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Słownik zawiera najpopularniejsze polskie przysłowia o szczepieniach przeciwko COVID-19. Został napisany w
ramach pokuty, że nie wierzyłem osobom ostrzegającym przed możliwymi skutkami ubocznymi szczepień i nie
zdawałem sobie sprawy, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne cudownego zastrzyku. Być może za 50 lat lub
więcej wyjdzie na jaw prawda o działaniach niepożądanych; na razie wszystko jest tuszowane i uznawane za
zbiegi okoliczności. 

B

Baba na szczepieniu - ZUS-owi lżej.
Bez szczepienia nie ma zakrzepu.
Boi się jak diabeł szczepienia przeciwko COVID-19.

C

Certyfikat szczepienia mądrym nie czyni.
Co kraj, to szczepienie.
Co możesz zrobić dzisiaj, nie odkładaj na po szczepieniu.
Co nagle, to po szczepieniu.
Co w sercu, to na karcie zgonu.
Człowiek szczepi, Pan Bóg powikłania nosi.

D

Darowanej szczepionce nie zagląda się w ulotkę.
Do niezaszczepionych świat należy.
Do trzech dawek sztuka.
Droga do punktu szczepień jest wybrukowana dobrymi chęciami.
Dwa razy dostaje, kto szczepienie udaje. 
Dzieci straszy się diabłem, dorosłych - szczepieniami.

G

Gdy się człowiek szczepi, to się diabeł cieszy.
Gdyby kózka zaszczepić się nie dała, toby udaru nie dostała.
Gdzie diabeł nie może, tam szczepionkę pośle.
Gdzie dwóch się szczepi, tam grabarz korzysta.
Gdzie nie zagląda szczepionka, tam nie chodzi lekarz.
Gdzie o szczepionkach trąbią, tam zgony lecą.
Gdzie szczepionek sześć, tam o zgonach i udarach wieść.
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J

Jakie szczepienie, taka śmierć.
Jak cię widzą, tak cię szczepią.
Jak ktoś chce uderzyć psa, szczepionka się znajdzie.
Jak paść, to po reklamowanej szczepionce.
Jeden żywy zaszczepiony wiosny nie czyni.
Jeśli wejdziesz między zaszczepionych, musisz umrzeć, tak jak oni.

K

Każde powikłanie znajdzie swojego zaszczepionego.
Każde szczepienie ma dwie strony.
Każdy zaszczepiony swoje powikłania chwali.
Kogo Pan Bóg chce ukarać, tego do punktu szczepień wysyła.
Koń ma cztery nogi i też padnie po szczepieniu.
Krowa, która dużo się szczepi, mało mleka daje.
Kto na szczepienia lata, nisko upada.
Kto szczepionką wojuje, ten od szczepionki ginie.
Kto się szczepi i umiera, ten się w piekle poniewiera.
Kto się szczepi, zbiera burzę.
Kto w ciebie kamieniem, ty w niego szczepionką.

L

Lepiej być dobrze powieszonym, niż źle zaszczepionym.
Lepiej zapobiegać niż się szczepić.
Lepiej z głupim znaleźć, niż z mądrym się zaszczepić.
Lepszy kupiony certyfikat szczepień w garści, niż życie w strachu.
Lepszy żywy płaskoziemca, niż martwy zaszczepiony.
Licha szczepionka naczynia krwionośne rwie.

Ł

Łatwo się zaszczepić, trudniej przeżyć.

M

Mały zastrzyk wielki pożar wznieci.
Mądrej głowie dość dwie dawki.
Mądry zaszczepiony po szkodzie.
Miłe złego po szczepieniu początki.
Miłość do nauki jest ślepa.
Młody umrzeć może, zaszczepiony musi.
Mówią jaskółki, że niedobre są szczepionki.
Myślał indyk o niedzieli, po szczepieniu łeb mu strzelił.

2



N

Na języku miód, a w sercu zawał.
Najlepszą obroną jest kupiony certyfikat szczepień.
Na własnym pogrzebie każdy zaszczepiony jest chojrakiem.
Nie chwal szczepionki przed nagłym zgonem.
Nie czyń drugiemu, co tobie po szczepieniu.
Niedaleko pada zaszczepiony od punktu szczepień.
Nie ma co płakać nad zaszczepionym człowiekiem.
Nie ma powikłania bez szczepienia.
Nie ma tego szczepienia, co by na złe nie wyszło.
Nie oceniaj szczepionki po reklamie.
Nie pamięta zaszczepiony, jak zdrowym był.
Nie śmiej się dziadku z zaszczepionych wypadków.
Nie wszystko złoto, czym się szczepi. 
Nie wywołuj wilka z punktu szczepień.
Niezaszczepieni piszą historię.
Niezaszczepionego licho nie bierze.
Nieznajomość skutków ubocznych nie usprawiedliwia.

O

Od szczepionki rozum krótki.
O powikłaniach mowa, a powikłania tu.

P

Patrzy jak zaszczepiony na wrota zakładu pogrzebowego.
Pfizer nierychliwy, ale sprawiedliwy.
Pieniądz rządzi popularyzatorami szczepień.
Powikłania chodzą parami.
Powikłania mówią więcej niż badania naukowe.
Powikłania rosną w miarę szczepienia.
Proszczep* jest złym doradcą.
Proszczepionkowiec człowiekowi wilkiem.
Przez szczepionkę do (zawału) serca.
Przyjaciel proszczepionkowców jest niczyim przyjacielem.
Przyjdzie kryska na zaszczepionego.
Psy szczekają, kampania szczepień jedzie dalej.

R

Ryby zwykle łowią sieciami, a ludzi szczepionkowymi certyfikatami.
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S

Spieszmy się kochać zaszczepionych, tak szybko odchodzą.
Sposób na zdrowie człowieka - od szczepionek z daleka.
Szczepienie kroczy przed upadkiem.
Szczepienie to pierwszy stopień do piekła.
Szczepił się wilk razy kilka, pochowali wilka.
Szczepienia szczęścia nie dają.
Szczepienie w dom - udar w dom.
Szczepionka jest najlepszym grabarzem.
Szczepionka jest srebrem, kupiony certyfikat szczepień złotem.
Szczepionka matką głupich.
Szczepionka przemija, powikłania zostają. 
Szczepionka w dom - udar w dom. 
Szczepionki to pieniądz.
Szczepionkowe płyny zabijają powoli, ale dokładnie
Szczep się powoli. 

T

Ten się nie myli, kto się nie szczepi.
Ten się śmieje, kto się szczepi solą fizjologiczną.

W

Wszystko, co dobre, po szczepieniu się kończy.
Wszystko dobre, co się szczepieniem nie kończy.

Z

Zaszczepionego Pan Bóg bierze.
Zaszczepionemu wiatr w oczy.
Zaszczepiony brzytwy się chwyta.
Zaszczepiony dwa razy traci.
Zaszczepiony się tłumaczy.
Zgoda buduje, szczepionka rujnuje.
Zgon wieńczy szczepienie.

* Proszczep - proszczepionkowiec
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