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Alarm! STOP zabĂłjczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

List otwarty do Prezydenta RP, CzĹonkĂłw RzÄdu RP, PosĹĂłw, SenatorĂłw, SenatorĂłw, WĂłjtĂłw i
Radnych Gmin w Polsce

Pan Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

CzĹonkowie RzÄdu RP,

PosĹowie i Senatorowie,

WĂłjtowie i Radni Gmin w Polsce

Szanowny Panie, Szanowna Pani

WprowadziliĹcie prawo oznaczajÄce w praktyce zakaz upraw roĹlin transgenicznych (GMO).
WprowadziliĹcie oznakowanie ĹźywnoĹci na brak zawartoĹci GMO. Wszystko dlatego, iĹź GMO
stanowi powaĹźne zagroĹźenie dla zdrowia ludzi, zwierzÄt i naturalnego Ĺrodowiska.

Minister zdrowia Ewa Kopacz odmĂłwiĹa zakupu szczepionek dla PolakĂłw podczas faĹszywej
epidemii grypy H1N1 w 2009 r. przeciwstawiajÄc siÄ ogromnej presji ze strony potÄĹźnych
koncernĂłw farmaceutycznych, bankĂłw, skorumpowanych lub ignoranckich politykĂłw i unijnych
biurokratĂłw. Decyzja ta uratowaĹa tysiÄce PolakĂłw przed poszczepiennymi okaleczeniami, za ktĂłre
rzÄdy zachodniej Europy do dziĹ pĹacÄ wielkie odszkodowania.

JAK TO MOĹťLIWE, ĹťE TERAZ ZGADZACIE SIÄ, KUPUJECIE I PROMUJECIE
NIEDOSTATECZNIE ZBADANE(!) I POTENCJALNIE NIEZWYKLE(!) NIEBEZPIECZNE
SZCZEPIONKI NA KORONAWIRUSA, ktĂłre zawierajÄ genetycznie zmodyfikowany RNA?

...KaĹźda dawka szczepionki Pfizera zawiera 30 mikrogramĂłw genetycznie zmodyfikowanego RNA
(modRNA) kodujÄcego kolcowÄ glikoproteinÄ (S/spike) SARS-CoV-2, ktĂłra pomaga wirusowi
przymocowaÄ siÄ do komĂłrek i atakowaÄ je...Wprowadzony do komĂłrek wirusowy RNA moĹźe
zaburzaÄ ekspresjÄ wielu genĂłw, a wiÄc i funkcje komĂłrek. JeĹli te szczepionki zawierajÄ teĹź, jako
ukryty skĹadnik, enzym odwrotnÄ transkryptazÄ, wĂłwczas wirusowe geny mogÄ siÄ wbudowaÄ do DNA
komĂłrek, wywoĹujÄc chorobotwĂłrcze mutacje. MoĹźliwe teĹź, Ĺźe produkowane w nadmiarze biaĹko
kolcowe wirusa przyczepi siÄ do powierzchni komĂłrek i wtedy bÄdÄ one atakowane przez ukĹad
odpornoĹciowy, powodujÄc choroby autoimmunologiczne. Istnieje teĹź prawdopodobieĹstwo, Ĺźe
produkowane w nadmiarze biaĹka S, po zaraĹźeniu koronawirusem wzmocniÄ jego wirulencjÄ,
wywoĹujÄc bardzo ciÄĹźkÄ chorobÄ. Szczepienia te mogÄ zwiÄkszaÄ ryzyko zachorowania na covid  i
inne choroby zakaĹşne ukĹadu oddechowego, analogicznie jak dziaĹajÄ szczepienia grypowe
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126676/) ... - ostrzega m. in. prof. Maria Dorota
Majewska [5].

Z kolei prof. Roman ZieliĹski, biolog o specjalnoĹci genetyka z prawie 40-letnim doĹwiadczeniem w
pracy naukowej i dydaktycznej, wyjaĹnia jak i dlaczego RĂłwnieĹź konstrukt mRNA ze szczepionki
moĹźe zostaÄ wĹÄczony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywoĹaÄ podobne efekty jakie
wystÄpujÄ u GMO.

W odniesieniu do szczepionki na koronawirusa wprowadzone czÄstki mRNA bÄdÄ dodatkowo
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podlegaÄ replikacji i translacji. Tak wiÄc w szczepionce otrzymamy inwazyjnÄ czÄstkÄ, podobnÄ do
zĹoĹliwego wirusa lub zĹoĹliwych komĂłrek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Dalej prof.
ZieliĹski informuje, Ĺźe osoby, ktĂłre przyjmÄ szczepionkÄ na SARS-Cov-2, wprowadzÄ do swojego
organizmu pasoĹźytniczÄ czÄsteczkÄ mRNA, podobnÄ do wiroidĂłw wykrytych do tej pory jedynie u
roĹlin. Wiroidy roĹlinne nazywane sÄ pasoĹźytami transkrypcji, poniewaĹź przejmujÄ one aparat
transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzajÄc go do choroby lub Ĺmierci. [4]

ZaĹ szwedzka immunolog, dr Sanna Ehdin: - zadaje wiele pytaĹ wĹadzom swojego kraju, m. in.
Dlaczego pozwalacie na genetycznÄ modyfikacjÄ ludzkich komĂłrek? oraz - informuje, Ĺźe FDA
zgĹasza 21 zagroĹźeĹ, w tym ryzyko Ĺmierci. WyciekajÄce dokumenty i publiczne dyskusje FDA (US
Drug Administration) ujawniajÄ, Ĺźe FDA wie, Ĺźe szczepionki Covid-19, ktĂłre sÄ obecnie
wprowadzane na rynek, mogÄ powodowaÄ wiele skutkĂłw ubocznych zagraĹźajÄcych Ĺźyciu, w tym
ĹmierÄ. Ta szczepionka Covid-19 spowoduje masowe choroby autoimmunologiczne, w tym zapaĹÄ
immunologicznÄ i ĹmierÄ. O ile opinia publiczna nie jest Ĺwiadoma ich rzeczywistych skutkĂłw i nie ma
wyboru, jest to sprzeczne z pojÄciem bezpiecznego i skutecznego i niezbÄdnego Ĺrodka medycznego, a
takĹźe z etycznÄ zasadÄ Ĺwiadomej zgody pacjenta na terapiÄ, a takĹźe - podkreĹla, Ĺźe biaĹko
koronawirusa silny antygen pozostanie w ludzkim organiĹşmie na zawsze [6].

...Z danych zbieranych w USA wynika, Ĺźe ok. 3 procent osĂłb przeĹźywa wczesne,
natychmiastowe, poszczepienne objawy uboczne, ktĂłre nie pozwalajÄ im na pĂłjĹcie do
pracy czy wykonywanie zwykĹych czynnoĹci. To duĹźo JeĹźeli bierzemy pod uwagÄ
domniemane wczesne i pĂłĹşne odczyny, to stanowczo jest to produkt niedojrzaĹy do tego,
Ĺźeby go podawaÄ...Nie odpowiada za to ani podajÄcy szczepionkÄ, ani rzÄd, ktĂłry
wydaĹ nasze pieniÄdze i dlatego musimy siÄ zaszczepiÄ. Z kolei producent przy
sprzedaĹźy preparatu za miliardy dolarĂłw zastrzegĹ sobie, Ĺźe nie bÄdzie ponosiĹ
Ĺźadnej odpowiedzialnoĹci...- mĂłwi dr Zbigniew HaĹat, lekarz medycyny specjalista
epidemiolog, byĹy wiceminister zdrowia i byĹy GĹĂłwny Inspektor Sanitarny [7].

UWAGA!

OstrzeĹźenia do Pani/Pana omawiajÄce zagroĹźenia ze strony szczepionek na SARS-CoV-2,
konsekwencji bĹÄdĂłw w leczeniu chorych, nieuzasadnionej propozycji szczepienia duĹźej liczby ludzi
oraz Ĺşle prowadzonej polityki w zwiÄzku z tzw. pandemiÄ, wysĹaĹo wielu polskich naukowcĂłw,
lekarzy oraz innych Waszych WyborcĂłw. PoniĹźej (*) linki do kilku tylko listĂłw, ktĂłre sÄ
dostÄpne dla wszystkich.

NakĹanianie (obiecujÄc rĂłĹźne bonusy) i namawianie Obywateli RP do przyjmowania
szczepionek na SARS-Cov-2 to traktowanie nas WASZYCH WYBORCĂW - jak krĂłliki/szczury
doĹwiadczalne. To dziaĹania wbrew Konstytucji RP i wielu miÄdzynarodowym umowom, ktĂłre
Polska podpisaĹa. Nie ma na to naszej zgody!

Stosowanie i rozpowszechnianie szczepionki wytworzonej metodÄ transformacji genetycznej
stanowi drastyczne naruszenie Zasady PrzezornoĹci, z uwagi na niezaprzeczalny fakt, iĹź nie
istniejÄ Ĺźadne dowody na to, Ĺźe szczepionka nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Zasada PrzezornoĹci, przyjÄta jako ĹşrĂłdĹo prawa Unii Europejskiej, wymaga przedstawienia
dowodĂłw na potwierdzenie braku nie tylko wczesnych, ale rĂłwnieĹź odlegĹych w czasie szkodliwych
nastÄpstw dla zdrowia ludzi zaszczepionych.

Odpowiednie dziaĹania powinny byÄ podejmowane z wyprzedzeniem, tzn. juĹź wtedy, gdy zachodzi
uzasadnione prawdopodobieĹstwo, Ĺźe powstanie problem zdrowotny zwiÄzany z ubocznym
dziaĹaniem konstruktu mRNA uĹźytego w szczepionce, a nie dopiero wedy, gdy praktyka lub nauka
potwierdzÄ istnienie tego problemu.

Przestrzeganie tej zasady wymaga natychmiastowego zakazu uĹźycia szczepionki otrzymanej
metodÄ manipulacji genetycznej.
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W Ĺwietle zapisĂłw Zasady PrzezornoĹci zmuszanie, lub choÄby udostÄpnianie i
rekomendowanie stosowania szczepionki jest skrajnie nieodpowiedzialne i oznacza wystawienie na
zagroĹźenie Ĺźycia i zdrowia obywateli i przyszĹych pokoleĹ PolakĂłw.

ĹťÄdamy natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mnie i moich rodakach!

ĹťÄdamy dopuszczenia do mediĂłw publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowcĂłw,
ktĂłrzy alarmujÄ i wskazujÄ na moĹźliwe powikĹania poszczepienne oraz pokazujÄ ukrywanÄ prawdÄ
na temat tzw. pandemii!

ĹťÄdamy odwoĹania wszystkich ograniczeĹ wolnoĹci, w tym gospodarczych, ktĂłre zostaĹy nam
narzucone w czasie roku 2020!

Dodatkowo korporacje producenci szczepionek, tak samo jak RzÄd RP i lekarze, zostali zwolnieni z
odpowiedzialnoĹci za moĹźliwe poszczepienne komplikacje zdrowotne, w tym moĹźliwe powaĹźne
zachorowania, a nawet zgony. Brak odpowiedzialnoĹci budzi nasz sprzeciw.

ĹťÄdamy od adresatĂłw tego listu otwartego, a zwĹaszcza od czĹonkĂłw rzÄdu RP, deklaracji
osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osĂłb, ktĂłre sÄ lub
bÄdÄ ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczÄcych masowych szczepieĹ oraz polityki w zwiÄzku z tzw.
pandemiÄ koronawirusa.

Z powaĹźaniem,

Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodniczÄca

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezaleĹźny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO

Dr hab. n. med. Anna GĹowacka, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Ĺodzi

Prof. dr hab. Leszek WoĹşniak

Edyta Jaroszewska-Nowak i JĂłzef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, czĹonek

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

PaweĹ PoĹanecki, niezaleĹźny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO

Anna Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes, czĹonek Stowarzyszenia Polska
Wolna od GMO

Sir Julian Rose, pisarz, MiÄdzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, dyrektor

Jadwiga Ĺopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO, MiÄdzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC

Romuald Bartkowicz, dziennikarz

Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, czĹonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Dr Tomasz OrdysiĹski, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne "Kozi GrĂłdek", czĹonek

Stowarzyszenia EKOLAND Zachodniopomorski

Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka
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Adrian KoĹodziejczyk, aktywista ekologiczny, czĹonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

BartĹomiej Buczkowski, czĹonek Koalicji Polska Wolna od 5G

Zbigniew KuraĹ, rolnik ekologiczny, gm. Mielec, woj. podkarpackie, odznaczony KrzyĹźem

WolnoĹci i SolidarnoĹci i honorowÄ odznakÄ ,,ZasĹuĹźony dla rolnictwa" SL Ojcowizna RP

Barbara Malinka i Konrad SzymaĹski, Siedlisko Korzenie

Jacek KoĹciĂłĹek, czĹonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Joanna GwizdaĹa, czĹonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Dr Roman Andrzej Ĺniady - NOS - NiezaleĹźny, Obywatelski, SpoĹeczny Monitoring

Ĺrodowiska Politycznego, SpoĹecznego, Ekonomicznego, Edukacyjnego, Naukowego,

Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-SpoĹźywczego oraz Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w Polsce

MaĹgorzata i Arnold Tidder, Zagroda POTOCZEK

Teresa Ĺabaziewicz i Karol Talkowski ZarzÄd Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu

DOBROSTAN

ElĹźbieta Wierzchowska, biolog, Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

(*)

1. WYPOWIEDZI PONAD 40 LEKARZY I NAUKOWCĂW O KORONAWIRUSIE

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/

2. APEL NAUKOWCĂW I LEKARZY w sprawie szczepieĹ na koronawirusa SARS-CoV-2

http://apelnaukowcowilekarzy.pl /

3. DRUGI apel naukowcĂłw i lekarzy: O powstrzymanie szczepieĹ na SARS-CoV-2 i powrĂłt do
normalnoĹci https://dorzeczy.pl/kraj/165586/grupa-naukowcow-i-lekarzy-znowu-apeluje-do-prezydenta-
i-rzadu-chodzi-o-szczepienia.html

4. Prof. zw. dr hab. Roman ZieliĹski O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR

https://stolikwolnosci.pl/wywiad-z-prof-romanem-zielinskim/

5. Prof. Maria Dorota Majewska: To eksperyment podyktowany celami politycznymi i finansowymi
globalnych oligarchĂłw

https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/7055-prof-maria-dorota-majewska-to-eksperyment-podyktowany-
celami-politycznymi-i-finansowymi-globalnych-oligarchow

6. Pytania, na ktĂłre Szwedzi chcÄ znaÄ odpowiedzi. (dr Sanna Ehdin, immunolog)

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29969&Itemid=47
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za https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/

7. https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-z-halat-z-danych-zbieranych-w-usa-wynika-ze-
ok-3-proc-osob-przezywa-natychmiastowe-poszczepienne-objawy-uboczne-ktore-nie-pozwalaja-im-na-
pojscie-do-pracy-czy-wykonywanie-zwykl/

PODMIOT WNOSZÄCY NINIEJSZÄ PETYCJÄ list otwarty:

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Anna Szmelcer, PrzewodniczÄca

ul. JagielloĹska 21

44-100 Gliwice

e-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl

http://www.polskawolnaodgmo.org/

Podmiot wnoszÄcy niniejszÄ petycjÄlist otwarty zgadza siÄ na publiczne udostÄpnianie treĹci petycji-
listu otwartego oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia.
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