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Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną
Będziemy postulować lustrację medyczną. Oświadczenie ruchu Wolne Wybory
Ruch Wolne Wybory powstał z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności i
normalności w Polsce Jego założycielem jest wybitny polski uczony, filozof i myśliciel
polityczny, prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, laureat ogólnopolskiego plebiscytu
Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka, który wraz z innymi naukowcami i
lekarzami przestrzega przed wprowadzaniem w Polsce kolejnych obostrzeń oraz
kontynuowaniem nieskutecznej polityki walki z COVID-19. Wolne Wybory oraz
współpracujące z ruchem organizacje ostrzegają przed nie mającymi żadnego uzasadnienia
medycznego, godzącymi w podstawowe prawa człowieka oraz zgubnymi dla naszego kraju
pomysłami wprowadzania w Polsce segregacji sanitarnej.
Pomimo głosów krytycznych niezależnych naukowców i lekarzy oraz tak wielu dowodów na
to, że przymuszanie nas do szczepień przeciw COVID-19 oraz utrzymywanie w kraju stanu
nienormalności do niczego nie prowadzi, politycy, którym brak podstawowej wiedzy na
tematy epidemiologiczne, proponują kolejne obostrzenia oraz wprowadzenie segregacji
sanitarnej. Wolne Wybory ostrzegają, że kiedy zakończy się pandemia i dokona się wymiana
władzy w Polsce, będą postulować, aby poddać takich polityków, którzy dla swej promocji
kierują nas w kierunku obostrzeń oraz ich stronniczych ekspertów medycznych, u których
zachodzi konflikt interesów, procesem lustracji medycznej. Oznaczać to będzie, poza innymi
karami wynikającymi z przepisów prawa, trwałe wykluczenie z działalności publicznej.
Lustracją medyczną będą poddane w szczególności osoby, których postanowienia w czasie
pandemii doprowadziły w Polsce do spadku naszej naturalnej odporności, nadmiarowej liczby
zgonów, chorób psychicznych, zwiększenia się liczby samobójstw, zniszczenia małych i
średnich firm, upadku szkolnictwa i załamania się służby zdrowia.
W tym Oświadczeniu zwracamy się do polityków: nie czyńcie z tragedii jaką jest obecna
sytuacja epidemiologiczna instrumentu waszej popularności. Zacznijcie podejmować mądre
decyzje i słuchać głosu wybitnych naukowców i lekarzy. Poniżej kilka ich wypowiedzi.
Prof. nauk med. Piotr Kuna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) o paszportach kowidowych:
„W sensie przenoszenia infekcji, paszporty kowidowe nie mają sensu dlatego, że osoby
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zaszczepione również mogą zarażać wirusem”. Wniosek: Segregacja sanitarna jest nie tylko
atakiem na wolności i prawa człowieka, ale także nie ma medycznego uzasadnienia.
Prof. nauk med. Piotr Kuna o izolacji społecznej: „Nasz układ odpornościowy musi być
ciągle szkolony, ciągle pobudzany. Jeżeli na skutek izolacji brakuje tego bodźca, spada
odporność”. Wniosek: Segregacja sanitarna, która prowadzi do izolacji społecznej, jest nie
tylko szkodliwa pod względem psychicznym, ale i medycznym. Nie ma też uzasadnienia zdalne
nauczanie, gdyż dzieci i młodzież nie są grupą zagrożoną.
Prof. nauk med. Arne Burkhard (Uniwersytet w Tybindze) o wynikach badań zgonów osób,
które umarły w wyniku szczepień: „Takiego spustoszenia w organizmie jak u ofiar zmarłych
po tych preparatach nie widział nigdy w ciągu całej swojej 40 letniej pracy”. Wniosek: Polscy
uczeni ostrzegali w Apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirsa SARSCoV-2 przed eksperymentalnymi preparatami mRNA zwanymi „szczepionkami”. Obecnie
wcześniejsze obawy się potwierdzają. Zmuszanie ludzi do szczepień takimi preparatami, czy
nawet ich natarczywie reklamowanie, jawi się jako niedopuszczalne, gdyż jest łamaniem
naszych konstytucyjnych praw i wolności.
Dr Knut Wittkowski (epidemiolog, wiele lat badań na Uniwersytecie Rockefellera) o sytuacji
w Europie i politykach: „Europa ma zasadniczo taką samą dynamikę zgonów jak rok temu,
zanim pojawiły się szczepionki. Szczepionki mogły nieco spowolnić zgony w niektórych
krajach europejskich, ale nie za bardzo … Bez polityków zakładających, że wiedzą wszystko
lepiej niż natura, pandemia COVID zakończyłaby się w czerwcu 2020 r. przy zaledwie 10%
zgonów spowodowanych przez tę pandemię.” Wniosek: Politykom brak wiedzy i mają złych
ekspertów. Szczepionki i inne metody stosowane dla zatrzymania pandemii są nieskuteczne.
Dr Knut Wittkowski co trzeba zrobić: „Moja rekomendacja dla Polski jest taka sama, jaką
przedstawiłem już w marcu 2020 r. (https://doi.org/10.1101/2020.03.28.20036715): Chroń
słabszych (tj. tych, którzy są starzy i cierpią na choroby współistniejące). Ci mogą się
izolować, nosić maski i zaszczepić się… Szkoły i firmy powinny pozostać otwarte. Ludzie,
którzy nie są w grupie zagrożonej (tj. młodzi i zdrowi) nie powinni uczestniczyć w żadnych
restrykcjach (przez dystansowanie się, maski, itp.)”. Wniosek: Postulowanie szczepień i
stosowanie obostrzeń w stosunku do ludzi młodych i zdrowych nie ma żadnego uzasadnienia,
a wręcz jest szkodliwe dla nich samych oraz dla mechanizmu wytwarzania się naturalnej
odporności zbiorowej wynikającej z zachowania się chorób wirusowych.
Jako dodatkowy materiał polecamy Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i
Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania „Narodowego Programu szczepień”
przeciwko Covid-19 z dnia 17 listopada 2021 r.
Każda władza przychodzi i odchodzi, a odchodzi wtedy kiedy nie słucha. Chyba nigdy w
historii ludzkości nie było sytuacji, żeby tak wielu wybitnych naukowców i lekarzy
poddawało pod wątpliwość decyzje polityków, a z drugiej strony ich głos był tak mało
słuchany, a wręcz tłumiony. Dążenia do prawdy nie da się jednak stłumić. Dlatego zmiana
władzy w Polsce, a także w innych krajach to tylko kwestia czasu. Kiedy to nastąpi każdy
zostanie rozliczony według postawy jaką zajmował. Wolne Wybory już dzisiaj postulują
ustanowienie lustracji medycznej. Wraz z innymi organizacjami wolnościowymi dążymy do
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ustanowienia takiej władzy w Polsce, która będzie słuchać obywateli, podejmować mądre
decyzje służące dobru publicznemu oraz bronić naszej wspólnej wolności.
Wolne Wybory apelują ponadto o rozpoczęcie dialogu z niezależnymi naukowcami i
lekarzami na temat i choroby spowodowanej różnymi wariantami koronawirusa, i sposobów
walki z nią. Wzywamy, aby przede wszystkim przedstawiciele Rady Medycznej przy
Premierze RP odważyli się na taki dialog. Jest on konieczny, aby przerwać jednostronny
przekaz, który w sprawie COVID jest bez przerwy przekazywany przez główne media i który
wpływa negatywnie na stan psychiczny i ogólną kondycję naszego społeczeństwa.
W imieniu ruchu Wolne Wybory i współdziałających organizacji:

Tomasz Matuszewski, Koordynator, Wolne Wybory – Bielsko-Biała
Ramona Gadomska, Koordynator, Wolne Wybory –Śląsk
Paweł Lang, Koordynator, Wolne Wybory – Śląsk
Jan Góral, Koordynator, Wolne Wybory – Małopolska,
Założyciel – Forum Wolnego Miasta Krakowa
Krystyna Olszewska, Koordynator, Wolne Wybory – Podkarpacie
Krzysztof Ostapowicz, Koordynator, Wolne Wybory – Racibórz
Grzegorz Bakuliński, Koordynator, Wolne Wybory – Wrocław
Marcin Dziuba, Koordynator, Wolne Wybory – Tarnobrzeg
Marta Grzegrzolka, Koordynator, Wolne Wybory – Gdynia
Ewa Vogels, Koordynator, Wolne Wybory – Gdańsk
Andrzej Kulaszka, Koordynator, Wataha Beskidzka – Bielsko-Biała
Andrzej Mizia – Klub Konfederacji – Bielsko-Biała
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