-
tor oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Piastuje stanowisko wiceprezesa 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Naukowego AIDS, zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, a 
także kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. 19 października 2020 został głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów do spraw CO-
VID-19, a następnie przewodniczącym Rady Medycznej, powołanej 9 listopada. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna

Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi 
przewodniczący – główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej 
Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych.Do zadań Rady Medycznej należy przede 
wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań

 oraz opiniowanie aktów prawnych – opiniują medycy  ?? – takich jak rozporządzenia, które 
wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju.

                                            Kto wydał  zapotrzebowanie  ?  

                      Oraz kto zaopiniował  zasadność  zastosowania szczepionki Pfizera?

                               Na stronie www  tej rady  brak jest takiej  informacji.  
               Nie ma  jej także na  stronie  Ministerstwa  Zdrowia  ani  na stronie  KPRM.

Członkowie Rady Medycznej m.in. 
 prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza – kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego
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http://www.nfz-warszawa.pl  /dla-swiadczeniodawcow/recepty-leki-apteki/informacje-ogolne/  
import-docelowy/

Podstawa sprowadzenia produktu leczniczego oraz środka spożywczego specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego w ramach importu docelowego.  Podstawą sprowadzenia produktu lecznicze-
go oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach importu docelo-
wego jest:

• zapotrzebowanie szpitala, albo 
• zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez kon-

sultanta z danej dziedziny medycyny. 

W celu potwierdzenia zasadności wystawienia zapotrzebowania:

1. szpital, w przypadku gdy jest on wystawiającym zapotrzebowanie, kieruje zapotrzebowanie 
do konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny, właściwego ze względu na 
miejsce siedziby podmiotu prowadzącego szpital, albo konsultanta krajowego z danej dzie-
dziny medycyny; 

2. pacjent albo osoba przez niego upoważniona, w przypadku gdy wystawiającym zapotrzebo-
wanie jest lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem, kieruje zapotrzebowanie do konsul-
tanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny, właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania pacjenta, konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny, właściwego 
ze względu na miejsce leczenia pacjenta, albo konsultanta krajowego z danej dziedziny me-
dycyny. 

Zapotrzebowanie potwierdzone pisemnie przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, wystawia-
jący zapotrzebowanie kieruje do ministra właściwego do spraw zdrowia. Potwierdzone zapotrzebo-
wanie minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie zwraca wystawiającemu zapotrzebowanie.

Szpital wystawiający zapotrzebowanie kieruje zapotrzebowanie bezpośrednio do hurtowni farma-
ceutycznej, a jeśli zapotrzebowanie jest wystawiane przez lekarza prowadzącego leczenie poza 
szpitalem, to kieruje on je do hurtowni farmaceutycznej za pomocą apteki ogólnodostępnej. 

Szczegółowy sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych oraz wyrobów 
medycznych zawarto w następujących aktach prawnych:

• Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357, z późn. 
zm.) 

• Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. 
zm.);   już  wiadomo co zawiera 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagra-
nicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla rato-
wania życia lub zdrowia (Dz. U. z 2012 r. poz. 348). 

MAFIA NEW  WORD  ORDER  MIAŁA  JAKIŚ SWÓJ OBIEG  CZYLI  KOMBINACJĘ
Wiedzę  taką na  pewno posiadał  i posiada  minister zdrowia  i jego zastępca  i na pewno  prezes  
Rady Ministrów oraz  w/w  rada  medyczna  jak też  doradcy  premiera i na pewno   inne osoby 
 z  tego  otoczenia.                                 
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DALSZE  INFORMACJE  

25  grudnia 2020
Szczepionki przeciw SARS-CoV-2 dotarły do Polski 
Szczepionki na koronawirusa przekroczyły już polską granicę. Do magazynu Agencji Rezerw Mate-
riałowych dotrą około godz. 6 - poinformował w piątek wieczorem prezes ARM Michał Kuczmie-
rowski.Pierwsza dostawa szczepionek, wynosząca 10 tys. sztuk, wyruszyła do Polski w nocy z 24 
na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wą-
wale pod Tomaszowem Mazowieckim.Szczepionki przewożone są busem w dwóch specjalnych 
kartonach z suchym lodem w ultra niskiej temperaturze około -75 st. Celsjusza.

Program szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora 
ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz 
personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-
epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.
                               
  Ale  mieli  szczepić się dobrowolnie, czy tak ? 

Szczepionki będą darmowe i dobrowolne. Przedstawiono Narodowy Program Szczepień przeciw 
Covid-19   8 grudnia 2020,Szczepienia przeciw koronawirusowi zaczną się w styczniu, ale dokład-
ny termin jest uzależniony od producentów szczepionki; dopóki nie uzyskają oni wszystkich zgód 
wymaganych w UE, nie rozpoczniemy dystrybucji i programu szczepień - podkreślił we wtorek 
szef KPRM Michał Dworczyk.  Dworczyk powiedział na konferencji prasowej, że szczepionki 
przygotowane przez różne firmy są tak samo skuteczne i rząd nie preferuje żadnej konkretnej firmy.

                     A  jednak  wdrożyli tylko szczepionkę  Pfizera.

Państwo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie stanu zdrowia osób zaszczepio-
nych. Będzie utworzony ich centralny rejestr i system zgłaszania niepożądanych odczynów po-
szczepiennych – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.Szef resortu zdrowia za-
znaczył, że "badania kliniczne są podstawą wydania ostatecznej rekomendacji dopuszczenia szcze-
pionki do obrotu".

Osoba, która się zaszczepi przeciw COVID-19, otrzyma zaświadczenie o szczepieniu, umożliwiają-
ce korzystanie z ułatwień – poinformowano w projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw 
tej chorobie.W projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 poinformowano, że
proces szczepień będzie opierał się na zaproszeniach (dokument e-skierowania) ważnych 60 dni od 
dnia wystawienia.

Umowa zawarta przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami szczepionek ceduje na
państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie niepożądane zdarzenia w procesie
szczepień; gwarantem odpowiedzialności cywilnej jest państwo - powiedział we wtorek minister
zdrowia Adam Niedzielski  -  czyli państwo z  Ministerstwa Zdrowia  oraz  Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.  Minister zdrowia odpowiedział,  że w zaprezentowanym projekcie  Narodowej
Strategii Szczepień "jeszcze nie znalazły się takie dywagacje prawnicze dotyczące zagadnienia
odpowiedzialności cywilnej i karnej". Jak zaznaczył, jest to złożone zagadnienie.
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"Po pierwsze, umowa zawierana przez Komisję Europejską bezpośrednio z producentami ceduje na
państwa członkowskie odpowiedzialność cywilną za wszelkie  zdarzenia,  które  będą  w procesie
szczepień pojawiały się jako niepożądane" - powiedział Niedzielski. Dodał, że gwarantem odpowie-
dzialności cywilnej w tym zakresie jest państwo.

"W gruncie rzeczy, nie wymaga to naszej analizy prawnej, żadnego dodatkowego uregulowania" -
stwierdził  szef  resortu  zdrowia."Część  państw  objętych  mechanizmem wspólnotowego  zakupu,
przygotowało specustawy, które mówią, że ta odpowiedzialność jest właśnie na państwie, ale raczej
ma to rolę jasnego komunikatu niż konieczności uzupełnienia systemu prawnego" - powiedział Nie-
dzielski.Poinformował, że rząd zastanawia się, czy nie uzupełnić tekstu Strategii  o takie zapisy.
"Musimy skończyć analizę. Z pierwszego podejścia wynika, że nie musimy nic doprecyzowywać
prawnie" - powiedział."Proszę pamiętać, że również w tym przypadku, od strony zagrożenia karne-
go, będzie działała klauzula dobrego samarytanina, czyli jest to odciążenie środowiska lekarskiego
od odpowiedzialności w zakresie karnej" - powiedział Niedzielski. Jak zaznaczył, państwo również
jest gwarantem odpowiedzialności cywilnej.

       NIE  PROSZĘ  PANA  !  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ  !   ZA  NWO  ! 

             Kodeks  Karny  Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

A  dodatkowo  :  
Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów władzy publicznej za niezgodne z prawem działa-
nia lub zaniechania - odpowiedzialności podmiotów władzy publicznej wiążą się z ich działaniami 
niezgodnymi z przepisami prawa, a więc działaniami bezprawnymi. 

Skarb Państwa jest osobą prawną (art. 33 Kodeksu cywilnego). ... Za szkodę wyrządzoną przez nie-
zgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowie-
dzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonują-
ca tę władzę z mocy prawa. 

   Nie  będzie zwalania   winy tylko  na Skarb  Państwa za  zbrodnie i  przestępstwa. 

  AGENT  NWO  CZYLI OBIEG i kreowanie opinii 

26  grudnia 2020   Jarosław Janecki, doktor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek To-
warzystwa Ekonomistów Polskich.
Żyjemy zatem w okresie o podwyższonej niepewności w odniesieniu nawet do najbliższych tygo-
dni. Powszechna jest zgoda co do tego, że czeka nas pełzający lockdown przez najbliższe miesiące. 
Luzowanie będzie wpływać na podaż i na popyt, i na nastroje konsumentów. Dużą niewiadomą bę-
dzie stanowiła popularność szczepień i szybkość ich przeprowadzenia. Być może powinna po-
jawić się presja ze strony pracodawców. Większe firmy powinny oczekiwać, że pracownicy się 
zaszczepią, gdy będzie dostępna szczepionka. Będzie to korzystne dla obu stron, zarówno praco-
dawców jak i pracowników. Szczepienie będzie zresztą w okresie popandemicznym jednym z kry-
teriów do podróżowania czy też uczestniczenia w dużych imprezach jak mecze sportowe, koncerty. 
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-jaroslaw-janecki-niepewna-droga-wychodzenia-z-kry-
zysu-po-pan,nId,4944756
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                       Od  strony  63   do  końca   wysłane  do  Prokuratury  28  grudnia  2020. 

                                                                   DO PROKURATURY  OKRĘGOWEJ
                                                                                     w Warszawie 
                                                                         sekretariat@warszawa.po.gov.pl

                                            Dalsze  dane i  ostatnie wyniki  śledztwa
                           w  sprawie  wdrażania  przez  rząd  RP szczepionki Pfizera  na Covida 
                      w  ramach  New Word  Order  czyli tak zwanego Nowego  Ładu.  
                   Opracowanie zawiera wnioski  i  wskazówki dotyczące  kierunku śledztwa. 
             

PROPAGANDA  NA ELVISA 

ttps://wiadomosci.onet.pl/politico/koronawirus-jak-elvis-presley-pomogl-w-upowszechnieniu-
szczepionki-na-polio/1tk4e5q

Jak Elvis Presley pomógł w upowszechnieniu szczepionki na polio 

Kiedy w roku 1956 Elvis Presley szykował się do występu w najpopularniejszym telewizyjnym 
programie rozrywkowym w Ameryce, kraj tkwił po uszy w kryzysie zdrowotnym. Już od roku do-
stępna była opracowana przez Jonasa Salka szczepionka na polio, czyli chorobę Heinego-Medina, 
ale jedna z partii okazała się wadliwa, powodując przypadki paraliżu, a nawet śmierci wśród dzieci. 
Potrzebna była przekonująca akcja propagandowa, która przywróciłaby zaufanie do szczepionki, pi-
sze Joanne Kenen z POLITICO. W trakcie występu w programie "The Ed Sullivan Show" 21-letni 
Elvis Presley podciągnął rękaw swetra i dał sobie w błysku fleszy nakłuć lewe ramię – narodziła się
gwiazda polio 

• Dzisiaj panuje szeroko rozpowszechniony strach przed szczepionką, która bazuje na niesto-
sowanych dotąd technologiach i została opracowana w rekordowym tempie 

• Potrzeba odbudowy zaufania do nauki,  medycyny, polityków, ale brak dziś Elvisa,  który
taką odbudowę mógłby wesprzeć zarówno w Ameryce, jak i w reszcie świata 

• Wyścig o wytworzenie pierwszej szczepionki na polio rozegrał się między dwoma wielkimi
naukowcami lat 50. – Jonasem Salkiem i Alfredem Sabinem 

• Wyścig  Salka  z  Sabinem to  tylko  jeden z  aspektów dramatu  rozgrywającego się  wokół
szczepionek na polio, którego konsekwencje komplikują do dziś kampanie szczepień 

Ludzie przyjmowali szczepionkę na polio jako od dawna wyczekiwane zbawienie, choć władze nie
poddały jej szczegółowemu sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa. I wtedy jedna z partii prepara-
tu okazała się wadliwa i doprowadziła do paraliżu, a nawet śmierci pewnej liczby dzieci.Szczepion-
ki wycofano, a producenta wykluczono z udziału w programie, ale to nie rozwiało wątpliwości lu-
dzi po wznowieniu szczepień. Szczególnie nastolatkowie mieli opory przed przyjęciem dawki, bo
żywili mylne przekonanie, że odporność na chorobę znaną jako "ostre nagminne porażenie dziecię-
ce" albo "paraliż dziecięcy", powinny nabywać tylko niemowlęta i małe dzieci.

Elvis pomóż
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Bardzo znana fundacja walcząca o zdrowie dziecka i matki, "March of Dimes" (Marsz Dziesięcio-
centówek), szukała kogoś, kto mógłby ponownie wypromować program szczepień. Chodziło o to,
by połączyć naukowy przekaz z celebryckim szałem.

I tak 28 października 1956 r. podczas emisji programu "The Ed Sullivan Show" 21-letni Elvis Pre-
sley podciągnął rękaw swetra i dał sobie w błysku fleszy nakłuć lewe ramię. Narodziła się gwiazda
polio.Zaraz potem wrócił na scenę, by kołysząc się zaśpiewać ciepłym głosem "Hound Dog", "Love
Me Tender" i "Don't Be Cruel".

W ostatnich dniach pracownicy ochrony zdrowia zaczęli dostawać pierwsze szczepionki na korona-
wirusa, a następni w kolejce są mieszkańcy domów opieki. W najbliższych miesiącach szczepionki
zaczną trafiać do prawie 330 mln mieszkańców Stanów w tym do osób z grup wykluczonych i
mniejszości mających raczej marne zaufanie do systemu zdrowotnego.Tym razem władze nadzoro-
wały proces certyfikacji o wiele ściślej niż w latach 50., nie ma też doniesień o poważnych efektach
ubocznych – ale i tak panuje szeroko rozpowszechniony strach przed preparatem, który bazuje na
niestosowanych dotąd technologiach i został opracowany w rekordowym tempie i w sytuacji niesły-
chanej  politycznej  polaryzacji.Szczepionka  nie  da  rady  wyplenić  zarazy,  jeśli  nie  przyjmie  jej
znaczna liczba ludzi. Odbudowanie zaufania do nauki, medycyny, polityków i dla dobra wspólnego,
to trudne i złożone zadanie. Nowa administracja prezydencka zaczyna właśnie to rozumieć.A do
tego brak dziś Elvisa, który mógłby zjednoczyć Amerykę. I zadziałać podobnie dla reszty świata

Jak uważa Sandra Hernandez, prezeska California Health Care Foundation, dobrą strategią może
być sięgnięcie po lokalnych pracowników opieki zdrowotnej i społecznej, zwłaszcza jeśli mówią ję-
zykiem danej wspólnoty. Sama ma korzenie latynoskie i doświadczenia z wczesnych etapów kryzy-
su wywołanego przez HIV/AIDS. 
Uważa, że warto zaangażować osoby zajmujące się śledzeniem kontaktów we wspólnotach lokal-
nych. – W dzielnicy Mission District w San Francisco pięć organizacji zajmuje się śledzeniem kon-
taktów. To wyćwiczeni, młodzi kolorowi ludzie z okolicy. Mogą być bardzo pomocni w budowaniu
zaufania do szczepionki – powiedziała. – Hasłem operacji jest zaufanie.Lisa Cooper, lekarka pracu-
jąca w Centrum ds. Równości Zdrowotnej przy uniwersytecie Johnsa Hopkinsa mówi, że już kon-
taktowała się przedstawicielami ligi futbolu amerykańskiego na temat zaangażowania w kampanię. 

– Wciągnięcie w głęboką współpracę liderów wspólnot, rozumianych szeroko, a więc nie tylko ko-
lorowych, wymaga partnerskiego podejścia. Przekaz musi do ludzi docierać nie tylko ze świata na-
uki, ale też od sąsiadów, przyjaciół i członków wspólnoty - powiedziała w wywiadzie dla POLITI-
CO udzielonym wkrótce po nominacji.Federalny urząd ds. leków zażądał, żeby w testach klinicz-
nych szczepionek na koronawirusa uwzględniono pełen przekrój populacji, co może umocnić zaufa-
nie do nich.Ale białe fartuchy, niezależnie od tego, kto je nosi, nie wystarczą.Przekaz musi być 
zróżnicowany, wielowarstwowy, wielojęzyczny i multimedialny. Musi być ogólnokrajowy i lokalny,
polityczny i apolityczny. W akcji muszą brać udział lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, duszpasterze, 
organizacje lokalne – a także sportowcy i celebryci. Postaci budzące zaufanie muszą powiedzieć nie
tylko, że warto się szczepić, ale że same się zaszczepiły. Do tej roli zgłosili się m.in. byli prezydenci
Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton.Z uwagi na to, że dziś sportowcy i celebryci też po-
wodują polaryzację, trzeba wybrać zestaw znanych twarzy. Jedne mogą przemawiać do konkret-
nych wspólnot, inne brać udział w kampaniach w skali kraju.
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Przepisy regulujące produkcję farmaceutyczną w tamtym czasie były słabe. Prezydent Dwight 
Eisenhower uważał, że zbyt silny nadzór federalny oznaczałby "socjalizm w medycynie". Cutter 
Laboratories złożyły odpowiednią dokumentację dotyczącą udanych partii, ale nie raportowała o 
partiach, które musiała odrzucić, bo nie udało się zabić wirusa.Wiosną 1955 r. do Kalifornii i Idaho 
zostały wysłane fiolki zawierające żywego wirusa polio. Dzieci zaczęły chorować. A ponieważ po-
lio, tak jak COVID-19, może przebiegać bezobjawowo, dzieci zakażone wadliwą szczepionką roz-
siewały chorobę.Zakażonych zostało ok 220 tys. osób, z czego 70 tys. doznało zwiotczenia mięśni, 
164 ciężkiego paraliżu. Dziesięć osób zmarło.– To była tragedia na masową skalę – powiedział Paul
Offit, badacz ze szpitala dziecięcego w Filadelfii i autor szeregu książek na temat szczepionek.Fir-
ma wypadła z programu, a szczepienia wznowiono z zaskakująco wysokim poziomem uczestnic-
twa. Szybka i ostra reakcja władz federalnych na incydent pomogła przywrócić zaufanie.

 Zwłaszcza że w latach 50. w ogóle bardziej ufano władzom i ekspertom.

Redakcja: Michał Broniatowski

Data utworzenia: 26 grudnia 2020 11:34

And once thousands, then millions, then tens of millions get vaccinated, Americans’ confidence will
rise.“They will get this,” predicted Offit, the vaccine expert and polio historian. “They will want it.”

A gdy tysiące, potem miliony, a potem dziesiątki milionów zostaną zaszczepione, zaufanie Amery-
kanów wzrośnie. „Oni to dostaną” - przewidział Offit,  ekspert ds. Szczepionek i historyk polio.
„Będą tego chcieli”. 

https://www.politico.com/news/magazine/2020/12/18/elvis-presley-polio-vaccine-confidence-
448131
19 lipca  2019
Internetową prasę i portale informacyjne czytało w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 
70 proc. użytkowników internetu, czyli niemal połowa ogółu dorosłych Polaków. 

10  czerwca  2019
Według najnowszych wyników badania Gemius/PBI, Onet odwiedziło 17,46 mln internautów, co w
maju dało mu pozycję lidera wśród portali internetowych. Samą stronę główną Onetu w minionym
miesiącu odwiedziło 11,30 mln użytkowników. Najwięcej użytkowników odwiedziło stronę główną
Onet.pl 13 maja – 3,41 mln. Łącznie w maju stronę główną Onet.pl odwiedziło 11,3 mln użytkow-
ników. 

Kwiecień 2018
Serwisy Grupy Interia w marcu br. odwiedziło ponad 20 milionów użytkowników, wynika z bada-
nia Gemius/PBI za marzec 2018 .
     

       AGENT NWO      EKSPERT  PRZEKONUJE  

24 grudnia 2020  Świadectwo szczepienia będzie wymagane w umowie o pracę? 

Szczepienie na koronawirusa ma nie być obowiązkowe, jednak wiele wskazuje na to, że osoby ry-
zykujące zachorowanie i zarażanie COVID-19 innych będą musiały się liczyć z wieloma trudno-
ściami. Jaką rolę szczepienia mogą odegrać na rynku pracy? 
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Prof. Stanisław Gomułka poruszył ten wątek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Główny ekono-
mista BCC proponuje, by w ramach nowych umów o pracę wymagać zaświadczenia o zaszczepie-
niu.  Prof. Gomułka w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zadeklarował, że pracodawcy powinni sami
organizować punkty szczepień dla zatrudnionych oraz wymagać zaświadczeń o przejściu tej
procedury przy zatrudnianiu. Jego zdaniem, pomoże to w przywróceniu stabilności gospodarczej.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-swiadectwo-szczepienia-wymagane-w-umowie-o-pra-
ce/txhs3sn
BCC jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie
Parlamentu Europejskiego specjalną nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i
tożsamości europejskiej 

Trzeba  tu jeszcze  o czymś dodać.

Czołówka znakomitych publicystów portalu ONET wywalona na  zbity pysk.... 
 http://www.press.pl
 Onet serwuje  globalną papkę  i szablony ! Nie tylko Przemysław Henzel po prawie 12 latach pracy
z końcem 2016 roku   został zwolniony z Onet.pl. Pracował w krakowskiej redakcji portalu .
Henzel specjalizował się w polityce światowej,  szczególnie amerykańskiej, polityce Polski i Unii 
Europejskiej oraz tematyce historycznej,  kryminalnej i religijnej. W Grupie Onet.pl był najpierw 
redaktorem serwisu Wiadomości   (od marca 2007 roku do listopada 2009 roku), potem jego wy-
dawcą,  następnie wydawcą serwisów magazynowych (Kiosk, Religia, Na Tropie),   od września 
2012 roku dziennikarzem.(RUT, 04.01.2017)  .Henzel  i jego koledzy  pisali  krytyczne  artykuły w 
tym polityczne, nie stosowali  cenzury,   byli  uczciwi.
 Onet –  portal internetowy założony w 1996 przez spółkę Optimus,   od 2012 kontrolowany przez 
niemiecko-szwajcarski (ale tylko z nazwy) koncern   Ringier Axel Springer Polska 

26.12.2020    PROFESOR  GUT

Prof. Włodzimierz Gut: 30 mln osób - tyle musi się zaszczepić albo przejść zakażenie
Pierwsze szczepienia są kroplą w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o populację Polaków, ale zabezpie-
czą tych najbardziej zagrożonych COVID-19 – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W 
jego ocenie w okolicach czerwca możemy zobaczyć znaczące zmiany w przebiegu epidemii.
Szczepionki, które już są w Polsce, trafią do 72 szpitali. Natomiast kolejna partia zostanie dostar-
czona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek 
Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu.

Prof. Włodzimierz Gut przyznał, że to jest na razie kropla w morzu potrzeb. 

- Te liczby nie wpłyną jeszcze na ogólną sytuację epidemiczną, ale zabezpieczą indywidualnie tych 
najbardziej narażonych, czyli walczących z epidemią. Do tego, gdy zaszczepimy personel np. DPS-
ów, to i zmniejszy się ryzyko dla pensjonariuszy, którzy najczęściej są osobami starszymi, często z 
wielochorobowością - podkreślił prof. Gut. 
W jego ocenie trzeba liczyć na jak najszybsze dopuszczenie do użytku kolejnych szczepionek in-
nych firm, gdyż szczepienie w tempie 1 mln osób miesięcznie spowoduje rozciągnięcie procesu na 
wiele miesięcy. - Musi się bowiem zaszczepić 30 mln osób albo tyle przejść zakażenie - dodał wiru-
solog.Szczepienie w pierwszej kolejności osób z grup ryzyka ma pozwolić na jak najszybsze wpły-
nięcie na statystykę zgonów na COVID-19. 
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Zdaniem prof. Guta Polacy zaczną się mocniej przekonywać do szczepień, gdy zobaczą efekt w 
swoich grupach znajomych.

- Dojdzie do tego, że po jakimś spotkaniu ci zaszczepieni nie zachorują, a ci, którzy się nie zaszcze-
pili, złapią wirusa. Wówczas czym prędzej polecą oni swoim bliskim szczepienie, pogonią ich do 
przychodni. Tak to działa - stwierdził prof. Gut. W jego ocenie w Polsce są tak silne podziały we-
wnętrzne, że jak ktoś zabiera głos, to z założenia połowa mu nie wierzy, bo przecież musi on repre-
zentować "jakąś stronę". Zdaniem wirusologa, gdybyśmy szczepili w zgodzie z założeniami naro-
dowej strategii w tempie 4 mln osób miesięcznie, o ile tyle szczepionek w danym miesiącu dotrze 
do Polski i będzie tylu chętnych, to około czerwca zobaczymy znaczące zmiany w przebiegu epide-
mii. 

- Wtedy szczepienia wpłyną już na czynnik szerzenia, bo będziemy mieli zaczepione ok. 20 mln 
osób plus tych, którzy to przechorowali, więc sytuacja znacząco by się poprawiła - powiedział. 

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-prof-wlodzimierz-gut-
30-mln-osob-tyle-musi-sie-zaszczepic-al,nId,4949876

Interia  od 1 maja 2020 należy w całości do Cyfrowego Polsatu. 

26 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profe-
sorską Panu prof. dr hab. Włodzimierzowi Gutowi z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-
Państwowego Zakładu Higieny. 

Od 1998 roku uczestniczył w realizacji programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mające-
go na celu eradykację poliomyelitis wywoływanego dzikimi wirusami polio, a od 2002 r. uczestni-
czył w pracach nad utworzeniem i uruchomieniem w Zakładzie Wirusologii PZH Narodowego La-
boratorium WHO ds. Odry/Różyczki (National Laboratory for Measles/Rubella in Poland), które w
2005 r. uzyskało akredytację WHO. W 2009 r. prof. Gut został kierownikiem nadzorującym prace
prowadzone w laboratorium BSL-3 uruchomionym w NIZP-PZH. Od 2011 roku w ramach pracow-
ni Wykrywania i  Zwalczania Wybranych Zakażeń Wirusowych Zakładu Wirusologii  NIZP-PZH
zajmuje się nadzorem nad realizacją programu WHO dotyczącego eliminacji odry/różyczki  oraz
uczestniczy w prowadzeniu badań nad etiologią wirusowych zakażeń układu oddechowego.

W trakcie swojej kariery naukowej prof. Gut był kierownikiem kilku programów badawczych oraz 
realizował projekty międzynarodowe WHO, Med.-Vet_Net, GRIP 2007-2010 (Fogarty International
Ctr. z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki) oraz CRDF POBI-2965-WA-09.

………………………………………………………………………………..
Gutejowie (Gutejczycy, Gutowie) – starożytny lud wywodzący się z gór Zagros (dzisiejszy zachod-
ni Iran), o nieznanej bliżej przynależności etnicznej. Najazdy Gutejów na Mezopotamię zaznaczyły
się już w okresie szczytowym istnienia  imperium akadyjskiego za czasów króla  Naram-Sina,  a
wzmogły się znacząco za czasów jego następców. Około 2230 p.n.e. Gutejowie opanowali znaczne
połacie  środkowej  i  południowej  Mezopotamii.Zniszczyli  wiele  wspaniale  rozwiniętych  miast,
m.in. Ur i Uruk.Według obecnego stanu badań panuje opinia, że kulturalnie Gutejowie stali na dość
niskim poziomie i nie pozostawili po sobie ani dzieł piśmiennych, ani żadnych znaczących wytwo-
rów sztuki (przynajmniej do tej pory takowych nie znamy) .
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Okres panowania Gutejów w Mezopotamii jest mało znany dla współczesnych badaczy, co jest wy-
nikiem szczupłości źródeł dotyczących zarówno samego ludu, jak i okresu w którym przebywali na
tych terenach. Oni sami, gdy pojawili się jako najeźdźcy na terenie Sumeru i Akadu, nie reprezento-
wali swoją kulturą wysokiego poziomu - stanowili federację luźno związanych plemion. Stosunko-
wo szybko jednak ulegli asymilacji, przyjmując język i panteon podbitych ludów .
                                                                       
PREZES  NACZELNEJ  IZBY LEKARSKIEJ PROFESOR  ANDRZEJ MATYJA  
26.10.2020   Puls  Medycyny
Źródło: Puls Medycyny
Obostrzenia w naszym kraju należało wprowadzić dużo wcześniej, o tydzień lub dwa - ocenił pre-
zes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja. Jak dodał, mamy pol-
ski scenariusz epidemii, który jest chyba jeszcze bardziej tragiczny, niż ten z początku epidemii we 
Włoszech.
Brak dialogu ze środowiskiem
Prof. Matyja był pytany o strategię rządu na jesień dotycząca walki z epidemią.
"Myśmy chcieli, jako środowisko lekarskie, uczestniczyć w opracowywaniu tej strategii" - zazna-
czył profesor.
Jego zdaniem, osoby, które odpowiadały za jej opracowanie nie przewidziały tego, co się może
dziać i co się dzieje w tej chwili.
"Nie uczestniczyliśmy w pracach, opracowywaniu tej strategii, w związku z tym nie wiemy tak na-
prawdę jakie były dyskusje. Efekt mamy, to co omamy. Strategia się nie sprawdziła" - ocenił.
Sytuacja w Polsce trudniejsza niż w marcu we Włoszech
Zdaniem szefa NRL "już nie mówmy o scenariuszu włoskim".
"Mówmy o scenariuszu polskim - on jest chyba jeszcze bardziej tragiczny, niż ten z początku epide-
mii we Włoszech. Naprawdę brak jakiejkolwiek koordynacji na szczeblu nie centralnym, czasami
nawet wydaje się, że z pokoju, gabinetu wojewody to fajnie wygląda. Ale rzeczywistość, jak wyglą-
da to najlepiej ocenić, chociażby na nagraniach (publikowanych przez media - PAP), jakie drama-
tyczne głosy z karetek. A to nie wynika z tego, że my się lenimy i pijemy kawę po dyżurkach, tylko
po prostu fizycznie nie dajemy rady, fizycznie nie ma respiratora, łóżka" – powiedział prof. Matyja.

9 grudnia 2020  Prof. Matyja apeluje o wycofanie ustawy dotyczącej kadr medycznych

– Rząd twierdzi, że sytuacja związana z epidemią jest opanowana, za chwilę będziemy mieli szcze-
pionkę. W takim razie, jakie jest uzasadnienie wprowadzania ustawy o zatrudnieniu lekarzy z zagra-
nicy na czas pandemii – zastanawia się prof. Andrzej Matyja, prezes NRL. Ostrzega, że jeśli doku-
ment wejdzie w życie, negatywne skutki będziemy odczuwali wiele lat.

Ustawa o kadrach medycznych przewiduje, że m.in. lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy 
medyczni spoza Unii Europejskiej  mają być przyjmowani do pracy na uproszczonych zasa-
dach. Oznacza to, że zasilą kadry polskich placówek ochrony zdrowia bez nostryfikacji dyplo-
mów oraz znajomości języka polskiego. 

Ustawa została przegłosowana przez ( PiSowski) Sejm, a obecnie jest pro-
cedowana w Senacie. W uzasadnieniu ustawodawca argumentował to po-
trzebą wzmocnienia kadr medycznych w związku z pandemią. Na propo-
nowane zmiany nie zgadza się środowisko medyczne. – Ustawa stanowi zagrożenie dla pacjentów, 
ponieważ zezwoli na wykonywanie zawodów medycznych przez osoby o niezweryfikowanych 
kwalifikacjach oraz bez znajomości języka polskiego. Nie wyobrażam sobie, jak taki lekarz prze-
prowadzi wywiad z pacjentem. Poza tym ustawa zakłada, że na takich warunkach będą przyjmowa-
ni przez najbliższych 5 lat, a koniec pandemii przewidywany jest za rok – mówi prof. Andrzej Ma-
tyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.                                                  Takie  logo sobie zrobili !    
https://paczaizm.pl/pisrael-pis-prawo-i-sprawiedliwosc-izrael-przerobka-logo/     patrzta i uczta się
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 26 .12.2020    Interia  19:54 
                                                     
      NASTĘPNY   EKSPERT  ISTNY ZALEW  EKSPERTÓW i  AGENTÓW  NWO

    Dr Michał Sutkowski: Dzięki szczepionce możemy przywrócić normalność świata 
- Dzięki szczepionce możemy przywrócić normalność świata - powiedział w sobotę dr Michał Sut-
kowski. Ekspert przyznał, że za szybko wiele osób pogodziło się z ograniczeniami: pustymi szkoła-
mi i uniwersytetami, zamkniętymi restauracjami. Jak podkreślił, nie wolno się do tego przyzwycza-
ić na dłuższą metę. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, komentując 
dotarcie do Polski pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, powiedział, że nie zdajemy sobie
jeszcze być może sprawy z tego, jak ważny to dzień

.- Mamy środek zaradczy przeciwko chorobie, która może zniszczyć nasze indywidualne życie, ale i
życie zbiorowe. Jeżeli możemy nie zachorować w 95 procentach, to jest to rewelacja. Nic nie jest 
mnie dziś w stanie zmartwić. To nie jest tak, że nie docierają do mnie głosy polemiczne, czy czyjeś 
wątpliwości, ale dziś jestem szczęśliwy siłą nauki - powiedział 

"Uczestniczymy w historii"
- Dziś mamy szczepionkę. Praca setek, jak nie tysięcy naukowców, stała się ciałem. Tym ludziom 
trzeba postawić pomnik - naukowcom, laborantom, a także bohaterom polskiej wakcynologii. Pro-
ces tworzenia szczepionki był pospolitym ruszeniem. Zaangażowało się w niego wiele zespołów 
badawczych na całym świecie - dlatego przebiegł on szybko i bezpiecznie. Uczestniczymy w histo-
rii. Możemy dzięki szczepionce powstrzymać coś, co na kilka dekad mogło sparaliżować nasz świat
- ocenił dr Sutkowski.Ekspert zaapelował o to, aby Polacy się szczepili, aby posłuchali tych, 
którzy się na tym znają. Dodał, że jeżeli wszystko będzie dobrze szło - problem koronawirusa po-
winien zniknąć z pierwszych stron gazet.Dr Sutkowski przyznał, że trzeba pokazywać plusy szcze-
pienia. - My lubimy skupiać się na minusach, ale zobaczmy ile jest plusów - dodał.Ekspert zaryso-
wał też przeciwną wizję, w której Polacy odmawiają jednak szczepienia.- Wówczas przez lata mo-
żemy mieć endemię, ogromne ogniska zakażeń, stale utrzymujący się wysoki poziom zgonów. Na 
Stadionie Narodowym nadal będzie szpital, a nie boisko. Czy tego chcemy? - zapytał.- Pierwsze 
koty za płoty. Jeżeli wystartujemy, to potem będzie już z górki. Doskonale wie o tym Usain Bolt - 
podkreślił dr Sutkowski, przywołując postać słynnego jamajskiego sprintera.

Jego zdaniem, jeżeli chcemy żyć w świecie swobody, powinniśmy skorzystać z dobrodziejstwa 
szczepień.

27 grudnia 2020  INTERIA  kolejny agent  NWO

Kiedy szczepionki pomogą przełamać kryzys? Włoski ekspert wyjaśnia 
"Musimy jasno powiedzieć, że szczepienia się zaczynają, ale trzeba jeszcze bardzo dużo czasu, od-
powiedzialności i cierpliwości, by wywarło to wpływ na krążenie koronawirusa" - powiedział rzą-
dowy włoski komisarz ds. kryzysu pandemii Domenico Arcuri.
Arcuri przedstawił też kalendarz kampanii, mówiąc: "30 grudnia rozpoczniemy z 450 tysiącami da-
wek. W pierwszym kwartale 2021 roku podamy 9 milionów dawek". Jak ogłosił, w drugim kwarta-
le we Włoszech będzie już 13 milionów dawek. Łącznie w ciągu roku z sześciu firm kraj otrzyma 
202 miliony dawek, co wystarczy dla 101 milionów osób.
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Włochy szykują "atrakcyjną kampanię"

Arcuri poinformował także, że kiedy władze ogłosiły, że do kampanii szczepień potrzeba 15 tysięcy
lekarzy i osób personelu pielęgniarskiego, zgłosiło się w ciągu ponad tygodnia 20 tysięcy.  Roz-
mówca włoskiej gazety zapytany o to, czy tzw. negacjoniści pandemii mogą wpłynąć na przebieg 
szczepień, odparł: "Zorganizujemy atrakcyjną kampanię informacyjną, by przekonać Włochów do 
szczepionki oraz troski o siebie i swoich bliskich". Wyjaśnił, że wezmą w niej udział reżyserzy, dy-
rygenci i literaci.

…………………………………………..
Podobny  artykuł  27.12.2020 

Rozpoczynają się szczepienia przeciw COVID-19

Na zasadność szczepionki przeciw SARS-CoV-2 wskazywali w ostatnim czasie m.in. specjaliści z
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Argu-
mentowali m.in., że każdy dzień zwłoki w udostępnieniu szczepionek przyniesie w Polsce kolejne
kilkaset zgonów, czyli - jak ocenili - nawet 15 tys. przedwczesnych śmierci miesięcznie, spowodo-
wanych tylko przez COVID-19. Eksperci apelowali, aby nie słuchać opinii na temat szczepień tych,
których doświadczenie  i  wiedza  są odległe  od chorób zakaźnych,  immunologii  i  wakcynologii.
W tym samym tonie, powołując się na wiedzę ekspercką, wypowiedzieli się we wspólnym stanowi-
sku: minister zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład  Higieny  Grzegorz  Juszczyk i  prezes  Urzędu  Rejestracji  Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak. Wyjaśniali, że pande-
mia nie zmieniła systemu restrykcyjnych wymagań w procesie dopuszczania szczepionek do obro-
tu.  Podkreślali  też,  że  zarówno szczepionki  mRNA, jak i  szczepionki  wektorowe,  przeszły
wszystkie wymagane etapy badań nieklinicznych i klinicznych, a żaden z wymaganych etapów
badań nieklinicznych na zwierzętach ani trzech etapów badań klinicznych na ludziach nie zo-
stał pominięty.

Gotowość zaszczepienia publicznie wyrazili w ostatnich dniach m.in. prezydent Andrzej Duda i mi-
nister zdrowia Adam Niedzielski, lider PO Borys Budka, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski,
lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wolę zaszczepienia wyraził także m.in. prymas Polski abp
Wojciech Polak, podkreślając, że "wspólne zaszczepienie jest troską o najsłabszych".

                                      Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) 
                                    dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim .

                                    Genotoksyczność/rakotwórczość

                  Nie przeprowadzono badań genotoksyczności ani rakotwórczości. 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/
anx_150522_pl.pdf
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KOMISJA EUROPEJSKA,uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,uwzględnia-
jąc rozporządzenie(WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 31 marca 2004 
r.   Ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Euro-
pejską Agencję Leków, w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 14-a,

                 Nie  wspólnotowe  procedury  z   roku 2001  ale z   roku 2004 ! Czyli NWO  ! 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 31 marca 2004 r.
ustanawiające unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u lu-
dzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków 
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł  10 
1.  55  W ciągu 15 dni od daty otrzymania opinii, o której mowa w art. 5 ust. 2, Komisja przy-
gotowuje projekt decyzji, która ma być podjęta w odniesieniu do wniosku .Jeżeli projekt decy-
zji przewiduje przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zawiera on dokumenty wymie-
nione w art. 9 ust. 4 lit. a)-d) lub odnosi się do nich.Jeżeli projekt decyzji przewiduje, że wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w art. 
9 ust. 4 lit. c), ca), cb) lub cc), w razie potrzeby w projekcie decyzji ustanawia się terminy spełnie-
nia tych warunków. Jeżeli projekt decyzji nie jest zgodny z opinią Agencji, Komisja dołącza szcze-
gółowe wyjaśnienie powodów różnic.Projekt decyzji przekazuje się państwom członkowskim i 
wnioskodawcy.

2.  Komisja podejmuje ostateczną decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 87 ust. 3 i w ciągu 
15 dni po jej zakończeniu.

Artykuł  5 
1.  Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Komitet 
jest częścią Agencji.
2.  45  Bez uszczerbku dla przepisów art. 56 lub bez uszczerbku dla innych zadań, które może przy-
znać w tym zakresie prawo unijne, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi jest 
odpowiedzialny za opracowanie opinii Agencji w każdej sprawie dotyczącej dopuszczalności akt 
złożonych zgodnie ze scentralizowaną procedurą, przyznaniem, zmianą, zawieszeniem lub cofnię-
ciem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego przeznaczonego do stosowania 
przez człowieka zgodnie z przepisami niniejszego tytułu oraz nadzorem nad bezpieczeństwem far-
makoterapii. W celu wypełnienia zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w
tym zatwierdzania systemów zarządzania ryzykiem i monitorowania ich skuteczności przewidzia-
nych w niniejszym rozporządzeniu, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
opiera się na ocenie naukowej i zaleceniach Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa).

Artykuł  14-a    
1.  W należycie uzasadnionych przypadkach, aby spełnić niezaspokojone potrzeby medyczne pa-
cjentów, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w przypadku produktów leczniczych przeznaczo-
nych do leczenia lub diagnostyki medycznej chorób poważnie upośledzających lub zagrażających 
życiu, lub do zapobiegania takim chorobom, może zostać wydane przed przedłożeniem wyczer-
pujących danych klinicznych, pod warunkiem że korzyści wynikające z natychmiastowej dostęp-
ności na rynku danego produktu leczniczego przewyższają ryzyko związane z faktem, że wciąż wy-
magane są dodatkowe dane.
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 W nagłych sytuacjach pozwolenie na dopuszczenie do obrotu takich produktów leczniczych może 
zostać wydane również w przypadkach, gdy nie zostały dostarczone wyczerpujące dane przedkli-
niczne lub farmaceutyczne.

TYTUŁ  IV 

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW - STRUKTURA ADMINISTRACYJNA I OBOWIĄZKI

Rozdział  1 
Zadania Agencji  
Artykuł  55 Niniejszym ustanawia się Europejską Agencję Leków.
Agencja jest odpowiedzialna za koordynację istniejących środków naukowych przekazanych jej do
dyspozycji przez Państwa Członkowskie w celu oceny i kontroli produktów leczniczych.
Artykuł  56 
1.  119  Agencja składa się z:
a) Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, odpowiadającego za przygotowanie
opinii dla Agencji we wszystkich kwestiach związanych z oceną produktów leczniczych stosowa-
nych u ludzi;
aa)  120   Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii,
który jest odpowiedzialny za przedstawianie zaleceń Komitetowi ds. Produktów Leczniczych Sto-
sowanych u Ludzi oraz grupie koordynacyjnej w sprawie wszelkich kwestii dotyczących działań w
zakresie  nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii  w odniesieniu do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi oraz w sprawie systemów zarządzania ryzykiem i który jest odpowiedzialny za
monitorowanie skuteczności tych systemów zarządzania ryzykiem;

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/ustanowienie-wspolnotowych-procedur-wydawania-
pozwolen-dla-produktow-67566310

                                PATRZ  ZBIÓR  DANYCH  KLUB  RZYMSKI   oraz

              NAZISTOWSKIE  KORZENIE  UE e-book oraz  Koronawirus  NWO 

4. listopada 2009 r. w TOK FM minister zdrowia Ewa Kopacz mówiła: „Gdybym miała sto procent
pewności, że ta szczepionka jest panaceum na świńską grupę, to na pewno kupiłabym ją”. Minister
tłumaczyła, że jej resort nie wykupił szczepionek na A/H1N1, bo firmy farmaceutyczne prowadzą
swoistą grę, a część informacji „jest utajniona”. Minister zaznaczyła, że koncerny farmaceutycz-
ne utajniają część danych na temat działania szczepionki. Powiedziała, że chodzi tu zwłaszcza o
późno występujące efekty uboczne. – Te informacje są niedostępne. Koncerny ich nie podały, to jest
dziwne – mówiła.

Komisja UE  Romano Prodiego – Komisja Europejska, która rozpoczęła działalność 13 września 
1999, a zakończyła 21 listopada 2004. Jej przewodniczącym był Romano Prodi, a wiceprzewodni-
czącymi Neil Kinnock i Loyola de Palacio.  1 maja 2004 po rozszerzeniu Unii Europejskiej rozsze-
rzyła się o dziesięciu dodatkowych komisarzy z nowych państw członkowskich. 

Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rzą-
dowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej 
głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w 
życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomicz-
ny i społeczny .
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Muzułmańska  szczepionka na  Covida Turcy  wystawieni jako  przykrywka
a  może  mieli  jakąś  szczepionkę  która  została podmieniona ? Może  oni  już nie żyją z  
tego powodu  ? Brak jest badań  na  rakotwórczość   tej ich  szczepionki ! 
      A  jeżeli  tak nie było,  to oni  są odpowiedzialni  za  szczepionkę. 

Nie tylko oni ale  także wszyscy, którzy tę szczepionkę  zalecali  i wdrażali. 

Koncerny BioNTech i Pfizer szykują się do wypuszczenia na rynek swojej szczepionki przeciw ko-
ronawirusowi. Za sukcesem stoi dwoje niemieckich naukowców o tureckich korzeniach.Mózgiem 
BioNTechu jest małżeństwo Ugur Sahin i Özlem Türeci. Lekarze dotychczas zajmowali się walką
z rakiem, głównie poszukując indywidualnych terapii immunologicznych, które wykorzystują na-
turalne mechanizmy samoleczenia każdego organizmu.

W 2001 roku para założyła firmę biofarmaceutyczną Ganymed Pharmaceuticals, tworzącą oparte na
immunologii lekarstwa na nowotwory. W 2016 roku firma została sprzedana za 422 miliony euro. 

W 2008 powstał BioNTech, w którym kontynuowane są badania związane z leczeniem raka. 

Dotychczas żaden z wypracowanych leków nie został wprowadzony na rynek.
Muzułmanin  Turek Ugur Sahin jest właścicielem 18 procent akcji BioNTechu, a wraz ze wzrostem 
cen akcji po ogłoszeniu sukcesu w pracach nad szczepionką wszedł do pierwszej setki najbogat-
szych Niemców, przynajmniej na papierze.

Kanclerz Angela Merkel (CDU) rozmawiała w czwartek (17.12.2020) w Berlinie na wideokonfe-
rencji z założycielami firmy Biontech. Są nimi Ugur Sahin i Özlem Türeci, wynalazcy szczepionki 
przeciwko Covid-19. „Kiedy widać, ile osób obecnie umiera z powodu koronawirusa, to jasne staje 
się, ile istnień ludzkich będzie można uratować” – powiedziała, dodając, ze cieszy się na dzień, w 
którym rozpocznie się szczepienie po zezwoleniu wydanym przez UE.
Merkel podkreśliła, że niemiecki rząd jest „niezmiernie dumny”, że w Niemczech są tacy badacze 
jak założyciele Biontechu. Młoda firma bardzo szybko „znalazła się w centrum uwagi”. Merkel za-
znaczyła, że, na marginesie szczytu G20 pochwalił ją nawet turecki premier Recep Tayyip Erdogan,
który, zdaniem Merkel, ma wielki szacunek dla dwojga pochodzących z Turcji założycieli Bionte-
chu.
Rząd w Berlinie i rządy landowe przygotowują się obecnie do akcji szczepień, która rozpocznie się 
od szczepionki firmy Biontech i jej amerykańskiego partnera Pfizera 27 grudnia – wyjaśnił 
minister zdrowia Jens Spahn podczas wideokonferencji

Wynalazek szczepionki był wynikiem wielu lat badań. „Pracujemy nad tym tematem od 30 lat” - 
powiedział Sahin. W swoich badaniach zajmowali się wzmocnieniem układu odpornościowego w 
celu zwalczania chorób takich jak rak czy HIV. Kiedy pierwsze doniesienia o epidemii w chiń-
skim mieście Wuhan dotarły do Niemiec, wraz z żoną, siedząc przy śniadaniu, postanowili zaanga-
żować się w tym kierunku - z sukcesem. Badacz z ogromnym uznaniem wypowiadał się o swoich 
pracownikach, którzy pochodzą z ponad 60 krajów. Podczas pandemii, w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy prowadzili oni badania w ukierunkowany sposób i z dużym osobistym zaangażowaniem, nie 
przerywając pracy nawet w wakacje czy weekendy. 

                                    I POTEM  WSZYSTKO  PRZEJĄŁ  PFIZER  ! 
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Podobnie jak wszystkie inne szczepionki, także szczepionka na COVID-19 firmy Pfizer 
                                 a  gdzie się podziali  Turcy  i Biontech ?
może powodować działania niepożądane. Mowa o tzw. odczynach poszczepiennych.

Według WHO za poważne odczyny poszczepienne uznaje się niekorzystne zdarzenie czasowo 
związane z wykonaniem szczepienia, które kończy się śmiercią, wymaga hospitalizacji lub wydłu-
żenia aktualnego pobytu w szpitalu, prowadzi do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysło-
wej albo zagraża życiu. 

   EMA dopuściła do obrotu szczepionkę przeciw COVID-19 firm BioNTech i Pfizer

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu szczepionki Comirnaty, opracowanej przez BioNTech i Pfizer  ???

            Jak to ? Przecież  szczepionkę  opracowali  Turcy z  Biontech? 

I jak wynika z  ich działalności,  raczej  ich szczepionka  powinna  być  nieszkodliwa  ?
                         Specjalizowali się w leczeniu  raka więc na pewno  prowadziliby 
                                               także  badania w   tym kierunku. 
     W 2008 powstał BioNTech, w którym kontynuowane są badania związane z leczeniem raka. 

Dotychczas żaden z wypracowanych leków nie został wprowadzony na rynek. DLACZEGO? 

Ich firma dwa lata temu podpisała umowę o współpracy z Pfizer, która została rozszerzona o 
opracowanie szczepionek w marcu 2020 w związku z pandemią koronawirusa. Badania BioN-
Tech rząd Niemiec wsparł sumą 375 mln euro, a Komisja Europejska zapowiedziała w ubiegłym ty-
godniu zakup 300 mln dawek szczepionki. 

  To w końcu kto opracował  szczepionkę   która  może powodować raka i zmiany genetyczne  
oraz wiele  innych  chorób? I kto w Polsce  wystawił zapotrzebowanie  i kto  zaopiniował  za-
sadność  zastosowania szczepionki    zwanej  jako  szczepionkę Pfizera?

I gdzie się  podziali  twórcy szczepionki ?  Brak jest danych  kiedy i komu  przekazali  badania  lub 
wyniki  badań nad  szczepionką, która  nagle się   pojawia  jako szczepionka  Pfizera  ! 
Kto personalnie w  USA  prowadził  dalsze  badania nad  tą szczepionką  ,  jak się nazywa  ta osoba 
z  koncernu Pfizer  ? Cały czas  się  mówi  i pisze o szczepionce  Pfizera czyli czyjej  ? 
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2  grudnia 2020 

Szczepionka na COVID-19 opracowana przez Pfizera powstała w oparciu o mRNA wirusa. 
Pfizer poinformował, że opracowana przez nich szczepionka na COVID-19 wykazuje ponad 90 
proc. skuteczności przeciwko SARS-CoV-2, na podstawie danych z wczesnych badań klinicznych 
trzeciej fazy. 

                                Gdzie się podział  Biontech  i Turcy autorzy szczepionki? 

        Zostali gdzieś i  jakoś zamordowani  czyli usunięci  przez  zwolenników  New Word Order  ! 

                            No  chyba  powyższe  wywody nie wymagają  komentarza. 

10  grudnia 2020  

Źródło: Puls Medycyny

Szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez koncern Pfizer oraz firmę BioNTech jest 
bezpieczna i skuteczna w 95 proc. – potwierdziła amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków 
(FDA). Nie ma zatem przeszkód, by ją zatwierdzić do ratunkowego użycia.

Ale dalej jest  już  tylko sam  Pfizer.

Szczepionka Pfizera przeciw COVID-19 jest bezpieczna i skuteczna

FDA podkreśliła, że szczepionka jest skuteczna w 95 proc. Oznacza to, że może ona wywołać reak-
cje odpornościową u 95 proc. osób, którym zostanie podana. To wystarczy, żeby uzyskać odporność
populacyjną, jeśli tylko zaszczepi się zdecydowana większość społeczeństwa danego kraju.

CZYTAJ TEŻ: Pfizer: nasza szczepionka przeciwko COVID-19 ma 90 proc. skuteczności

pod  linkiem :
                   Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował 9 listopada,

                       że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19

 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld da-
wek substancji.
Na informację Pfizera pozytywnie zareagowały także światowe rynki finansowe. Indeks francuskiej
giełdy CAC40 wzrósł o 5,6 proc., DAX giełdy we Frankfurcie o 5,1 proc., a brytyjski FTSE 100 o 4
proc., amerykański S&P; 500 o 3,1 proc. - poinformowała agencja AP. Wartość akcji samego Pfize-
ra notowanych na nowojorskiej giełdzie wzrosła o 6 proc. - przekazał Reuters.

                                        A  GDZIE SIĘ  PODZIAŁ  BIONTECH ?
                   POZBYLI SIĘ    PRAW  AUTORSKICH  NA  RZECZ  PFIZERA? 
                                    ………………………………………………...

         Śledztwo  zostało ukończone 27 grudnia  2020  o godzinie 11:00 w  Lublinie. 
Cały plik   oraz trzy dodatkowe pliki  Koronawirus,  Nazistowskie  korzenie UE i Klub Rzymski 
zostały w dniu 28  wysłane  do Prezesa  Naczelnej  Izby Lekarskiej  P.  Andrzeja Matyi.  
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27.12.2020 godzina  12:18  interia 

Prof. Włodzimierz Gut o szczepionce na koronawirusa
- Szczepionki Pfizera i Moderny wydają się najbezpieczniejsze - zawierają najmniej składników, są
to tylko informacje dla komórki, co ma robić, żeby stworzyć właściwy antygen - ocenił wirusolog
prof. Włodzimierz Gut.Prof. Gut za pozytywne uznał, że szczepionka szybko dotarła, a szczepienia
zostały szybko uruchomione. - Właściwie oczekiwałem, że dopiero 29 grudnia zbierze się Europej-
ska Agencja Leków i wyda opinię, a szczepienia zaczną się w połowie stycznia, ale ruszyły szyb-
ciej. Wchodzi też druga szczepionka, firmy Moderna, obie działają identycznie, w kolejce czeka-
ją szczepionki bliższe klasyki – powiedział.

https://www.pcworld.pl/news/Szczepionka-od-firmy-Moderna-skutki-uboczne-sklad-i-
inne,424515.html

Moderna  jest  działającym od ponad dekady,  amerykańskim przedsiębiorstwem biotechnologicz-
nym. Od początku powstania, działalność firmy koncentruje się na opracowywaniu oraz testowaniu
szczepionek,  opartych  wyłącznie  na  nowoczesnej  metodzie  wykorzystywania  informacyjnego
RNA wirusów. Tak więc, stworzony przez koncern specyfik do walki z koronawirusem działa na
tej samej zasadzie, co wprowadzona już do obiegu szczepionka od Pfizer/BioNTech. 

Podczas badań przeprowadzanych po szczepieniu, odnotowano także  trzy przypadki porażenia
typu Bella (samoistne, nagłe osłabienie lub paraliż mięśni twarzy po jednej stronie ).

JESZCZE  JEDEN  EKSPERT 
Szczepionka Moderny - zalety
https://portal.abczdrowie.pl/nowa-szczepionka-na-covid-19-moderna-opublikuje-wyniki-badan

Kolejna firma farmaceutyczna opublikowała wyniki badań dotyczące szczepionki przeciwko CO-
VID-19. - To wspaniały dzień w moim życiu - mówił w CNN dr Tal Zacks, szef koncernu Moderna.

- Szczepionka firmy Moderna to preparat oparty na RNA wirusa, podobnie jak szczepionka firmy
Pfizer&BioNTech. Z badań wynika, że skuteczność obydwu preparatów jest porównywalna (odpo-
wiednio 95% i 90%). Chociaż firma Moderna przeprowadziła badania na nieco mniejszej grupie
uczestników (30 tys.), to liczebność grupy jest odpowiednia jak na badania 3 fazy klinicznej - tłu-
maczy prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Głównym atutem preparatu Moderny jest fakt, że można go przechowywać w wyższej temperaturze
i przez dłuższy czas, np. w -20 stopniach Celsjusza przez pół roku. Wynika to z zastosowanego pro-
cesu  technologicznego.  -  Ten  sposób  przechowywania,  w  porównaniu  do  oferty  firmy
Pfizer&BioNTech,  diametralnie  zmienia  sposób  transportu  i  dystrybucji  szczepionki.  Preparat
mógłby być transportowany bezpośrednio do aptek i przychodni - podkreśla Szuster-Ciesielska. 
Ekspertka podkreśla jednak, że obie firmy podały wstępne wyniki badań, które formułuje się jesz-
cze w trakcie trwania badań klinicznych. W obu przypadkach wyniki dotyczące skuteczności prepa-
ratu są wielce obiecujące. Ważną kwestią jest, czy szczepionki będą mogły być stosowane u osób z
chorobami autoimmunologicznymi, jak choroba Hashimoto czy reumatoidalne zapalenia stawów.
W przypadku tych chorób bowiem wykazano, że powstające przeciwciała przeciwko koronawiru-
sowi w trakcie trwania COVID-19 mogą nasilać reakcje autoagresyjne. 

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/201229675-Pi
Dr Hossein Sadrzadeh, onkolog z Boston Medical Center powiedział,  że prawie natychmiast po
otrzymaniu szczepionki poczuł zawroty głowy, szybkie bicie serca i drętwienie języka .
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27.12.2020  interia  godzina  16”01

Koronawirus w Polsce. W wielu miastach rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19  
W wielu polskich miastach rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi. - Ten moment
jest dla nas jest przełomowy. To wielkie wyzwanie, ale i wielkie nadzieje - powiedział prof. Włodzi-
mierz  Mazur,  wojewódzki  konsultant  ds.  chorób  zakaźnych  w  województwie  śląskim.
Katowice. "Nie mam żadnych wątpliwości, żeby się zaszczepić"
- Po czasie obserwacji, przebywania z pacjentami chorymi na COVID-19, nie mam żadnych wątpli-
wości, żeby się zaszczepić - powiedział dr Mieszczański.

Co to za  logo   służby zdrowia  ta  żmija zygzakowata   z  MSWiA? 

Prof. Robert Flisiak po szczepieniu przeciwko COVID-19: Musimy robić "show", żeby prze-
konywać, że warto .Szczepionka przeciwko COVID-19, którą zaszczepiono już pierwszych Pola-
ków, jest potężnym narzędziem do walki z pandemią - powiedział prof. Robert Flisiak. - To nie zna-
czy, że "game is over" - pora przekonać osoby sceptycznie nastawione do szczepienia - dodał.

Niedługo potem zaszczepił się również prof. Flisiak - prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiolo-
gów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tak opowiadał o swoich wrażeniach.

……….Onet   14:28 
- Oczywiście, że jeszcze kilka miesięcy temu miałam obawy, czy szczepionka będzie bezpieczna. 
Jednak ostatnie doniesienia naukowców nie pozostawiają wątpliwości. Tak, trzeba to zrobić i jak 
najszybciej wracać do normalnego życia – mówi Onetowi Andżelika Aplas, diagniostka laboratoryj-
na ze szpitala MSWiA w Warszawie. - Chciałabym, żeby wątpiący przestali śledzić wypowiedzi 
ludzi kompletnie nieznających się na rzeczy albo jakieś dziwne doniesienia z internetu. Niech po-
dejmują decyzje w oparciu o wyniki badań naukowych i głosy ekspertów, którzy dysponują praw-
dziwą wiedzą i doświadczeniem – apeluje Andżelika Aplas.
Na  zdjęciu  którego  nie można  było pobrać,  nie widać  jak lekarz  wbija jej strzykawkę w  ramię, 
tylko się  zbliża ze  strzykawką!

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-jedna-z-pierwszych-polek-zaszczepionych-
na-covid-przekonaly-mnie-wyniki/gs4qqlr

Do szczepienia pierwsza przystąpiła naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie Ali-
cja Jakubowska. Ma na  fartuchu   zawieszkę z logo  ze  żmiją. 
Z  Jakubowską jest  film: lekarz  zbliża się ze  strzykawką, przeciera  jej ramię wacikiem ale  
potem zasłania  drugą  dłonią  moment  wbicia igły w  ramię i pozoruje, że  naciska strzykaw-
kę.
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Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala. 
Jakubowska po kilkunastu minutach zapewniła o dobrym samopoczuciu. "Są osoby i w moim śro-
dowisku niezdecydowane, myślę, że moją postawą przekazuję, że warto się zaszczepić, żeby wrócić
do normalności" - powiedziała naczelna pielęgniarka. Dodała, że "jeżeli ktoś nie chce się zaszczepić
sam dla siebie, niech się zaszczepi dla tych bliskich, których się kocha. 

Co to za  dwa    kolory? Granatowy i czerwony  w  służbie zdrowia  ?

Zdjęcia z  :  https://www.gov.pl/web/mswia/ruszyly-szczepienia-przeciw-covid-19

Pielęgniarki i lekarze na bloku operacyjnym zakładają zielone stroje, ale dopuszczalne są też nie-
bieskie. W granatowych ubraniach sprzątają salowe. Lekarze zwykle ubrani są na biało, a pielę-
gniarki mają białe spódnice i kolorowe żakiety, np. różowe, liliowe, zielone, niebieskie, ale też żół-
te, zakupione prywatnie. 

Od  kiedy tak jest  ?  
Zielony, niebieski, granatowy, a nawet różowy i czerwony to kolory służbowych ubrań, w jakich 
chodzi personel medyczny w szpitalach w Łodzi. Lekarze i pielęgniarki zakładają kitle w różnych 
kolorach, odchodząc od tradycyjnych białych fartuchów. Nie ma przepisów, które regulują, jaki ko-
lor ubrań ma obowiązywać w szpitalu. Mogą być dowolnie ustalone w porozumieniu z dyrekcją 
placówki. 

Co  to za  lekarze  i personel medyczny  spoza  Unii?
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https://butikmedyczny.pl/pl/blog/odziez-dla-lekarzy-kolor-odziezy-i-jej-znaczenie-
1569352260.html

Odzież dla lekarzy w czerwonym kolorze zarezerwowana jest dla pracowników ratownictwa me-
dycznego. Intensywna barwa strojów ratowników została wyznaczona przez ministra zdrowia, co 
sprawia, że pozostały personel placówek medycznych nie może zakładać ubrań w tym odcieniu. 
Nie  ma kobiet  ratowniczek  medycznych ! 

W niektórych szpitalach niebieski kolor stroju bywa przypisywany pielęgniarkom. Jednak odzież 
dla lekarza w odcieniach szafiru oraz granatu to świetne zastępstwo dla tradycyjnego białego kitla. 
Granat, uznawany za kolor profesjonalistów, dodaje wiarygodności, wzbudza zaufanie i gwarantuje 
dobrą prezencję. 

Dane o kolorach z portali  marketingowych.  Jest ich dużo w  internecie. O żmii  także. 

KOLOR  GRANATOWY
 Kolor granatowy to kolor munduru, zasad, porządku, a także kolor atramentu, kojarzący się z biu-
rem, pracą zarządzaniem. Jest to kolor struktur i urzędów, dyscypliny, związany z nabywaniem wie-
dzy, nauką.
Kolor ten także jest odpowiedni dla tych, którzy chcą przewodzić innym, którzy odnajdują się do-
brze w roli szefa, dyrektora, funkcjonariusza lub dowódcy. Nawet jeśli nie zawsze głośno o tym 
mówią, osoby, które lubią nosić takie barwy lubią ład, porządek, dyscyplinę, posłuch i najlepiej się 
czują, kiedy maja wszystko pod kontrolą.Ważnym hasłem jest dla nich odpowiedzialność, którą bio-
rą na siebie nie tylko w związku z własnymi decyzjami. Osoby ubierające granatowy kolor pragną 
często odpowiadać za wszystko i za wszystkich. W najgorszym wydaniu bywa, że starają się decy-
dować za innych i rządzić wszystkim, czego mogą dotknąć.Charakteryzują się silną osobowością, 
niejednokrotnie charyzmatyczną. Główne znaczenie granatu to: chcę kontrolować swoje otoczenie, 
jestem odpowiedzialny i wiem najlepiej co i jak zrobić, zaufajcie mi i pozwólcie sobą pokierować.

Kolor  czerwony oznacza  między  innymi  : serce, miłość, namiętność,  krew  , rewolucję  ( na 
przykład  czerwonoarmiści)- w zależności od  zastosowania.Diabeł i piekło reprezentowane są ko-
lorem czerwonym. W klubach nocnych i burdelach czerwone światło tworzy atmosferę dla grzechu.
W czasach Cesarstwa Rzymskiego kolor ten związany był z fortuną. Zarówno cesarze, jak i senato-
rowie nosili szaty w tym kolorze. Ponadto, symbolizując władzę, kolor ten przypisywany był ary-
stokracji. Współcześnie używany podczas ważnych wydarzeń, jak np. czerwony dywan na którym 
pojawiają się celebryci i ważni ludzie czy czerwone fotele w operze lub teatrze. 

Aspekty związane z kolorem czerwonym

• Pasja Życie Władza Siła  Działanie Przemoc Wojna Nienawiść Gniew Zakaz 

………………..cd. 27.12 2020  Interia 

- Dzisiaj, po 300 dniach, możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności. Ten powrót 
do normalności może się zdarzyć dzięki szczepionce - powiedział premier Mateusz Morawiecki po 
pierwszych szczepieniach przeciw COVID-19 w Polsce. - 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia.
Zamierzam się tego pierwszego dnia zapisać na szczepienie zgodnie z harmonogramem uzgodnio-
nym w ramach Narodowej Strategii Szczepień - dodał premier.- Całe zespoły naukowe pracowały,
zaraz po wybuchu pandemii, nad tą szczepionką. Wierzę w naukę, wierzę w medycynę - podkre-
ślił Mateusz Morawiecki.
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Żmija zygzakowata (Vipera berus) – gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych (Viperidae).
Żmije te rzadko kąsają człowieka, starając się raczej uciec. Jeśli zostaną zmuszone do obrony, ich 
ukąszenie często (30–60% przypadków) jest suche (tj. bez wstrzyknięcia jadu), jednak ze względu 
na możliwość martwicy, należy zawsze zasięgnąć pomocy medycznej przy potwierdzonym ukąsze-
niu żmii. Jad żmii zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o różnorakim działaniu: uszka-
dzającym układ nerwowy, powodującym martwicę tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi,
zmiany rytmu pracy serca. Po ukąszeniu na skórze poszkodowanego zostają dwie charaktery-
styczne ranki. Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.  Leczenie swo-
iste polega na podaniu antytoksyny końskiej. 
                                                                           
A zatem mamy żmiję jako symbol niewdzięczności czy wręcz podłości oraz jej zabicie jako zwy-
cięstwo nad złem. Wkrótce żmija trafiła też do przysłów: „hodować żmiję na własnej piersi” czy 
też „trzymać żmiję - nieszczęścia oczekiwać” to te najbardziej znane. 

Sennik mówi, że żmija , podobnie jak inny wąż , który jest jedynie widziany, staje się dla nas prze-
strogą przed ludźmi, chcącymi nam zaszkodzić. Mając taki sen, należy zastanowić się, kto z nasze-
go otoczenia może mieć wobec nas nieczyste zamiary. Sennik podkreśla, że żmije i węże każą za-
chować dystans i ostrożność, ale jednocześnie nie dać się sprowokować. 
Zdaniem sennika już samo to, że żmiję widzimy nie napawa optymizmem. Kiedy w naszym śnie 
dochodzi do ukąszenia, przekaz jest równie negatywny. Jest to zapowiedź porażki, a im bardziej bę-
dziemy walczyć ze zwierzęciem, by nas nie ukąsiło, tym droga do przykrego finału będzie dłuższa. 
Sennik rozróżnia sen, w którym żmija ma ukąsić inną osobę, co oznacza, że ktoś dla nas ważny bę-
dzie potrzebował naszej pomocy i trzeba go ostrzec. 

Sennik mówi, że żmija zygzakowata jest przestrogą, byśmy swoje życiowe decyzje podejmowali 
samodzielnie, a nie kierowali się udzielonymi nam wskazówkami.

Onet: 19:20
Prof. Simon: zachęcam wszystkich jak najszybciej do szczepień, by przerwać tę szaleńczą epi-
demię .Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 ruszyły w Polsce. Lekarze apelują do niezdecy-
dowanych. - Zachęcam wszystkich do szczepień jak najszybciej, by przerwać tę szaleńczą epide-
mię; szczepmy się, nie mamy innych metod walki z tą epidemią; trzeba się zaszczepić i jest to poza 
dyskusją – powiedział dolnośląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych prof. 
Krzysztof Simon. Profesor powiedział, że miał on w przeszłości ciężką reakcję alergiczną na szcze-
pienie przeciwko grypie. - Czekałem na ten typ szczepionki, bo on jest najmniej obłożony dodatko-
wymi materiałami – konserwantami czy białkami; dla mnie jest to pozytywne wyzwanie, że taka 
szczepionka się pojawiła - powiedział. Jego zdaniem, szczepionka obecnie dostępna w Polsce po-
wstała "w technice najbezpieczniejszej z możliwych". 
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Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa hydra to: 

nikczemność, łajdactwo, zaraza, epidemia, plaga, klęska, polip, klęska żywiołowa, napływ, niego-
dziwość, potop, wstrząs, nieprawość, katastrofa żywiołowa, hultajstwo, podłość, wysyp, dżuma, za-
głada, tragedia, draństwo, łotrostwo, nieszczęście.

Hydra  lernejska – w mitologii greckiej potwór wyobrażany najczęściej jako wielogłowy wąż ,cór-
ka Tyfona i Echidny. Zamieszkiwała bagna w okolicy Lerny w Argolidzie. Pokonanie jej było drugą
z 12 prac Heraklesa. 

                                                                         
14:37  Interia  PRACOWALI W NIEDZIELĘ!

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o szczepieniach i grupie "zero" 

- Chcemy, żeby ta "grupa zero" objęła swoim zakresem również inne zawody związane z lecze-
niem: chociażby farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, ale też personel administracyjny, który 
pracuje w podmiotach leczniczych - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.Minister 
zdrowia zwracał uwagę na konferencji prasowej, że w ostatnich miesiącach to koronawirus wyzna-
czał tempo naszego życia. - Możemy to zmienić. Dostawa szczepionek daje nam wszystkim wspól-
ną możliwość odwrócenia tej sytuacji i podyktowania tempa, z jakim będziemy się żegnali z koro-
nawirusem - podkreślił.- Aby to się zadziało, musimy wszyscy - namawiając bliskie osoby, przyja-
ciół - poddać się szczepieniu - oświadczył Niedzielski.

10”53  Interia
Pójdę się zaszczepić, namówię rodzinę i bliskich - stwierdził Krzysztof Gawkowski z Lewicy w
programie "Śniadanie w Polsat News".- Wybór pandemii albo się szczepimy - może nawet ryzy-
kujemy - ale szczepimy się w odpowiedzialności za państwo, gospodarkę, życie swoje i swoich bli-
skich. Ja wybieram tę drugą drogę - normalną, bezpieczną - dodał.

 Jakub Kulesza z Konfederacji podkreślił natomiast potrzebę utworzenia funduszu wypłacającego 
odszkodowania w razie wystąpienia działań niepożądanych.

Akcja promocyjna
- Szersza akcja promocyjna szczepienia przeciw COVID-19 rozpocznie się 27 grudnia, ruszą spoty i
różnego rodzaju formy reklamy zarówno w mediach telewizyjnych, jak i elektronicznych - zapo-
wiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.Pro-
wadzący program Piotr Witwicki zapytał o to, gdzie będą emitowane spoty.- W mediach społecz-
nościowych jest cała masa informacji, spotów, wypowiedzi nakłaniających do szczepień - od-
powiedział Buda.

"Mam obawy"  - Gdyby temu rządowi udał się choć jeden program, który zapowiadał, jak choćby 
Mieszkanie Plus czy odbudowa przemysłu stoczniowego, to ja bym powiedziała - tak, jesteśmy z 
pewnością przygotowani. Dziś mam jednak obawy - mówiła Izabela Leszczyna (KO).Pytana o to, 
co ewentualny rząd KO zrobiłby lepiej, dodała: - Premier z PO nie narzekałby na UE, tylko by po-
dziękował KE za sprawne sprowadzenie szczepionki do Europy. Od tego byśmy zaczęli.- Nie sły-
szałam też, by ktokolwiek z PiS oprócz premiera i ministra zdrowia powiedział, że się zaszczepi. 
Premier Kaczyński zagroził, że kto się nie zaszczepi, opuści rząd. Czekamy, kiedy zostanie wy-
rzucony minister z Solidarnej Polski, który wszem wobec opowiadał, że się nie zaszczepi - zazna-
czyła posłanka.                                                         102.



   16:18  Interia  wydarzenia cd. 

Koronawirus. 

Prof. Piekarska: Szczepionka może być najbezpieczniejsza w historii medycyny 
- Szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpieczna. Technologia, w jakiej ją wyprodukowano, jest 
być może najbezpieczniejsza i najczystsza w historii medycyny - powiedziała kierowniczka Kate-
dry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Anna Piekarska, która sama zosta-
ła już zaszczepiona

             I te wszystkie wywiady  były  przeprowadzane w niedzielę, sobotę i  święta !

             Może  wstawiano fałszywki  w internet ,  bo są to bardzo  zbieżne  wypowiedzi. 

                        Brak jest  autorów  tych  wywiadów  czyli nazwisk  dziennikarzy. 

       https://wydarzenia.interia.pl/newsroom-index  wykaz  codziennych  relacji prasowych 
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https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-prof-andrzej-horban-
zaszczepie-sie-jako-ostatni-pracownik-sz,nId,4951546

Prof. Andrzej Horban: 
Zaszczepię się jako ostatni pracownik szpitala 
Jeszcze jestem przed szczepieniem, z tej prostej przyczyny, że nie jestem w grupie - poza wiekiem 
oczywiście - największego narażenia w szpitalu. W związku z tym ja zaszczepię się jako ostatni 
pracownik szpitala - powiedział główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.
- Ja jeszcze jestem przed szczepieniem, z tej prostej przyczyny, że nie jestem w grupie, poza wie-
kiem oczywiście, największego narażenia w szpitalu. Bo najbardziej narażone są jednak pielęgniar-
ki i lekarze, którzy bezpośrednio dyżurują, pracują po kilka godzin z tymi pacjentami.
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 Z punktu widzenia ordynatora, którym też jestem, to naprzykrzam się pacjentom dużo rzadziej. W 
związku z tym ja zaszczepię się jako ostatni pracownik szpitala - zapowiedział prof. Horban.Jego 
zdaniem koledzy pracujący w innych zakładach, jednostkach, oddziałach również powinni się za-
szczepić. - Serdecznie do tego zapraszamy. Myślę, że nie powinniśmy być nerwowi, zwłaszcza że ta
szczepionka będzie spływała do nas sukcesywnie i gdyby nie daj Boże wszyscy dzisiaj się ruszyli 
na szczepienia to byłoby to mało realne, żeby zaszczepić ten milion osób pracujących w ochronie 
zdrowia. Musi to potrwać parę tygodni. Ale zaczęliśmy, będzie więcej, będzie lepiej, będziemy się 
chronili – zaznaczył.
16:31

Prof. Krzysztof Simon przyjął szczepionkę. "Nie jestem samobójcą
- Wiem, że spotkam się dziś z mailami i SMS-ami: "Mam nadzieję, że już zdechłeś po tym szcze-
pieniu", bo tak działają ruchy antyszczepionkowe, ale zaręczam państwa, że jak do tej pory nie 
umarłem, a minęło już pół godziny - powiedział w Polsat News prof. Krzysztof Simon, dolnośląski 
wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Pół godziny po przyjęciu szczepionki prof. Simon rozmawiał z Przemysławem Białkowskim w pro-
gramie "W rytmie dnia" w Polsat News. - Szczepimy się od 130 lat na rożne choroby. Udało się 
wyeliminować całą masę chorób zakaźnych, śmiertelnych. To jest kolejne racjonalne posunięcie - 
podkreślił profesor.

Może przekonamy koleją grupę nieprzekonanych"
- Ja zgony tych pacjentów, co jeden, co drugi dzień podpisuję. Ci ludzie mogliby żyć. To jest trage-
dia tego społeczeństwa. Skoro nie ma innego leku, to w związku z tym trzeba się zaszczepić. To ra-
cjonalne, moralnie uzasadnione, a przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie, bo kraj niedługo 
padnie, jak wszyscy będą chorować, a druga część nie będzie mogła dostać się do lekarza, bo łóżka 
będą zajęte przez zakażonych - tłumaczył prof. Simon.

Od poniedziałku we wrocławskim szpitalu rozpocznie się szczepienie kolejnych 200 osób w tej 
lecznicy. - Przed chwilą się zaszczepiłem. Długo czekałem na ten moment, ponieważ jest to począ-
tek czegoś nowego - szansa na wyjście z tej nieszczęsnej epidemii. Jestem przekonany, że jeśli 
wszyscy podjedziemy do tego racjonalnie, to za parę miesięcy będziemy w zupełnie inne sytuacji, 
jeśli chodzi o zachorowalność - powiedział dyrektor Jerzak.

14:00  
Mateusz Morawiecki: Możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności 
- Dzisiaj, po 300 dniach, możemy w końcu zacząć myśleć o powrocie do normalności. Ten powrót 
do normalności może się zdarzyć dzięki szczepionce - powiedział premier Mateusz Morawiecki po 
pierwszych szczepieniach przeciw COVID-19 w Polsce. - 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia.
Zamierzam się tego pierwszego dnia zapisać na szczepienie zgodnie z harmonogramem uzgodnio-
nym w ramach Narodowej Strategii Szczepień - dodał premier.-To zagrożenie nie maleje i jedynym 
remedium na koronawirusa jest szczepionka. Walka z epidemią trwa bez przerwy - mówił premier. 

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-mateusz-morawiecki-
mozemy-w-koncu-zaczac-myslec-o-powrocie-d,nId,4951466

---------Już  nie  chciało mi się  zbierać  tych  wypowiedzi,  bo co chwila  pojawiała się  jakaś  nowa
hydra  przez  cały dzień od rana do wieczora.
Zawsze z  jakimś zdjęciem  danej osoby.
Może  ci  ludzie  gdzieś  rezydowali razem.
Może w  Polsat News.
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https://myslnarodowa.wordpress.com/2012/04/25/hasbara-w-polskim-internecie-definicja-metody-
organizacja-wikipedia/

Hasbara w polskim internecie ma wiele twarzy. W swojej karierze zetknąłem się z kilkoma typa-
mi„hasbarytów”, między innymi:

 Miły „wyjaśniacz”, wie, że jest bardzo mądry i ma olbrzymią wiedzę, więc chętnie oświeci tego 
głuptaska, który błądzi.

Oczywiście tak, jak wiele jest metod oddziaływania socjotechnicznego, jak wiele jest typów agentu-
ry, tak wiele jest możliwych typów agentów. Agentura hasbarska w polskim internecie nie zajmuje
się wyłącznie kwestiami antysemicko – antyizraelskimi. 

Może zajmować się sianiem zamętu i uniemożliwianiem dyskusji na „drażliwe” tematy- poprzez
zaśmiecanie wątku i próby zmiany tematu (przykład, więcej o metodach). Może się zajmować pro-
pagowaniem powszechnie znanych faktów o zabarwieniu patriotycznym i narodowym, po to tylko
by się  uwiarygodnić – i realizować  swoją właściwą działalność, np. promowanie zabójczych dla
narodu polskiego szczepionek.

 Może tworzyć portale, fora i platformy blogerskie – zarówno te niszowe, jak i te mocno populary-
zowane w mediach. To, jak sytuacja ma się w rzeczywistości w przypadku danego miejsca w sieci –
niestety każdy musi ocenić sam, opierając się na analizie efektów (i potencjalnych efektów) działań.

Pisząc o hasbarze i technikach stosowanych przez nią nie sposób zapomnieć o jednej, wyróżniającej
ją właściwości. Hasbara, jako jedyna organizacja ogólnonarodowa zajmująca się propagandą posia-
da dedykowany komunikator internetowy: Megaphone desktop tool. Można powiedzieć – i cóż z
tego, Polacy mają Gadu-Gadu i Tlen. Mogą zawsze wykorzystać dedykowany kanał IRC. Owszem.

 Ale Polacy nie mają komunikatora dedykowanego wyłącznie potrzebom walki propagandowej o
dobre imię Polski. Polacy nie opracowują własnych strategii polemik, nie wypracowują gotowych
szablonów argumentacji, odpowiedzi gotowych do wklejenia.

Termin hasbara oznacza w dosłownym tłumaczeniu „wyjaśnienie”, brak precyzyjnej definicji dopa-
sowanej do obecnego zakresu stosowania tego terminu. Gideon Meir stwierdził,że nie ma dokład-
nego  tłumaczenia  słowa  hasbara na  jakikolwiek  język,  scharakteryzował  je  jako  zbliżone
znaczeniowo do dyplomacji publicznej, którą coraz intensywniej prowadzą rządy, i którą profesor
Harvard Joseph Nye nazwał  „miękką siłą”  (soft  power).  Gary  Rosenblatt  określa  hasbarę  jako
„wstawiennictwo”.

Hasbara jest określana jako propaganda, z zastrzeżeniem, że „propaganda dąży do wyeksponowa-
nia czynników świadczących na korzyść danej strony konfliktu, hasbara usiłuje przedstawiać w ko-
rzystnym świetle wszystkie działania danej strony, niezależnie, czy są usprawiedliwione czy nie.

Historia
Wczesne wzmianki o terminie hasbara w anglojęzycznych mediach głównego nurtupochodzą z lat
’70 XX w. i opisują hasbarę jako „budowanie image za granicą”.

 Zgodnie z Washington Post, takie działanie „jest nazywane hasbarą jeśli celem jest zmiana postaw
opinii publicznej w danym państwie.”
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Na początku lat ’80 XX w. hasbara była definiowana jako „kampania PR” W Newsweek-u była
określana jako wyjaśnianie”.

 W 1986 r. New York Times informował, że program „komunikowania celów obrony” rozpoczął się
pod koniec lat ’70 XX w., zaś w 1984 r. wdrożono “Projekt Hasbara” w celu “trenowania pracown-
ików służby dyplomatycznej w technikach PR poprzez umieszczanie ich (jako stażystów) w fir-
mach amerykańskich.”Carl Spielvogel, członek zarządu of Backer & Spielvogel, był w Israelu z
misją doradzania rządowi tego państwa w zakresie metod komunikowania celów działań obron-
nych.

Propaganda internetowa sponsorowana przez państwo – wykorzystywanie przez rząd płatnych
propagandystów internetowych  w celu  wpłynięcia  na  opinię  publiczną,  osłabienia  społeczności
dysydenckich  lub  zmiany  postrzegania  dominującego  poglądu.  Jest  uważany  za  formę  astro-
turfingu. 

Termin ten wywodzi się od nazwy AstroTurf, marki popularnej w Stanach Zjednoczonych sztucznej
trawy,  i  jest  grą  słów  wobec  grassroots (movement),  tłumaczonego  na  polski  jako  oddolna
demokracja  i  używanego  na  określenie  obywatelskich  inicjatyw  społecznych  (próbowano  tłu-
maczyć astroturfing jako „sianie sztucznej trawy”). 

Działania nazywane astroturfingiem polegają zwykle na udawaniu przez niewielką grupę ludzi rze-
szy aktywistów lub konsumentów.

Są  przypadki prowadzenia ich przez pojedyncze osoby, jak i całe zorganizowane grupy spe-
cjalistów, za którymi stało potężne zaplecze finansowe korporacji albo organizacji .

 Celem astroturfingu jest wywołanie określonego wrażenia, na przykład szerokiego poparcia dla da-
nego polityka i jego programu albo dużego zainteresowania pewnym produktem lub ideą. Zamia-
rem może być również zyskanie poparcia społecznego dla danej inicjatywy albo, przeciwnie, zdys-
kredytowanie jakiejś idei. 

Wprowadzanie  w błąd –  przekazywanie  fałszywych lub  zatajanie  istotnych informacji  w celu
uzyskania korzyści. Wprowadzaniem w błąd może być także podawanie prawdziwych informacji
przy manipulowaniu odbiorcą w taki sposób, aby opacznie je zrozumiał. Aby ocenić czy dane za-
chowanie jest wprowadzaniem w błąd, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności jak np. stan
wiedzy osoby, która otrzymuje informacje czy jej wiek. Wprowadzanie w błąd jest karalne w kon-
kretnych przypadkach. 

Według artykułu 286 kodeksu karnego temu[2], kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do-
prowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd
 albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działa-
nia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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Ale bardziej jest to :

Dezinformacja – zamierzona i konsekwentna formuła przekazu informacji (w tym fałszywych lub
zmanipulowanych) i fabrykowanie takiego przekazu poprzez tworzenie różnego rodzaju fałszywych
dokumentów, organizacji itd., które wprowadzają w błąd (powodują powstanie obrazu świata niez-
godnego z rzeczywistością) i wywołują określone efekty w postaci: 

• podejmowania przez odbiorcę błędnych decyzji, 
• wytworzenia poglądu, 
• działania lub jego braku,

zgodnych z założeniem podmiotu dezinformującego

Dezinformacja  jest  działaniem  celowym  –  nieprawdziwa  czy  zmanipulowana  informacja  jest
przekazywana po to, aby osiągnąć określony efekt: dać odbiorcy „wiedzę” pozorną, bezużyteczną
lub szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowania przez odbiorcę błędnych decyzji, korzyst-
nych z punktu widzenia podmiotu dezinformującego.

 Istotą działań dezinformacyjnych jest wprowadzenie do opinii publicznej (obiegu informacyjnego)
informacji, które mają oddziaływać na zachowania społeczne, sprawiając jednak pozory spontanicz-
ności. Dezinformacji poddaje się całe populacje, a nie poszczególne osoby, jest ona realizacją kon-
sekwentnego programu, którego celem jest zastąpienie określonych poglądów u masowego odbior-
cy, które zostały uznane przez dezinformatora za niekorzystne. Ich miejsce ma zastąpić odpowied-
nio dobrana narracja,  spreparowana przez podmiot dezinformujący,  najczęściej   agenturę
wpływu. 

W dezinformacji przekazywane są odbiorcom dziesiątki różnych wypowiedzi, wersji, „wyjaśnień”,
„wycieków”, „rewelacji” i teorii spiskowych – ma to mieć na celu zwiększenie zaufania do wysił -
ków systemu opieki zdrowotnej, władz, instytucji krajowych i międzynarodowych. 

Manipulacja (łac.manipulatio – manewr, fortel, podstęp; manus - ręka, manipulus - dłoń) – forma
wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli reali-
zowała  cele  manipulatora.  Umiejętność  rządzenia  innymi,  znajomość  zasad  dowodzenia,
prowadzenia negocjacji, aby skłonić partnera do zmiany zdania. 

Inspirowana interakcja społeczna mająca na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do działania 
sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji
nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji 
dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem podda-
wanych niej osób. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Manipulację 
językową często stosuje się w propagandzie i podczas tzw. prania mózgu

Środkami manipulacji może być:  m.in.  odwoływanie się do autorytetów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dezinformacja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manipulacja_(psychologia)
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Dane  z  dnia 28.12 . 2020 zebrane  wieczorem  wysłane  do prokuratury  okręgowej w 
Warszawie  w dniu  29 grudnia 2020
 2  grudnia 2020  
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8028861,ile-polska-zaplaci-za-szczepionki-przeciwko-
covid-19-premier-mo

Koszt zakupu szczepionki na COVID-19 to od 5 do 10 mld zł - powiedział premier Mateusz Mora-
wiecki. Dodał, że to bardzo wysoki koszt dla Polski, "ale stać nas na niego; musi nas być na niego 
stać". Dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie - poinformował szef rządu. 
Premier był pytany w środę na konferencji prasowej o koszty zakupu szczepionki przeciwko CO-
VID-19."Koszt zakupu to od 5 do 10 mld zł w zależności od tego, ile jeszcze szczepionek dodatko-
wo kupimy" - powiedział. Zaznaczył, że "budżet państwa polskiego musi być dostosowany do naj-
większych wyzwań"."COVID-29 to największe wyzwanie, dlatego dokonaliśmy oszczędności w 
wielu innych miejscach budżetowych po to, żeby mieć od razu środki na zapłatę za te szczepionki" 
- powiedział szef rządu.

autor: Marzena Kozłowska 

8 grudnia 2020

Rząd  nie decyduje  tylko   unijny nadrząd czyli rząd  światowy  zwany  jako  UE

Szczepionki będą finansowane z budżetu państwa, a szacowany koszt ich zakupu wynosi ok. 2,4 
mld zł - wynika z projektu "Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19", opublikowane-
go dziś przez rząd.W projekcie czytamy, że porozumienie między Komisją Europejską i państwami 
członkowskimi dotyczy wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19. Na jego pod-
stawie Komisja Europejska negocjuje i zawiera, w imieniu państw członkowskich, tzw. umowy 
zakupu z wyprzedzeniem dotyczące opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu 
oraz dostaw szczepionki na COVID-19 do państw UE. Polska stała się stroną tego porozumienia 
na podstawie uchwały Rady Ministrów z 10 sierpnia br.

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/szczepienia-przeciw-covid-19-wiadomo-ile-polska-
zaplaci-za-szczepionk/7wpvgwd

Polski rząd podpisał umowy na zakup szczepionki przeciwko COVID-19 z trzema firmami:
• Pfizer BioNtech; 
• Johnson&Johnson; 
• AstraZeneca. 

Po zatwierdzeniu ich przez europejskie instytucje, do naszego kraju trafi ponad 45 mln dawek 
szczepionki przeciwko COVID-19.

26 grudnia 2020

Szczepionka na covid. Przed szczepieniem konieczna kwalifikacja lekarska

Do szczepienia przeciw COVID-19 kwalifikować będzie lekarz na postawie badania i wywiadu z 
pacjentem - wystawi e-skierowanie. Szczepienia ruszą 27 grudnia, w pierwszej kolejności szczepio-
ne będą osoby z grup priorytetowych. Szczepienia są darmowe i dwudawkowe. Sam proces oparty 
będzie o wirtualne skierowanie (e-skierowanie), które ważne będzie przez 60 dni. 
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Wygeneruje je specjalna platforma, która będzie robiła to według ustalonego schematu dotyczącego
kolejności szczepień dla wyznaczonych grup, np. wiekowych czy zawodowych. 

Po rejestracji pacjent otrzyma SMS z wiadomością o miejscu i terminie szczepienia. Będzie uma-
wiany od razu na dwie wizyty, a przed drugą otrzyma przypomnienie SMS. E-skierowanie będzie 
mógł wystawić także indywidualnie lekarz, np. dla osoby, która nie posiada numeru PESEL lub tej, 
która z jakichś powodów nie skorzystała z automatycznie wygenerowanego skierowania. 

Pacjent, po zgłoszeniu się do wyznaczonego punktu szczepień zostanie zbadany przez lekarza. Spe-
cjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankie-
tę. Szczegóły badania zostaną wpisane do dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz uzna, że nie ma 
żadnych przeciwskazań, to pacjent zostanie zaszczepiony. 

Po szczepieniu będzie musiał odczekać 15-30 minut, by upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwał-
towana reakcja organizmu (np. wstrząs anafilaktyczny).Szczepienia dostępne będą stacjonarnie 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 
(AOS), u lekarzy, którzy mają prywatną praktykę, a zgłosili się do programu oraz w innych placów-
kach medycznych, jak również w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych. 

Dla osób, które samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktu szczepień dostępny będzie mobilny
zespół szczepiący. Narodowy Program Zdrowia zakłada, że w każdej gminie dostępny będzie punkt
szczepień.Informacja o wykonaniu szczepienia wprowadzona będzie do e-Kart Szczepień w syste-
mie P1. Równocześnie pacjent dostanie zaświadczenie o szczepieniu, które da mu pewne udogod-
nienia np. zwolnienie z kwarantanny czy nie uwzględnianie go w określonym limicie osób dotyczą-
cym spotkań. Dodatkowo otrzyma kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie.

https://www.money.pl/gospodarka/szczepionka-na-covid-przed-szczepieniem-konieczna-kwalifika-
cja-lekarska-6590358019738432a.html

Obowiązek obsługi elektronicznych skierowań wchodzi w życie 8 stycznia 2021 roku, ale już 
dziś szereg placówek korzysta z e-skierowania i ich liczba stale rośnie. 

Postaci e-skierowania
Żeby otrzymać e-skierowanie w formie SMS-a lub e-maila, musisz zalogować się na Twoim Inter-
netowym Koncie Pacjenta i wpisać tam Twój numer telefonu lub adres e-mailowy.
Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta
E-skierowanie możesz otrzymać w następujących postaciach:

• SMS-a z 4 cyfrowym kodem 
• e-maila z pdf-em 
• wydruku informacyjnego z odręcznym podpisem lekarza. Takie e-skierowanie zrealizujesz 

w każdej placówce, 

28 grudnia 2020 Monika Zieleniewska

https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce/szczepionka-na-covid-19,przypadki-
wstrzasu-po-podaniu-szczepionki-przeciw-sars-cov-2-
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CDC podaje, że spośród 500 tys. osób zaszczepionych do 18 grudnia sześć osób doznało wstrząsu 
anafilaktycznego lub ciężkiej reakcji alergicznej. Ujawniono też że jedna z nich miała już podobną 
reakcję - na szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Z kolei w Wielkiej Brytanii odnotowano dwie 
ciężkie reakcje alergiczne na preparat Pfizera. 

Na głównego winowajcę typowany jest PEG 

Od kilku dni naukowcy mocno przyglądają się składnikom szczepionek na COVID-19 w poszuki-
waniu winowajcy. Pierwszym kandydatem jest substancja znajdująca się zarówno w preparacie Pfi-
zera jak i Moderny.

To glikol polietylenowy (PEG) - związek wskazany m.in. przez dr Petera Marksa, dyrektora Cen-
trum Oceny i Badań Biologicznych amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.
- To główny winowajca, gdyż pozostałe składniki szczepionek to lipidy, sole i cukier, które zazwy-
czaj nie uczulają - twierdzi dr Purvi Parikh, alergolożka i immunolog z NYU Langone Health, nie-
zależny ekspert medyczny.

Czym jest glikol polietylenowy? 
Glikol polietylenowy (PEG) to grupa syntetycznych polimerów tlenku etylenu. PEG jest bezbarw-
ną, higroskopijną cieczą lub ciałem stałym. W zależności od długości łańcucha wykazuje różne wła-
ściwości. Wyróżniamy wiele rodzajów glikolu polietylenowego, m.in.  

• PEG4 – działanie nawilżające,  
• PEG8 – umożliwia tworzenie emulsji,  
• PEG10 – emulgator.  

Rodzajów PEG jest znacznie więcej, a poszczególne cyfry oznaczają przybliżoną masę cząstkową 
substancji. Im niższa masa, tym łatwiej PEG przenika przez skórę.  
Znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. W medycynie stosuje się go do produkcji 
środków przeczyszczających oraz jako substancję pomocniczą w farmaceutykach. Jest stosowany 
również przez naukowców przy analizach chemicznych i biologicznych w laboratorium. Ponadto 
PEG znajdziemy w farbach, lakierach i klejach. Dzięki swoim właściwościom znalazł zastosowanie
jako substancja konserwująca drewno – wypierając wodę, zapobiega kruszeniu i pękaniu drzewa. 
PEG jest także stosowany w przemyśle kosmetycznym.   
śle kosmetycznym.  

Zastosowanie glikolu polietylenowego w kosmetykach 

Glikol polietylenowy znalazł zastosowanie w produkcji kosmetyków. W zależności od długości łań-
cucha może pełnić funkcję: 

• emulgatora,  
• rozpuszczalnika,  
• substancji zatrzymującej wodę,  
• substancji myjącej,  
• substancji powierzchniowo czynnej,  
• substancji zwiększającej lepkość.  

W związku z tak różnorodnymi właściwościami PEG znajdziemy w takich kosmetykach, jak: 
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• szampony,  
• płyny do mycia,  
• lakiery do włosów,  
• kremy do ciała,  
• pasty do zębów,  
• płyny do demakijażu,  
• dezodoranty,  
• kosmetyki kolorowe, 
• kosmetyki dla dzieci.  

Związek ten oraz jego pochodne znajdziemy na etykietach pod postacią kilku nazw:  

• PEG,  
• glikol polietylenoglikol,  
• poliethylene glikol,  
• PEO,  
• poliethylene oxide,  
• poliglikol oksyetylenowy. 

Substancję tę łączy się czasami z innymi w celu uzyskania lepszego działania kosmetyku, np. lep-
szej przenikalności przez barierę naskórka czy lepszej nawilżalności. Surowiec ten jest stosunkowo 
tani,  toteż można go znaleźć na etykiecie niemalże każdego rodzaju kosmetyku. 

Glikol polietylenowy może być zanieczyszczony śladowymi ilościami 1,4-dioksanu, który jest 
rakotwórczy. Dlatego nie  wykonano  badań na rakotwórczość  szczepionki. 

1,4-dioksan to substancja uboczna powstająca w wyniku wytwarzania PEG. Osoby ze skórą atopo-
wą powinny unikać kosmetyków z PEG, gdyż przenikają one przez skórę i mogą powodować stany 
zapalne. 

Źródła: 

1 A. Marzec Chemia kosmetyków – surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów, Toruń 2005. 
2 J. Arct, K. Pytkowska, K. Barska, K. Kifert, A. Pauwels Leksykon surowców kosmetycznych. 
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, prepara-

tów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy. DzU z 2004 r. nr 280, poz. 2771 ze zm. DzU z 2005 r. nr 160, poz. 
1356. 

Czy zatem dioksan jest szkodliwy dla zdrowia? Organizacje promujące naturalną kosmetykę i eko-
logiczny tryb życia ostrzegają, przed jego kancerogennym (rakotwórczym) działaniem. Wiemy na 
pewno, że środek ten może powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych nosa a w wysokich stę-
żeniach powoduje uszkodzenia nerek i wątroby. Organizacje takie jak Campaign For Safe Cosme-
tics alarmują jednak, że podczas badań jakim poddano wiele kosmetyków dziecięcych, dioksan zo-
stał znaleziony w 66% (32 z 48) testowanych szamponów dla dzieci. Należał do nich także szam-
pon znanej wśród konsumentów marki Johnson & Johnson! Pamiętajmy, że organizm dziecka jest 
słabszy od organizmu dorosłego człowieka! Skóra malucha przepuszcza znacznie więcej substancji,
a jego układ odpornościowy nie jest jeszcze tak sprawny.
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Kwestia dioksanu i tak naprawdę wielkiej wiadomej jaką za sobą niesie (wiadomą tą jest rzecz ja-
sna kwestia jego szkodliwości i działania rakotwórczego, która od jakiegoś czas jest przedmiotem
debaty pomiędzy koncernami a organizacjami aktywistycznymi) zdaje się być bardzo trudna do roz-
wiązania. Prawda jak zawsze w takich przypadkach jest głęboko ukryta. 

E1520 w żywności

Glikol propylenowy możemy znaleźć w wielu produktach – w żywności występuje on bowiem 
jako emulgator i konserwant. Jest także w kosmetykach i lekach. To częsty składnik e-papiero-
sów.

Toksyczny dla nerek i wątroby

Glikol propylenowy jest częstym składnikiem leków przeciwlękowych i uspokajających. Okazuje 
się jednak, że po dłuższym stosowaniu tego rodzaju środków farmakologicznych u pacjentów poja-
wiały się problemy z nerkami. Były one wynikiem podwyższonego poziomu kreatyniny w suro-
wicy krwi.

Badania naukowców z University of Connecticut z 2007 roku wykazały, że glikol propylenowy jest 
niebezpieczny także dla osób z zaburzoną pracą wątroby.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Glikol propylenowy wykazuje także szkodliwy wpływ na serce i układ krążeniowy. Jeden z pacjen-
tów leczonych lekiem z jego dodatkiem doznał ataku serca po zastosowaniu czterech dawek.

Związek ten znajdziemy także w kosmetykach do makijażu, balsamach, płynach do płukania 
ust, dezodorantach i chusteczkach nawilżających dla dzieci. 
Glikol propylenowy to hydrofilowa substancja nawilżająca skórę. Posiada on zdolność przenikania 
przez warstwę rogową naskórka, przez co pełni rolę promotora przenikania, ułatwiając transport 
składników aktywnych kosmetyku w głąb naskórka. Jest on bardzo szeroko stosowany w kosmety-
ce ponieważ zapobiega wysychaniu masy kosmetycznej przy ujściu butelki oraz wspomaga działa-
nie konserwujące.

Najczęściej glikol propylenowy możemy znaleźć w pastach do zębów, płynach do płukania ust,
środkach czystości oraz jako główny składnik dezodorantów w sztyfcie. Często stosuje się go w
również jako nośnik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masażu. Znajduje on
również zastosowanie w wielu innych kosmetykach.

Glikol propylenowy stosowany jest w farmacji jako podłoże, czyli płyn. Dotyczy to przede 
wszystkim substancji leczniczych, niedających rozpuścić się w wodzie ale dających się rozpro-
wadzić w glikolu propylenowym .

Glikol polietylenowy połączony z różnymi lekami białkowymi umożliwia spowolnienie usuwania 
przenoszonego białka z krwi. PEG jest uważany przez FDA za biologicznie obojętny i bezpieczny. 
Jednak coraz więcej dowodów wskazuje na istnienie wykrywalnego poziomu anty-PEG przeciwciał
w około 72% populacji.

PEG potencjalnie zawiera toksyczne zanieczyszczenia, takie jak tlenek etylenu i 1,4-dioksan .
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PEGylacja (lub pegylacja ) to proces kowalencyjnego i niekowalencyjnego przyłączenia lub amal-
gamacji łańcuchów polimerowych glikolu polietylenowego (PEG, w farmacji nazywanych makro-
golem ) z cząsteczkami i makrostrukturami, takimi jak lek, białko terapeutyczne lub pęcherzyk, któ-
ry jest następnie opisywany jako PEGylowane . PEGylację rutynowo osiąga się przez inkubację re-
aktywnej pochodnej PEG z cząsteczką docelową. 

Kowalencyjne przyłączenie PEG do leku lub białka terapeutycznego może „zamaskować” środek 
przed układem odpornościowym gospodarza (zmniejszając immunogenność i antygenowość ) 
i zwiększyć jego rozmiar hydrodynamiczny (rozmiar w roztworze), co wydłuża jego czas krążenia 
poprzez zmniejszenie klirensu nerkowego . PEGylacja może również zapewnić rozpuszczalność w 
wodzie hydrofobowym lekom i białkom. 

       
Immunogenność – zdolność substancji do wywołania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi odpor-
nościowej. Jeśli dany antygen silnie aktywuje układ odpornościowy, mówimy, że jest silnie immu-
nogenny, w przypadku słabego działania określamy go jako słabo immunogenny.

Antygenowość – zdolność substancji do łączenia się ze swoistymi przeciwciałami. 

Potwierdzając swoje działanie  farmakologiczne  technologia PEGylacji jest podstawą rozwi-
jającego się przemysłu wartego wiele miliardów dolarów. 

PEGylowany lipidów jest używany jako zaróbka zarówno w szczepionce Moderna i szczepionką 
Pfizer-BioNTech do SARS-CoV-2 . Obie szczepionki RNA składają się z informacyjnego RNA lub 
mRNA, zamkniętego w bańce oleistych cząsteczek zwanych lipidami. W każdym z nich zastosowa-
no zastrzeżoną technologię lipidową. 
W obu szczepionkach bąbelki są pokryte stabilizującą cząsteczką glikolu polietylenowego. 

PEGylacja to proces przyłączania nici polimerowego PEG do cząsteczek, najczęściej peptydów , 
białek i fragmentów przeciwciał .

 Powoduje zmiany we właściwościach fizykochemicznych , w tym zmiany w konformacji , wią-
zaniu elektrostatycznym , hydrofobowości itp. 

Te fizyczne i chemiczne zmiany zwiększają ogólnoustrojową retencję środka leczniczego. Może 
również wpływać na powinowactwo wiązania ugrupowania terapeutycznego do receptorów komór-
kowych i może zmieniać wzorce wchłaniania i dystrybucji. 

PEGylacja ma praktyczne zastosowania w biotechnologii do dostarczania białek, transfekcji ko-
mórek i edycji ( zmiany ) genów w komórkach innych niż ludzkie. 

edycja DNA - cięcie genomu, wycinanie z niego informacji czy wstawianie nowych genów .

                PEGylacja - https://pl.qaz.wiki/wiki/PEGylation

Transfekcja − proces wprowadzenia obcego DNA lub RNA do komórki eukariotycznej .

Komórka eukariotyczna – komórka mająca jądro komórkowe ograniczone otoczką jądrową, za-
wierające DNA z histonami upakowane w chromosomy .
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22 grudnia 2020

FDA spokojnie ujawnia dokumenty potwierdzające szczepionka Pfizer już zabiła 2 osoby

The Jerusalem Post informuje dzisiaj, że zdaniem Reuters, FDA spokojnie ujawniła we wto-
rek, że dwóch uczestników próby zmarło po przyjęciu ich szczepionki na coronavirusa:

Według Walla, jeden ze zmarłych miał obniżoną odporność.Ta informacja wyszła z dokumentów 
ujawnionych we wtorek.Dokumenty ujawniono przed nadchodzącym spotkaniem w czwartek eks-
pertów zewnętrznych, którzy będą debatować czy powinno się udzielić awaryjnej autoryzacji na 
szczepionkę.FDA powiedziała też we wtorek, że przedstawione im dane są zgodne z awaryjnym 
stosowaniem autoryzacji, podnosząc nadzieje na czwartek.Według Maariv, siostrzanej publika-
cji The Jerusalem Post, FDA ogłosiła we wtorek, że nie ma teraz wystarczających badań gwarantu-
jących bezpieczeństwo szczepionki dla grup z obniżoną odpornością, ciężarnych kobiet i dzieci-
.Większość ludzi dzisiaj – tak czy inaczej – mają „obniżoną odporność” – nie musisz być 80-letnim 
pacjentem z rakiem żeby mieć „zmniejszoną odporność”.Mówiąc prawdę, jeśli w ogóle zaszczepi-
łeś się na grypę – co oznacza ponad 70% ludzkości – to masz zmniejszoną odporność.

Niedawne badanie / recent 2020 study wykazało, że osoby które przyjmowały szczepionki przeciw-
ko grypie mają większe ryzyko infekcji koronawirusem – co oznacza, że będą mieć większe ryzyko 
ostrych skutków ubocznych po szczepionce.

Nawet jeśli masz niedobór wit. D – jak w licznych przypadkach w miesiącach zimowych – masz 
„osłabioną odporność” – niskie poziomy wit. D zmniejszają twoją reakcję odpornościową i czynią 
cię bardziej podatnym na oportunistyczne infekcje – powód zwykłego przeziębienia czy grypy kie-
dy zmieniają się pory roku.A jeszcze ci „eksperci” zalecają osobom o „osłabionej odporności” za-
szczepienie się jako pierwsi eksperymentalnymi – i najwyraźniej śmiertelnymi – szczepionkami na 
COVID.
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Oni zachęcają ciężarne kobiety by znalazły się wśród pierwszych  zaszczepionych / among the first 
to be vaccinated – choć wiedzą, że te szczepionki sprzyjają poronieniom / abortificants – i mogą 
wywołać bezpłodność / may cause sterility kobiet w wieku rozrodczym.Dr. Igor Shepherd, lekarz 
koordynujący odpowiedź stanu Wyoming na COVID, te eksperymentalne szczepionki są 
„bronią biomedyczną masowej zagłady”, której celem jest wszystko oprócz tzw. „zdrowia pu-
blicznego”I te dwa pierwsze zgony to tylko początek tego co ma się wydarzyć.

[Uwaga: nie jesteśmy w stanie znaleźć oryginalnej historii w Reuters, na którą powołał się The Je-
rusalem Post – nie zaskakuje to, że natychmiast ją usunięto.][Aktualizacja: jak przepowiedzieliśmy, 
nie tylko zmieniono artykuł w JPost, archiwum internetowe Wayback Machine też ją usunął, ale jest
tutaj: archived here.]

Poniżej zrzut ekranu oryginalnego artykułu w JPost gdyby go też usunięto:
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https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-szczepienia-osoby-
powyzej-60-roku-zycia-otrzymaja-zaproszeni,nId,4953731

28.12.2020 godz 21:41
Szczepienia. Osoby powyżej 60 roku życia otrzymają zaproszenie 
Osoby powyżej 60 roku życia otrzymają zaproszenia na szczepienia i będą szczepione zaraz po gru-
pie medyków - poinformował w poniedziałek w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
- Zaraz po medykach w pierwszej grupie będą osoby starsze, czyli powyżej 60 roku życia. Dostaną 
państwo zaproszenie na takie szczepienie - zapowiedział wiceminister. Po jego otrzymaniu trzeba 
się zgłosić i zarejestrować na szczepienie albo przez infolinie, albo przez swoje internetowe konto 
pacjenta, albo bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, lub w punktach, które będą w dużych 
miastach – tłumaczył. Gdzie to i komu  tłumaczył o  tej porze wieczorem? 

- Po takiej rejestracji dostaniecie państwo informację smsem, kiedy i gdzie trzeba się zgłosić na ta-
kie szczepienie. Dzień przed tym szczepieniem otrzymamy sms przypominający, tak, że od razu bę-
dziemy mieli ustalone te dwa terminy - na pierwsza dawkę i drugą - wyjaśnił wiceminister.
W ocenie Kraski do tych szczepień dojedzie w styczniu-lutym, ale początek szczepień tej grupy nie 
do końca zależy od rządu, czy ministerstwa zdrowia, tylko od dostaw szczepionek.

                                     28 grudnia 2020 22:16 

Prof.dr. Roman Zieliński:”w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do zło-
śliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych…

                     ”- potwierdza tylko  wszystkie moje poprzednie  ustalenia

 Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim
15.12.2020 r.

Panie Profesorze, jest Pan bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, 
gdzie na swoim koncie na FB uświadamia Pan ludzi, korzystając ze swojej obszernej wiedzy z 
dziedziny genetyki i biologii. W jednym z postów nazwał Pan Narodowy Plan Szczepień „Na-
rodowym Planem pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką”. Dlaczego?

Roman Zieliński: W istocie tak to właśnie wygląda. Konsultacje tego kuriozalnego dokumentu, 
który bardziej przypomina biuletyn reklamowy niż opracowanie rządowo-eksperckie, trwały trzy 
dni. Nie sądzę też, że jakiekolwiek uwagi zostaną uwzględnione. A przecież proponowana technolo-
gia mRNA nigdy nie była stosowana u ludzi. Nie znamy skutków ubocznych, które mogą pojawić 
się po wielu miesiącach lub latach. Rządowi pseudoeksperci zapewniają, że produkt jest bezpiecz-
ny, ale żadnego dowodu nie dostarczają. Natomiast producent został zwolniony z odpowiedzialno-
ści za działania uboczne. Czyli wyprodukował coś, czego nie jest pewny.

Był Pan jednym z naukowców, którzy podpisali „Apel naukowców i lekarzy o powstrzymanie 
szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności”, pod agidą dr. hab. Korab-Karpowicza, 
w którym ustosunkowujecie się do Narodowego Planu Szczepień oraz wskazujecie, że szcze-
pionki są niebezpieczne, niezbadane i niepotrzebne. Adresatem Apelu jest Prezydent RP i 
Rząd.
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Czy adresaci w jakikolwiek sposób ustosunkowali się do Waszego apelu? Była jakaś reakcja?

RZ: Apel o który Pani pyta był drugim Apelem jaki został wystosowany do Prezydenta RP i Rządu 
w dniu 14.12.2020 r. i jeszcze nie doczekał się odpowiedzi. Powiem nieskromnie, że miałem swój 
udział w zredagowaniu obu tych Apeli.  Na pierwszy pierwszy Apel do Prezydenta RP i Rządu „W 
sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”, z dnia 30.11.2020 r. odpowiedzi udzielili: Mini-
ster Zdrowia, dr n. ekon. Adam Niedzielski, Prezes Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, dr Grzegorz Cessak oraz Dyrektor Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk.

W obszernej odpowiedzi z dnia 16.12.2020 r na pierwszy Apel poinformowano, że szybkie urucho-
mienie szczepień na koronawirusa jest reakcją rządu na pilne społeczne zapotrzebowanie związane 
z pandemią koronawirusa, a „wszelkie działania podejmowane w celu otrzymania skutecznych 
szczepionek przeciwko COVID-19, podlegają rygorystycznym procedurom i gwarantują nam 
wszystkim najwyższe możliwe bezpieczeństwo”.

Na stronie nr 5. autorzy tej odpowiedzi wyjaśniają: „Należy podkreślić , że mRNA podawane w 
szczepionce replikuje się w cytoplazmie, nie dostając się do jądra komórkowego, a co za tym idzie 
–  nie może integrować się z DNA człowieka”.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, że ten preparat, nazywany „szczepionką”, jest produktem inży-
nierii genetycznej, w postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA. Jego zadaniem jest nie 
tylko pobudzenie naszego układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał na białko S koro-
nawirusa, lecz również replikowanie się w naszym organizmie. Tak więc, obcy element genetyczny,
super wirus, jakim jest konstrukt mRNA, będzie angażował aparat translacyjny naszego organizmu 
w celu wyprodukowania białka S, a także aparat replikacyjny, w celu namnożeniu aktywnych, wiru-
sowych cząstek mRNA.

W ten sposób autorzy tej „nowoczesnej technologii” poszli o krok dalej niż dotychczasowi produ-
cenci GMO. Przypomnijmy, że do otrzymywania GMO wykorzystuje się konstrukt DNA z obcym 
genem, który wprowadza się do komórek roślin  lub zwierząt. Od tego momentu konstrukt ten żyje 
własnym życiem, na co eksperymentator nie ma już wpływu. Konstrukt ten jednak nie namnaża się 
w cytoplazmie, ani też nie podlega translacji. Konstrukt ten jedynie włącza się w dowolnych miej-
scach w genom gospodarza, w dowolnej liczbie kopii. Skutkuje to zmianą ekspresji genów oraz ich 
mutacjami. Ponadto, w odpowiedzi na stres, jakim jest ten obcy konstrukt DNA, w genomie biorcy 
uruchamiane zostają transpozony, które również mogą zmieniać ekspresję genów i działać mutagen-
nie. Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu, w tym przy-
padku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO.

W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo 
podlegać replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną 
do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Osoby,
które wahają się jeszcze przed przyjęciem tej genetycznej „szczepionki” niech uświadomią sobie, 
że po jej przyjęciu wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do 
wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin. Wiroidy roślinne nazywane są pasożytami trans-
krypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do 
choroby lub śmierci.
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Producent, firma Pfizer, w ulotce pisze, że nie jest znany wpływ szczepienia na płodność. Czy 
to oznacza, że to szczepienie może wpływać na płodność?

RZ: Tego preparatu nie można nazywać szczepionką. To nie jest szczepionka w swojej istocie. Na-
zywam to konstruktem mRNA, rekombinowanym RNA, preparatem, który jest dziełem inżynierii 
genetycznej. W ulotce producenta preparatu przeciwko C-19 jest jasno napisane, że nie badano 
wpływu tego produktu na płodność. Czyli nie wiemy czy mogą być skutki uboczne czy nie.

Niemieccy lekarze, wskazują na fakt, że białko wirusa, które ma być produkowane przez nasz orga-
nizm jest podobne do syncytyny – białka, które jest niezbędne w zagnieżdżeniu płodu. Podobień-
stwo to stwarza ryzyko, że wytworzone przeciwciała mogą również atakować syncytynę i w ten 
sposób wpływać na płodność. Syncytyna jest wytwarzana w tylko w krótkim okresie czasu podczas 
zagnieżdżania płodu. Ponieważ nie prowadzono badań w tym kierunku, takiej możliwości nie moż-
na ani potwierdzić, ani wykluczyć. Być może dlatego producent nie zaleca podawania konstruktu 
mRNA kobietom w ciąży, a uczestniczki badań klinicznych instruowano aby przez kolejne dwa 
miesiące nie zachodziły w ciążę.

Tak, ta informacja znajduje się również w ulotce producenta…

RZ: Okazuje się jednak, że problem utrzymania ciąży nie jest jedynym związanym z podobień-
stwem pomiędzy białkiem produkowanym przez konstrukt mRNA przeciwko C-19 a syncytyną.

Syncytyna podlega silnej ekspresji w plemnikach ludzkich. W tym samym czasie w ludzkich oocy-
tach ekspresji podlegają receptory syncytyny 1. Wskazuje to na istotną rolę syncytyny w fuzji ko-
mórek, w tym podczas łączenia się plemnika i komórki jajowej. Tym samym syncytyna 1 jest nie 
tylko istotna dla zagnieżdżenia zarodka, ale również dla prawidłowego funkcjonowania plemników.
Zbadanie wpływu tego konstruktu na płodność kobiet i mężczyzn powinna być obowiązkowa przed
jakimkolwiek wprowadzeniem tego produktu na rynek.

Oprócz syncytyny 1 wytwarzana jest również syncytyna 2, której rola polega na osłabianiu reakcji 
immunologicznej matki przeciwko zagnieżdżonemu zarodkowi w błonie śluzowej macicy. Istnieje 
homeostaza pomiędzy syncytyną 1 i syncytyną 2, będącymi białkami związanymi z rozrodczością.  
Wykazano, że podczas infekcji przez wirusa grypy również wydzielana jest syncytyna. Ta delikatna 
homeostaza może być w znacznej mierze zakłócona. Białka S koronawirusa są homologiczne do 
białek syncytyny i dlatego istnieje uzasadniona obawa, że przeciwciała wytworzone na białko S wi-
rusa będą również wiązać się z syncytyną, co może zakłócić rozwój zarodka, zahamować rozwój 
plemników oraz utrudnić efektywne zapłodnienie. Może też powstać reakcja autoimmunologiczna, 
gdyż przeciwciała mogą zostać również skierowane na białka S, które znajdą się na powierzchni 
komórek.

Czyli potencjalna bezpłodność może dotyczyć nie tylko kobiet, ale także mężczyzn? Jest to na-
prawdę przerażająca wizja, szczególnie dla młodych osób w wieku rozrodczym.Jednak osoby 
starsze, nasi seniorzy, też nie mogą się czuć bezpieczni przyjmując ten preparat zwany potocz-
nie szczepieniem na COVID. Według danych jakie przedstawia producent w ulotce, badania 
były prowadzone wyłącznie na osobach zdrowych w wieku do 55 lat. Tymczasem nasz rząd 
ogłosił, że seniorzy będą pierwszymi w kolejce do szczepień.
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Jaki może być wpływ takiego szczepienia na seniorów? Co im grozi?

RZ:  Tak naprawdę wszystko się może wydarzyć po przyjęciu go przez seniora.

• Z pomocą skutecznych terapii rząd umożliwi seniorom skrócenie ich czasu na ziemskim pa-
dole, a środki zgromadzone w ramach emerytur kapitałowych zostaną ochoczo zagospodaro-
wane na zasypanie dziury budżetowej. Należy wykazać się solidarnością pokoleniową i 
zmniejszyć cierpienia rządu przez ochocze nastawienie ramion do podania mRNA znanego 
nam wirusa. 

• Eksperci pracujący na zlecenie rządu twierdzą, że podanie mRNA seniorom powinno stano-
wić bezwzględne zalecenie ponieważ straszny wirus zniszczy ich płuca w szalonym tempie. 
Na dowód porównują, że podatność na śmiertelne powikłania u 25 latka wynosi 1/200, a u 
85 latka 20/200. Faktycznie mamy 20-krotny wzrost podatności i nie brzmi to dobrze. Zało-
żę się, że niejedna osoba czytając to przestraszy się i ochoczo wystawi ramię. 

Tymczasem jest to klasyczna manipulacja statystyką i liczbami, aby pokazać zagrożenie większe 
niż faktycznie jest. Jest to stary chwyt z serii pułapek myślenia, w których nasz mózg zapisuje licz-
by ale nie wysila się na przeliczenia i zastanowienie co te liczby oznaczają. 

No właśnie, w debacie na temat innowacyjności proponowanych nam „szczepień” na wirusa 
SARS-CoV-2, potocznie na C-19, padają stwierdzenia, że mRNA zawarty w „szczepionce” 
może wpływać na nasze ludzkie DNA. W jaki sposób? Co to właściwie oznacza dla przeciętne-
go człowieka?

RZ: Pani pytanie nawiązuje do zagadnienia jakim jest Centralny Dogmat Biologii Molekularnej, 
przedstawiony przez Watsona i Crick’a. Wymienieni naukowcy otrzymali wcześniej nagrodę Nobla 
za opracowanie modelu podwójnej nici DNA. W sformułowanym przez nich Dogmacie, stanowią-
cym podstawę biologii molekularnej, informacja genetyczna jest przekazywana zarówno od DNA, 
poprzez RNA do białka, jak i od RNA do DNA. Tak więc informacja ta krąży pomiędzy tymi dwo-
ma kwasami nukleinowymi. Oznacza to, że każda cząstka RNA, jaka znajdzie się w cytoplazmie 
komórki może zostać przekształcona na DNA i włączona do genomu.

Tak rzeczywiście się dzieje, czego przykładem są włączane do genomu człowieka retrotranspozony,
wirusowego pochodzenia, które stanowią około 60% ludzkiego genomu. W podobny sposób prze-
mieszcza się do jądra tRNA i mRNA. W komórce występują enzymy, zwane odwrotną transkrypta-
zą, umożliwiające przepisanie RNA na DNA. Należą do nich ludzka telomeraza oraz odwrotna 
transkryptaza pochodzenia wirusowego.

Proces odwrotnej transkrypcji, czyli przepisywania w komórce kwasu rybonukleinowego na deok-
syrybonukleinowy, jest starym ewolucyjnie mechanizmem. Byłoby dziwne gdyby z tego procesu 
zostały wyłączone cząstki mRNA wprowadzone do naszych komórek wraz z tą „szczepionką”. Za-
grożeń związanych z wprowadzeniem tego konstruktu mRNA w „szczepionce”jest wiele i jednym z
nich jest możliwość jego włączenia się do genomu człowieka i związany z tym wpływ na zmianę 
ekspresji genów i ich mutacje. Potencjał wpływu transgenu na genom jest nie do przecenienia, o 
czym świadczą wyniki badań genetycznych nad GMO u roślin. Ich mutagenny wpływ na genom 
jest nawet silniejszy niż po zastosowaniu mutagenów chemicznych.
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Samoreplikujące się cząsteczki RNA zawarte w „szczepionce”, oprócz bardzo prawdopodobnej in-
gerencji w nasz genom, o czym wcześniej mówiłem, mogą wywołać jeszcze wiele innych nieko-
rzystnych efektów. Zacznę od tego, że ten konstrukt genetyczny musi przedostać się przez błonę ko-
mórkową, aby wniknąć do wnętrza komórki. W tym celu jest on otoczony osłonką lipidową z udzia-
łem glikolu polietylenowego (PGE), który jest nierozpuszczalny w komórce i działa na nią toksycz-
nie. Cząstki wirusowego RNA znajdujące się w cytoplazmie są bardzo reaktywne i mogą rekombi-
nować z innymi wirusami, zarówno w procesie rekombinacji homologicznej jak i heterologicznej.

Może to dotyczyć również konstruktu mRNA znajdującego się w szczepionce. Ten konstrukt może 
być też identyfikowany jako obcy mRNA, ponieważ mRNA gospodarza jest odpowiednio znakowa-
ny. Może to skutkować reakcją autoimmunologiczną. Trwałość konstruktu mRNA mają zapewnić 
wstawione w tym celu zmodyfikowane nukleotydy, toksycznie oddziałujące na komórkę. RNA ko-
mórkowe uczestniczy w rozlicznych szlakach sygnałowych, a obcy konstrukt mRNA może szlaki te
zakłócać. Generalnie, nasza wiedza dotycząca szlaków sygnałowych w komórce jest bardzo skrom-
na i dlatego z wielką obawą należy patrzeć na możliwe efekty tej manipulacji genetycznej po przy-
jęciu „szczepionki”.

Czy to możliwe, że osoby po szczepieniu „szczepionkami” firmy Pfizer będą rozsiewać wirusa 
SARS-CoV-2, podobnie jak po szczepieniu przeciw odrze. Czy osoby zaszczepione mogą zara-
żać?

RZ:W odniesieniu do szczepionki mRNA na SARS-CoV-2 odpowiedź immunologiczną ma wywo-
łać jedynie pojedynczy antygen, jedno białko S, wytwarzane przez nasz organizm na wirusowej ma-
trycy. Najnowsze badania wskazują, że taka szczepionka, np. u kotów wzmaga ich zachorowalność 
i śmiertelność. Podobnego zdania są naukowcy odnośnie możliwych efektów zastosowania tej 
szczepionki u ludzi.Tak więc, odpowiadając na Pani pytanie, odpowiedź nasuwa się taka: osoby za-
szczepione na SARS-CoV-2 nie uchronią się przed zakażeniem  koronawirusem, a nawet mogą 
mieć poważniejsze objawy COVID-19, a co za tym idzie, będą rozsadnikiem tego wirusa.

Ta bezprecedensowa przemoc spotyka się z akceptacją większości społeczeństwa, które potulnie 
dostosowuje się do bezmiaru okrucieństwa serwowanego przez zdrajców. Społeczeństwo zachowu-
je się tak jakby doszło do zbiorowego syndromu sztokholmskiego. Nie tylko zgadza się na bezpra-
wie narzucane przez warszawskich oprawców, ale niczym ofiary omawianego syndromu zdaje się z 
tymi sprawcami współdziałać prowadząc do jeszcze większych strat w ludziach.

Gdzie są naukowcy, profesorowie, którzy zawsze mieli usta pełne frazesów, a teraz milczą w obli-
czu zagłady? Dlaczego milczą medycy, biolodzy, psycholodzy, socjolodzy? Dlaczego głosy rozsąd-
ku nie są powszechne?

W zamian mamy pseudoekspertów udowadniających każdym słowem, że sprzedali się za kilka 
srebrników. Dlaczego te tzw. elity zamykają oczy na jawne pogwałcenie godności osoby ludzkiej i 
jej prawa do życia zgodnie z własnymi przekonaniami, prawa do nietykalności własnego ciała? 
Żadna epidemia, nawet prawdziwa nie uprawnia do rujnowania ludziom życia, do zabraniania ko-
rzystania z dobroci Natury.Na własne życzenie, wielu zamiast leczyć przeziębienie domowymi spo-
sobami, odda się w ręce Marsjan, którzy zamkną ich za kolczastymi drutami i poddadzą ekspery-
mentom z niesprawdzonymi terapiami. Część się podda, bo spanikuje. Inni, gdyż przeziębienie nie-
co dłużej potrwa, nieco silniejsze będą objawy nie wykluczając ostrych ze względu na drastyczne 
obniżenie odporności całego społeczeństwa.                                                                          122.



Osoby 70+ już są poddawane powolnej eutanazji ze względu na zakaz wychodzenia z domu, który 
przeszedł bez echa. W końcu kogoś trzeba poświęcić, przy okazji ratując ZUS. Czy to się różni od 
segregacji na rampie? Genialny pomysł psychopaty.

Żadne racjonalne głosy nie przemawiają do zamaskowanych tłumów. Nie obrażając baranów, te tłu-
my jak „barany” idą na rzeź.Trzeba wyraźnie powiedzieć, że pandemia to ściema. Obostrzenia do-
tyczące maseczek, dystansu społecznego i kwarantanny są przeciwzdrowotne. Nie ma żadnego uza-
sadnienia na sianie paniki i stosowanie terroru biomedycznego w odniesieniu do obecności wirusa 
przeziębieniowego, którego 80% z nas przechodzi bezobjawowo. Szczepionki są niepotrzebne. Wi-
rusy są wszędzie, od zawsze. Jedyną skuteczną obroną jest budowanie własnej odporności. Szcze-
pienia to droga donikąd. Wirusów jest wiele.Nie zaszczepimy się na wszystkie z nich. Każde za-
szczepienie, czyli próba farmakologicznej obrony nas przed nimi, jedynie nas osłabi i w zdwojony 
sposób wystawi na kolejne wirusy. One tylko na to czekają. Szczepienia powszechne, czyli dla 
wszystkich i na wszystko to marzenie przemysłu farmaceutycznego. Oni chcą abyśmy byli coraz 
słabsi i całkowicie uzależnieni od farmakoterapii. Oni manipulują szczepionkami, wymyślając te 
szkodliwe dla nas specyfiki, na rzecz których wymyślają pandemie. Skończył się 20. letni okres 
ochrony patentowej dla szczepionki na grypę i dlatego grypa musiała zniknąć. W jej miejsce poja-
wił się COVID. Następne patogeny i choroby są już w przygotowaniu.

Ja jednak liczę, że jakąś część społeczeństwa uda nam się wybudzić z tego letargu. Jak dotąd 
idzie nam to całkiem dobrze. Korzystamy ze wsparcia wspaniałych, odważnych ludzi, którzy 
są autorytetami, jak Pan i nie boją się głosić prawdy. Jest Was mniejszość, ale mam wrażenie, 
że ostatnio coś jakby ruszyło i coraz więcej lekarzy i naukowców mówi tym samym głosem co 
Pan.

Pan jest przedstawicielem środowiska naukowego. Sądzi Pan, że prawda kiedyś wyjdzie na 
jaw? 

RZ: Jedną z pozytywnych stron działalności naukowej jest to, że prawda zawsze kiedyś ujrzy świa-
tło dzienne. Zawsze znajdzie się naukowiec, który bliżej przyjrzy się publikacji lub zechce powtó-
rzyć opisany wcześniej eksperyment. Czasami sprawa jest oczywista, dosłownie rzuca się w oczy. 
Tak było z procedurą testu RT-qPCR do diagnostyki koronawirusa.Mówiliśmy już od marca-kwiet-
nia, czyli od samego początku, że test ten jest niewiarygodny i powinien być natychmiast wycofany.
W tym co twierdziliśmy nie było żadnej nieoczywistości, gdyż o tym uczymy studentów, to abeca-
dło biologii molekularnej. Dziwiło nas jedynie to, że żaden polski naukowiec nie przyznał nam ra-
cji, a wręcz przeciwnie, przesądzał o naszej niewiedzy.Mogę jedynie powtórzyć, że szkoda pienię-
dzy na taką naukę i takich naukowców. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony mi czas. 

Życzę Państwu zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i nadziei na to, że przyszły rok 
będzie przełomowy dla nas, wolnych ludzi.

RZ: Jest to wspaniałe życzenie, którym chciałbym także obdarzyć zarówno Panią jak i wszystkich 
ludzi dobrej woli organizujących Stoliki Wolności, a także wszystkich naszych Rodaków.

Rozmowę prowadziła   Agnieszka Kisielewska Stolik Wolności
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 Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński

Roman Zieliński jest profesorem biologii o specjalności genetyka z prawie 40-letnim doświadcze-
niem w pracy naukowej i dydaktycznej. Studiował biologię, ze specjalizacją genetyka,  na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1971-1976.

Doktorat z genetyki (1980 r.) i habilitację z genetyki (1986 r.) uzyskał na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora (1998 r.) również na UAM w Poznaniu. W 2007 r. został 
profesorem zwyczajnym. Tworzył od podstaw Katedrę Genetyki na Uniwersytecie Szczecińskim, 
która była jedną z pierwszych jednostek wprowadzających analizę PCR do badań genetycznych 
(1995 r.).

Stworzył Katedrę Genetyki na nowopowstałym Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pracował do 2014 r.

W ciągu 16 lat pracy na UWM działania Prof. Romana Zielińskiego doprowadziły do powstania 
jednostki zajmującej się genetyką molekularną i rozpoznawalnej na poziomie międzynarodowym. 
Potwierdzeniem wysokiej pozycji jednostki oraz dorobku Prof. Romana Zielińskiego było pozyska-
nie 9 międzynarodowych projektów badawczych, w tym koordynowanego przez Profesora, presti-
żowego projektu w ramach 6 Programu Ramowego UE (Contract MTKD-CT-2004-509834) oraz 
sieci badawczej COST (FA0603).

Rangę kierowanej przez Prof. Zielińskiego jednostki podkreślały także liczne prośby o odbycie sta-
żu z zakresu metod molekularnych w kierowanej przez niego Katedrze Genetyki. W latach 2004-
2007 w Katedrze Genetyki przebywało 14 stażystów z różnych państw europejskich oraz kilkunastu
stażystów z ośrodków w Polsce. W sumie Katedra Genetyki kierowana przez Prof. R. Zielińskiego 
współpracowała z 41 partnerami zagranicznymi uczestniczyła jako koordynator lub partner w 19 
międzynarodowych konsorcjach badawczych.

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński ma duże doświadczenie dydaktyczne. Organizował i prowadził 
zajęcia z genetyki, diagnostyki medycznej, genetyki człowieka, cytogenetyki, biologii komórki, 
biologii medycznej, cytofizjologii, biologii molekularnej, genetyki molekularnej, ewolucji moleku-
larnej, genetyki populacyjnej, mutagenezy, regulacji prawnych w biotechnologii. W trakcie pracy na
UWM w Olsztynie prowadził zajęcia na trzech kierunkach studiów: Biologia, Biotechnologia oraz 
Pielęgniarstwo. Profesor R. Zieliński był promotorem 36 prac licencjackich, 49 prac magisterskich, 
9 prac doktorskich, w tym pracy z zakresu nauk medycznych, obronionej na Akademii Medycznej 
w Lublinie.

Prof. R. Zieliński opublikował 110 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach między-
narodowych, 45 doniesień konferencyjnych, w tym 30 na konferencjach międzynarodowych, spo-
rządził liczne raporty do Komisji Europejskiej i ekspertyzy dla jednostek prywatnych i państwo-
wych, w tym dla Stoczni Szczecińskiej, jednostek policji, parków narodowych, szpitali. Prace Prof. 
R. Zielińskiego były cytowane 363 razy, a indeks H = 10.
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Jaka jest rzeczywista liczba  zachorowań na Covida  ?
Nie  można wierzyć w dane agentów  NWO z  minierstwa  zdrowia  ani  interii.
Kłamią,żeby wmuszać szkodliwą szczepionkę ! 

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-w-polsce-
ekspert-rzeczywista-liczba-zakazen-nawe,nId,4806370

- Dobowe liczby zakażeń koronawirusem w Polsce trzeba pomnożyć razy pięć albo 10 - uważa dr n.
med. Paweł Rajewski, specjalista chorób zakaźnych. Obecnie testowane są tylko osoby wykazujące 
objawy COVID-19. Rajewski, który jest kujawsko-pomorskim wojewódzkim konsultantem w dzie-
dzinie chorób zakaźnych, ocenił, że za tydzień osób objawowych z zakażeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2 będzie dwa, trzy, a może nawet pięć razy więcej.
- Trzeba powiedzieć wprost, że epidemia wymknęła się dziś spod kontroli. Tego można było się 
spodziewać, bo odmroziliśmy gospodarkę, rozpoczął się rok szkolny i akademicki. Na szczęście w 
naszym województwie są jeszcze miejsca dla chorych, ale są regiony w znacznie gorszej sytuacji. 
Jedynym sposobem jest więc wyhamowanie transmisji wirusa w społeczeństwie. Nie ukrywajmy 
jednak, że jeżeli teraz wprowadzimy, a później znów poluzujemy obostrzenia, to wzrost zakażeń 
znów nastąpi. Teraz jednak nie mamy wyjścia, bo inaczej doprowadzimy do niewydolności systemu
ochrony zdrowia - stwierdził Rajewski.
…………………………….
12 listopada  2020 Źródło: Puls Medycyny Monika  Majewska 
https://pulsmedycyny.pl/smiertelnosc-covid-19-w-polsce-i-na-swiecie-1006754

Wzrasta śmiertelność z powodu COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Jak pod tym względem wygląda sytuacja w Polsce, Europie i na świecie?

Współczynnik śmiertelności COVID-19 to liczba osób, które zmarły z powodu tej choroby podzie-
lona przez wszystkie osoby, u których wykryto koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwsze dane dotyczą-
ce śmiertelności z powodu choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 pochodzą ze 
stycznia 2020 r. Wówczas wartość współczynnika śmiertelności wynosiła 2 proc. - podała Świato-
wa Organizacja Zdrowia. Jednak wraz z rozwojem epidemii ulegał on zmianie i obecnie wynosi on 
2,5 proc. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wiadomo, jaka jest rzeczywista liczba osób zakażo-
nych koronawirusem, w związku z tym współczynnik ten jest zawyżony.
                                                      
DANE z : 

    https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2                          

    Statystyki – Polska rzekomo  ponad  milion 

Liczba zakażonych od początku pandemii: 
1 261 010   wyzdrowiało  bez szczepionki  1 005 376 (+5 766)  

Liczba przypadków śmiertelnych: 
27 147 ?  trzeba  by sprawdzać  cmentarze  i wykaz  zgonów w  ZUS 
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Podana powyżej rozpiska może ulegać zmianom – dotychczas MZ już kilkukrotnie modyfi-
kowało sposób przedstawiania danych o epidemii koronawirusa w Polsce. Dnia 9 wrze-
śnia 2020 r. raport uzupełniono o komunikat wyszczególniający liczbę zgonów w wyniku CO-
VID-19 oraz zgonów z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami.

 Od 10 października zrezygnowano natomiast z uwzględniania wieku, płci oraz miejsca za-
mieszkania osób zmarłych  !! 

Metodologia

1 Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych 
przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem 
PESEL)

 zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP – jakie labolatoria ?  gdzie  są  adresy?

           https://ewp.mz.gov.pl/ords/f?p=107:LOGIN_DESKTOP:3698252516385:::::

  Szanowni Państwo, 
informujemy, że oficjalnym systemem teleinformatycznym wspomagającym walkę z pandemią CO-
VID-19 jest EWP 3.0.
Prace nad rozwojem systemu EWP 2.0 zostały wstrzymane i trwają przygotowania do jego za-
mknięcia, gdyż nie obsługuje już on najnowszych funkcjonalności.
Prosimy o korzystanie z systemu EWP 3.0 dostępnego pod adresem https://ewp3.mz.gov.pl 
Jeżeli jeszcze nie mają Państwo konta w EPLOZ, to proszę zarejestrować w nim nowego użytkow-
nika o nazwie identycznej z adresem email zgłoszonym w EWP.  W razie problemów technicznych 
prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowia pod adresem: cez@cez.gov.pl    

https://eploz.ezdrowie.gov.pl/auth/realms/EPLOZ/protocol/openid-connect/
Czym są Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia?

Na Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia składają się systemy i rejestry, które prowadzi Centrum 
e-Zdrowia oraz Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). 
Dzięki e-PLOZ możesz zalogować się przy pomocy tego samego loginu i hasła do systemów Cen-
trum e-Zdrowia. Żeby w pełni korzystać z możliwości system

ZLECANIE TESTÓW COVID-19 I PRZEKAZYWANIE ICH WYNIKÓW

Wszystkie testy pod kątem zakażenia COVID 19 finansowane ze środków publicznych zlecane są
w systemie EWP prowadzonym przez CSIOZ (w przypadku szpitali i izolatorów za pośrednictwem
Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

Ponadto, laboratoria są zobowiązane do wprowadzania wyników wszystkich ww. testów do EWP, a
dodatkowo wprowadzania informacji o ilości wykonanych testów komercyjnych
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Uwaga ! Zgodnie z ww. Przepisami:

- do EWP podłączone zostaną wszystkie laboratoria wykonujące testy COVID-19.

Zlecający powinien więc pamiętać, wskazując na zleceniu laboratorium, do którego ma trafić wy-
maz, że może wybrać laboratorium, z którym ma zawartą umowę albo laboratorium mające zawartą
umowę z NFZ na wykonywanie testów COVID 19 (te ostatnie, zostaną odpowiednio zaznaczone w
EWP).
- zlecenie testu w systemie EWP lub Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19 nie wymaga do-
datkowego zlecenia papierowego (zgodnie z przepisami, elektroniczne zlecenie w ww. systemie za-
stępuje zlecenie papierowe).
Ww. systemy są dostępne pod adresem:

• EWP: ewp.mz.gov.pl
• Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19: rejestrcovid.mz.gov.pl

Poniżej znajdą państwo kilka praktycznych informacji dotyczących zlecania testów COVID-19:
W razie dodatkowych pytań można je skierować – w odniesieniu do:
-  EWP  –  na  adres:  ewp@csioz.gov.pl (wnioski  o  założenie  kota  należy  kierować  na:ew-
p@mz.gov.pl)- Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID – na adres:wsparciecovid@ikard.pl
Można też kontaktować się z Infolinią: 19 457
-------------------------------------------------

6.10.2020

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-w-polsce--liczba-testow-
w-wojewodztwach--aktualizacja-06-10-2020-,artykul,71235733.html

Raport o liczbie wykonanych testów Ministerstwo Zdrowia publikuje raz w tygodniu. 5 październi-
ka resort podał, że do tej pory przebadano 3 456 605 próbek. Testy objęły 3 325 513 osób, wykryto 
102 080 zakażeń.  Rzekomo  wykryto. Liczba przebadanych próbek zależy od liczby laboratoriów 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia do wykonywania tego typu testów. Obecnie w ca-
łym kraju jest ich 197 (stan na 30 września). 

Jeśli w  tych  labolatoriach pracują osoby ubrane na czerwono  i granatowo – to  chyba  wia-
domo o   co chodzi. Mają  tam na  pewno  swoich ludzi   odpowiednio  wcześniej  przygotowa-
nych.

Covidowe oszustwo 

21.11.2020  Praca w szpitalu na Stadionie Narodowym. 
Lekarze mieszkają w luksusowym hotelu 
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/praca-w-szpitalu-na-stadionie-narodowym-le

"Wystąpiłem w jakimś propagandowym kabarecie i jestem wściekły, bo mnie oszukano" - 
mówi lekarz pracujący w Szpitalu Narodowym w rozmowie z Pawłem Reszką. Dziennikarz 
opisał codzienność medyków, którzy zdecydowali się na pracę w szpitalu całkiem odmien-
nym od innych placówek. 
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Na Narodowym – są nowoczesne respiratory, najdroższy sprzęt medyczny, ale prawie nie ma 
pacjentów. Niektórzy lekarze dyżurują w pustych sektorach. Zarobki personelu są wysokie, 
koszty funkcjonowania ogromne: - Chciałem panu o tym opowiedzieć, bo mi wstyd, że w 
tym uczestniczę" - mówi lekarz.W szpitalu działają urządzenia optiflow to natleniania pa-
cjentów. Taka maszyna dostarcza 50 litrów tlenu na minutę i jest o wiele bardziej wydajna 
niż respirator.Z jego słów wynika, że świetnie wyposażony szpital polowy jest praktycz-
nie pusty. Lekarze często nudzą się w czasie dyżurów. Medycy mieszkają w pięcio-
gwiazdkowego Regent Warsaw Hotel (dawniej Hyatt Warszawa). Zaskoczony pracownik 
spodziewał się, że zostaną oni raczej zakwaterowani w akademikach.

Z opowieści pracownika szpitala wynika, że warunki do relaksu lekarze mają także w tymcza-
sowej placówce. "Można się przespać w części wypoczynkowej, zjeść obiad albo kolację w 
zależności od pory. Całkiem dobre jedzenie, które dostarcza firma zewnętrzna. Powiem, że 
na stadionie karmią nawet lepiej niż w hotelu. Kawa, herbata, czasem nawet piwo bezalko-
holowe" - opowiada lekarz. 

Warszawa, 5 gwiazdek. Salon, sypialnia, wielka łazienka. Nie spodziewałem się tego. Myśla-
łem, że będę mieszkał w kilkuosobowym pokoju. W jakimś akademiku. Albo w niższym 
standardzie. 

- Rozumiem, że by to panu nie przeszkadzało. 
- Zapisywałem się do pracy w szpitalu tymczasowym. W czasie szalejącej pandemii. Szczególnie 
nie myślałem o wygodach. Swoją drogą po drugiej stronie ulicy jest hotel Belweder, gdzie mieści 
się izolatorium covidowe. Przyzwoity, trzy gwiazdki. Moglibyśmy tam mieszkać. Myślę, że nikomu
by to nie przeszkadzało. 

- Czyli mieszka was tu więcej? 
- Dwa piętra są wydzielone dla personelu Szpitala Narodowego. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, 
strażacy. Wszyscy pojedynczo. W podobnych warunkach. 

Na ostatnim moim dyżurze w całym szpitalu było 25 pacjentów. 
- Słucham? 
- Dobrze pan słyszy 25! Na ostatnią trzygodzinną zmianę na przykład na stronę brudną zeszło 5 le-
karzy, 12 pielęgniarek, 7 ratowników medycznych. Czyli 24 osoby personelu medycznego na 25 pa-
cjentów. Na stronie czystej są jeszcze anestezjolodzy gotowi do interwencji. Jeśli zsumować dwie 
zmiany to wyjdzie na to, że personelu medycznego jest dwa razy więcej niż chorych. A przecież są 
jeszcze salowe, ochroniarze, żołnierze WOT. Tłum ludzi! Czasami dochodzi do kompletnych para-
doksów.   To skąd  były   dane o masowych zarażeniach w Polsce?

- Zdarzało się, że pan nie przyjął nikogo? 
- Zdarzało się.

- Pytam, bo z tego co wiem opłata ryczałtowa za dobową gotowość punktu przyjęć w szpitalu tym-
czasowym to 18 299 zł. Co pan robi na takim 12 godzinnym dyżurze w punkcie przyjęć? Nudno, 
samotnie?

- Nudno… Jest internet. Można posłuchać muzyki, obejrzeć coś na youtube. Samotnie nie jest bo 
siedzę tam ja, sekretarka medyczna, ratownik i dwóch strażaków. W sumie 5 osób. Po trzech godzi-
nach schodzimy. Prysznic i wchodzi następna zmiana. 

- Przyjechałem tu pomagać, ratować ludzi, walczyć z pandemią. Tymczasem mieszkam w 5 
gwizdkowym hotelu, siedzę w pustym szpitalu… Czytam komentarze w internecie. Wyszy-
dzają nas.
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- Niesprawiedliwie? 
- Niesprawiedliwie, bo przecież nikt nie szedł tutaj, żeby się obijać. Wszyscy mieli dobre intencje. 
Ale trochę szydery nam się należy. 

- Za co? 
- Za naiwność. Te konferencje, kamery, występy polityków. Tworzenie szpitala narodowego od po-
czątku śmierdziało. Jakby przeanalizować na chłodno można było się domyślić, że chodzi o coś 
innego niż walka z pandemią. (….)

Szpital na Narodowym budowany z naruszeniem prawa

Budowa szpitala na Stadionie Narodowym ruszyła zanim premier Mateusz Morawiecki wydał w tej
sprawie decyzję. Prawdopodobnie nie zawarto też umowy dotyczącej finansowania - podaje 
"Rzeczpospolita".

Jak podaje gazeta, do decyzji dotarli posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał 
Szczerba, znani z kontroli w Ministerstwie Zdrowia dotyczącej zakupu respiratorów od firmy byłe-
go handlarza bronią. Obecnie badają kulisy powstawania szpitala. - Podczas naszych kontroli wielo-
krotnie obserwowaliśmy nieprawidłowości organizacyjne, prawne i finansowe. Nie chcielibyśmy, 
by pojawiły się też w przypadku inwestycji tak istotnej dla zdrowia obywateli – mówi "Rz" poseł 
Szczerba. Jednak zdaniem posłów po lekturze decyzji premiera wątpliwości nasuwają się same. 

Jak podaje gazeta, chodzi o to, że Mateusz Morawiecki wydał ją w poniedziałek 19 października, a 
zmienił 3 listopada, precyzując, że w szpitalu ma być od 1 do 1,2 tys. łóżek. Problem w tym, że pra-
ce na stadionie ruszyły przed wydaniem pierwszej decyzji. O tym, że powstaje tam szpital, już w 18
października informowały TVN i Wirtualna Polska. Ta druga precyzowała, że prace ruszyły w so-
botę 17 października. 
Na jakiej podstawie, skoro nie było jeszcze decyzji? „Rzeczpospolita” spytała o to Kancelarię Pre-
miera i PL.2012+, ale nie dostała odpowiedzi.Według gazety na tym kontrowersje się nie kończą. 
"Decyzja Morawieckiego z 19 października mówi o tym, że zawarta ma zostać umowa dotycząca 
szpitala. Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19 (...) na podstawie umowy zawartej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z PL.2012+" 
– głosi dokument.
 Czy została zawarta? Ani posłom, ani "Rz" nie udało się uzyskać informacji na ten temat z KPRM. 
Źródło: PAP

    Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla 
mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwie-
rzęcej lub roślinnej,
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub
inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowią-
zującym warunkom jakości,
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 
zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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DODATKOWE  DANE 

5 stycznia 2021   Izrael zatwierdził szczepionkę Moderny przeciw Covid-19

Izraelskie władze wydały w poniedziałek pozytywną decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu 
szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Izrael jest trzecim 
krajem na świecie, który zatwierdził ten produkt.   O decyzji izraelskiego ministerstwa zdrowia po-
informował producent szczepionki w oświadczeniu, dodając, że Izrael zamówił 6 milionów dawek 
preparatu. Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu.

 W poniedziałek Moderna zapowiedziała, że wyprodukuje w tym roku co najmniej 600 mln dawek 
swojej szczepionki .
Izraelskie władze wydały w poniedziałek pozytywną decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu 
szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Izrael jest trzecim 
krajem na świecie, który zatwierdził ten produkt.   O decyzji izraelskiego ministerstwa zdrowia po-
informował producent szczepionki w oświadczeniu, dodając, że Izrael zamówił 6 milionów dawek 
preparatu. 

TEGO PRAWDZIWEGO  ZAPEWNE autorstwa  zamordowanych  tureckich naukowców  ! 

Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu.To druga po Pfizer-BioNTech szcze-
pionka dopuszczona do użytku w Izraelu, który jak dotąd zdołał zaszczepić ponad 14 proc. swoich 
obywateli, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie.Izrael jest pierwszym krajem poza 
Ameryką Północną, który wydał zgodę na użycie szczepionki Moderny na swoim terytorium. 
Wcześniej zrobiły to USA i Kanada. W poniedziałek preparat był przedmiotem dyskusji ekspertów 
Europejskiej Agencji Leków, jednak unijny urząd nie podjął ostatecznej decyzji, odkładając ją na 
środę 6 stycznia.W poniedziałek Moderna zapowiedziała, że wyprodukuje w tym roku co najmniej 
600 mln dawek swojej szczepionki, czyli o 100 mln więcej od dotychczasowych prognoz.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8059198,izrael-zatwierdzil-szczepionke-
moderny-przeciw-covid-19.html

Na  amerykańskiej  stronie   tej Moderny   powstałej dopiero w  roku 2010  czyli  w  czasie 
 zaawansowanego New Word Order  brak jest  danych do  kogo  firma  ta  należy  oraz kim są 
udziałowcy  .

Jakiś podstawiony lekarz  Stephen Hoge, M.D., President 
Jako prezes Moderna, Stephen Hoge kieruje naszą platformą badawczo-rozwojową, badaniami w 
obszarze terapeutycznym i pracami rozwojowymi przedklinicznymi. Dołączył do Moderna pod ko-
niec 2012 roku z McKinsey & Company, gdzie był partnerem w praktyce medycznej. Przed podję-
ciem pracy w McKinsey dr Hoge był lekarzem rezydentem w Nowym Jorku. Posiada tytuł doktora 
nauk medycznych uzyskany na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco oraz tytuł licencjata. 
Doktor nauk neurologicznych z Amherst College Obecnie dr Hoge zasiada również w Radzie Dy-
rektorów Axcella Health, Inc., prywatnej firmy biotechnologicznej. 
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CAŁE  ZAWIADOMIENIE  W  SPRAWIE  WDRAŻANIA  NWO  I SZCZEPIONKI PFIZERA

PLIK PDF  

-mgr Krystyna Ziemlańskanaukowiec, prawnik, historyk,
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

Dnia 19 luty 2021 odebrane   chamskie  pismo z dnia 5  luty 2021. 
Sygn akt PO  V Ko 4994.2020        
Od  Prokuratury  Okręgowej w  Warszawie  do  Prokuratury  Rejonowej  Warszawa  Śródmieście
Północ     -  zastępca  Prokuratora  Okręgowego mgr  Marek  Orzechowski  .

Pismo  o  treści  :
W  załączeniu  przesyłam  korespondencję  Krystyny  Ziemlańskiej  ( bez  pani  ) z dnia 4,8, 10,11, 
16, 19,22, 23,27 i 29  grudnia  2020   o możliwości  popełnienia  przestępstwa  przez  kierownic-
two  Ministerstwa  Zdrowia w związku z działaniami związanymi  ze  zwalczaniem  Covid-19 w 
celu  stosownego rozpoznania zgodnie z  kompetencjami.    Trzeba  przeczytać  Żydowską  strate-
gię, w  której  jest mowa   między  innymi 
o typowym  chamstwie. 

OTO  TYPOWA  ODPOWIEDŹ z dnia 24 luty 2021  od  sekretarki Prokuratury  Rejonowej  War-
szawa  Śródmieście  Północ- nazwisko  tej sekretarki  celowo zamazane .
Zawiadomienie  o odmowie wszczęcia  śledztwa , postanowieniem  prokuratora  Prokuratury Rejo-
nowej nie wiadomo  jakiego  i którego  w  związku  z  działaniami  związanymi ze  zwalczaniem  
Covid -19  o czym z  art. 231  pargf 1 KK  oraz z  Art.  160  kk w  związku z Art. 11 pargf 2  KK.

3  marca 2021 SYGN  PR 4 Ds 213.2021   
DO                                               
    Prokuratura  Rejonowa
     Warszawa  Śródmieście  Północ
     ul. Krucza  38/42   00-512  Warszawa
W  nawiązaniu do  zawiadomienia z dnia  24  luty  o odmowie wszczęcia śledztwa od  jakiej sekre-
tarki    Prokuratury  przypominam,  co  nie powinno do mnie należeć, że  zgodnie z KPK  postano-
wienie o odmowie  wszczęcia  śledztwa  wydaje  prokurator , wobec  czego  domagam  się  posta-
nowienia  prokuratora  z  uzasadnieniem oraz  pouczeniem  a  nie  zawiadomienia  o postanowieniu.

KPK  Art.  305.  [Wszczęcie,  odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa]  §  1.  Niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygo-
towawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledz-
twa.§  3.  Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydaje prokurator. Postanowienie o odmowie wsz-
częcia lub o umorzeniu śledztwa wydaje prokurator albo Policja; 
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