
                                               
………................................…………., ,

 
 ….................................

miejscowość                               data                 

…...........................................
imię i nazwisko                                      

…............................................
adres                                                     

...…-..........  ...........................
kod pocztowy / miejscowość                 

                                                                         
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr   

ul. …................................................      

…....-- …......  …..............................  

Szanowni Państwo,

     Zważywszy, że szkoła polska nie jest wyłącznie ośrodkiem edukacyjnym, jest w swej istocie
najważniejszą  instytucją  życia  narodowego,  mającą  służyć  rozwojowi  intelektualnemu  i
duchowemu każdego dziecka, stać na straży poszanowania jego niepowtarzalnej osobowości
oraz przygotować go do świadomego wypełniania obowiązków publicznych, gdy dorośnie.

WZYWAMY
   Do ochrony tej instytucji przed przeprowadzanym na masową skalę, planowanym odgórnie
eksperymentem  medycznym,  w  postaci  szczepień  przeciwko  Covid-19,  preparatami
wprowadzanymi  do  obrotu  bez  wymaganych  prawem  badań  klinicznych.  Szkoła  nie  jest
miejscem na eksperymenty medyczne.  Podstawowym obowiązkiem dyrektorów, nauczycieli
oraz  personelu  administracyjnego  szkół  jest  ochrona  dzieci  przed  tego  typu  skrajnie
nieodpowiedzialnymi  praktykami, których konsekwencje dla zdrowia, życia i przyszłych funkcji
prokreacyjnych są już uznane przez medycynę opartą na dowodach za niebezpieczne, a w
dalszym horyzoncie czasowym -  nieprzewidywalne.

  Zwracamy  Państwu  uwagę  na  konsekwencje  prawne  uczestnictwa   w  prowadzeniu
eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, a szczególnie dzieci. Są one jasno określone w
wielu dokumentach międzynarodowych,  w tym również w Kodeksie Norymberskim, licznych
przepisach  prawa  polskiego  oraz  Kodeksie  Etyki  Lekarskiej.  Wśród  tych  zasad  naczelne
miejsce  zajmuje  obowiązek  uzyskania  od  każdej  osoby  świadomej   zgody  na  udział  w
eksperymencie medycznym. Zgoda ta musi być wyrażona uprzednio, dobrowolnie i musi być
oparta  na  pełnej  i  rzetelnej  informacji  o  istocie,  celu  i  przebiegu  eksperymentu  oraz  o
korzyściach i ryzyku związanym z uczestnictwem. Zgodę spełniającą te wymogi w dokumentach
międzynarodowych oraz anglojęzycznej  literaturze etycznej  i  prawniczej  określa się mianem
„informed consent”, co w polskim tłumaczeniu znaczy „zgodą świadomą”.  Nieprzestrzeganie
tych  zasad, a  mamy  z  tym  do  czynienia  w  masowym  szczepieniu  dorosłych,  może  w
przyszłości  skutkować  odpowiedzialnością  karną  dla  wszystkich  uczestników
organizujących  i  przeprowadzających  szczepienia  oraz  do  tego  namawiających  i
reklamujących  w  każdej  formie,  gdyż  odpowiedzialność  ta,  zgodnie  z  kodeksem
norymberskim, jest indywidualna i „niezbywalna”.



    Przeprowadzenie zabiegu medycznego (także badania) na małoletnim, który nie ukończył 16
lat  jest,  co  do  zasady,  możliwe  za  zgodą  jego  przedstawiciela  ustawowego  (zazwyczaj
przedstawicielem ustawowym małoletniego są jego rodzice lub opiekun - jeżeli dziecko nie ma
rodziców posiadających władzę rodzicielską).

   Należy zwrócić uwagę na niemożność wyrażania świadomej zgody na szczepienia będące
eksperymentem medycznym.
Możliwość wyrażania świadomej zgody wymaga poinformowania uczestnika eksperymentu o
wszystkich możliwych jego korzyściach i  ryzykach, a przede wszystkim o tym, że bierze on
udział w eksperymencie medycznym. Wobec tego w myśl nałożonych na lekarzy obowiązków
wynikających z przepisów Ustawy czy też Kodeksu Etyki Lekarskiej. Obowiązkiem lekarza jest
poinformowanie  i  zwrócenie  uwagi  pacjenta  na  wszelkie  korzyści  i  ryzyka  płynące  ze
stosowanych metod leczniczych / profilaktycznych.

  Odwieczną  zasadą  medycyny  i  zdrowego  rozsądku  jest  „primum  non  nocere”,  przede
wszystkim  nie  szkodzić.  Proponowane  masowe  szczepienie  nieprzebadanym  produktem
genetycznym jest  jawnym zaprzeczeniem tej  zasady.  Prosimy zatem i  wzywamy w imieniu
wszystkich rodziców: Chrońcie polskie dzieci! Chrońcie naszą przyszłość! Chrońcie przyszłość
Polski!

   Badania przeprowadzone przez Przebudzonych Konsumentów na znacznej grupie osób w
tym dorosłych i dzieci wykazują, że w organizmach ludzi znajduje się rakotwórcza substancja
Glifosat.  W  załączniku  przykładowy wykaz  wyników  badań  laboratoryjnych  dzieci  zatrutych
Glifosatem wykonanych przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i Wójta Kamiennej Góry.
W  związku  z  tym  zwróciliśmy  się  z  zapytaniem  do  Szpitala  Kotliny  Jeleniogórskiej  oraz
Ministerstwa  Zdrowia  z  pytaniem  o  interakcję  Glifosatu  z  preparatami  szczepiennymi.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie wiedzą czy preparaty szczepienne mogą wywołać negatywne
skutki zdrowotne w połączeniu z Glifosatem w organizmie. 
  Więcej informacji na temat Glifosatu oraz eksperymentów medycznych znajdziecie Państwo
na stronie internetowej wygrajmyrazem.pl oraz psnlin.pl

załączniki:
1. Wyniki badań dzieci na rakotwórczy Glifosat
2. Kopia Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych.
3. Odpowiedź Szpitala Kotliny Jeleniogórskiej
4. Zaświadczenie lekarskie
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