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1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Szymona Hołownię, który w 
mediach i na wiecach wyborczych (2022r) i planuje po wyborach wprowadzenie 
obowiązkowych szczepień dla dzieci, dorosłych i parlamentarzystów co jest 
niczym innym niż nawoływaniem do ludobójstwa za pomocą szczepionek.

• Art. 126a. Publiczne nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego. Kto 
publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 
118a udział w masowym zamachu, art. 119 dyskryminacja § 1, art 120–125 lub 
publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Wniosek o zawarcie Ugody między Fundacją Tesli i Szymonem Hołownią (Art. 
23a. KPK Postępowanie mediacyjne) w kwestii Warunkowego zawieszenie 
Postępowania prokuratorskiego (Art. 66 kpk).

Uzasadnienie:
Ogólna wiedza o Szczepieniach. 

Szczepienia mają na celu wywołaniu u ludzi choroby w celu wywołania odporności. 
Niestety ale wywoływanie u ludzi chorób poprzez wstrzykiwanie im wirów i bakterii 
(szczepienia) nie jest i nigdy nie było „leczeniem” lub zapobieganiem zachorowania. 
Wg definicji:

• Leczenie, terapia - wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie 
zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.

Dlatego wywoływanie chorób u ludzi i kwalifikowanie tych działań jako „leczenie” 
(terapię) jest nie tylko sprzeczne z logiką i nie spełnia kryteriów leczenia (przywracania 
zdrowia  i łagodzenia objawów choroby) ale jest to tak debilną „metodą lecznicza”, 
którą można porównać do „upuszczania krwi”, które było stosowane w Średniowieczu.

Na dodatek wywoływanie chorób u ludzi jest surowo karane przez Polski Kodeks 
Karny Art. 165 kk (Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego) a zwłaszcza w 
przypadku spowodowania śmierci lub ciężkiego kalectwa mają zastosowanie Art. 148 
kk (Zabójstwo) i  Art. 156 kk (ciężkie uszkodzenie ciała). 

Nie ma też znaczenia czy człowieka zabija się szczepionką czy inną trucizną a w 
przypadku spowodowania u człowieka Ciężkiego uszkodzenia ciała (dożywotnie 
kalectwo) należy taki fakt obowiązkowo zgłosić do Organów Ścigania pod groźbą 
odpowiedzialności karnej gdyż jest to traktowane jako „zbrodnia” (ciężkie 
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przestępstwo, które nie ulega przedawnieniu) - art 240 kk (Karalne niezawiadomienie o 
czynie zabronionym)

• Art. 240 kk (Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym) § 1. Kto, mając 
wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu 
czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w 
masowym zamachu, [...] art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie katastrofy, art. 166 piractwo, art. 189 
pozbawienie człowieka wolności,[...] lub przetrzymywanie zakładnika lub 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu 
powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

• Art. 165. KK Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1.Kto sprowadza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach:1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby 
zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 2) wyrabiając lub wprowadzając do 
obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły 
powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające 
obowiązującym warunkom jakości, [...] podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. § 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć 
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 
2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

• Art. 148 kk (Zabójstwo) § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 
dożywotniego pozbawienia wolności.

• Art. 156 kk (Ciężki uszczerbek na zdrowiu) § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na 
zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 
płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, 
całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 
istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności.

Wywoływanie u ludzi chorób zakaźnych za pomocą szczepionek (co jest celowym 
zamiarem szczepień) powoduje, że ludzie chorują i zarażają innych ludzi dookoła.   
ALE W TEN WŁAŚNIE SPOSÓB POWSTAJĄ EPIDEMIE - LUDZIE ZARAŻAJĄ 
SIĘ OD SIEBIE I CHOROBA SIĘ ROZPRZESTRZENIA. 
Szczepienia są totalnym zaprzeczeniem zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi. Jest to dowód na to, że Sanepid (Ministerstwo Zdrowia) szczepieniami zakaża 
ludzi i wywołuje epidemie co skutkuje zagrożeniem zdrowia publicznego - im więcej 
szczepień tym więcej chorych - trudno znaleźć większą głupotę. Na szczęście głupota 
nie jest okolicznością „łagodzącą” w Kodeksie Karnym. 



Dlatego też wszystkie ciężkie NOP-y (niepożądane odczyny poszczepienne), które są  
rejestrowane w Sanepidzie i w PZH (Polski Związek Higieny), też należy traktować 
jako przestępstwa. Jest to tym bardziej zasadne w sytuacji gdzie jest powszechnie 
wiadome, że żadne szczepionki dostępne na rynku (ani teraz ani w przeszłości) nie 
zawierają ani nie zawierały choć jednej substancji leczniczej wręcz przeciwnie. Oprócz
patogenów w postaci wirusów i bakterii szczepionki zawierają toksyczne substancje w 
postaci tzw. Adiuwantów. 

Nie powinien więc dziwić fakt, że „szczepionki” nie są i nigdy nie były żadnym lekiem, 
który miałby przywrócić zdrowie lub zapobiec zachorowaniu na jakieś choroby lecz są 
Bronią Masowej Zagłady gdyż ich stosowanie nie tylko wywołuje masowe epidemie 
wśród ludzi (każda zaszczepiona osoba choruje i zaraża inne - identycznie jak w Broni 
Biologicznej) ale też zabijają i powodują dożywotnie kalectwa jak w Broni Chemicznej 
– gdzie stosowanie tych Broni jest bezwzględnie zabronione i surowo karane.  

• Art.120 kk Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo 
międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, 
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

• Art. 121 kk Kto, wbrew zakazom prawa międzynarodowego lub przepisom ustawy, 
wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyła środki 
masowej zagłady lub środki walki bądź prowadzi badania mające na celu 
wytwarzanie lub stosowanie takich środków, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. § 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do popełnienia czynu 
określonego w § 1.

 
To, że szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną – potwierdzi dowolna praca 
naukowa z Instytutu Wojskowego dotycząca tej broni. Co to jest Broń Biologiczna ? 
Wirusy i bakterie.  A co jest w szczepionkach – wirusy i bakterie. Co to jest Broń 
Chemiczna ? Chemikalia (substancje chemiczne), które dostając się do organizmów 
żywych mają wywołać w ofiarach negatywne skutki zdrowotne i zgony. A co jest w 
szczepionkach – chemikalia takie jak, związki rtęci, aluminium, toksyczny grafen i 
wiele innych, które są nazywane Adiuwanty.

Niestety ale te substancje zwane Adiuwantami, które mają wzmacniać działania 
szczepionek – nie powodują wyleczeniem pacjenta np. z chorobami towarzyszącymi ale
dodatkowo  wywołują ogromną ilością uszkodzeń organów wewnętrznych u ludzi, 
które ujawniają się po wielu latach od szczepienia (choroby przewlekłe) i dożywotnie 
kalectwa (Ciężkie powikłania poszczepienne) i ogromną ilością zgonów. 
Dowódy:

• Raport Ministerstwa Zdrowia (mRNA – Covid 19) - Źródło: Puls Medycyny „Jeśli 
chodzi o liczbę zgonów w naszym kraju od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą
dawką, wynosi ona 76 284. Z kolei liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po 
upływie 14 dni od pełnej dawki to 11 279”.

• Raportu Kryminalistycznego z Wielkiej Brytanii (laboratoryjny i toksykologiczny),
(Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit Page 1 of 48 Project 
CUNIT-2-112Y6580 ) opublikowany w dniu 14 lutego 2022r Raport skupia się na 
wykazaniu toksycznych składników szczepionek mRNA (Covid 19), które nie są 
deklarowane przez producentów (Pfizer, Moderna, AstraZaneka), i  potwierdza, że 
zawierają nanomateriały grafenowe, które mogą przenikać przez naturalne bariery



organizmu i uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, oraz tlenek grafenu, który może
uszkadzać narządy wewnętrzne, niszczyć zdrowie krwi (czerwone krwinki i 
przeciwciała), wyzwalać raka i powodują zmiany w funkcji genów oraz to, że ludzie
nie zostali poinformowani o tym, że wstrzykuje się im śmiertelną substancję.

• Wykaz 15-stu najczęstszych powikłań poszczepiennych w USA - (FDA (od ang. 
Food and Drug Administration - Agencja Żywności i Leków).

** Wskazane dowody są publicznie dostępne (do pobrania) na stronie Ministerstwa 
Zdrowia (Sanepid i PZH) i Fundacji Tesli pod adresem http://fundacja-tesli.manifo.com/ 

Natomiast slogan reklamowy Firm Farmaceutycznych, że ponoć ”Szczepionki 
uratowały Świat” należy włożyć między bajki gdyż nie ma na to żadnych dowodów 
naukowych. Zaś osoby, które zostały zaszczepione (zakażone bronią Biologiczną) należy
traktować jako ofiary, które cudem uniknęły śmierci lub kalectwa. Nie wiem jak 
trzeba być otępiałym umysłowo, żeby wierzyć w takie „reklamy” i jak trzeba być 
głupim, żeby dać się zaszczepić lub pozwolić na szczepienie własnych dzieci ???  

Natomiast namawianie lub zachęcanie do masowych szczepień lub podejmowanie 
działań zmierzających do Obowiązku Szczepień to co robi Szymon Hołownia należy 
traktować jako „Usiłowanie” popełnienia morderstwa lub ludobójstwa. Albo 
sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego dla życia i zdrowia ludzi. Co 
oczywiście jest karalne.

• Art. 13. [Usiłowanie. Udolność i nieudolność] § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w 
zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio 
zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. § 2. Usiłowanie zachodzi 
także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze 
względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu 
zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia 
czynu zabronionego.

• Art. 14 kk (Wymiar kary za usiłowanie) § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w 
granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. § 2. W wypadku 
określonym w art. 13 odpowiedzialność za usiłowanie udolne i nieudolne § 2 sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia. 

• Art. 15 kk [Bezkarność usiłowania. Czynny żal] § 1. Nie podlega karze za 
usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi 
stanowiącemu znamię czynu zabronionego. §  2. Sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec 
skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Każdy popełnia błędy ale pan Szymon Hołownia powinien bardziej przemyśleć swoje 
„poglądy” i przede wszystkim nie wypowiadać publicznie głupot o „szczepieniach” o 
których skutkach ubocznych ma mgliste pojęcie. Znajomość praw też się przyda - 
„Nieznajomość prawa  nie zwalnia od jego przestrzegania”  
          Z poważaniem

   Najda Mariusz
  Fundator i Prezes Zarządu
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