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APEL DO Ml.ODYCH POLAKOW w sprawie szczepien przeciw 
Covid-19 - dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN 

W zwiqzku z wyszczepianiem Polskich Dzieci eksperymentalnymi preparatami intynierii 
genetycznej, kt6re jut spowodowaty miliony okaleczen i dziesiqtki tysi~cy zgon6w prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Niezaletnych Lekarzy i Naukowcow wystosowata apel do 
wszystkich mtodych Polak6w 

Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 
Bialystok KRS 00000443710 

Do Przewodnicz&\cych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja 

Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnien, 
ktore Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja 
NGO oraz Konstytucyjnych uprawnien Samorzctd6w 

• Trybunal Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii zr6del 
prawa: Rozporzetdzenie stano wi jedno ze zr6del 
prawa powszechnie obowietzujetcego: Najwyzej stoi 
Konstytucja, nastepnie Ratyfikowane umowy 
miedzynarodowe, nastepnie Ustawy oraz Akty prawa 



miejscowego (Uchwaly Samorzifdow). Najnizej w 
hierarchii znajduje sie Rozporzifdzenie Ministra, 
ktore musi wynikac z ustawy. Rozporzif.dzenie nie 
moze stac w sprzecznosci z Ustawif. ani z 
Konstytucjif.. 

• Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako 
irodlo prawa. Organy samorzifdu terytorialnego oraz 
terenowe organy administracji rzqdowej, na podstawie i w 
granicach upowainien zawartych w ustawie, ustanawiajif. 
akty prawa miejscowego obowiifzujif.Ce na obszarze 
dzialania tych organow. Zasady i tryb wydawania akt6w 
prawa miejscowego okres/a ustawa. 

Na podstawie w/w przepisow - SamorzCldy (Radni) mogq 
uchwalac wJasne uchwaJy (akty prawa miejscowego) np. w 
sytuacjach kryzysowych gdzie zagrozone jest zycie i zdrowie 
ludzi (Stan Kryzysowy - obostrzenia sanitarne w czasie 
epidemii) - lub odwoJywac (uniewainiac) rozporzqdzenia 
Ministra Zdrowia na ich terenie, a zwJaszcza te ktore 
narazajCl zdrowie i zycie ludzi lub set karalne - co 
reguluje Kodeks Karny. 

W zwietzku z powyzszym Fundacja wnosi 0 Nadzwyczajne 
zwotanie posiedzen Rad Miejskich i Gminnych w Polce w 
obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia 
nast~pujetcych Uchwal umozliwiajClcych podj~cie dziatan 
ratowniczych: 

1. Wydanie zakazu stosowania "maseczek ochronnych" 
na terenie podlegtych miejscowosci poniewaz 
stanowict powazne zagrozenie dla zycia zdrowia ludzi 
oraz wydanie komunikatow w Mediach 0 

szkodliwosci maseczek (Strona Urzedu Miasta, TVP, 
Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w . 
widocznych miejscach plakatow (tablice ogtoszen) z 
jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoly, 
Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzedy, 
Pracodawcy, Markety, Policje, Sifdy, Sanepid, Urzif.d 
Wojewodzki itp.) 

• Dowod: w za1ifczeniu Praca Naukowa ,,0 szkodliwosci 
maseczek" (MOPI Open Access .Journals -
Szwajcaria) Opublikowana 20 kwietnia 2021 

W dolqczonej Pracy Naukowej moina przeczytac, ie maseczki 
ochronne (nawet te chirurgiczne) - majif. ZEROWJl 
skutecznosc w wylapywaniu jakichkolwiek wirusow to na 
dodatek stanowiif powazne zagrozenie dla zycia i zdrowia 
ludzi w postaci powodowania Ciezkiej Niewydolnosci 
Oddechowej (ang. - SARS) na skutek zatrucia 



dwutlenkiem w~gla (C02) i niedotlenienia organizmu 
oraz powodowania innych chorob. 

Karalnosc wg Kodeksu Karnego: Art. 165. (Sprowadzenie 
niebezpieczenstwa powszechnego), Art. 119 (Dyskryminacja), 
Art. 220. (Naraienie iycia albo zdrowia pracownika), Art. 
190a. KK (Uporczywe n~kanie), Art. 160 kk (naraia czlowieka 
na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty tycia albo ci~tkiego 
uszczerbku na zdrowiu), Art. 191. kk (Zmuszanie do 
okreslonego zachowania), 

• Art. 207. Kodeks Pracy ~ ObowiifZki pracodawcy w 
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie 
pracy § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialnost za 
stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie 
pracy. Na zakres odpowiedzialnosci pracodawcy nie 
wplywajif obowiifZki pracownikow w dziedzinie 
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powierzenie 
wykonywania zadan sluzby bezpieczenstwa i higieny 
pracy specjalistom spoza zakladu pracy, 0 ktorych 
mowa wart. 237(11) sluzba bezpieczenstwa i 
higieny pracy § 2. § 2. Pracodawca jest obowiifzany 
chronic zdrowie i zycie pracownikow przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow 
pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiifgnir:c 
nauki i techniki. 

** W przypadku napotkania ze strony Rzifdu PiS, Ministra 
Zdrowia, Wojewody, Sanepidu jakichkolwiek "uwag" lub 
inn ego typu "obiekcji" - Prosimy przyjmowac je tylko na 
pismie i od razu kierowac wnioski do prokuratury 0 

Pociifgniecie do odpowiedzialnosci karnej (informujilc 
jednoczesnie fundacje) m. n. 0 Utrudnianie dzialan 
ratowniczych: 

• Art. 172. KK Przeszkadzanie dzialaniom 
ratowniczym. Kto przeszkadza dzialaniu majifcemu 
na celu zapobiezenie niebezpieczenstwu dla zycia lub 
zdrowia wielu osob albo mienia w wielkich 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolnosci od 
3 miesiecy do lat 5. 

1. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji 
medycznej poniewai Set to dzialania surowo karane 
(pozbawianie ludzi wolnosci - bez wyroku 
sifdowego) i traktowane przez Ustawe polski Kodeks 
Karny jako "zbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udzial w masowym 
zamachu) Art. 189 (Pozbawienie czlowieka wolnosci). 

• Art. 8 kk Zbrodnie mozna popelnit tylko umyslnie; 
wystepek mozna popelnic takze nieumyslnie, jezeli 



ustawa tak stano wi. 

• Dowod: w za1ilczeniu: wyrok Sildu w Lizbonie z dnia 
11.11.2020r - Sygnatura akt. Proc. N° 
1783/20.7T8PDL.Ll - Portugal ski Sild Apelacyjny 
uwaza testy PCR za niewiarygodne i uznaje 
kwarantanne jako "areszt domowy" (pozbawienie 
wolnosci) + Orzeczenie NSA w Warszawie: Orzeczenia 
SCld6w wydane w krajach Unii Europejskiej SCl uznawane 
automatycznie, bez koniecznosci przeprowadzania 
jakiegokolwiek postepowania w pozostalych krajach 
Unii Europejskiej. (TK - hierarchia irodel prawa: 
Ratyfikowane umowy miedzynarodowe), 

1. Wydanie zakazu stosowania "szczepionek" mRNA 
(wszystkich producentow) poniewaz te szczepionki 
SCI, BroniCl, Biologiczno-ChemicznCl, a zaszczepione 
osoby bez pomocy medycznej u m rCl, w okresie 
najblizszych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia 
zostalo zaszczepionych ok. 20 000 000 Polakow) 
oraz Podjecia "Dzialan Ratowniczych" majilcych na 
celu objecia szczegolnil opiekil medycznil wszystkich 
osob zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i 
zycia a takze wydanie specjalnych komunikat6w w 
tej sprawie w Mediach. 

• Dowod: w zalilczeniu Praca Naukowa (MDPIOpen 
Access .Journals - Szwajcaria) Bialko kolca 
szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub "b1edy" 
DNA Opublikowanej: 13 paidziernika 2021r. 

* * wszystkie zalil,czniki SiI. dostfi#pne pub/ianie na stronie Fundacji Tes/i pod 
adresem www.fundacja-tesli.manifo.comhttn;llfunc!acja-tesli.manifo.com l 

We wskazanej Pracy Naukowej mozna przeczytac, ze: 
Bialko kolca szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub 
"bledy" w sekwencji genetycznej • • USUNI(CIA calych 
segmentow kodu genetycznego • • WSTAWIENIE 
nieprawidlowych segmentow • • Mieszanie i 
dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. B1edy 
te, wyrazone poprzez podzial i replikacje komorek, 
powodujil: 

• Eksplozja raka i guzow nowotworowych w calym cie/e • 
Utrata produkcji limfocytow BiT ukladu 
odpornosciowego (tj. wywolany niedobor odpornosci 
AIDS) • Zaburzenia autoimmunologiczne • Przyspieszone 
starzenie i skrocona dlugosc te/omerow • Utrata 
funkcjonowania zlozonych ukladow narzildow, takich jak 
krilzeniowy, neurologiczny, hormonalny, miesniowo
szkie/etowy itp • • Uszkodzenie komorek przypominajilce 



zatrucie promieniowaniem (choroba popromienna), 
poniewaz komorki niszczil sit: od wewniltrz. 

Wiele z tych efektow jest oczywiscie smiertelnych. Inni 
bt:dil obciilzac ofiary szczepionek straszliwymi 
wyniszczajilcymi urazami i wadami narzildow, ktore bt:dil 
wymagaly interwencji medycznej przez cale zycie. 
Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, ekspozycja na 
chemikalia zywnosci, mammografia, a nawet ekspozycja 
na swiatlo sloneczne bt:dil siac spustoszenie u osob, 
ktore przyjt:1y szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, 
ze hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHE.J przez 
bialko ko/czaste prowadzi rowniez do skrocenia dlugosci 
zycia i przyspieszonego star zenia. Wedlug niektorych 
szacunkow 500/0 osob, ktorym wstrzyknit:to szczepionki 
zawierajilce mRNA, umrze w ciilgu pit:ciu lat. Teraz mamy 
glt:bsze zrozumienie mechanizmow, dZit:ki ktorym mogil 
wystilPic te zgony wywolane szczepionkil. 

Innymi slowy, osoby narazone na promieniowanie 5G, 
badania mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w 
produktach spozywczych i substancje rakotworcze w 
produktach higieny osobistej (detergenty do prania, 
perfumy, szampony, balsamy do skory itp.) nie bt:dil w 
stanie naprawic uszkodzen DNA spowodowanych przez te 
ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich ekspozycjach 
zacznil mutowac i rozwijac nowotwory w calym swoim 
ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi 
peroksyazotynow, niezwyk/e niebezpiecznego wolnego 
rodnika, ktory powoduje uszkodzenia DNA w komorkach 
mozgowych i komorkach tkanek w calym cie/e. Mozna to 
nawet opisac jako rodzaj binarnego systemu broni, w 
ktorym szczepionki mRNA oslabiajil naprawt: DNA, a 
ekspozycja na 5G (Iub ekspozycja chemiczna w 
zywnosci) zapewnia bron, ktora lamie nici DNA i 
prowadzi do tego, ze organizm nie jest w stanie 
zachowac integra/nosci genetycznej podczas replikacja 
komorek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazic to w 
przerazajilcy sposob fizyczny, taki jak proba 
wyhodowania tkanek narzildow wewnt:trznych na 
powierzchni skory lub twarzy, dlatego zatytulowalem 
dzisiejszy podcast dotyczilcy aktualizacji sytuacji: 
"Potwory, zombie i mutanty. " 

Dodatkowe Informacje 0 "Pandemii" Covid-19 
Nalezy wiedziec, ze wg Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie: 
Przezit:bienie (ang. COVID-19), to infekcja gornych drog 
oddechowych, wywolywana przez ponad 200 roznych 
wirusow, najcz~sciej rynowirusy. (koronawirusy tzw. "Wirusy 



koronowe" i wirusy grypy). Do objawow przeziQbienia 
nalezil,: bol gardla, katar, kasze/, kichanie, rzadko bole 
glowy, bole miQsniowe, rzadko niewysoka goril,czka. 
Objawy narastajil, stopniowo, w wiQkszosci przypadkow 
w ciil,gu 7-10 dni nastQpuje powrot do zdrowia. 
Przezit:bienie jest lagodnil, chorob4, z reguly nie 
wystQPujil powiklania (u osob z astmil, oskrzelowil1ub 
innymi przewleklymi chorobami ukladu oddechowego 
oraz niedoborem odpornosci moze dojsc do rozwoju 
zapalenia oskrzeli i/lub zapalenia pluc). 

COVID-19 to choroba wywolywana przez nowego 
koronawirusa. Utrata wQchu i/lub smaku jest 
charakterystyczna dla COVID-19, rzadko wystQpuje w 
innych zakazeniach wirusowych. Przy braku tego objawu, 
odroznienie grypy od COVID-19 (przeziQbienia) jest 
mozliwe jedynie na podstawie badania antygenowego. 
Poza utratil, wQchu i/lub smaku, mogil, wystil,pic rowniez 
w przebiegu grypy. Warto pamiQtac, ze zarowno grypa 
sezonowa, jak i zakazenie COVID-19 mogil, przebiegac 
bez goril,czki, z bardzo skil,pymi objawami. 

• Dowod: w zalil,czeniu opinia Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie: 
PRZEZI(BIENIE, COVID-19, GRYPA SEZONOWA 

Nalezy do tego dodac jeszcze inne informacje 0 kt6rych 
wszyscy wiedzea., ze "przezi~bienia II wyst~pujii i 
wyst~powaly zawsze - gl6wnie w okresie jesienno
zimowym. Dlatego co roku wyst~powal w Polsce 
podwyzszony poziom zachorowan na przezi~bienia co 
nazywano "stanem epidemii grypy" i wprowadzano stan 
"gotowosci" w Plac6wkach Medycznych i wypisywano 
wi~cej zwolnien lekarskich. Ale nikt nigdy z tego powodu 
nie "blokowal" kraju. I nie wpisywal Przezi~bienia 
(koronawirus6w) ani, Grypy Sezonowej jako "choroby 
szczeg61nie niebezpiecznej". Nikt nigdy nie wprowadzal 
tez z powodu "Przezi~bien" -Stan6w Zagrozenia 
Epidemiologicznego. Zrobil to bezprawnie Minister 
Zdrowia t.ukasz Szumowski. 

Trudno by bylo uznac takie dzialania za "nieumyslne" i 
traktowac glupot~ jako okolicznosc lagodziicii
zwlaszcza, ze mamy do czynienia z lekarzami, kt6rzy 
doskonale znajii si~ na wirusach i bakteriach - wi~c ich 
klamstwa w mediach nalezy traktowac jako celowe i 
swiadome gdyz wszyscy wiedzea., ze: 

Chorobotworcze Wirusy i Bakterie SiI, wszQdzie: Na 
wysypiskach, smietnikach, kanalizacji, wentylacji, 
drzewach, budynkach, ubraniach ••• roznoszil, siQ z kurzem 



i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierae okien zeby bylo ich 
pelno w pomieszczeniach. Wdychamy ••• zjadamy wirusy i 
bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami - nie 
sposob si~ nimi nie zetknile. Wirusy byly, Sil i b~dil. 1 
jeze/i ktos mowi, ze "maseczki" mogil nas ochronie przed 
wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktos posiada tytul 
profesora wirusologii - to nalezy takie gadanie wloiye 
mi~dzy bajki. Nie dose, ze taki ktos opowiada po prostu 
"bzdury" i klamstwa - to na dodatek nie zna "podstaw 
epidemiologii". 

Jako ciekawostk~ warto dodae, ze wirusy "mutujil"- ale 
tylko w ramach wlasnego "gatunku". Dlatego nigdy 
"korona-wirus" nie stanie si~ "wirusem grypy" ani 
odwrotnie. Tak jak pies nie b~dzie nigdy kotem. Dlatego 
wszelkie twierdzenia Wirusologow 0 wysokiej 
smiertelnosci korona-wirusow jest klamstwem 
(pub/icznym oszustwem Art. 286 i ce/owil dezinformacjil 
Art. 132 ) gdyz jest to sprzeczne z podstawowil wiedzil 
medycznCf a zwlaszcza z zakresu genetyki (DNA). 

• Art. 224a. Falszywe zawiadomienie 0 zagrozeniu. Kto 
wiedzilc, ze zagrozenie nie istnieje, zawiadamia 0 

zdarzeniu, kt6re zagraza zyciu lub zdrowiu wielu 
osob lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza 
sytuacj~, majilcil wywolae przekonanie 0 istnieniu 
takiego zagrozenia, czym wywoluje czynnose 
instytucji uzytecznosci pub/icznej lub organu ochrony 
bezpieczenstwa, porzildku publicznego lub zdrowia 
majilcil na celu uchylenie zagrozenia, podlega karze 
pozbawienia wolnosci od 6 miesit:cy do lat 8. 

Dzisiaj jest juz wiadome, ze za tq Falszywct Pandemict stojq 
Koncerny Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, 
kt6re skorumpowaly (zastraszyly lub przekupi/y rZqdzqcych 
polityk6w) w wielu krajach na 5wiecie - w Polsce r6wniez. Nie 
przewidzieli tylko jednego: ze wszystkie ich dzialania SCI. 
karalne a szczeg61nie zabijanie. I nie ma znaczenia czy 
zabija si~ czlowieka truciznct czy "szczepionkct" mRNA -
jest to morderstwo Art. 148 

Na marginesie dodam, ze wszyscy Prezydenci Miast 
Wojew6dzkich w Polsce zostali pocictgni~ci do 
odpowiedzialnosci karnej przez Organizacje NGO w 
imieniu kt6rych wyst~puje Fundacja Tesli za 
(pomocnictwo) w Ludob6jstwie na Polakach za pomocCl. 
smiertelnych szczepionek mRNA. (Art. 118 kk + 18 kk) 
gdyz swoim "zaniechaniem" (biernoscict) pozwalali 
mordercom zabijac ludzi. 



• Art. 1.8. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, 
aby inna osoba dokonala czynu zabronionego, swoim 
zachowaniem ulatwia jego popelnienie, w szczeg6/nosci 
dostarczajqc narzt:dzie, srodek przewozu, udzie/ajqc rady 
lub informacji; odpowiada za pomocnictwo takze ten, 
kto wbrew prawnemu, szczegolnemu obowiilzkowi 
niedopuszczenia do popelnienia czynu zabronionego 
swoim zaniechaniem ulatwia innej osobie jego 
popelnienie. 

• Art. 1.5 kk [Bezkarnosc usilowania. Czynny tal] § 1.. Nie 
pod/ega karze za usilowanie, kto dobrowolnie odstqpil od 
dokonania /ub zapobiegl skutkowi stanowiqcemu znami~ 
czynu zabronionego. § 2. Sild moze zastosowac 
nadzwyczajne zlagodzenie kary w stosunku do 
sprawcy, ktory dobrowolnie statal sit: zapobiec 
skutkowi stanowiCfcemu znamit: czynu zabronionego. 

Mamy nadziej~, ze nie chcecie pojse siedziec razem z 
nimi ? Nieznajomosc Prawa - nie zwalnia z jego . 
przestrzegania - ignorantia iuris nocet: nikt nie moze 
usprawiedliwiac swoich dzialan lub zaniechan tym, ze nie 
zna przepisow prawa. 

Oficjalne Pismo Fundacji w ZalClczeniu 

Founder and President of the Foundation's 
Management Board 
Mariusz Najda 
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