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Szanowny Państwo,

Działając  wyłącznie  z  pobudek  obywatelskich  oraz  kierując  się  przede  wszystkim  dobrem
wspólnym,  jakim  jest  zdrowie  i  życie  obywateli,  a  także  przyszłość  naszego  społeczeństwa,
przekazujemy  Państwu  tę  książkę,  a  wraz  z  nią  bardzo  ważne  naukowe  (medyczne)  i
prawne informacje.

Niniejsza  publikacja  pt.  „Biała  księga  pandemii  koronawirusa”  powstała  w  zdecydowanej
większości w oparciu o recenzowane badania naukowe, w tym te o najwyższym stopniu
wiarygodności (szczegółowa ich lista znajduje się w bibliografii). 

Informacje  zawarte  w  tej  pracy  zostały  wzbogacone  o  wypowiedzi  (dostępne  na  załączonym
pendrive)  światowej sławy autorytetów naukowych, tj. profesorów, doktorów i lekarzy z
dziedziny  wirusologii,  epidemiologii,  immunologii,  genetyki  i  szeroko  rozumianego  zdrowia
publicznego, w tym laureatów nagrody Nobla. 

Obraz  tzw.  pandemii  koronawirusa,  jaki  wyłania  się  z  badań  zawartych  we  wspomnianej
publikacji,  pozostaje w rażącej sprzeczności z oficjalną narracją przedstawianą przez
rządowe i prywatne media wielu krajów, w tym także polskich władz. 

Z każdym dniem przybywa kolejnych naukowych dowodów, iż medialne i rządowe informacje
dotyczące  tzw.  pandemii  i  oparte  na  nich  działania  pozbawione  były  podstaw  naukowych  i
prawnych.  

Te same materiały, które przekazujemy teraz Państwu, zostały również przesłane do wielu innych
urzędników  administracji  Państwowej,  bezpośrednio  odpowiedzialnych  za  zdrowie  i  życie
obywateli naszego kraju oraz za wiele innych obszarów naszej egzystencji powierzonych im przez
społeczeństwo.

Powyższe informacje były i nadal są dostępne w przestrzeni publicznej, a ich wiarygodność można
zweryfikować, korzystając np. z bibliografii dołączonej do niniejszej książki. 

Jednak jakakolwiek próba przekazania ich społeczeństwu była i jest utrudniana a
wręcz tłumiona zarówno przez rządowe, jak i korporacyjne prywatne media. 

Jako  urzędnicy  administracji  publicznej, wykonując  zadania  z  zakresu  władztwa  publicznego,
macie  Państwo istotny  wpływ na szereg  dziedzin  życia  obywateli  naszego kraju.  W ramach
wykonywanych obowiązków jesteście zobowiązani stać na straży dobra obywateli,
tym bardziej więc Wasze decyzje powinny być oparte na rzetelnej wiedzy naukowej
w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa obywateli. 

Załączone informacje kierowane są do Państwa w zaufaniu i oczekiwaniu, że zważywszy na ich
rangę naukową zostaną niezwłocznie wykorzystane dla dobra ogółu. 



Zważywszy na pełnione przez Państwa funkcje publiczne i w świetle podjętych informacji, mamy
nadzieję, a zarazem oczekujemy,  że zapoznacie się wnikliwie z przekazaną Wam treścią
opartą o wyniki wielu badań i załączoną szczegółową analizą prawą, w wyniku czego
podejmiecie właściwe decyzje oraz działania mające na względzie troskę o ochronę
życia i zdrowia obywateli naszego kraju.

Zważywszy na doręczenie Państwu załączonych materiałów, uznajemy, iż powzięli Państwo w
pełni informacje zawarte w opracowaniu pt. „Biała Księga pandemii koronawirusa”
oraz umieszczonymi na załączonym do niego pendrive, stanowiącym jego integralną
część. 

Doręczając Państwu „Białą księgę” wraz z pozostałymi materiałami, chcemy uświadomić skalę
istniejących  i  przyszłych  zagrożeń  oraz  zachęcić  i  zobligować  do  podjęcia  skutecznych
działań  z  urzędu  w  celu  ochrony  dobra,  a  przede  wszystkim   zdrowia,  obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej. 

W pierwszej  kolejności  oczekiwanym jest  przekazanie  otrzymanych  przez  Państwa informacji
wszystkim  podległym  jednostkom,  służbom  oraz  osobom,  w  szczególności  tym
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zdrowie i życie obywateli celem zaprzestania
wykonywania zaleceń i procedur nie mających zarówno naukowych jak i prawnych
podstaw. 

Prosimy o podjęcie stosownych decyzji zgodnie z właściwością i kompetencjami oraz mając na
uwadze treść:

1.  art.  17 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. 1982 nr 31, poz.
214): „Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne
interesy obywateli” oraz 

2. art. 24 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458),
zgodnie z którym: „Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki  publiczne,  z uwzględnieniem
interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli”. 

Z uwagi na wskazane ryzyka oczekujemy od Państwa zarówno publicznej informacji o podjętych
działaniach w tym zakresie, jak również odpowiedzi na niniejsze pismo. 

Zastrzegamy sobie również możliwość udostępnienia dokumentów przesłanych Państwu wraz z
niniejszym pismem osobom poszkodowanym jako dowodu w sprawie w przypadku braku podjęcia
przez Państwa działań jednoznacznie wynikających z przekazanych informacji.

Wskazujemy  w  tym  miejscu,  że  fakt  odebrania  przesłanej  korespondencji  przesądza  kwestię
ewentualnej umyślności działań w kontekście art. 165 § 1 k.k. oraz art. 286 § 1 k.k., a działania
sprzeczne  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  mogą  wiązać  się  
z odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz karną na gruncie art. 231 kk.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż jako Fundacja przekazaliśmy szerokiemu gronu obywateli
informacje o przesłanych Państwu materiałach. 

Wykaz  imienny  osób,  które  otrzymały  informacje  stanowiące  opracowanie  „Białej  Księgi
pandemii  koronawirusa” zostanie w najbliższym czasie  upubliczniony na stronie Fundacji  i  na
stronach innych organizacji społecznych. 



Poniżej podajemy Państwu tożsame linki do opracowań, które załączone są w treści pisma epuap -
materiały  stanowiące opracowanie „Biała  Księga pandemii  koronawirusa” jak również link  do
wypowiedzi  światowej  sławy  naukowców  umieszczonych  na  pendrive  -  są   dla  Państwa  do
bezpłatnego pobrania ze strony Fundacji Ordo Medicus  

Biała Księga 

https://monumen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/blochowiak_monumen_pl/ETSWL8C-
vUFPv0Sqn378iKcBB0dJPVAKbIeHSCXxO5cWDw?e=Dh3ALO 

Materiały na pendrive 

Biała  księga  pandemii  koronawirusa  (ebook)  »  Ordo  Medicus  po  wybraniu  linku  kliknij
„pobrać”

Gdyby powyższe linki nie działały – poprzez zablokowanie przez władzę strony Fundacji  z racji
ujawniania ukrywanych faktów - podajemy dodatkowe linki, gdzie można również  pobrać za
darmo zarówno Białą Księgę jak i pendrive 

Biała księga:
https://cloud.degoo.com/share/gaxMvEAGPVpMMds8WlpnNA

Całość pendrive:
https://cloud.degoo.com/share/GX-Zb_0GQSUW7PYdx7iXYQ

W imieniu Fundacji Ordo Medicus

Dr Mariusz Błochowiak 
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