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Uwaga: W celu szybkiego przyswojenia treści z dokumentu w pierwszej kolejności przeczytaj wszystkie 

komentarze i zdjęcia. Następnie przeczytaj załączony artykuł z tygodnika „Do rzeczy” na temat 

pandemii, w trzeciej kolejności obejrzyj, film „Koniec wirusa koniec wolności- Oszustwo dziejów” do 

którego link jest załączony do tego dokumentu.  W dalszej kolejności, gdy będą pojawią się jeszcze 

jakieś wątpliwości przeczytaj treść dokumentów które kryje się pod udostępnionymi linkami. 

Pamiętaj, aby podzielić się wnioskami na koniec które wynikają z przedstawionych faktów.  

 

COVID-19 – ŚMIERTELNOŚĆ: 

1. Najnowsze dane na temat śmiertelności na COVID-19 ze strony CDC - rządowego instytutu chorób 

zakaźnych z USA – opublikowana 2020-05-20 śmiertelność na COVID-19 szacowana jest na poziome 

0.004 %  według poniższego źródła:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html 

 

 

2. Zbliżone liczby wiadome już były na początku marca w oparciu o dane z obserwacji ze statku 

"Diamond Princess" gdzie było 3711 pasażerów a na COVID-19 umarło 7 osób co stanowi 0,19% z 

wszystkich pasażerów. W przeliczeniu daje to śmiertelność 1,9 / 1000 osób, gdzie 

prawdopodobieństwo zarażenia się od osoby zakażonej jest wynosiło 19,19%. Według opinii prezesa 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html


Polskiego Związku Epidemiologicznego "Diamond Princess" można traktować w charakterze 

„eksperymentu” badawczego, który odbył się w odizolowanym środowisku , każdy z pasażerów był 

narażony na wirusa. W większości byli w wieku emerytalnym: 

https://www.kontrowersje.net/diamond_princess_z_kalkulatorem_w_r_ku?fbclid=IwAR3sMpg69yjq

bZp7gSQvjJHSNJRg1K3kHvtltQDgWeovv-LnZvHWWJz8kZA 

dla porównania można zobaczyć jak wyglądają prawdopodobieństwo śmierci z innych źródeł 

 

Źródło: 

https://rankomat.pl/turystyka/prawdopodobienstwo-smierci-ranking-wg-sportow-i-aktywnosci 

3.  Zestawienie śmiertelności na świecie stan na 2020-06-01. Mamy wzrost o 257% (1 milion) osób, 

które umarły z powodu samobójstw i alkoholu w porównaniu z dostępnymi danymi za rok 2017). 

Natomiast na sam COVID-19 w 2020 wg. oficjalnych stanowisk umiera 376 tys., gdzie na grypę 204 

tys. za okres 5 miesięcy w tym samym okresie 

https://www.kontrowersje.net/diamond_princess_z_kalkulatorem_w_r_ku?fbclid=IwAR3sMpg69yjqbZp7gSQvjJHSNJRg1K3kHvtltQDgWeovv-LnZvHWWJz8kZA
https://www.kontrowersje.net/diamond_princess_z_kalkulatorem_w_r_ku?fbclid=IwAR3sMpg69yjqbZp7gSQvjJHSNJRg1K3kHvtltQDgWeovv-LnZvHWWJz8kZA
https://rankomat.pl/turystyka/prawdopodobienstwo-smierci-ranking-wg-sportow-i-aktywnosci


 

 

 

 



4. Według doniesień z ONZ w okresie trzech miesięcy umrzeć z głodu może nawet 300 tysięcy ludzi 

dziennie: 

https://tvn24.pl/swiat/onz-ostrzega-przed-pandemia-glodu-z-powodu-koronawirusa-

4563127?fbclid=IwAR2p3JqcpNM7B1j5rTKCWzp_ftMmIg74uj6HdmQT8aX84F3JRdeSJEcCD8s 

5.  Media głównego nurtu donoszą, że w Szwecji umarło kilka razy osób więcej na COVID-19 niż w 

Polsce. Analizując dane historyczne można jednak zauważyć, że bazując na szwedzkiej agencji 

Statistics Sweden, w Szwecji w kraju bez wprowadzonego lockdownu mamy wzrost śmiertelności o 

132 osób na 10 milionów (13,2 osób na 1 milion) mieszkańców w porównując lata 2015-2019 z 

rokiem 2019 za okres tygodnie 1-19.  Dla porównania dziennie w Polsce umiera około 1000 osób na 

wszystkie inne choroby. Źródło do strony gdzie można to sprawdzić (Excel u dołu strony zakładka 5) 

https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/ingen-synlig-okning-av-antalet-

doda/?fbclid=IwAR1DYdqGLmLR27Nk1q69V6L7g6wZZpNWxaKpB6KyeffvWjAdB3bWn3SNv2Q 

 

6. Dodatkowo okazuje się, że w Szwecji zamiast leczyć osoby dopuszczano się eutanazji co być może 

zwiększało śmiertelność całkowitą. Połowa osób co umarła w domach starości a pacjentów zamiast 

leczyć podawano morfinę co przyśpieszało zgon, tutaj źródło: 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1478004,koronawirus-w-szwecji-leczenie-covid-19-morfina-

hamuje-

oddychanie.html?fbclid=IwAR2OcDM0RIO9zVYj9vWzq1iGaWyxcYwzb0JxB4CmHa7VijGLvb3Mjn5GeS

o 

7. Śmiertelność z Polski za 1 kwartał 2020 porównaniu z poprzednimi latami - umiera nas mniej niż 

dotychczas: 

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Polsce-umiera-mniej-osob-niz-rok-dwa-trzy-i-cztery-lata-

temu-

n145114.html?fbclid=IwAR2NladNzyy1QirWJjRNnFC145j7xMVdG61SXubZv_hkdpGzLNYN5you8D0 

 

8. Odpowiedz sanepidu na temat śmiertelności w Polsce 

https://tvn24.pl/swiat/onz-ostrzega-przed-pandemia-glodu-z-powodu-koronawirusa-4563127?fbclid=IwAR2p3JqcpNM7B1j5rTKCWzp_ftMmIg74uj6HdmQT8aX84F3JRdeSJEcCD8s
https://tvn24.pl/swiat/onz-ostrzega-przed-pandemia-glodu-z-powodu-koronawirusa-4563127?fbclid=IwAR2p3JqcpNM7B1j5rTKCWzp_ftMmIg74uj6HdmQT8aX84F3JRdeSJEcCD8s
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/ingen-synlig-okning-av-antalet-doda/?fbclid=IwAR1DYdqGLmLR27Nk1q69V6L7g6wZZpNWxaKpB6KyeffvWjAdB3bWn3SNv2Q
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/ingen-synlig-okning-av-antalet-doda/?fbclid=IwAR1DYdqGLmLR27Nk1q69V6L7g6wZZpNWxaKpB6KyeffvWjAdB3bWn3SNv2Q
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1478004,koronawirus-w-szwecji-leczenie-covid-19-morfina-hamuje-oddychanie.html?fbclid=IwAR2OcDM0RIO9zVYj9vWzq1iGaWyxcYwzb0JxB4CmHa7VijGLvb3Mjn5GeSo
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1478004,koronawirus-w-szwecji-leczenie-covid-19-morfina-hamuje-oddychanie.html?fbclid=IwAR2OcDM0RIO9zVYj9vWzq1iGaWyxcYwzb0JxB4CmHa7VijGLvb3Mjn5GeSo
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1478004,koronawirus-w-szwecji-leczenie-covid-19-morfina-hamuje-oddychanie.html?fbclid=IwAR2OcDM0RIO9zVYj9vWzq1iGaWyxcYwzb0JxB4CmHa7VijGLvb3Mjn5GeSo
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1478004,koronawirus-w-szwecji-leczenie-covid-19-morfina-hamuje-oddychanie.html?fbclid=IwAR2OcDM0RIO9zVYj9vWzq1iGaWyxcYwzb0JxB4CmHa7VijGLvb3Mjn5GeSo
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Polsce-umiera-mniej-osob-niz-rok-dwa-trzy-i-cztery-lata-temu-n145114.html?fbclid=IwAR2NladNzyy1QirWJjRNnFC145j7xMVdG61SXubZv_hkdpGzLNYN5you8D0
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Polsce-umiera-mniej-osob-niz-rok-dwa-trzy-i-cztery-lata-temu-n145114.html?fbclid=IwAR2NladNzyy1QirWJjRNnFC145j7xMVdG61SXubZv_hkdpGzLNYN5you8D0
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Polsce-umiera-mniej-osob-niz-rok-dwa-trzy-i-cztery-lata-temu-n145114.html?fbclid=IwAR2NladNzyy1QirWJjRNnFC145j7xMVdG61SXubZv_hkdpGzLNYN5you8D0


 

9. Liczba zakażeń i śmiertelności w Polsce stan na 6 czerwca 2020 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Całkowita liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce 25 tyś/ 37,8 miliona = 0,0661 %, 

śmiertelność 1153 / 37,8 miliona = 0,003 %.  

Gdzie statystycznie w Polsce umiera 1000 dziennie z różnych przyczyn 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


 

 

10. Śmiertelność w USA wg. Washington Times też dużo niższa niż od oczekiwań 

https://www.pch24.pl/washington-times-o-covid-19--to-nie-pandemia-a-wielkie-oszustwo-

medialne,75799,i.html?fbclid=IwAR3VaUd302PU_YHaLpZJ7DEe_2QBtsD64aDOvQQq5L_c28z-

NDW9fSbxOqs 

 

11. Zagrożenie śmiercią na korono wirusa a wiek chorego 

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-

demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI 

 

 

12.  Choroby współtowarzyszące a śmierć pacjenta – 0,9% osób bez chorób współtowarzyszących 

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-

demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI 

https://www.pch24.pl/washington-times-o-covid-19--to-nie-pandemia-a-wielkie-oszustwo-medialne,75799,i.html?fbclid=IwAR3VaUd302PU_YHaLpZJ7DEe_2QBtsD64aDOvQQq5L_c28z-NDW9fSbxOqs
https://www.pch24.pl/washington-times-o-covid-19--to-nie-pandemia-a-wielkie-oszustwo-medialne,75799,i.html?fbclid=IwAR3VaUd302PU_YHaLpZJ7DEe_2QBtsD64aDOvQQq5L_c28z-NDW9fSbxOqs
https://www.pch24.pl/washington-times-o-covid-19--to-nie-pandemia-a-wielkie-oszustwo-medialne,75799,i.html?fbclid=IwAR3VaUd302PU_YHaLpZJ7DEe_2QBtsD64aDOvQQq5L_c28z-NDW9fSbxOqs
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/?fbclid=IwAR3mzVMJcVLoW4kCdQ-HA4Sq_rj-jQ5Nmwrp4NwiB-6koiMFaNyqxEEYOuI


 

13.  Według Włoskiego ministerstwa zdrowia ponad 96% osób umarło mijając w sobie koronawirusa, 

ale przyczyną były inne patologie. Tutaj wystąpienie w sejmie Włoskim mówi o tym polityk 

https://www.youtube.com/watch?v=JP2U9J07YoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jLbsJfpsP0l7d_O

vLIYtXknhkjxN3M5OrVDe0Lfmwm4S-m-m84QogDoo 

 

14.  Wypowiedz która padała na konferencji prasowej w Włoszech , którą pominęły media głównego 

nurtu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JP2U9J07YoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jLbsJfpsP0l7d_OvLIYtXknhkjxN3M5OrVDe0Lfmwm4S-m-m84QogDoo
https://www.youtube.com/watch?v=JP2U9J07YoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jLbsJfpsP0l7d_OvLIYtXknhkjxN3M5OrVDe0Lfmwm4S-m-m84QogDoo


 

 

15. WHO stawia Szwecki model waliki z pandemią jako model do naśladowania 

http://pressmania.pl/who-szwedzka-strategia-to-model-przyszlosci-i-wzor-dla-

swiata/?fbclid=IwAR0emYZYBpd7V4XgnO69kwM2degTcAnHaQwlM_nWN5bt19FMe0l81pvUDso 

 

TESTY NA KORONOWIRUSA: 

1. Fałszywie dodatnimi testami na koronawirusa zajmuje się FDA – amerykańska agencja leków 

https://www.pbs.org/newshour/health/fda-investigates-covid-19-test-with-false-negatives 

2. Według amerykańskiej agencji FDA ( Amerykańska Agencji Leków), testy na koronowirusa nie 

nadają się do diagnozowania COVID-19 , dają wynik dodatni w przypadku innych koronowirusów oraz 

grypy. Według twórcy tych testów dodają w 80% wyniki fałszywie dodatnie. Tutaj jest wykład na ten 

temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=xLkf82ttqDI&feature=share&fbclid=IwAR1sjUV0WnuHDovBPiRp

-bGwxOosq1-aPdNHijT7c9OoidGZU8VMD_aOoOc 

A tutaj do pobrania dokument ze strony FDA który o tym mówi.  

http://pressmania.pl/who-szwedzka-strategia-to-model-przyszlosci-i-wzor-dla-swiata/?fbclid=IwAR0emYZYBpd7V4XgnO69kwM2degTcAnHaQwlM_nWN5bt19FMe0l81pvUDso
http://pressmania.pl/who-szwedzka-strategia-to-model-przyszlosci-i-wzor-dla-swiata/?fbclid=IwAR0emYZYBpd7V4XgnO69kwM2degTcAnHaQwlM_nWN5bt19FMe0l81pvUDso
https://www.pbs.org/newshour/health/fda-investigates-covid-19-test-with-false-negatives
https://www.youtube.com/watch?v=xLkf82ttqDI&feature=share&fbclid=IwAR1sjUV0WnuHDovBPiRp-bGwxOosq1-aPdNHijT7c9OoidGZU8VMD_aOoOc
https://www.youtube.com/watch?v=xLkf82ttqDI&feature=share&fbclid=IwAR1sjUV0WnuHDovBPiRp-bGwxOosq1-aPdNHijT7c9OoidGZU8VMD_aOoOc


https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR1-

AV_UUFZRSwHOqD8g1a3OZBwGC3JY2Ac0LlyKDjjYoJSp7V8ALivTLp0 

3. Czy testy na COVID-19 są wiarygodne export Dr. Grzesiowski alarmuje – mogą dawać fałszywie 

dodanie wyniki (przykład zamknięcie szpitala), im więcej testów tym więcej błędnych wyników w 

ogólnej puli testów, tak wypowiadał się też minister Szumowski 

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ekspert-immunologi-dr-pawel-grzesiowski-na-podstawie-

falszywych-danych-podawanych-do-informacji-publicznej-mamy-paraliz-calego-kraju-2020-

04?fbclid=IwAR2fEIUF4e5CQA7p9AUyu1sQVgYPEbdmAzZTysFSlSQSxaIlsh4s4c0f3G4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=unqc-kdt6S4&feature=emb_title  

4. Wywiad z DAVIDA ICKE twórcą testów na koronawirusa, mówi w nim że testu tego nie powinno się 

stosować w celach diagnostycznych.  

https://www.odkrywamyzakryte.com/zakazany-wywiad-davida-icke-

2020/?fbclid=IwAR2NtaX7WeITbXxmiar7pL1ItmedzhiV3G90Jq2D83kzNN55F9fNkPnyQoI 

5. WHO wycofuje się z twierdzenia, że można się zarazić od osób chorych na COVID-19 bezobjawowo: 

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-who-wycofuje-sie-z-

twierdzenia-o-

koronawirusie,nId,4545042?fbclid=IwAR2kzd6V99uwnovSeRQHOI7p6E__fagIJSrWGFcZurMvOSZDek8

ty1hl_Bs 

6. Liczba zakażeń w Europie: 

https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR1-AV_UUFZRSwHOqD8g1a3OZBwGC3JY2Ac0LlyKDjjYoJSp7V8ALivTLp0
https://www.fda.gov/media/134922/download?fbclid=IwAR1-AV_UUFZRSwHOqD8g1a3OZBwGC3JY2Ac0LlyKDjjYoJSp7V8ALivTLp0
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ekspert-immunologi-dr-pawel-grzesiowski-na-podstawie-falszywych-danych-podawanych-do-informacji-publicznej-mamy-paraliz-calego-kraju-2020-04?fbclid=IwAR2fEIUF4e5CQA7p9AUyu1sQVgYPEbdmAzZTysFSlSQSxaIlsh4s4c0f3G4
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ekspert-immunologi-dr-pawel-grzesiowski-na-podstawie-falszywych-danych-podawanych-do-informacji-publicznej-mamy-paraliz-calego-kraju-2020-04?fbclid=IwAR2fEIUF4e5CQA7p9AUyu1sQVgYPEbdmAzZTysFSlSQSxaIlsh4s4c0f3G4
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ekspert-immunologi-dr-pawel-grzesiowski-na-podstawie-falszywych-danych-podawanych-do-informacji-publicznej-mamy-paraliz-calego-kraju-2020-04?fbclid=IwAR2fEIUF4e5CQA7p9AUyu1sQVgYPEbdmAzZTysFSlSQSxaIlsh4s4c0f3G4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=unqc-kdt6S4&feature=emb_title
https://www.odkrywamyzakryte.com/zakazany-wywiad-davida-icke-2020/?fbclid=IwAR2NtaX7WeITbXxmiar7pL1ItmedzhiV3G90Jq2D83kzNN55F9fNkPnyQoI
https://www.odkrywamyzakryte.com/zakazany-wywiad-davida-icke-2020/?fbclid=IwAR2NtaX7WeITbXxmiar7pL1ItmedzhiV3G90Jq2D83kzNN55F9fNkPnyQoI
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-who-wycofuje-sie-z-twierdzenia-o-koronawirusie,nId,4545042?fbclid=IwAR2kzd6V99uwnovSeRQHOI7p6E__fagIJSrWGFcZurMvOSZDek8ty1hl_Bs
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-who-wycofuje-sie-z-twierdzenia-o-koronawirusie,nId,4545042?fbclid=IwAR2kzd6V99uwnovSeRQHOI7p6E__fagIJSrWGFcZurMvOSZDek8ty1hl_Bs
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-who-wycofuje-sie-z-twierdzenia-o-koronawirusie,nId,4545042?fbclid=IwAR2kzd6V99uwnovSeRQHOI7p6E__fagIJSrWGFcZurMvOSZDek8ty1hl_Bs
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-who-wycofuje-sie-z-twierdzenia-o-koronawirusie,nId,4545042?fbclid=IwAR2kzd6V99uwnovSeRQHOI7p6E__fagIJSrWGFcZurMvOSZDek8ty1hl_Bs


 

 

 

 

 

 

 

WOLNE MEDIA DONOSZĄ:  

 



1. W artykule „Jak daliśmy się przestraszyć”, autor w oparciu o badaniami, dowody, statystyki, 

doniesienia medialne , opisuje manipulacje , przekłamania i absurdy na temat pandemii:  

 

tygodnik_do_Rzeczy_2020-06_01.pdf
 

 

 

 

2. W poniższym wideo "Koniec wirusa koniec wolności- Oszustwo dziejów" (1h) autor bardzo 

kompleksowo i dogłębnie podsumował i przenalizował zamieszanie na temat pandemii, popierając 

wszystko źródłami, badaniami, doniesieniami medialnymi, statystykami, własną analizą danych.  

Wskazuje też potencjalną osobę zamieszane w akcja pandemia oraz na temat kulisów pandemii. 

Większości tych rzeczy była przemilczana przez rząd i media lub informacje były podane w nierzetelny 

sposób. Film obejrzało już 750 tysięcy osób na youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=viIMEVLxt5c 

 

3.  Wywiady z dwoma niemieckimi lekarzami na temat pandemii  

https://www.youtube.com/watch?v=-9yP8sqckxA&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=viIMEVLxt5c
https://www.youtube.com/watch?v=-9yP8sqckxA&t=14s


https://www.youtube.com/watch?v=TdfGieu-N44&t=2s 

 

NIECO NA TEMAT SKUTKÓW DZIAŁAŃ RZĄDÓW: 

 

1. Polską rządzi GIS poprzez niekonstytucyjne "zalecenie i wytyczne" za których złamanie grożą 

wielotysięczne kary 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476265,sanepid-wydaje-zalecenia-i-wytyczne-z-moca-

prawa-kuriozum-eksperci.html?fbclid=IwAR0hHKH5f2VD0Z-

ZxOiPDX0gio0ETbo4AHQ7hix_q1dYQKq8iPsfjRdUIqc 

2. Rzecznik praw obywatelskich na temat koronawirusa 

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/koronawirus-i-epidemia-w-polsce 

3. Rekordowy dług polski  

https://www.odkrywamyzakryte.com/rekordowy-dlug-polskojezycznego-

rzadu/?fbclid=IwAR3j2Vy15KnVdxS9sXENgj0lzUniICwhEnDOMEBTdYxayRzWhPTfXmRGazo 

4. Największe bezrobocie w USA od 100 lat 

https://portfelpolaka.pl/kryzys-uderza-w-nasze-portfele-wskaznik-dobrobytu-spadl-do-najnizszego-

poziomu-od-12-lat/ 

5. Zapaść polskiego handlu: 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/sprzedaz-detaliczna-w-polsce-spadla-ale-w-

europie-spadala-szybciej-eurostat/yr263w9 

6. Zmieszczenia w przemyśle: 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-w-

pandemii-najwieksza-katastrofa-w-historii-badan/8ys07rn 

7. Ponad połowa obywateli UE ma kłopoty finansowe po pandemii 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/klopoty-finansowe-obywateli-ue-

po-pandemii-koronawirusa/3l6p1mv 

8. Drukowanie kasy przez Polski rząd, 100 milionów dziennie kosztów pandemii 

https://innpoland.pl/159237,polski-rzad-zaciagnal-ogromny-dlug-i-zapomnial-nam-o-tym-

powiedziec?fbclid=IwAR2vtHhq2xsIeaneAomuWuqUumxDx3TBhXZvzxfbG4-oCgha2Gge3wCcXF0 

9. Konfiskata majątku w Polsce bez wyroku sądu:  

https://www.money.pl/gospodarka/konfiskata-majatku-bez-wyroku-sadu-ziobro-forsuje-drakonskie-

prawo-a-przedsiebiorcy-protestuja-6509247491152001a.html?fbclid=IwAR3etbWNd5OmeNx6HJW7-

OmMW_JGZbSvt5RkDqfoazVq8wmVV2C5jbPEo_o 

10. Kwarantanna groźniejsza niż COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=TdfGieu-N44&t=2s
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476265,sanepid-wydaje-zalecenia-i-wytyczne-z-moca-prawa-kuriozum-eksperci.html?fbclid=IwAR0hHKH5f2VD0Z-ZxOiPDX0gio0ETbo4AHQ7hix_q1dYQKq8iPsfjRdUIqc
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476265,sanepid-wydaje-zalecenia-i-wytyczne-z-moca-prawa-kuriozum-eksperci.html?fbclid=IwAR0hHKH5f2VD0Z-ZxOiPDX0gio0ETbo4AHQ7hix_q1dYQKq8iPsfjRdUIqc
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476265,sanepid-wydaje-zalecenia-i-wytyczne-z-moca-prawa-kuriozum-eksperci.html?fbclid=IwAR0hHKH5f2VD0Z-ZxOiPDX0gio0ETbo4AHQ7hix_q1dYQKq8iPsfjRdUIqc
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/koronawirus-i-epidemia-w-polsce
https://www.odkrywamyzakryte.com/rekordowy-dlug-polskojezycznego-rzadu/?fbclid=IwAR3j2Vy15KnVdxS9sXENgj0lzUniICwhEnDOMEBTdYxayRzWhPTfXmRGazo
https://www.odkrywamyzakryte.com/rekordowy-dlug-polskojezycznego-rzadu/?fbclid=IwAR3j2Vy15KnVdxS9sXENgj0lzUniICwhEnDOMEBTdYxayRzWhPTfXmRGazo
https://portfelpolaka.pl/kryzys-uderza-w-nasze-portfele-wskaznik-dobrobytu-spadl-do-najnizszego-poziomu-od-12-lat/
https://portfelpolaka.pl/kryzys-uderza-w-nasze-portfele-wskaznik-dobrobytu-spadl-do-najnizszego-poziomu-od-12-lat/
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/sprzedaz-detaliczna-w-polsce-spadla-ale-w-europie-spadala-szybciej-eurostat/yr263w9
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/sprzedaz-detaliczna-w-polsce-spadla-ale-w-europie-spadala-szybciej-eurostat/yr263w9
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-w-pandemii-najwieksza-katastrofa-w-historii-badan/8ys07rn
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-w-pandemii-najwieksza-katastrofa-w-historii-badan/8ys07rn
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/klopoty-finansowe-obywateli-ue-po-pandemii-koronawirusa/3l6p1mv
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/klopoty-finansowe-obywateli-ue-po-pandemii-koronawirusa/3l6p1mv
https://innpoland.pl/159237,polski-rzad-zaciagnal-ogromny-dlug-i-zapomnial-nam-o-tym-powiedziec?fbclid=IwAR2vtHhq2xsIeaneAomuWuqUumxDx3TBhXZvzxfbG4-oCgha2Gge3wCcXF0
https://innpoland.pl/159237,polski-rzad-zaciagnal-ogromny-dlug-i-zapomnial-nam-o-tym-powiedziec?fbclid=IwAR2vtHhq2xsIeaneAomuWuqUumxDx3TBhXZvzxfbG4-oCgha2Gge3wCcXF0
https://www.money.pl/gospodarka/konfiskata-majatku-bez-wyroku-sadu-ziobro-forsuje-drakonskie-prawo-a-przedsiebiorcy-protestuja-6509247491152001a.html?fbclid=IwAR3etbWNd5OmeNx6HJW7-OmMW_JGZbSvt5RkDqfoazVq8wmVV2C5jbPEo_o
https://www.money.pl/gospodarka/konfiskata-majatku-bez-wyroku-sadu-ziobro-forsuje-drakonskie-prawo-a-przedsiebiorcy-protestuja-6509247491152001a.html?fbclid=IwAR3etbWNd5OmeNx6HJW7-OmMW_JGZbSvt5RkDqfoazVq8wmVV2C5jbPEo_o
https://www.money.pl/gospodarka/konfiskata-majatku-bez-wyroku-sadu-ziobro-forsuje-drakonskie-prawo-a-przedsiebiorcy-protestuja-6509247491152001a.html?fbclid=IwAR3etbWNd5OmeNx6HJW7-OmMW_JGZbSvt5RkDqfoazVq8wmVV2C5jbPEo_o


https://www.againamerica.com/pl/2020/04/27/kwarantanna-grozniejsza-niz-covid-

19/?fbclid=IwAR0SVwVPCxlu4d71GPDKKmFTT7SANMBIjZHDkyPV1N5wviYwhxMD-i5Vb70 

11. Czy obostrzenia i zamykanie gospodarki było słuszne – premier Norwegii przyznaje się że uległa 

manipulacji mediów  

https://stowarzyszenierkw.org/polityka/zagranica/premier-norwegii-przeprasza-za-lockdown-bylam-

oszolomiona-

propaganda/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbc

lid=IwAR1h3j7HDp-UtNGp3irwZ4Eg8WaEOE3hxnu6TN8bEDEfKk0dwxDLzdwT794 

 

DLA DOCIEKLIWYCH:  

1. Najbardziej obszerne zestawienie faktów na temat COVID-19 w polskim Internecie 

 

https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/ 

 

2. Śmiertelność na świecie z różnych przyczyn - statystyka 

https://ourworldindata.org/causes-of-death?fbclid=IwAR3YXezs5PZU4_Wjy-nQ4iPy76W-

lgwIlg0tDxxuxXflWSoOCsiyGGxAVII 
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https://stowarzyszenierkw.org/polityka/zagranica/premier-norwegii-przeprasza-za-lockdown-bylam-oszolomiona-propaganda/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1h3j7HDp-UtNGp3irwZ4Eg8WaEOE3hxnu6TN8bEDEfKk0dwxDLzdwT794
https://stowarzyszenierkw.org/polityka/zagranica/premier-norwegii-przeprasza-za-lockdown-bylam-oszolomiona-propaganda/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1h3j7HDp-UtNGp3irwZ4Eg8WaEOE3hxnu6TN8bEDEfKk0dwxDLzdwT794
https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/
https://ourworldindata.org/causes-of-death?fbclid=IwAR3YXezs5PZU4_Wjy-nQ4iPy76W-lgwIlg0tDxxuxXflWSoOCsiyGGxAVII
https://ourworldindata.org/causes-of-death?fbclid=IwAR3YXezs5PZU4_Wjy-nQ4iPy76W-lgwIlg0tDxxuxXflWSoOCsiyGGxAVII

