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Koronawirusy - SARS (SARS-1 lub SARS-CoV-1) i MERS (1)

➢Koronawirusy wyizolowano z różnych grup zwierząt, zwłaszcza ssaków i ptaków

➢Koronawirusy dzielone są na cztery grupy: α, β, γ i δ

➢Ludzkie koronawirusy znane są od 1962 roku i na ogół należą do grupy α i β. Wywołują epidemie zakażeń 
dróg oddechowych a czasem przewodu pokarmowego. Epidemiologia tych wirusów jest bardzo dobrze 
poznana i nie odbiega specjalnie od epidemiologii wirusa grypy.

➢Koronawirus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome  - Wirus Ciężkiego Ostrego Zespołu 
Oddechowego) pojawił się w Chinach w roku 2002. Został zidentyfikowany w roku 2003. 

• Diagnozowano zakażenia tym wirusem na podstawie obrazów klinicznych i prześwietleń bez 
masowych testów PCR

• Na całym świecie zanotowano około 8 100 przypadków zakażeń wirusem SARS i około 782 zgonów 
(9.7%), ostatni zgon był w kwietniu 2004 roku

• Ponieważ wirus SARS może mieć rezerwuar w dzikich zwierzętach, więc może znów się pojawić



Koronawirusy - SARS (SARS-1 lub SARS-CoV-1) i MERS (2)

➢Koronawirus MERS (Middle East Respiratory Syndrome - Wirus Bliskowschodniego Zespołu 
Oddechowego) pojawił się w Arabii Saudyjskiej 2012 roku

• W przeciwieństwie do obecnych czasów do wstępnej diagnozy nie stosowano niskiej jakości, 
kosztownych testów RT-qPCR

• Na całym świecie zanotowano 1 227 przypadków zakażeń wirusem MERS i 449 zgonów (37%).

• Ponieważ wirus MERS może mieć rezerwuar w dzikich zwierzętach, więc może znów się pojawić



O ile jest zrobiona poprawnie, reakcja PCR zamienia igłę 
w stogu siana w stóg igieł 



Niewłaściwie zrobiona reakcja PCR daje stos igieł z niczego



Jeśli test PCR wykonywany jest tylko w celu wykrycia jednego 
patogenu z ponad 200 dających takie same obrazy kliniczne, to 

jest to oczywista manipulacja



Smutny los super metody diagnostycznej FluChip zastosowanej do diagnozy 
świńskiej grypy (H1N1) w 2009 i 2010 roku.

Metoda FluChip była oparta na technice RT-qPCR, ale detekcja miała być (ponoć) niesłychanie specyficzna. Mimo 
to zawiodła całkowicie i została wyrzucona na śmietnik.

O losie FluChip powinien wiedzieć każdy specjalista od molekularnej diagnostyki medycznej od Barentsburga na 
Spitsbergenie po Puerto Williams w Chile przed zaleceniem użycia techniki RT-qPCR do diagnozy SARS-CoV-2.



A.D. 2020 – Nowe, nieznane zagrożenie

• Pod koniec stycznia 2020 roku nagle Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w Chinach 
znów pojawił się nowy, bardzo groźny koronawirus.

• Po krótkim czasie nadano Wirusowi z Wuhan bardzo groźnie kojarzącą się nazwę SARS-2, 
potem zmienioną na niemniej groźną SARS-CoV-2

• Kuriozalnie, zakazano mówić o chińskim pochodzeniu tego wirusa ponoć obawiając się 
incydentów skierowanych przeciwko ludziom pochodzącym z Dalekiego Wschodu

• W połowie marca 2020 kierując się ponoć doświadczeniem władz Chin wprowadzono 
kwarantannę dla ludzi ZDROWYCH, zamykając ich w domach. Zamknięto szpitale, szkoły i 
zakłady pracy. Cały przemysł turystyczny, przewoźnicy, usługi i małe firmy stanęły na krawędzi 
bankructwa. Przerażeni niczym nie popartą wizją śmierci milionów, ludzie poddali się tym 
niedogodnościom zwłaszcza, że pracownicy państwowi otrzymywali pełne pobory nic nie 
robiąc.

• Eksperci prawie w każdym kraju mówili takie bzdury z punktu widzenia epidemiologii i 
testowania, że już w marcu roku 2020 zrozumiałem, że nie mamy do czynienia z pandemią, 
ale z szaleństwem



Tygrys czy baranek? (1)
Nowego wirusa nazwano SARS-2 – słusznie czy niesłusznie?

Pierwszy sygnał, że to jednak baranek wynikał z analizy danych o epidemii na wycieczkowcu Diamond 
Princess

• Wycieczkowiec Diamond Princess opuścił Jokohamę 19 stycznia 2020 roku z 3 711 ludźmi na 
pokładzie w tym 2666 pasażerami (średni wiek 69 lat) i 1045 członkami załogi (średni wiek 36 
lat)

• Pacjent Zero był Chińczykiem, który odwiedził miasto Shenzhen w chińskiej prowincji 
Guangdong 10 stycznia, a następnie przyleciał do Hong Kongu kilka dni później. 17 stycznia 
przybył do Tokio. Mimo, że miał silny kaszel zaokrętował się w Jokohamie 19 stycznia na 
wycieczkowiec, który odpłynął następnego dnia. Pacjent zero poczuł się tak źle, że zszedł na ląd 
w Hong Kongu 25 stycznia. Przeżył i ponoć nadal czuje się dobrze. W styczniu 2020 Pacjent Zero 
miał 80 lat.

• Statek przybył do Taiwanu 31 stycznia. Podobno według danych telefonów komórkowych 
pasażerowie i załoga mieli pośredni i bezpośredni kontakt aż z 627286 mieszkańcami tej wyspy.

• Statek przybył do japońskiej wyspy Okinawa 1 lutego, kiedy przyszła wiadomość z Hong Kongu, 
że według przeprowadzonego testu Pacjent Zero miał wirusa SARS-CoV-2. Do szpitala zgłosił się 
dopiero 31 stycznia. Załogę i pasażerów poddano natychmiast kwarantannie, ale jeszcze przez 3 
dni na statku były bale, imprezy i pokazy, które zawsze przyciągały tłumy.



Tygrys czy baranek? (2)
• Statek przybył na redę Jokohamy 3 lutego i został poddany bardziej szczegółowej kwarantannie. 

Tym niemniej, profesor Kentaro Iwata, japoński mikrobiolog i specjalista od Zdrowia Publicznego 
po odwiedzeniu statku umieścił na YouTube filmiki, gdzie alarmował, że wszyscy na pokładzie 
umrą, bo kwarantanna jest farsą.

• Jaki był więc bilans epidemii na wycieczkowcu Diamond Princess, gdzie trzymano 3711 ludzi 
bardziej stłoczonych niż w Hong Kongu aż do 5 marca? Według testów PCR, niecałe 20% miało 
wirusa, ale tylko połowa z nich miała objawy zapalenia dróg oddechowych. Można też 
wyciągnąć wniosek, że pomimo, że populacja wycieczkowca była o wiele starsza niż przeciętna 
grupa ludzi w mieście czy na jakiejś imprezie, bardzo mało ludzi było podatnych na zakażenie 
tym wirusem. Wydaje się zatem, że znaczna większość ludzi jest już odporna. Ci, którzy mówią w 
mediach co innego, kłamią w żywe oczy.

• Kilkadziesiąt osób wzięto do szpitala, ale nie jest jasne, jak ciężko byli chorzy. Zmarło tylko 14 
pasażerów. Prawie wszyscy byli mocno już chorzy i mieli powyżej 80 lat. Zmarło więc 0.37% osób 
na pokładzie. Nikt z załogi nie zachorował pomimo, że przecież stykali się z osobami zakażonymi. 
Nie było zgłoszeń zachorowań u ludzi, którzy spotkali się z Pacjentem Zero w Hong Kongu czy w 
Tokio przed zaokrętowaniem się.

WNIOSEK – TEN WIRUS TO BARANEK, A NIE TYGRYS. NAZWA SARS ABSOLUTNIE NIE PASUJE DO 
TEGO WIRUSA.



Moja reakcja na bzdury w mediach



Wynik monitoringu (surveillance case) czy przypadek 
zachorowania (disease case)?

„NOTE: A surveillance case definition is a set of uniform criteria used to define a disease for public 
health surveillance. Surveillance case definitions enable public health officials to classify and 
count cases consistently across reporting jurisdictions. Surveillance case definitions are not 
intended to be used by healthcare providers for making a clinical diagnosis or determining how to 
meet an individual patient’s health needs.”

Dostępne na stronie: https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/

Tego nikt nie czyta, wliczając w to rzeczników prasowych CDC

Niezależnie od powyższego ostrzeżenia, według zbrodniczych zaleceń WHO, za potwierdzony 
przypadek choroby COVID-19 uważa się „osobę z laboratoryjnym potwierdzeniem zakażenia 
COVID-19, niezależnie od objawów klinicznych”.

To jest sedno kłamstwa, na którym opiera się tragiczne niszczenie życia milionów ludzi na całym 
świecie.

https://ndc.services.cdc.gov/case-definitions/coronavirus-disease-2019-2021/


Pornografia strachu (1)



Pornografia strachu (2)



Pornografia strachu (3)

Za New York Timesem, wielu z moich znajomych, w tym moi byli 
studenci w Polsce, a obecnie już profesorowie, zaczęli przedrukowywać 
w mediach społecznościowych straszliwe historie o ludziach, którzy 
przeżyli potwornie ciężkie infekcje wirusem SARS-CoV-2

Zapytani, skąd wiedzą, że to była infekcja właśnie tym wirusem, nie 
odpowiadali.

Publikowali też kompletne bzdury opisujące męczarnie ludzi, którzy 
umierali na COVID-19. Publikowali takie historyjki też lekarze, którzy 
przecież powinni wiedzieć, że KAŻDA śmierć jest przerażająca.



Hydroksychlorochina (1)
W maju i czerwcu 2020 roku pokazały się dwie publikacje częściowo z tymi samymi autorami w 
Lancet i New England Journal of Medicine, bardzo renomowanych czasopismach medycznych.

Autorzy pracowali w światowej sławy ośrodkach medycznych w Bostonie, Salt Lake City i w Szpitalu 
Kardiologicznym Uniwersytetu w Zurichu. Prace były recenzowane przez wybitnych specjalistów. 
Obie prace pokazywały, że chlorochina i hydroksychlorochina nie powinny być stosowane do 
leczenia choroby COVID-19, bo powodują u dużej części pacjentów poważne uszkodzenia serca. 
Wydawało mi się to podejrzane, bo zajmowałem się badaniem oporności na te antymalaryczne leki 
w Afryce i wiedziałem, że setki milionów ludzi leczyło malarię właśnie tymi lekami albo wyłącznie 
nimi albo w kombinacji z innymi lekami antymalarycznymi i nikt nie twierdził dotąd, że leki te 
powodują groźne skutki uboczne.

Pamiętałem także, że moi koledzy z najlepszego laboratorium w CDC (Special Pathogens Branch) 
omawiali jakiś czas temu wyniki wpływu chlorochiny na zakażenia wirusem SARS-1 hodowli 
komórkowych. W dziwny sposób publikacja „Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus
infection and spread”, „Virology Journal”, 2, 2005, s. 69, DOI: 10.1186/1743-422X-2-69, PMID: 
16115318, PMCID: PMC1232869 Martin J. Vincent i innych autorów „wyparowała” z 
angielskojęzycznej Wikipedii w hasłach o chlorochinie i o hydroksychlorochinie w kontekście leczenia 
choroby COVID-19.

Praca ta wyparowała też z innych wersji językowych Wikipedii, za wyjątkiem wersji polskiej. 



Hydroksychlorochina (2)



Zombi!

Jak było widać na poprzednim 
przeźroczu, publikacje te były 
szybko wycofane (Retracted), 
ponieważ dane prezentowane w 
artykułach były po prostu wyssane 
z palca.

Jednak jest jedno ale - są one 
nadal cytowane jako wiarygodne 
publikacje. Zostało to 
udowodnione w artykule 
opublikowanym w czasopiśmie 
Science Magazine z 23 stycznia, 
bieżącego roku.



Skąd się wzięło to szaleństwo? (1)

Nowoczesna biologia od czasu odkrycia DNA to dla większości ludzi po prostu 
czarna magia

• Gotów jestem się założyć, że tylko jeden na tysiąc albo nawet na 10 tysięcy biologów (licząc też 
lekarzy) rozumie, co to jest diagnostyka przy pomocy techniki PCR. Testy te są podstawą dochodu 
wielu firm, które stać na napędzanie pandemii zamawianymi artykułami czy filmami w mediach, 
nie mówiąc o korumpowaniu ekspertów. Na dzień 18 października 2021 przeprowadzono w 
Polsce ponad 21 milionów testów po średnio $100 za test nie licząc kosztu aparatury, 
laboratoriów oraz pensji i szkolenia personelu. Daje to co najmniej 2 miliardy dolarów wpływu. 
Przeznaczając tylko 1 % na korupcję i zamawianie pornografii strachu w mediach są to ogromne 
pieniądze. O 70% zyskach producentów szczepionek też trzeba pamiętać.

• Biologią, a ściślej biologią molekularną, straszy się ludzi na co dzień i to od lat 70-tych XX wieku. 
Większość ludzi doznaje paniki na słowo GMO. Dochodzi do tego antynaukowe straszenie 
cholesterolem w diecie i czerwonym mięsem, nie mówiąc o tłuszczach. Wegetarianie i weganie 
przedstawiani są w mediach jako „lepsi” od innych. Zapomina się, że bez białka zwierzęcego i 
niektórych lipidów pochodzenia zwierzęcego układ odpornościowy człowieka działa znacznie 
gorzej. A co z epidemią otyłości i cukrzycy typu II spowodowaną zwiększeniem spożycia warzyw, 
owoców i węglowodanów kosztem białka zwierzęcego, jak zalecają nieuki w mediach?



Skąd się wzięło to szaleństwo? (2)

• Reklamuje się zdrową, ekologiczną żywność (w USA zwaną organiczną) zapominając, że właśnie ta 
„zdrowa”, niekontrolowana przez odpowiednie laboratoria żywność jest przyczyną największej 
liczby zatruć pokarmowych, w tym zgonów.

• Niestety, zawsze się znajdą „eksperci”, którzy dla sławy, chęci zaistnienia w mediach i uzyskania 
korzyści materialnych będą opowiadać jak największe bzdury mając lub nie mając pojęcia o czym 
mówią.



Konkluzja - Ratujmy cywilizację przed „ekspertami”!
Kogo bym zaliczył do durni? Na pewno 
Krzysztofa Simona, ponieważ nie mając 
odpowiedzi na pytanie dziennikarza 
wykrzykuje kompletne bzdury. Pasuje 
tutaj też Jerzy Duszyński, mój były 
student, Prezes Polskiej Akademii 
Nieuków. Podpisuje się on pod tak 
jednostronnymi apelami, że można tylko 
ręce załamać. Komitet Genetyki 
Człowieka i Patologii Molekularnej 
Polskiej Akademii Nieuków to też grono 
tchórzliwych głupców.

Do popełniających zbrodnię przeciwko 
ludzkości, wartych skierowania na 
ciężkie roboty przymusowe zaliczyłbym 
Krzysztofa Pycia oraz Włodzimierza 
Guta. Ten ostatni mógł być moim 
studentem, ale tego nie pamiętam.  


