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Konował, buc, pseudoprofesor, Mengele, palant, ku**wa - m.in. tak czytelnicy portalu
Wprawo.pl skomentowali wypowiedzi prof. Krzysztofa Simona o osobach lekceważących
noszenie maseczek i dystans społeczny w czasie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.
"Skandaliczne wypowiedzi lekarza o Polakach bez maseczek: idioci, paniusie po pięćdziesiątce, faceci o
określonym wyglądzie" - taki tekst ukazał się na prawicowym portalu byłego księdza, narodowca i
antysemity Jacka Międlara Wprawo.pl. Jego autorka Katarzyna Treter-Sierpińska (współpracowniczka
Międara, autorka książki "Żydzi, gender i multikulti, czyli oszustwo i szajba”) cytuje w nim wypowiedzi
profesora Krzysztofa Simona o osobach lekceważących zalecenia noszenia maseczek i dystansu
społecznego.
Koronawirus. "To się skończy katastrofą"
Krzysztof Simon jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, ordynatorem oddziału chorób zakaźnych i dolnośląskim konsultantem w
dziedzinie chorób zakaźnych. Od początku pandemii w mediach komentuje ostro działania rządu i
zachowania Polaków.
Autorka przywołuje w tekście wypowiedzi Simona, jakich udzielił w rozmowie z "Faktem" i z "Gazetą
Wrocławską". W tym pierwszym powiedział: "Trzy czwarte ludzi bimba i niczego nie przestrzega:
dystansu, masek, mycia rąk. Chodzą tak do kina, restauracji, na msze. To się skończy katastrofą. Jeśli
ktoś się nie boi wirusa, to jest idiotą”.
"Gazecie Wrocławskiej" mówił: "Jestem w Kołobrzegu. To, co się tu dzieje, to dramat! To brak
szacunku dla innych i egoizm. Póki tak będzie, nigdy nie damy sobie rady z epidemią. W hotelach może
jeszcze ludzie noszą maseczki, ale też nie wszyscy. Gdy sam zakładam maseczkę, większość turystów
patrzy na mnie jak na dziwaka. Tu gdzie jestem, jakieś 40 procent gości to turyści z zagranicy. Oni to
już w ogóle nie przestrzegają żadnych norm i zasad."
Koronawirus. "...powinien stracić prawo do wykonywania zawodu"
Treter-Sierpińska pisze, że lekarz w ten sposób "szczuł na urlopowiczów" i "histeryzował". Przytacza
też jego wypowiedź z TVN.
"Takie paniusie po pięćdziesiątce i takie panienki z takimi długimi paznokciami. I faceci, którzy uważają
się za biznesmenów, o określonym wyglądzie. To jest specyficzny typ Polaka. Oni wszystko lekceważą" mówił Simon o tych, którzy nie noszą masek w zatłoczonych miejscach publicznych.
Publicystka zamieściła komentarz do słów profesora. Przytaczamy go w całości: "Ponieważ prof. Simon
pozwala sobie na tak skandaliczne, dehumanizujące wypowiedzi pod adresem osób, które nie uległy
koronawirusowej psychozie, ja pozwolę sobie odpłacić mu pięknym za nadobne. Krzysztof Simon jest
albo idiotą, albo moralnym degeneratem wykorzystującym stanowisko do terroryzowania Polaków.
Trzeba bowiem być idiotą, żeby siać panikę w związku z wirusem, o którym samemu mówi się, że jest
łagodny. Trzeba być moralnym degeneratem, żeby popierać pomysł zmuszania ludzi, którzy mają
kłopoty z oddychaniem, do zakrywania nosa i ust. To, co wyprawia prof. Simon, powinno znaleźć swój
epilog w sądzie, a ordynator powinien stracić prawo do wykonywania zawodu".

Pod tekstem zaroiło się od komentarzy, których autorzy wyzywają profesora czy porównują do
nazistowskiego zbrodniarza wojennego. Publikujemy niektóre zachowując ich oryginalną pisownię.
Koronawirus. "To jeb**y Mengele"
"Dyżurny konował TieVauszeN u", "Tyś tak studiował na Akademii Medycznej jak świnia na księżyc
leciała. Jakbyś miał krztę wiedzy medycznej to byś takich farmazonów nie wypisywał.", "Niewychowany
buc i tyle. Załóż sobie maseczkę na cztery litery bo się zarazisz kotronaświrusie", "To jeb**y Mengele" w takim tonie utrzymana jest większość wpisów.
"Następny pseudoprofesor wykarmiony na cycu koncernów farmaceutycznych i zarządzajacych
światową histerią. Pocału mnie w d..ę panie profesorku i strasz sobie polityków, urzędników i innych
aparatczyków", "Jeżeli ludzie myślący, którzy nie dali sobie zrobić wody z mózgu to "idioci” więc jakim
mianem należałoby określić tego buca co jeszcze uzurpuje sobie jakiś tytuł medyczny?" - to kolejne
opinie z Wprawo.pl.
Dowiadujemy się też, że "Ja mam prawo zachorować na co chcę!! A Ty ch**u masz obowiązek mnie
leczyć, bo dostajesz kasę z moich składek na NFZ!!!", "Pato to wierzy w tego niby śmiertelnego
wirusa… Współczuję głupoty", "Co to za ku**a mendyczna z tego palanta. Niechby mi tak powiedział
to by przynajmniej stracił jedno oko. Skąd takie ku**y biorą się wśród Polaków? Bo w żydowskim
rządzie to normalka".
Kolejny przykład: "Wolę być idiotą niż niewolnikiem poddającym się histerii. Ani nie jestem
biznesmanem, ani paniusią z paznokciami stary pierniku! Tak jak mój przedmówca polecam Ci
zawekować się próżniowo w słoiku stary, śmierdzący kapciu".
Koronawirus. "To jest prawdą"
Pod artykułem jest też kilka opinii, których autorzy podzielają zdanie wrocławskiego lekarza.
"Czy ktoś zna lepszą metodę na uniknięcie zarazy? Nie? To trzeba nosić maski", "Zamiast krytykować
należałoby zastanowić się, czy nie miał on częściowo racji, bo na pewno miał na myśli zakrywanie ust
maseczką w pomieszczeniach zamkniętych a nie w przestrzeniach otwartych" czy "Po co się obrażać,
jak to co on mówi jest prawdą! Ludzie lekceważą i nie zakładają maseczek wchodząc do pomieszczeń
zamkniętych!" - to te nieliczne wpisy broniące profesora Simona.
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26189520,koronawirus-czytelnicy-prawicowego-portalu-o-prof-simonie.html

