
Niezależna nauka i lekarze o tzw. pandemii i „szczepionkach” przeciw Covid-19

Informacje na polskich 
stronach nt. „szczepionek” 
przeciw COVID-19 i 
pandemii z niezależnych 
źródeł naukowych 
niepowiązanych z 
przemysłem 
farmaceutycznym lub 
politykami, np.:

1. Ordo Medicus 
https://ordomedicus.org/

2. Centrum Informacji o Zdrowiu
Dobrostan http://cioz-
dobrostan.pl/covid-19/

3. https://pubmedinfo.org/

4. https://covid-19-nieznane-
fakty.pl/

5. https://gadowskiwitold.pl/

6. https://stolikwolnosci.pl

7. http://www.dakowski.pl/ 
- strona prof. Mirosława 
Dakowskiego, który, jako 
profesor fizyki jądrowej, mając 
świadomość jak bardzo 
zagrożenia przeważają nad 
korzyściami, od ok. 40. lat 
występuje przeciwko energetyce 
jądrowej, a który zamieszcza tu 
artykuły specjalistów 
kierujących się kryteriami dobra 
publicznego + trochę tekstów 
satyrycznych, a od 2020 roku 
wiele nt. pandemii i szczepień

9. https://politykapolska.eu/

10. https://www.bibula.com/

Wypowiedzi wybitnych specjalistów:
1. Dr Robert Malone, twórca technologii szczepionek mRNA, ujawnia zagrożenia z ich 
strony, które się właśnie realizują i które wcześniej były znane decydentom   
(https://www.bibula.com/?p=125910)
2. Dr Michael Yeadon, b. wiceprezes i dyrektor naukowy Pfizera:
Badania nad szczepionkami firmy Pfizer opierają się na OSZUSTWACH i narażają życie na 
niebezpieczeństwo
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29859&Itemid=47
3. Dr Geert Vanden Bossche, czołowy badacz szczepionkowy:
Natychmiast zatrzymać masowe szczepienia przeciw COVID-19
https://covid-19-nieznane-fakty.pl/blog/masowe-szczepienia-tragedia-w-izraelu-ktora-
powtarza-sie-wlasnie-dzis-w-polsce/
4. prof. S. Hockertz (immunolog, farmakolog i toksykolog): 
To szczepienie jest kryminalnym umyślnym uszkadzaniem ciała z możliwością śmierci
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31889&Itemid=47
5. Prof. F. López-Mirones (biolog):
 Twierdzenie, że jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka, jest największym oszustwem
https://unser-mitteleuropa.com/hiszpanski-biolog-twierdzenie-ze-jest-to-bezpieczna-i-
skuteczna-szczepionka-jest-najwiekszym-oszustwem/
6. Brudna prawda o szprycy. Dr Martyka UJAWNIA_Dlatego firmy zrzekają się 
jakiejkolwiek odpowiedzialnośc
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31950&Itemid=100
7. Prof. Luc Montagnier (wirusolog, Nobel z medycyny):
Nobel Prize Winner Reveals - Covid Vaccine is 'Creating Variants'
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31881&Itemid=47
8. Dr David Martin i dr Judy A Mikovits:
 TO NIE JEST SZCZEPIONKA - TO FABRYKA PATOGENÓW! 
https://m.cda.pl/video/6498956af?
fbclid=IwAR22C2v_a1l68bI90JJFhYJdWLGiN3hT9pdVGTRVlhq2Npr-IOI64zVZ6Z4
9. Czy powinieneś się zaszczepić_ – Steve Kirsch  https://www.bibula.com/?p=125961
„...Zostałem w pełni zaszczepiony szczepionką Moderna przeciwko COVID… Niedawno 
dowiedziałem się, że te szczepionki prawdopodobnie zabiły ponad 25 800 Amerykanów (co 
potwierdziłem na 3 różne sposoby) i okaleczyły co najmniej 1 000 000 kolejnych... Musimy 
WSTRZYMAĆ te szczepionki TERAZ, zanim zginie więcej ludzi...”

10. „… z badań naukowych wynika coś przeciwnego – osoby zaszczepione w dużo 
większym stopniu zarażają siebie i innych wariantem Delta niż niezaszczepione – a więc 
zaszczepieni powinni mieć zakaz wstępu na koncerty, do kin, restauracji i innych miejsc 
publicznych, bo stanowią większe zagrożenie szybszego rozprzestrzeniania się zarazy niż 
osoby niezaszczepione. ”http://dakowski.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=32011&Itemid=100
 10a.  Badania naukowców z Oxford University Clinical Research Group wskazują, że osoba
zaszczepiona ma w nozdrzach 250 razy więcej wirusa COVID-19 niż ktoś, kto nie przyjął 
szczepionki przeciw koronawirusowi. https://nczas.com/2021/08/27/zaszczepieni-sa-
superroznosicielami-covid-19-wstepne-badania-szokuja/
11. Updated Aug. 6 with CDC analysis of Kentucky (unvaccinated Kentuckians had "2.34 
times the odds of reinfection" compared with fully vaccinated) 
(http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31987&Itemid=47)

Izraelscy naukowcy z szanowanych centrów badawczych stwierdzili, że osoby, które 
przeszły Covid-19 są odporniejsze na wariant delta koronawirusa niż osoby zaszczepione.

https://nczas.com/2021/08/26/ozdrowiency-czy-zaszczepieni-naukowcy-zbadali-kto-jest-
odporniejszy-na-delte/ 
12. UE_ Oficjalne dane na temat szczepień_ 2 mln powikłań, ponad 21 tys. zgonów.
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=32027&Itemid=47
13. Prof. M.D. Majewska - Infekcje i choroby zakaźne po szczepieniach covid
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=31836&Itemid=47
14. Testy PCR nie nadają się do wykrywania koronawirusa. Genetycy wyjaśniają dlaczego 
_wymazywanie_ nie ma sensu. - POLITYKA POLSKA
https://politykapolska.eu/2020/08/28/testy-pcr-nie-nadaja-sie-do-wykrywania-koronawirusa-
genetycy-wyjasniaja-dlaczego-wymazywanie-nie-ma-sensu/
15. Maseczki nie chronią przed koronawirusem. Decyzja o ich noszeniu jest czysto 
[brudno !!] polityczna!
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30609&Itemid=100


