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ODMOWA UDZIELENIA ZGODY 

NA JAKIEKOLWIEK EKSPERYMENTY MEDYCZNE  
W ZWIĄZKU Z TZW. COVID-19 

 
 
W związku z coraz bardziej zuchwałym poczynaniom polskojęzycznego rządu RP i 
sukcesywnie wprowadzanym przez niego przepisom, niezgodnym z prawem Bożym i 
naturalnym oraz z Konstytucją RP, prawem międzynarodowym, w tym z tzw. Kodeksem 
Norymberskim, korzystając z przysługujących mi praw jako rodzic i obywatel RP, 
oświadczam iż nie zgadzam się na stosowanie żadnych zabiegów na moim synu 
................................. Sokołowskim, związanych z walką z rzekomą pandemią 
koronawirusa, a w szczególności: 
 
Nie wyrażam zgody na „szczepienie” mojego syna preparatem, który bezprawnie 
nazywa się szczepionką, a który jest obecnie na III etapie badań klinicznych i nie był 
przewidziany do stosowania u dzieci poniżej 16 roku życia. Preparatem, z powodu którego 
umarło na świecie już około miliona osób, 50 milionów doświadczyło poważnych 
odczynów poszczepiennych, preparatem z powodu którego około 100 tyś. kobiet poroniło! 
Tragedia śmierci po szczepieniu nie ominęła również naszej szkoły, której Pan jest 
dyrektorem i obawiam się, że to jeszcze nie koniec tej tragicznej listy, a raczej jej początek. 
 
Nie wyrażam zgody na zmuszanie mojego syna do korzystania z tzw. płynów 
dezynfekujących. Agresywny płyn, zawierający powyżej 60% alkoholu (a tylko taki 
„zabija” wirusy), całkowicie niszczy naturalną florę bakteryjną, przez co skóra dziecka jest 
pozbawiona skutecznej ochrony mikrobiologicznej. Syn obecnie ma już poważne problemy 
skórne, będące skutkiem częstego, a nieuzasadnionego względami sanitarnymi, mycia rąk, a 
skład płynów, podobnie jak skład szczepionek, masek i tzw. testów, nie jest zweryfikowany 
przez niezależne instytucje. 
 
Nie wyrażam zgody na zmuszanie mojego syna do przebywania w tzw. maseczce. 
Oddychanie przez maseczkę jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia dziecka, a jej walory 
ochronne, z uwagi na fakt, iż wirus jest 1000 razy cieńszy od ludzkiego włosa, są fikcją, 
czego powinien być świadomy każdy nauczyciel, a szczególnie nauczyciel biologii. 
Lekceważenie tego faktu przez nauczycieli świadczy o zupełnym ignorowaniu współczesnej 
nauki, którą przecież nauczyciele mają przekazywać dzieciom dla ich dobra. 



Nie wyrażam zgody na poddawanie mojego syna jakimkolwiek testom medycznym, a 
w szczególności tzw. testom na obecność wirusa SarsCov-2 czy przeciwciał IgM, IgG. 
Nawet Ministerstwo Zdrowia nie posiada wiarygodnych danych dot. ich skuteczności i 
rzetelności. 
 
Nie wyrażam zgody na zachęcanie, nakłanianie mojego syna do wzięcia udziału w 
eksperymencie medycznym (zaszczepieniu), bo taki jest status obecnej akcji „szczepień” 
preparatem, za który producent nie bierze żadnej odpowiedzialności. 
 
Wszelkie działania, które naruszą prawa mojego dziecka – ................... Sokołowskiego oraz 
moje, jako rodzica, nie pozostaną bez konsekwencji prawnych. 
 
Liczę na Pana poczucie odpowiedzialności i na zrozumienie moich uzasadnionych obaw. 
 
 

z poważaniem 
 

Sławomir Sokołowski 


