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BLOKUJEMY 
ORLEN!
„Może też się przydarzyć, że ktoś będzie musiał skorzystać nagle z toalety, bo kiszki 
dostały rozstroju. Następnie protestujący jedzie z powrotem na koniec kolejki, a 
kolejna osoba robi to samo, co jej poprzednik. I tak w koło Macieju” instruowali 
organizatorzy protestu.

W ZESZŁĄ SOBOTĘ na stacjach PKN 
Orlen odbywały się protesty kierowców 
sprzeciwiających się rosnącym cenom 
paliw. Jego uczestnicy celowo wydłużają 
korzystnie przez siebie z usług dostęp-
nych na stacjach, aby w ten sposób unie-
możliwić jej sprawne funkcjonowanie.  
Kolejki na stacjach były kilometrowe, 
jednakże skala protestu nie była ogólno-
polska. Organizatorzy umieścili w sieci 
dokładną instrukcję, jak akcja powinna 
wyglądać.

KILKUGODZINNY PROTEST odbył się  
m.in. w Stargardzie w województwie 
zachodniopomorskim. - Akcja ma na 
celu danie do zrozumienia naszemu 
rządowi i też m.in. prezesowi Orlenu 
Panu Danielowi Obajtkowi, że w więk-
szość ludzie mieszkających w tym 
mieście i w całej Polsce nie zgadza się na 
to, co się dzieje z cenami paliwa - mówił 
jeden z uczestników protestu.

ORGANIZATORZY PROTESTU zaape-
lowali w mediach społecznościowych 
do kierowców chcących wziąć udział w 
proteście, aby w jego trakcie zachowy-
wali się zgodnie z prawem i „nie dawali 
adwersarzom powodu do krytyki”.
Organizatorzy zapewniali, że jedynym 
celem akcji „Blokujemy Orlen” jest chęć 
wyrażenia sprzeciwu przeciwko cenom 
paliw. Przypomnijmy. W wielu polskich 
miastach za litr benzyny Pb95 trzeba już 
zapłacić ponad 8 zł.

UCZESTNIK PROTESTÓW podjeżdża 
pod dystrybutor, wychodzi z pojazdu i 
kieruje się w stronę słupka z rękawicz-
kami, które założy, by bezpiecznie otwo-
rzyć wlew i podnieść pistolet paliwowy, 
i widząc cenę rozmyśla się, zamyka bak, 
wyrzuca rękawiczki do śmietnika i wraca 
do samochodu” - instruują organizato-
rzy protestu. Ale czy akcja ta rzeczywi-
ście dała cokolwiek do myślenia rządzą-
cym? Czy tylko pracownikom Orlen?
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ZDJĘCIE Z OKŁADKI  Niewiedza, 
nieznajomość faktów, strach i 
terror mass mediów wprowa-
dza chaos oraz obawy, które 
nie są uzasadnione.

N OWE WARIANT Y KŁAMST W 
NIEISTNIE JĄCYCH WIRUSÓW . 

Nie dajcie się nabrać na nowe warianty kłamstw nieist-
niejących wirusów, większość chorób to objaw zatrucia 
organizmu. STOIMY U PROGU REWOLUCJI NAUKOWEJ!

W rozumieniu pojęcia czym są WIRUSY?!! DOŚĆ 
KŁAMSTW !!!

Niemiecki wirusolog Dr Lanka miażdży największe  
kłamstwo WIRUSOWE dotyczące m.in wirusa HIV, jak 
i wszystkich innych.

Każdy musi to zrozumieć, czym tak naprawdę są 
WIRUSY? 

Mówi  o tym wielu naukowców z całego świata w swoich 
opracowaniach naukowych m.in.

Dr Claude Bernard, Dr Antoine Bechamp, Dr Naessens, 
Dr Von Pettenkofer, Dr Henle, Dr Fraser,  Dr Powel, Dr 
Waite, Dr Rossenau, Dr Lanka, Dr Karry Mullins

Jak długo Polscy Wirusolodzy będą tę prawdę 
ignorować?

To, że o tym nie uczy się ich na Rockefellerowskich stu-
diach, to nie znaczy, że nie powinni się dalej EDUKOWAĆ!
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PARALIŻ 
GOSPODARCZY 
KRAJU? 
Zatrzymanie aktywności 
gospodarczej zaostrzyło 
p r z e b i e g  k r y z y s u . 
Spowodowało bardzo szybki 
spadek zarówno barometru 
IRG jak i PKB. Historyczne 
zmiany odnotowano w 
odniesieniu do barier dzia-
łalności gospodarczej. Od 
czasu transformacji gospo-
darki najsilniej odczuwanymi 
barierami były bariery popy-
towa, podatkowa i prawna. 
Obecnie na pierwsze miejsce 
wysunął się brak siły robo-
czej, zarówno wykwalifi-
kowanej, jak i niewykwa-
lifikowanej. Lokomotywą 
wzrostu gospodarczego w 
Polsce w ostatnich dwóch 
dekadach był eksport.  Z 
badań M. Rozkruta dla EY 
i J. Hagemajera  dla NBP 
wynika, iż odpowiadał on 
za 2/3 (ponad 60 %) wzrostu 
PKB. Rozkręcająca się spirala 
inflacyjna stanowi zagroże-
nie także dla eksportu, obni-
żając jego konkurencyjność. 
Eksporterom nie pomaga 
także słaba złotówka, spe-
cjalizujemy się bowiem w 
eksporcie dóbr pośrednich. 
Otwarte pozostaje pytanie 
co ze środkami z unijnego 
funduszu odbudowy gospo-
darek: czy będą, w jakiej 
wysokości i jakie będzie ich 
wykorzystanie… Ale na razie 
wszystko konsumuje Rząd 
oraz sytuacja na Ukrainie. A 
Ty Polaku! Umieraj!

ZDROWIE                   
OCZYSZCZAJMY SWOJE 
ORGANIZMY Z METALI!

„Po wojnie, w której zabijemy 
miliard lub może dwa miliardy ludzi, 
ludzie pokochają takie pojęcia jak 
nowy porządek świata, czy też świa-
towy rząd”

Tak mówił kiedyś Jacques Attali - doradca 
prezydentów Francji !!!

Całkiem nie dawno (NIE)Rząd w 
Polsce zniósł normy promieniowa-
nia i wyszczepił grafenem około 
50% Polaków, a jak wiemy podat-
ność człowieka na elektroimpulsy 
zależy od ilości metalu w jego ciele. 
Jeśli będą do woli podnosić moc i 
zwiększać ekspozycje na promienio-
wanie, to czy czasami nie będzie to 

powodować różnego rodzaju tok-
semii w organizmach, co będzie 
prowadzić do zgonów? 

Przy 5G dochodzą wyższe pasma 
częstotliwości...

Dlatego radzimy - Rodacy oczysz-
czajcie swoje organizmy z metali, bo 
nie przypadkiem dodają te metale 
do jedzenia, wody, szczepionek, czy 
też pryskają z samolotów... 

Oczyszczajcie pożywienie i wodę, 
bo wszystkie koncerny spożywcze i 
wodociągi są w ich rękach! Jesteśmy 
truci z każdej strony!

KONFLIKT                             
SPOŁECZNE NAPIĘCIA MIĘDZY POLAKAMI, 

A UKRAIŃCAMI. Trudno oczekiwać, że uda się nam 
uniknąć społecznych napięć między 
Polakami a Ukraińcami. Można jednak je 
ograniczać.

Tak zareagowała na Facebooku 
Danuta na artykuł na temat umożliwie-
nia Ukraińcom korzystania z ofert powia-
towego urzędu pracy:  „Dla swoich nie 
ma pracy, a obcym jak najbardziej”. 
Pod tekstem o tym, że uchodźcy mogą 
starać się o numery PESEL, uaktywnił 
się Grzegorz: „Obywatelstwo im od razu 
dajcie, po co chodzić dwa razy”. „Bolesne 
jest to, że ich stanu konta nikt nie spraw-
dza, dostaną pieniądze u siebie i w Polsce, 
a matka Polka przekracza 1 zł i zasiłku 
rodzinnego nie dostanie”.

NA ZDJĘCIU JACQUES ATTALI
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EUROPA            
NOWA NORMALNOŚĆ

Podobno Parlament Europejski 
przyjął poprawkę na mocy, której 
po 2035 roku europejscy produ-
cenci luksusowych marek samo-
chodów, takich jak Ferrari, Bugatti i 
Lamborghini dalej będą mogli pro-
dukować samochody z silnikami spa-
linowymi. Niestety pozostałe marki 
nie będą miały takiej możliwości.

Piękne i niezwykle wymowne, a 
wszystko dla naszego dobra. 

JAK SKRYĆ 
PRZED 
LUDŹMI 5G?
Anteny 5G typu MIMO 
to nieduże płaskie urzą-
dzenie o wymiarach kil-
kadziesiąt na kilkadzie-
siąt centymetrów. Będą 
bowiem niewielkie, wie-
szane w infrastrukturze 
miasta: na latarniach, 
ścianach domów. A przez 
to da się je tak wtopić w 
przestrzeń miasta, że 
przestaną być zauwa-
żalne.  5G coś jednak 
łączy z pandemią koro-
nawirusa. Oba te ele-
menty wpływają bezpo-
średnio na styl naszego 
życia, mogą zmienić 
świat i przynieść nam 
niepewną przyszłość. 
Ukrywanie anten wiąże 
się z tym, że świado-
mość wzrosła w przed-
miocie szkodliwości tej 
technologii, a rządzący 
koniecznie chcą wpro-
wadzenia 5G. W zesta-
wieniu ze szczepion-
kami... co daje?! Wnioski 
pozostawiamy Państwu 
do wyciągnięcia. 

POLITYKA           
UWAGA – NIE DAJMY SIĘ 

ZWIEŚĆ! 

W trakcie ostatnich dwóch lat 
działo się wiele nielogicznych rzeczy, 
które pokazały, kto jest zahipnotyzo-
wany i posłuszny telewizorkowi oraz 
mediom głównego ścieku. 

Mieliśmy już:
- Chorobę bezobjawową, przez 

którą na całym świecie zapanował 
chaos. Nagle po dłuższym czasie 
okazało się, że jest ściemą, porów-
nywalną do sezonowej grypy. Otruli 
nieświadomych ludzi szczypawkami 
wmawiając im, że to dla ich dobra;

 - Ustawioną wojnę na Ukrainie 
(walczą między sobą wewnątrz 
Ukrainy, podsyłają nam Ukraińców 
do Polski, aby zdestabilizować nasz 
kraj). Nieświadomi znów łykają tele-
wizyjną propagandę;

A teraz:

- Małpia ospa?! To są skutki 
uboczne tych zbawiennych szczypa-
wek, to nie jest choroba, to nie jest 
pandemia do cholery!

KIEDY SIĘ WRESZCIE 

OBUDZICIE?  

Szykują nam kolejne obostrzenia, 
zakazy, nakazy i zapewne kolejne 
zabójcze szczypawki. Nie dajcie 
się zwieść po raz kolejny! Myślcie 
samodzielnie!

Dlaczego teraz to jest tak ważne? 
Bo oto „największy” ekspert od 
zdrowia w Polsce minister Adam 
Niedzielski ogłosił: 

„Małpia ospa w Polsce została 
zaliczona do chorób zakaźnych, 
wymaga takich samych działań jak 
w przypadku koronawirusa. Mowa 
chociażby o zadaniach SANEPID-u, 
cz yl i  prowadzenia ś ledztwa 
epidemicznego”.

Według przewidywań ministra 
zdrowia, w Polsce będziemy odnoto-
wywali kolejne przypadki zakażenia 
małpią ospą. „Powróciło podróżowa-
nie, skala mobilności wzrosła, więc 
na pewno należy się spodziewać, 
że kolejne zakażenia się pojawią” 
- przyznał.

Oczywiście wszystko podyk-
towane przez globalnych moco-
dawców, którzy chcą decydować o 
naszym życiu.  

Do tej pory dość dobrze im się to 
udawało, jak będzie teraz? Wszystko 
zależy od nas, a nie od bezprawnych 
decyzji NIE(rządu).
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5G                          

O SZKODLIWOŚCI FAL 
MILIMETROWYCH
Zdaniem polskiego (NIE)rządu techno-
logie sieci komórkowych są nieszko-
dliwe dla zdrowia. 

Oto minister Cieszyński, który z wykształ-
cenia nie ma nic wspólnego z cyfry-
zacją, dostał bojowe zadanie i uznał, 
że wszystkie maszty 5G, 4G, 3G jako 
obiekty nie mają żadnego wpływu na 
zdrowie ludzi. Czyżby nie wiedział tego, 
że anteny sektorowe umieszczone na 
tych masztach wytwarzają stosunkowo 
duże pola elektromagnetyczne (PEM)? 
Przecież naukowcy już dawno udowod-
nili, że pola te mają wpływ na środowi-
sko i zdrowie ludzi. Tym samym stacje 
bazowe mogą zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie ostatnio pojawiają się 
informacje, że zostały zniesione wszelkie 
pomiary wykonywane dotychczas przez 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska, a operatorzy komórkowi 

mogą wzmacniać sobie siłę promienio-
wania anten do dowolnych wartości. 
W zasadzie to prawda, bo zwiększono 
normy do bardzo wysokich parame-
trów. Ale czy to jednak oznacza, że w 
zaludnionych miejscach można sobie 
budować w nieskończoność stacje 
bazowe sieci komórkowych? Otóż nie 
i mimo, że drastycznie podwyższono 
te normy, to nadal trzeba być bardzo 
ostrożnym w lokalizowaniu tych stacji.

Trwa totalna dezinformacja, w której 
uczestniczą rządzący, Ci na samej górze 
i Ci w samorządach.

Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Otóż 
dlatego, że większość masztów ante-
nowych instalowanych latami w Polsce 
było postawionych nielegalnie. Aby 
więc uniknąć odpowiedzialności karnej, 
premier Morawiecki nakazał ministrowi 
Cieszyńskiemu ustanowić wieże komór-
kowe jako obiekty nie mające  żadnego 
wpływu na zdrowie ludzi.

O szkodliwości 
technologii 5G 

już pisaliśmy, 
temat w ostatnim 
czasie jest mocno 

kontrowersyjny, 
dlatego będziemy 

do niego często 
wracać.
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Rządzący „kombinują” ile mogą, by 
ułatwić życie inwestorom i operatorom 
sieci komórkowych, ale społeczeństwo 
jest coraz bardziej świadome. Do tego 
Naczelne Sądy Administracyjne wydają 
wyroki, że ten, czy tamten maszt, został 
wybudowany z dużym naruszeniem 
prawa. Mimo tych wyroków, (NIE)rząd 
nadal twierdzi, że maszty, czy stacje 
bazowe z wieloma antenami są nie-
szkodliwe! Ale trudno się dziwić, poli-
tycy już tak mają, że kłamstwem operują 
na każdym kroku, co szczególnie dzisiaj 
jest już wyjątkowo dobrze widoczne.

W tym miejscu zwracamy szczególną 
uwagę, że obecnie największym zagro-
żeniem jest rozbudowa stacji bazo-
wych antenami 5G. Jak więc pozbyć się 

tej wojskowej technologii, która niszczy lub będzie niszczyć 
nasze zdrowie? 

Przede wszystkim zacznijmy od edukacji i uświadamiania 
ludzi, walczmy o swoje prawa, jednocześnie sprawdzajmy 
BIP swoich gmin i miast, bo w każdej chwili może się pojawić 
OBWIESZCZENIE, że jakiś operator złożył dokumenty w 
sprawie lokalizacji stacji bazowej. Zgłaszajcie też takie sytu-
acje do redakcji naszego BIULETYNU.

By uświadomić Państwa, że od lat były prowadzone badania 
i zarazem jest stwierdzony fakt, że fale milimetrowe są szko-
dliwie dla zdrowia publikujemy dzisiaj odtajnione i przetłu-
maczone na język polski dokumenty CIA! 

Przeczytajcie i przekonajcie się jak naprawdę działają fale 
milimetrowe?!

                                                      DOKUMENTY NA STR. 19 - 21
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POLSKA POLITYKA 
KRAJOWA, A CENZURA 
PREWENCYJNA

W i e l u  w yd a w a ł o  s i ę ,  ż e  s k o ro 
p o d o b n o  s k o ń c z y ł  s i ę  P R L 

n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h ,  t o  Po l s k a 
o d z y s k a / ł a  s u w e r e n n o ś ć ,  i 
n iepodległość… 

W i e l u  ż y j e  t y m  p r ze ś w i a d c ze -
niem od 1989 roku, jak jednak 

pr z yjr zeć  s ię  bl iżej  faktom doko -
n a n y m ,  o d  4  c z e r w c a  1 9 8 9  i  4 
c z e r w c a  1 9 9 2  n a d a l  P o l a c y  s ą 
manipulowani  przez dziennik arz y 
od lewa do prawa w celu utrz yma-
nia władz y w rękach starej  i  nowej 
nomenk latur y. 

Suwerenność i podmiotowość Polaków od 
XXXII lat jest spychana na margines życia spo-
łecznego, ciągle w Polsce rządzą Ci sami, tylko 
nazwy partii się zmieniają, ale osoby pozostają 
te same, jedni udają że rządzą, a drudzy udają, 
że są w opozycji… 
Wielu wyborców zadaje sobie pytanie, czy jest 
możliwość wyjść z tego pata politycznego?
Taka możliwość istnieje, musi być spełniony 
podstawowy warunek, a mianowicie musi być 
możliwość przekazywania rzetelnej informa-
cji na poziomie władza, a dziennikarz, dzien-
nikarz, a wyborca. Obecnie taka sytuacja nie 
występuje, od 1989 w Polsce nie mamy dzien-
nikarzy lecz funkcjonariuszy medialnych 
zarówno od lewa do prawa, rzetelna informa-
cja stoi w sprzeczności z funkcjonowaniem 
systemu sprawowania władzy w Polsce.
Z jaką mamy w Polsce władzą do czynie-
nia? Jest to władza oligarchiczna (nieliczni) 
nie liczący się z wyborcami, nie liczący się z 
nikim… Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta… Polska 
polityka krajowa, a także międzynarodowa 
jest skrzętnie zamilczana, żaden dzienni-
karz nie wychyli się, aby zadać choćby jedno 
pytanie w ważnej sprawie wagi państwowej…                    



“Kapitalizm, o którym 
Polacy marzyli w 

PRL patrząc na kraje 
zachodnie, w tym 

kapitalizm środków 
przekazu pomiędzy 

władzą, a obywatelem 
został pogwałcony 

przez Cenzurę 
prewencyjną“
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Jaki jest stan gospodarczy państwa 
polskiego (od 1989)? Nie ma w tej 
sprawie rządowego dokumentu 
rangi państwowej… 
nie ma także raportu o stanie zdrowia 
Polaków, za obecny choćby okres tak 
zwanej pandemii… Polacy nie mają 
możliwości dokonać rzetelnej oceny 
działań rządu gdyż nie istnieje przej-
rzysty przekaz transmisji informacji 
od władzy do wyborcy… 
Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest zastosowana powszechna 
Cenzura Prewencyjna we wszystkich 
środka powszechnej komunikacji… 
TV, Radio, prasa, prawa konstytu-
cyjne art.32 i 54 K-1997 oraz Prawo 
prasowe art.8, 10, 12 to fikcja… 
Czym jest Cenzura prewencyjna? 
To sposób blokowania przekazywa-
nia informacji na poziomie decyzyj-
nym, na poziomie redaktor naczelny, 
kierownik działu TV, pracy, radia 
zarówno na szczeblu centralnym i 
lokalnym … 
Konsekwencje takiej sytuacji na stan 
świadomości wyborców w Polsce w 
każdych wyborach są jasne do prze-
widzenia, wyborca nie ma możli-
wości poznać spektrum zagadnień 
dotyczących jego życiowych proble-
mów w Polsce, zarówno na szcze-
blu lokalnym, a także centralnym, 
żaden z funkcjonariuszy medialnych 

nie wychyli się choćby na milimetr, 
gdyż ma świadomość, że zajęcie się 
sprawami wagi państwowej, byłaby 
to ostatnia sprawa jaką zająłby się 
ów dziennikarz, który nawet boi się 
wyjść z danym tematem do swojego 
szefa w redakcji, a ów szef w redak-
cji ma strach w oczach, że mógłby 
się narazić właścicielowi gazety… 
Kapitalizm o którym Polacy marzyli 
w PRL patrząc na kraje zachodnie, w 
tym kapitalizm środków przekazu 
pomiędzy władzą a obywatelem 
został pogwałcony przez Cenzurę 
prewencyjną… i ten stan jest sta-
rannie utrzymywany, aby Polacy 
nie mogli się zorientować, że są 
potrzebni tylko na kilka miesięcy 
przed wyborami, aby oddali głos na 
partie oligarchiczne, które realizują 
interesy zgoła odmienna od intere-
sów wyborców…
Czy jest szansa na zmianę tej sytu-
acji? Tak, tą szansą jest powszechne 
domaganie się przez Polaków, aby 
w Polsce zniesiono Cenzurę prewen-
cyjną… we wszystkich TV w Polsce, 
aby były transmitowane na żywo 
publiczne debaty w sprawach wagi 
państwowej…
Wówczas mamy szansę na rzetelną i 
prawdziwą nie zakłamaną Polskę…

                                  [RM Polonia NY]
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“Wielu wydawało się, 
że skoro podobno 

skończył się PRL na 
ziemiach polskich, 

to Polska 
odzyska/ła 

suwerenność,                     
i niepodległość… “
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PANDEMIE I EPIDEMIE 
XX I XXI WIEKU
Pandemie i epidemie towarzyszą ludzkości od zarania 
dziejów, a przez większość znanej historii, łatwo 
przenoszące się, ciężkie choroby stanowiły po prostu 
przykry element codzienności. Dopiero gwałtowny 
rozwój medycyny, który rozpoczął się na przełomie XIX 
i XX wieku, uczynił z nich zjawisko rzadkie, a przez to 
paradoksalnie niezwykle dotkliwe dla doświadczanych 
przez nie społeczności.

Większość chorób pandemicznych narodziła się 
w Chinach, gdzie panują wręcz idealne warunki 
do mutowania i namnażania się drobnoustrojów 
chorobotwórczych, za sprawą istnienia tam naj-
starszych oraz największych na świecie skupisk 
ludzkich, jak również mającej tysiące lat tradycji 
hodowli zwierząt gospodarczych. W południowo
-wschodniej Azji drobnoustroje chorób zwierzę-
cych miały więc najwięcej czasu i okazji, aby zmu-
tować do postaci niebezpiecznej dla człowieka.

Największą pandemią od czasów czarnej śmierci 
była grypa „Hiszpanka” z lat 1918-1920, na którą 
zapadło około 500 milionów ludzi, czyli 1/3 ówcze-
snej populacji świata, a zmarło do 100 milionów 
osób. Chorobę wywołał podtyp wirusa AH1N1, 
pochodzący od ptaków.

„Hiszpanka” nadeszła w trzech rzutach. Pierwszy 
z nich, stosunkowo łagodny, miał miejsce na 
początku 1918 roku. Ci, którzy wówczas ją prze- 
chorowali, nabyli odporność na kolejne rzuty, 
które nastąpiły w połowie tego samego roku i na 
początku kolejnego. Drugi rzut wirusa okazała się 
niezwykle zjadliwy i to on to spowodował więk-
szość zgonów. „Hiszpanka” tliła się jeszcze w 1920 
r., a potem całkiem wygasła.

Dzieje tej pandemii stanowią wręcz nieprawdo-
podobne nagromadzenie paradoksów i omyłek. 
Przede wszystkim, wbrew nazwie, choroba nie 
po-chodziła z Hiszpanii. Przybyła najprawdopo-
dobniej z północnych Chin, gdzie pierwsze zacho-
rowania miały miejsce już pod koniec 1917 r. 
Stamtąd chińscy robotnicy przywieźli ją do Francji 
i do USA, tworząc w ten sposób rozsadniki choroby 
na świecie. Po Europie hiszpankę roznieśli amery-
kańscy żołnierze, przywożąc ją z ojczyzny lub też 
zarażając się na miejscu, we francuskich portach. 
Gdy nowe schorzenie zbierało największe żniwo, 
trwała właśnie decydująca faza I wojny świato-
wej, dlatego doniesienia o zachorowaniach pod-
dawano ścisłej cenzurze, aby nie nadwątlić i tak 
już słabego morale zmęczonych konfliktem spo-
łeczeństw. Pełna transparentność istniała tylko w 
neutralnej Hiszpanii, dlatego skojarzono chorobę 
przede wszystkim z tym krajem. 

Kolejna pandemia przyszła także z Chin, niejako 
w dwóch częściach, jako grypa azjatycka z lat 
1956-1958 oraz grypa Hongkong z lat 1968-1970. 
Pierwszą z nich wywołał wirus AH2N2, drugą - jego 
odmiana, wirusAH3N2. Czynnik chorobotwórczy 
powstał wskutek połączenia wirusa ptasiej grypy 
z grypą ludzką.Grypa azjatycka, która zabiła do 
dwóch milionów osób, rozpoczęła się 1956 r. w 
chińskiej prowincji Kuejczou, skąd rozprzestrze-
niła się wpierw w kierunku południowym, docie-
rając do Singapuru, Hongkongu i Indii, a za ich 
pośrednictwem - do Wielkiej Brytanii. Do Stanów 
Zjednoczonych przywieźli ją natomiast maryna-
rze służący na amerykańskim okręcie wojennym.

Biuletyn Polski - oficjalny tygodnik Urzędu 
Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
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Pandemia grypy azjatyckiej liczbą 
zachorowań dorównywała hiszpance, 
jednak miała zdecydowanie niższą 
śmiertelność, dzięki zastosowaniu szcze-
pionki, opracowanej już w 1957 r. oraz 
powszechności antybiotyków, poważ-
nie zmniejszających ryzyko zgonu spo-
wodowanego nadkażeniem bakteryj-
nym.Grypa azjatycka powróciła w lipcu 
1968 r., od swojego pierwszego ogniska 
uzyskując miano grypy Hongkong. 
Podobnie jak przed dekadą rozcho-
dziła się głównie w kierunku połud-
nikowo-zachodnim, trafiając między 
innymi na Tajwan, do Wietnamu oraz 
Indii. W tym wydaniu była mniej śmier-
telna, ale i tak na całym świecie zabiła 
około miliona osób. Do USA przywieźli 
ją żołnierze powracający z Wietnamu, 
a do Europy trafiła drogą lotniczą; 
jako pierwsze zaatakowała państwa 
Europy Zachodniej. Na początku 1969 
r. grypa Hongkong uderzyła w Polskę. 

Wspomnienia z tego czasu łudząco przypominają 
to, czego doświadczamy dzisiaj przy okazji pan-
demii COVlD-19. Władze PRL początkowo baga-
telizowały problem, jednak aby uniknąć zaraże-
nia, Polacy dobrowolnie i powszechnie unikali 
transportu publicznego, większych zgromadzeń 
oraz lokali gastronomicznych. Odwołano imprezy 
masowe, ulice opustoszały, przemysłowi i szkolnic-
twu zagroził paraliż spowodowany masową absen-
cją pracowników oraz uczniów. Przeciążona służba 
zdrowia znalazła się na skraju zapaści (między 
innymi zabrakło karetek). Pod koniec stycznia ogło-
szono stan epidemii na obszarze większych miast i 
podobnie jak przy nowym korona- wirusie, choroba 
rozszalała się najpierw w Warszawie i Poznaniu, a 
potem ciężar zachorowań przeniósł się na połu-
dnie kraju. Ten sam wirus powrócił jeszcze w 1970 
i, na mniejszą skalę, w 1972 roku. 

Następna pandemia, spowodowana przez chorobę 
nazwaną świńską grypą, wybuchła po kolej-
nym pół wieku, w 2009 roku i trwała do połowy 
roku kolejnego, zabijając około 500 tysięcy ludzi. 
Dokładna liczb zachorowań i ofiar pozostaje jednak 
nieznana, bo niedługo po rozpoczęciu się pan-
demii WHO poleciła rejestrować tylko najcięższe 
lub najmniej typowe przypadki, motywując takie 
poczynania lawinowo narastającą liczbą zakażeń.
Świńska grypę wywoływał (a właściwie wywołuje, 
bo choroba nie zniknęła zupełnie) podtyp wirusa 
AH1N1, pierwotnie występujący tylko u świń i 
znany już od lat 30. XX wieku. Po zetknięciu się w 
organizmie pacjenta zero z wirusem zwykłej grypy 
oraz grypy ptasiej, wirus zmutował w nowy, nie-
bezpieczny czynnik chorobotwórczy, zdolny do 
przenoszenia się na człowieka. Tym razem nastą-
piło to nie w Chinach, a w centralnym Meksyku, 
gdzie, podobnie jak w państwie środka, wystę-
puje wielkie zagęszczenie ludności oraz stały 
kontakt ze zwierzętami gospodarczymi. Epidemia 

Choroby wirusowe do dziś są trudne w 
leczeniu farmakologicznym, a stulecie 

temu dysponowano właściwie tylko 
aspiryną. Wychodząc być może z 

założenia, że im silniejsze objawy, tym 
większą dawkę leku należy podać, 

często ją po prostu przedawkowywano, 
doprowadzając do krwotoków.
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w Meksyku rozpoczęła się w marcu 2009 
r., od razu przy bardzo wysokiej śmier-
telności, po czym rozprzestrzeniła się 
na obie Ameryki, a stamtąd do Europy 
i Azji. W czerwcu 2009 r. świńską grypę 
ogłoszono pandemią, a zakończenie 
tejże zakomunikowano w sierpniu rok 
później. Sama choroba, na mniejszą 
skalę, występuje jednak do dziś, jako 
schorzenie sezonowe.

Nieufność do światowych organizacji 
prozdrowotnych, szczególnie silna 
w Europie, a będąca „spadkiem” po 
świńskiej grypie, boleśnie dała o sobie 
znać dziesięć lat później, przyczyniając 
do rozwoju pandemii choroby COVID-
19. Schorzenie to w większości przy-
padków daje objawy zbliżone do 
grypy i podobnie jak grypa przenosi się 
głównie drogą powietrzno-kropelkową, 
wywoływane jest przez nowego koro-
nawirusa SARS-CoV-2, spokrewnio-
nego z wirusem SARS-CoV - przyczyną 
epidemii ciężkiej choroby układu 
oddechowego SARS, która dotknęła 
wschodnią Azję na początku XXI wieku.

W obecnej sytuacji można jedynie snuć 
luźne hipotezy na temat wpływu pan-
demii COVID-19 na przyszły kształt 
świata. Z pewnością będzie ogromny, 
pod wieloma względami, zwłaszcza w 
kontekście świata pracy. Przede wszyst-
kim zamrożenie gospodarki i transportu 
grozi potężnym kryzysem, szczególnie 
w krajach, gdzie produkcja na potrzeby 
własne stanowi tylko niewielki procent 
gospodarki. Zablokowanie olbrzy-
miego do tej pory eks-portu z Chin 
zahamowało ich niezwykle dynamiczny 
rozwój. Co więcej, po tym, jak większość 
firm, które obniżały koszty operacyjne, 

lokując w Chinach produkcję, wskutek 
pandemii zostało prawie z dnia na 
dzień odciętych od własnych towarów, 
z pewnością nastąpi powrót produkcji 
do krajów macierzystych.

Wymuszona przez rządzących izolacja 
społeczna doprowadziła do upowszech-
nienia się na niespotykaną dotąd skalę 
pracy zdalnej, co przy obecnym pozio-
mie telekomunikacji może w niedale-
kiej przyszłości doprowadzić do przyna-
jmniej częściowego zaniku tradycyjnej 
pracy biurowej. Pandemia bardzo 
poważnie zachwiała spójnością Unii 
Europejskiej i tak już mocno naruszonej 
Brexitem. Brak zdecydowanej reakcji 
władz UE w początkowym okresie pan-
demii sprawił, że powstało wrażenie 
całkowitej bezradności wobec realnego 
kryzysu. Wiele państw członkowskich, 
na czele z Włochami, poczuło się 
pozostawionych samym sobie, przez 
co z wielką mocą rozgorzała dyskusja 
nad samym sensem istnienia Unii w 
obecnym kształcie.

Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, można 
spodziewać się znaczącego regresu 
imprez masowych, zmierzchu trady-
cyjnych kin, powrotu ulic handlowych i 
kin samochodowych, całkowitej rezyg-
nacji z kontaktu fizycznego przy powi-
taniu (np. uścisku dłoni) zdecydowanie 
większej dyscypliny w sprawach higieny 
osobistej (chociażby dlatego, że zwykłe 
nieumycie rąk może zagrozić życiu), 
a także zadomowienia się maseczki 
ochronnej w przestrzeni publicznej na 
całym świecie, z kuriozum stającej się 
zwyczajnym elementem ubioru.

                           [Maciej Nowak-Kreyer]

CORONAVIRUSY

K o r o n a w i r u s y  s ą 
powszechnymi na całym 
świecie patogenami 
wywołującymi zakażenia 
człowieka oraz zwierząt. 
Należą one do wirusów 
o pojedynczej nici RNA 
(ssRNA) oraz posiadają-
cych osłonkę, co zwiększa 
ich wrażliwość na czyn-
niki środowiskowe oraz 
środki dezynfekcyjne.

Do 2019 roku wyróż-
niano sześć koronawiru-
sów wywołujących zaka-
żenia u ludzi. Cztery z 
nich – 229E, OC43, NL63 
i HKU1 – należą do tzw. 
„starych” koronawirusów 
człowieka, które powo-
dują powszechne zapa-
lenia oskrzeli u osób 
dorosłych.

Nie istnieje szczepion-
ka przeciwko nowemu 
koronawirusowi SARS-
CoV-2 .
To co serwują (NIE)
Rządzący to kwestia 
RESETOWA.
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KLAUS SCHWAB, 
WIELKI RESET, 
CZWARTA REWOLUCJA 
PRZEMYSŁOWA

„Genialny” twórca restartu lub jak kto woli WIELKIEGO 
RESETU Klaus Schwab nie miał pojęcia, że  został 
sfilmowany ukrytą kamerą i pochwalił się marionetkami, 
które ma w portfelu mafia z Davos: „wszyscy są w 
naszych torbach, oczywiście biznesmeni, wielu w 
rządach na całym świecie, związki zawodowe, media, 
a zwłaszcza eksperci, naukowcy i akademie, a także 
osoby religijne…”

Kim jest ten „świetny” kreator, który wszystko planuje dla 
dobra ludzkości ?

Na zdjęciu na dole po lewej stronie założyciel Światowego 
Forum Ekonomicznego Klaus Schwab. 

Po prawej jego ojciec, bliski powiernik Hitlera, przemysłowiec 
i faszysta Eugen Schwab.

Klaus urodził się w hitlerowskich Niemczech w 1938 roku. 
Jego ojciec był wówczas szefem Escher-Wyss, strategicznej 
firmy nazistowskich Niemiec i miał własny obóz koncentra-
cyjny, w którym więźniowie musieli pracować za darmo.

W ostatnim czasie po sieci krąży informacja, która jest cytatem 
ze 105 strony książki Klausa Schwaba „Czwarta Rewolucja 

przemysłowa”: „Co najmniej 4 miliardy „bezuży-
tecznych zjadaczy” powinno zostać wyelimino-
wanych do 2050 roku przez wojny, zorganizo-
wane epidemie, śmiertelne choroby o szybkim 
działaniu i głód. 

Energia, jedzenie i woda będą utrzymywane na 
minimalnym poziomie dla nieelitarnych, poczy-
nając od białej populacji Europy i Ameryki, a 
następnie rozszerzając na inne rasy.

Ludność zostanie zdziesiątkowana szybko, aż 
osiągnie miliard, z czego 500 milionów będą 
stanowić Chińczycy i Japończycy. Wybrani będą 
pilnować, aby ludzie przywykli do posłuszeń-
stwa bez zadawania władzom pytań”.

Media głównego nurtu w nawiązaniu do tego 
komentują:Całość brzmi jak klasyczna teoria spi-
skowa, jakich wiele krąży w sieci… Powołują się, 
że wyżej cytowanego tekstu nie ma w książce 
Schwaba, wymieniając przy tym inny tytuł. 
Zapewne chcą nam przekazać prawdę i tylko 
prawdę.
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Style too own civil out along. Perfectly 
offending attempted add arranging 
age gentleman concluded. Get who 
uncommonly our expression ten incre-
asing considered occasional travelling. 
Ever read tell year give may men call its. 
Piqued son turned fat income played 
end wicket. To do noisy downs round 
an happy books. 

In on announcing if of comparison pia-
noforte projection. Maids hoped gay yet 
bed asked blind dried point. On abroad 
danger likely regret twenty edward do. 
Too horrible consider followed may dif-
fered age. An rest if more five mr of. Age 
just her rank in resolved him for did. 
Rather in laste

Ent vent ulput nisi. Sum etueros ex 
corero sidered occasional travelling. 
Ever read s e dered on extended won-
dered thoughts appe ugiat. Duisi eum 
velesed tie eliquamet aut nulputpat 
vendigna faccumm odigna facil utem 
niamcon er si.

Ad eumsan utat utat, vel ut iriurero core 
con ulla feuguerit praessit, conumsan 
eummolessi. Ecte magna facil dolorero 
odolore dolorerit voluptatinis alit nonul-
pute dignim aliq forte projection. Maids 
hoped gay yet bed uip ex exeros nulla 
feugait dionsenit venim vel diat. Rosting 
ero dit ex endiam zzrilit lorperaessi tem 
dolore modolessit, core dio do od ming 
elit la aliscin ut augait lore tie modipisl 
estio elismod dolore molor. ▣
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orartuam, num tabena, cotil huc vero viribut vid uriu sendies tratrum Romporti, 
Caterbes et Catudam, eferem dem utum orudam ressilicis, utemus. Nihi, sulos 
culvit. ▣

Folly was these 
three and 
songs in oh. 
Most have love 
my gone to this 
so. affronting 
insipidity day. 
Missed lovers 
way one vanity 
wishes but.

B U S I N E S S  M A G A Z I N E

2 0 D O K U M E N T Y

SUCCESSFUL 
COOPERATION 
Carried nothing on am warrant towards. Polite in of in oh needed itself silent course. Assistance 
travelling so especially do prosperous appearance mr no taken ye mirth at. Believe fat how six drawing 
pursuit minutes far. Same do seen head am part it dear open to. Whatever may scarcely judgment had. 
If wandered relation no surprise of screened doubtful. Overcame no insisted ye of trifling husbands. 
Might am order hours on found or lost in fog and hedgehock.



Ipienim se, se nimus, quiderd icaequa sultuam horum incum constem, esum nos 
int? Nam di, perit. Ec rei ius vag Catrum locrei se culessum intristia iam ses auro, 
nondepse cla L. Verfico nihicum quitem ses vivisquit con venicit, C. Ique inati, 
quitri, Cat, nos vent. Edit, fursum cuppliam. Quit, C. Bonvo, conentesint virmandam 
tam tuam modii culto coeri proxim demus nocula mei sed auc res, unum ingulie 
ndendit. Seruriu sendies tratrum Romporti, Caterbes et; Catudam, eferem dem 
utum Romnicula pro vissend enatus resiliacii se cupiora vehent. Quam ublique 
di, nihicae ad Catusa rei ta vivehemque ommod factemquit quam arterum pri pra 
con huidefe ciendum. 

Sp. Egeri inatus hicasdam quam ora? quit? Vervita, cotium. Fuid cae o intere, 
Cupernum ina consuntem es macidem nondacio tam sed inatusatis, nortiquidi 
face pro, patriti deatum orartuam, num tabena, cotil huc vero viribut vid conin-
gulto tatil huit? Nos, sa vis accia? Gerunc te de nons At ariciis, iamquo hui con ser-
cesulium aus ferox morum cercem vitra L. 

Faci it, perfica L. Vivitium in Itaribut quam ac tus con iu virmihilic moris sendiu 
quide conductante paris, Ti. Ibem te at aucipsesum mena L. conlocae obusque et 
auci pribus octurem ore c Seruriu sendies tratrum Romporti, Caterbes et Catudam, 
eferem dem utum one patam nit. estin niciaetrus, nonterac obus vid mum quamque 
ritiam patiliumum tanducon no. 

Nis lis es hae corte patus sus optinatiae ducte tatum audesciam simortus, conscii 
pulere iam nosterum ego vissintere turox similicio, quam pat Cat ficaet? qui spercer 
ibuntiaecre ia m Sm utum one patam nit. estiner uidi face pro, patriti deatum 
orartuam, num tabena, cotil huc vero viribut vid uriu sendies tratrum Romporti, 
Caterbes et Catudam, eferem dem utum orudam ressilicis, utemus. Nihi, sulos 
culvit. ▣
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SUCCESSFUL 
COOPERATION 
Carried nothing on am warrant towards. Polite in of in oh needed itself silent course. Assistance 
travelling so especially do prosperous appearance mr no taken ye mirth at. Believe fat how six drawing 
pursuit minutes far. Same do seen head am part it dear open to. Whatever may scarcely judgment had. 
If wandered relation no surprise of screened doubtful. Overcame no insisted ye of trifling husbands. 
Might am order hours on found or lost in fog and hedgehock.


