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Alarm! STOP Zllbojczemu GMO - STOP nicbezpiccznej SZCZEPIONCE! 

List otwarty do Prezydenla RP. Czlonkow Rzadu RP. Poslow, Senalorow, Senalorow. W6itow i Radnych 
Gmin w Polsce 

Pan Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Poiskiej, 

Czlonkowie R.zqdu RP, 

Poslowie i Senalorowie. 

W6jtowie i Radni Gmin w Polsce 

Szanowny Pan ie, Szanowna Pani 

Wprowadziliscie prawo oznaczajqce w praktyce zakaz upraw rosiin transgenicznych (GMO). 
Wprowadzitiscie oznakowanie zywnosci oa brak zawarto5ci GMO. Wszyslko dlatego, iz GMO stanowi 
powazne zagrotenie dla zd rowia ludzi, zwicrzljt i naturalnego srodowiska. 

Minister zdrowia Ewa Kopacz odmo wila zakupu szczepionek dla Polakow podczas falszywej epidemii 
grypy H I N t w 2009 r. przeciwstawiajCJc s i~ ogromnej presji ze strony pot~znych koncem6w 
famlaceutycznych. bank6w. skorumpowanych lub ignoranckich polil ykow i unijn ych biurokratow. Oecyzja 
ta uratowala tysi<\ce Polakow przed poszczepiennymi okaleczeniami. za ktore ra)dy zachodniej Eurory do 
dzi5 placCJ wielkie odszkodowania. 

JAK TO MOZUWE. ZE TERAZ ZGADZAC IE S I ~. KUPUJECIE I PROMUJECIE 
NIEDOSTATECZN IE ZBADANE(!) 1 POTENCJALNIE NIEZWYKLE(!) NIEBEZPIECZN E 
SZCZEPION Kl NA KORONA WIRUSA, ktore zawieraj<\ genetycznie zmodyfikowany RNA? 

... Kazda dawka szczep;o"ki Pjizera zaw;era )O mikrogramow gelletycZlIie zmodyfikowallego RNA 
(modRNA) kodujqcego kolcowq glikoproteill( (Slspike) SARS-CoV-1, klora pomaga wirusowi 
prz.ymocowac sir do komorek i alokowoc j e ... WprowflllzollY do Iwmorek wirusowy RNA moie zohurzac 
ekspresjr wielu genow, a wifc ifunkcje komarek.. Jdli Ie szczepionki zawierajq let, j ako ukryty skladnik. 
enzym odwrOfnq Irans!aypfaz?- wowczas wirusowe Keny mogq si~ wbudowai: do DNA kom6rek. wy wolujqc 
chorobolworcze mufClcje. Moiliwe lei, ie produkowane w lladmiaT7.e hialko kolcowe wirllsa przyczepi Sir 
do powierzclmi komorek i wtedy brdq one atakowalle przez uklad odpomoidowy, powodujqc charoby 
auloimmunologicl,Jle. /stnieje lei. prowdopodobiel'shvo. ie pradukow(me IV nadmiarze bia/ka S, po 
zarate"iu korOllawirusem wznlOclliq jego w;m/ellcjr, wywolujqc bardzo cirikq chorobf. Szczepienia Ie 
",ogq zwifkszoc ryzyko zachorowa"ia 11(1 covid i i,,"e cllOroby l.Okoi l1e uk/adu oddechowego, 
analogicznie jak dzialajq s:zczepienia grypowe (htlps://wlI'lt'.llch j.l1/m.nii1.gov/pmc/arlic/es/PMC71266 76/) 
... - oSlrzega m. in . prof. Maria Da rou') Majewsb [5]. 
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Z kalei prof. Roman Zielinski, bialog 0 specjalnosci genetyka z prawie 40-letnim doswiadczeniem w pracy 
naukowej i dydaktycznej, wyjasniajak i dlaczego Rowniei kOllslrukl mRNA ze szczepionki moie loslat 
wlqczoIIY do gelJomu. w tym przypadlw ludzkiego i wywolac podoblle efekty jakie wyslfpujq II GMO. 

W odlliesienill do szczepioltki 110 korOIJQwirlisa IIIprowadzo"e czqstki mRNA brdq dodalkowo podlegac 
replikacji i translacji. Tak wifc w suzep/ollce olrzymomy imvQzyjllq czqstkr. podohllq do zlosliwego 
wirusa tub zlosliwych komorek Ilowotworowych. rzekoma d/a naszego dobra. Dalej prof. Zielinski 
infonnuje, ze osoby~ ktore przyjmq szczepianki( na SARS-Cov-2, wprowadzq do swojego organizmu 
pasoZylniczq czqsleczkf mRNA. podobnq do wiroid6w wykrYlych do tel pory jedynie u rosLin. Wiroidy 
rosli""e nQlJIwa"e sq paso7.ylami Irallskrypcji. poniewai pr'l_ejmlljq one aparat Iranskrypcyjlly s wojego 
gospodarza. doprowadzajqc go do choroby Ilib smierci. {41 

laS szwedzka immunolog, dr Sanna Ehdin: - zadaje wiele pytan wladzom swojego kraju, m. in. Dlaczego 
pozwalacie na genetyczo<} modyfLkacj~ ludzkich kom6rek? oraz - informuje, i.e FDA zg/asza 21 zagroien, W 

Iym Iyzyko smierei. Wycieka)qce dokumenty i publiczne dyskusje FDA (US Drug Administration) lyawniajq, 
ie FDA wie, ie szczepionki Covid-19. klore sq obecnie wprowadzane no rynek. mogq powodowac wiele 
skulkOw ubocznych zograzajqcych iyeiu, \II tym smierC. To szczepionka Covid-19 spowoduje masowe 
chorobyautoimmun%giczne. w tym zapa.fc immunoiogiczl1Q i !J:mierC. 0 ife opinia publiczna lIie jest 
swiadoma ie" rzeczywistych skulMw i nie ma wyboru. jest to sprzeczne z poj{!ciem bezpiecznego i 
skutecznego i niezbfdnego srodka medycznego. a takze z etycznq zasadq swiadome) zgody pacjenfa no 
terapi~, a takZe - podkresla, ze bia lko koronawirusa si lny antygen pozostanie w ludzkim organiimie na 
zawsze [6] . 

... Z dauycl, zbierauycl, w USA wynika. ie ok.. J procelll osob prze7.ywa wezeSlle, 
natych",iaslowe. poszczep;em,e objawy ubocz" e, More nie pozwalajq im "0 pojScie do 
pracy c~ lVykoltywunie zwyklyell czynnoscl. To dit to Jeie/; bierzemy pod tlwagr 
domlliemulle wezeSlle i poi"e odczyuy, to slallQWezO jest 10 prodllkt uiedojrzaly do lego, 
ieby go podawac... Nie odpowiada za to alii podajqcy szczepiollk.r, alii rzqd, klory wyda/ 
llaS1.e pieniqdze i d/atego musimy sif zaszczepic. Z kolei produce"t przy sprzedazy 
preparatu za miliardy dolarow zastrzegt soble. te Ilie bfdzie pOllosil tadllej 
odpowiedzialnosci ... - m6wi dr Zbigniew Halat. lekarz medycyny specj alista epidemio log, 
byly wiccminister zdrowia i byly Glowny Inspektor Sanilamy (7]. 

UWAGA! 

Ostrzeienia do Pani/Pana omawiaj<}ce zagro tenia ze strony szczepionek na SARS-Co V -2, konsekwencj i 
bl¢6w w leczeniu chorych, nieuzasadnionej propozycji szczepienia dui.ej liczby ludzi oraz i le prowadzonej 
polilyki VI zwi<Jzku Z IZW. pandemi q, wyslalo wiclu polskich naukowcow, lekarty oraz innych Waszych 
Wyborcow. Poniiej C"") linki do kilku tylko lislow, klore s~ dost~pne dla wszystk.ich. 

Naklanianie (obiecujllc rotne bonusy) i nam:nvianie Obywalc:li RP do prt:yjmowania szczcpionek na 
SARS-Cov-2 to traktowanie nas WASZYCH WYBORCOW - jak kr61ikilszczury doswiadczalnc. To 
dzialania wbrcw Konstylucji RP i wielu mi~dzynarodowym umowom, ktore Polska podpisala. Nic rna 
na to naszej zgody! 

Stosowanie i rozpowS"tcchnianie szczepionki wytworzonej metod'l lransformacj i genetycznej stanowi 
drastycloe Ilaruszenic Zasady Prtezornosd, I u\Vagi na niczaprzec;£alny fakl. it nie i Slniej~ zadne 
dowody na to, ze slczepionka nie stanowi ryzyka dla zdrowia. 

Zasada PrzezotTIosci, przyjtr1ajako ±r6dlo prawa Unii Europejskiej, wymaga przedstawienia dowod6w na 
potwierdzenie braku nie Iylko wczesnych, ale r6wniez odleglych w czasie szkodliwych nastypstw dla 
zdrowia ludzi zaszcz.epionych. 
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Odpowiednie dzialania powinny bye podejmowane z wyprzedzeniem, tzn. jUi wtedy, gdy zachodzi 
uzasadnione prawdopodobienstwo, ie powstanie problem zdrowotny zwiqzany z ubocznym dzialaniem 
konsLruk(u mRNA ui:ytego w szczepionce, a nie dopiero wedy, gdy praktyka tub nauka potwierdz<l istnienie 
Lego problemu. 

Przestrzeganie tej zasady wymaga natychmiasfowego zakazu utycia szcztpiooki otr"Ymanej me.od~ 
manipulacji genetycznej. 

w swietle zapis6w Zasady Przezornosci zmuszanie, lub chocby udost'tpnianie i rekomendowanie 
s tosowania szczepionki jest skrajnie nieodpowiedzialnc i oznacza wystawieoie na zagrozenie iycia i 
zdrowia obywateli i przysztyeb pokolen Polak6w. 

2..qdamy natychmiastowego zaprzestania Lego eksperymentu na mnie i moich rodakach! 

Z'ldamy dopuszczenia do medi6w publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowc6w, kt6rzy 
alarmuj<l i wskazuj<} na mozliwe powiktania poszczepienne oraz pokazuj q ukrywanq prawd<: oa temat tzw. 
pandemii! 

2qdamy odwotania wszystkich ograniczell wolnose i, w {ym gospodarczych, kl6re zoslaly nam narzucone w 
ezasie roku 2020! 

Dodatkowo korporacje produeenci szczepionek, lak sarn o jak Rzqd RP i lekarze, zostali zwalnieni z 
odpowiedzialnosei za mozliwe poszczepienne komplikaeje zdrawolne, W tym mozliwe powai.ne 
zachorowania, a nawet zgony. Brak odpowiedzialnosci budzi nasz sprzeciw. 

Z~damy od adresatow lego lis lU otwartego, a zwlaszcza od czlonkow rUldu RP, deklaraeji osobislego 
poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i (inansowych wobec os6b, klore Sq lub ~dq o fiarami ich 
fatalnyeh decyzji dotycUlcyeh masovvyeh szezepieit oraz polilyki w zwi<tzk u z Czw. pandemiq koronawirusa. 

Z powai.aniem, 

Anna Szmeiee(, Stowarzyszen ie Polska Wolna od GMO, przewodnic~ca 

Dr Jaeek 1. Nowak, em. prof. SW, niezalezny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO 

Dr hab. n. med. Anna Glowaeka, em. prof. Uniwers)'letu Mcdycznego w Lodzi 

Prof. dr hab. Leszek Wozniak. 

Edyta Jaro~zewska-Nowak i J6zef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, czlonek 

Stowarzyszenia Polska Wa lna od GMO 

Pawel Polaneeki , nieza letny ekspert, Koa lieja Polska Wolna od GMO 

Anna Bednarek, rolniczka, Slowarzyszenie Best Proeko-C IS, prczes, czlonek SIO\varzyszenia Polska Wolna 
odGMO 

Sir Julian Rose, pisarl, Mi<:dzynarodowa KoaJieja dla Oehrony Polskiej Wsi ICPPC, dyrektor 

Jadwiga Lopala , laurea tka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobe l), Slowarzyszenie Polska Wolna ad 
GMO, Micydzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi te ppe 
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Romuald Bartkowicz, dziennikarz 

Dorola Staszewska, leka rz psyehiatra, cztonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO 

Dr Tomasz Ordysinski , Ekologiczne Gospodarstwo Rolne "Kozi Gr6dek" , cztonek 

Stowarzyszenia EKOlAND Zachodniopomorski 

Beata Boczkowska., mgr zdrowia publieznego. rolniezka, fizjoterapeutka 

Adrian Kolodziejezyk. aktywista ekologiczny, cztonek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. 

Bartlomiej Buczkowski , czlonek Koalicji Polska Wolna od 5G 

Zbigniew Kuras, rolnik ekologiczny, gm. Mielec, woj . podkarpackie, odznaczony Krzyzem 

Wolnosci i Solidarnosci i honorowC! odznakq "Zasluzony dla rolnictwa" SL Ojcowizna RP 

Barbara Malinka i Konrad Szymanski, Siedlisko Korzenie 

Jacek Kosci6lek, ezlonek Stowarzyszenia Polska Wo]na od GMO 

Joanna Gwizdala, czlonek Sto warzyszenia Polska Wolna od GMO 

Or Roman Andrzej Sniady - NOS - Niezalezny, Obywatelski, Spoleczny Monitoring 

Srodowiska Politycznego, Spotecznego, Ekonomicznego, Edukacyjnego, Naukowego, 

Medycznego. Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spol.ywczego oraz Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Po lsce 

Malgorzala i Arnold Tidder, Zagroda POTOCZEK 

Teresa Labaz iewicz i Karol Talkowski Zarzqd Stowarzyszenia Centrum Infonnacji 0 Zdrowiu 

DOBROSTAN 

Elzbieta Wierzchowska, biolog, Stowarzyszenie Centrum [nformacji 0 Zdrowiu oOBROSTAN 

(*) 

L WYPOWIIWZ[ PONAO 40 l,EKARZY [NAUKOWC OW 0 KORONA WIRUSIE 

http://c ioz-dobrostan.pl/covid-1 9/ Iekarzc-o-covidI9/ 

2. APEL NAUKOWCOW r LEKARZY w sprawie szczcpien na koronawirusa SARS-CoV-2 

hnp:l/apelnaukowcowilekarzv. pl l 

3. DRUGI apel naukowcow i Ickarzy: 0 powstrLymanie- szczel>ien na SARS-CoV-2 i powrot do 
no rrna I nose i h ttps:/ / dorzecz v . p Ilk ra i/ 16 5 5861 grupa-na u k 0 weo w- i-Ieka rzy -znO\·\I\I-a pel u ie-do -prezyden 1<1 - i . 
rzad u-chod7i -o-szczepienia. hIm I 
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4. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliriski 0 szczepionce genetycznej PflZera i testach peR 

https:lfstolikwolnosci.pVwvwiad-z-prof-romanem-zielinskim/ 

5. Prof. Maria Dorota Majewska: To eksperyment podyktowany celami politycznymi i finansowymi 
globalnych oligarch6w 

hrtps :Jfwarszawskagazeta. pllkra if irernn 0 5 5 -pro f-rna ria-dorola-maiewska-(o-eksper ymen { -podyk to wa ny
celami-politvcznymi-i-finaQ,Sowymi-globalnvch-oligarchow 

6. Pytania, na ktore Szwcdzi chcjf znac odpowiedzi. (dr Sanna Ehdin. immunolog) 

hnp:/Idako wski .pUindex.php?option=com content&task=view&id=29969&ltemid=47 

za hllps:l/ekoaDDen.sefblogg/oppet -brev-t iII-stefan-Io f ven-och-johan-carlsonl 

7. https:!/www.rad iomaryja.pVinfomlac ie/tylko-u-nas-dr-z-halat-z-dan ych-zbieranych-w-usa-wvn ika-ze-ok
3 -proc-oso b -przezywa-na tychrn tasto we- poszczep ierule -0 biawv-u boczne-k tore-n ie-po zwa la ja -im-na -poisc ie
do-pracy-czv-wyko nywanie-zwykll 

PODMIOT WNOSZI\CY NrNIEJSZI\ PETYCJIj li st o!warty: 

Stowarzyszenie Polska Wolna ad GMO 

Anna Szmeicer, przewodnicUj;ca 

ul. JagielLonska 2 1 

44·100 Gliwice 

e-mai l: polskawolnaodgmo@o2.pl 

http;II ...""WI. po I ska wo I naod gmo . 0 rgl 

Podmiot wllosUj;cy niniejsz'l petycjylist otwarty zgadza s itr na publiczne udostypnianie tresci petycji-listu 
otwartego o raz danych tele-adresowych Stowarzyszenia. 
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