
Do czerwca 2020 - podzielone 
opinie czy dzieci roznoszą 
COVID19. 

Ale już 6 maja ukazuje się artykuł 
w New York Times mówicy, że 
dzieci stanowią istotny element 
rozprzestrzeniania się COVID19.

CCzerwiec, premier stwierdza  
„Odnieśliśmy ogromny sukces w 
walce z koronawirusem””

W Polsce organizowane są 
wybory, Premier 1 lipca mówi 
„wirus jest w odwrocie”. 

TTymczasem liczba przypadków i 
oar COVID19 rośnie globalnie. 

Od lipca ukazują się publikacje 
naukowe, które nie pozostawiają 
złudzień - dzieci są istotnym 
elementem pandemii. 

WW sierpniu pojawiają się liczne 
ostrzeżenia mówiące o tym, że 
otwarcie szkół we wrześniu bez 
specjalnych przygotowań
spowoduje katastrofę.

PPolska mająca najmniejszą w 
całej Europie liczbę lekarzy na 
tysiąc mieszkańców, kraj z 
agonalnym systemem opieki 
zdrowotnej  lekceważy sytuacje.

PPrzez kilka miesięcy letnich w 
Polsce rośnie ruch antycovidowy 
moje apele do FB bezskuteczne. 
Sezon wakacyjny trwa w 
najlepsze, Polska się bawi, rząd 
zajmuje się swoimi sprawami i 
zapewnia, że nie ma się czego 
babać. 

Wrzesień - zaczynają się 
przyrosty zachorowań i zgonów. 
Istnieją już liczne grupy 
antycovidowców, tysiące ludzi 
namawia do łamania obostrzeń. 

RRzecznik rządu 7 września mówi,  
że wesela są jednym z 
najczęstszych ognisk COVID19, 
ale:
  „Nie zakładamy wprowadzenia w 
związku z epidemią koronawirusa 
nowych ograniczeń na większa 
skalę”
„cały„cały system służby zdrowia, cały 
mechanizm państwowy jest już o 
wiele lepiej przygotowany do 
koronawirusa

PPrezydent Duda: „Pandemia jest 
pod kontrolą. Od połowy 
października spodziewamy się 
wypłaszczenia”

PPaździernik (przed szczytem 
epidemii)- zapaść systemu opieki 
zdrowotnej w Polsce, ludzie 
umierają w domach i karetkach. 
Brak miejsc w szpitalach dla 
pacjentów zakażonych COVID19 
oraz pozostałych.

MMinister Zdrowia mówi, że jest 
zaskoczony rozwojem sytuacji. 

Październik, druga połowa.
Jeden z najlepszych ekspertów, 
bardzo rozsądny lekarz, ale 
krytykujący rząd - traci pracę. 
„„Mamy jedną godność, by mówić 
to, co się myśli, trzeba być 
niezależnym.” dr Grzesiowski
(wielki szacunek Panie dr) 

Politycy PiS i TVP obrażają 
medyków.

UmieUmierają nauczyciele, chorzy 
godzinami są wożeni w karetkach 
po kraju  bo brakuje miejsc. 

PPo lekarzy przychodzi Policja z 
nakazami pracy przy COVID19. 
Totalna zapaść systemu, 
antycovidowcy urządzają sobie 
protesty. Na stadionach rząd 
buduje szpitale polowe.

22.1022.10 Minister Zdrowia : „szkoły są 
rozsadnikiem COVID19”
23.10 - Minister Zdrowia: „wydaje 
mi się, że jest już przestrzeń na 
kolejne obostrzenia”.

„„Cała służba zdrowia, 
bohaterowie walki z COVID19, 
ich skuteczność wynika z 
pracy rządu” 
TVP / Teleexpress 21.10

lekarz Dawid Ciemięga
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