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Dot.: usunięcia skutków prostytucji naukowej, świadczonej przez Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, na rzecz
technologii mikrofalowej i globalistycznego kapitału

1.

Podstawy prawne naprawczego żądania

1.1
1.2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 68.3; art. 68.4; art. 74 i art. 82.
Regulamin (Statut) Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr R-01/06, wyd. IV,
§ 3; § 4 pkt 1) i § 5 pkt 3) i 6).

2.

Wprowadzenie do problemu prostytucji naukowej

2.1 Teoretyczny, matematyczny model fal elektromagnetycznych stworzył w 1873 roku
genialny szkocki fizyk-wizjoner Clerk Maxwell. Następnie w 1888 roku niemiecki
naukowiec-badacz Heinrich Hertz, skonstruował słynny rezonator, którym wygenerował pierwsze w historii n. Ziemi, sztuczne fale elektromagnetyczne. W ten
sposób rozpoczęła się era radiokomunikacji, umożliwiającej bezprzewodowy przekaz
informacji (głos, obraz, detonacje, etc.).
2.2 Jak zaznaczono w p. 2.1, sztuczne modulowane fale elektromagnetyczne, stosowane
w radiokomunikacji są obce Naturze globu ziemskiego i nigdy nie uczestniczyły w
ewolucji organizmów żywych, w tym ludzkości. W związku z tym nasz organizm a
zwłaszcza system komórkowy, nerwowy i immunologiczny, traktuje je jako groźnego
najeźdźcę, który:
a) zakłóca procesy bioelektryczne ustroju człowieka i jego rozwój embrionalny wskutek
zaburzeń spermatogenezy i morfogenezy płodu, co generuje teratogenne uszkodzenia i narastanie ilości kalekich niemowląt (Zał. 7÷8),
b) zakłóca procesy transportu jonowego w komórkach co prowadzi do międzykomórkowego chaosu komunikacyjnego, mutacji komórek i całej gamy chorób nowotworowych (Zał. 9÷12),
c) kompleksowo zakłóca gospodarkę układu hormonalnego człowieka, co prowadzi do
spadku odporności immunologicznej na wszelkie choroby fizyczne oraz psychiczne
(Zał. 7÷11).
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2.3 Korporacje radiokomunikacyjne oraz WŁADZA WYKONAWCZA, posiadają już ponad
50 lat pełną wiedzę o b. szkodliwym działaniu mikrofalowych, radiokomunikacyjnych
PEM jak w p. 2.1 ÷2.2 na organizmy Polaków (Zał. 6).
Dlatego międzynarodowy kapitał i korporacje radiokomunikacyjne przejmując przy
schyłku XX wieku terytorium Polskim pod śmiercionośną technologię mikrofalową,
zleciły WŁADZY WYKONAWCZEJ, wspieranej przez hiperkorupcję oraz lobbystów z
kręgów WŁADZY USTAWODAWCZEJ i POLITYCZNEJ – obszerną misję, której główne
cele, metody działania i skutki wyszczególnione zostały w p. 1.2÷1.3 naprawczego
ŻĄDANIA Stowarzyszenia nr EK-46/14 z dnia 03.03.2014r. (Zał. 1), skierowanego na
ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak wynika z prawnego udokumentowania w p. 2.1÷2.12 w/w naprawczego ŻĄDANIA, zorganizowana przestępczość prawodawcza doprowadziła do takiego stanu
prawnego, że przestrzeń życiowa, zdrowie, życie, i nieruchomości (mieszkania)
Polaków zostały obecnie oddane do nieograniczonej dyspozycji korporacji radiokomunikacyjnych i globalistycznego kapitału (VODAFONE, DEUTSCHE TELEKOM, PLAY,
ORANGE, itd.). Staranne osłanianie tego przestępczego stanu prawnego przez
centralne organy Państwa ilustruje bieg załatwiania naprawczego ŻĄDANIA nr EK46/14, nadany przez Prezydenta RP (prosimy uprzejmie porównać załączniki nr EK46/14; nr EK-89/14; nr EK-114/14 i nr EK-130/14 – płytka CD-R).

3.

Zadania prostytucji naukowej w tworzeniu przestępczego prawa
i pacyfikacji schorowanego społeczeństwa.

3.1 Dla pacyfikowania zdesperowanej ludności, korporacje radiokomunikacyjne i WŁADZA WYKONAWCZA szeroko wykorzystuje usługi prostytucji naukowej – prosimy up.
porównać sprzeciw Stowarzyszenia nr EK-89/14 – płytka CD-R.
Podstawowe narzędzia tej prostytucji to głoszenie nimbu całkowitej nieszkodliwości
mikrofalowych, modulowanych PEM oraz redagowanie rekomendacji i ROZPORZĄDZEŃ, sprzecznych z fizyczną Naturą tych PEM oraz rozumnym myśleniem i wnioskowaniem – prosimy up. por. np. nr EK-46/14 pkt 2.10.1 i pkt 2.10.2 – płytka CD-R.
3.2 Wzorcowym przykładem powyższej prostytucji naukowej jest Instytut Immunologii i
Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. R. Weigla 12, 53-114 WROCŁAW, tel.
71-370 99 38, którego Dyrekcja dla uwiarygodnienia leczniczych skutków modulowanych mikrofalowych PEM, szczególnie w zakresie chorób nowotworowych:
a) zbudowała najpierw na dachu Instytutu potężną stację bazową tel. komórkowej nr 1
wg Foto 1 (str. 3), degradując zdrowie własnych pracowników oraz pacjentów po
najcięższych operacjach w przeciwległej Klinice Wojskowej WSK-4 przy ul. Weigla 5,
b) zachęcona ignorancją i polityczną poprawnością Rady Naukowej , liczącej ok. 50 wysoko utytułowanych głów, zbudowała w 2013r. na bocznej ścianie Instytutu drugą
potężna stację bazową wg Foto 2 na str. 4.
Powyższe stanowi osiągnięcie prostytucji naukowej na skalę co najmniej europejską
zważywszy, że Instytut jest w Polsce najwyższą naukową wyrocznią i „CENTRUM
DOSKONAŁOŚCI” w zakresie immunologii i walki z rakiem – prosimy up. porównać
logo na Foto 1 i załączniki nr 7÷12.
W sumie jest to niewyobrażalna kompromitacja Polskiej Akademii Nauk i polskich
naukowców z zakresu immunologii i walki z rakiem.
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Stacja bazowa tel. komórkowej nr 1 






Foto 1. Pierwsza stacja bazowa, zbudowana przez prostytucję naukową
na dachu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
(CENTRUM DOSKONAŁOŚCI)
przy ul. R. Weigla 12 we Wrocławiu.
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 Stacja bazowa tel. komórkowej nr 2






Foto 2. Druga stacja bazowa, zbudowana w 2013r. przez prostytucję naukową
na dachu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
(CENTRUM DOSKONAŁOŚCI)
przy ul. R. Weigla 12 we Wrocławiu.

4.

Żądania naprawcze

4.1

Domagamy się od Pana Prezesa i kierowniczego gremium PAN, spowodowania rozwiązania z operatorami stacji bazowych wg Foto 1 i Foto 2 umów, oddających im w
budowlaną służebność wspaniały budynek IIiTD, po myśli art. 245 Kodeksu
Cywilnego (Dz.U.1964.16.93).
Następnie należy zakreślić Dyrekcji IIiTD oraz
operatorom krótki termin rozbiórki obu stacji bazowych.
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4.2 Jeżeli umowy na służebność budynku IIiTD pod obie stacje bazowe zostały jednak
tak przebiegle skonstruowane przez prostytucję naukową i operatorów, że ich rozwiązanie w myśl obecnego, przestępczego prawa nie będzie sądowo możliwe (vide 
Dz.U.2010.106.675 art. 33.1; art. 59.5), to wówczas należy:
a) dokonać gruntownego oczyszczenia Dyrekcji IIiTD z prostytutek naukowych w
oparciu o ich podpisy na zawartych z operatorami umowach na służebności budynku
wg przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 art. 245) i Prawa budowlanego
(Dz.U.2010.243.1623 art. 32.4 pkt 2),
b) wyciągnąć surowe sankcje służbowe i weryfikacyjne względem Rady Naukowej IIiTD,
tolerującej tak nachalną prostytucję naukową, godząca w zdrowie Narodu i mającą
niewątpliwie korupcyjne podłoże,
c) dokonać usunięcia ze ścian budynku wszelkich tablic informujących, że IIiTD jest
placówką afiliowana przez Polską Akademię Nauk – vide  logo na Foto 1.
4.3 Oczekujemy na przeprowadzenie postępowania naprawczego jak w p . 4.1÷4.2 nin.
pisma i udzielenie n. Stowarzyszeniu pisemnej odpowiedzi w terminie max. 2
miesięcy – art. 35 § 3 KPA (Dz.U.2013.267). W razie bezczynności PAN, niniejsze
pismo wraz z odnośnym komentarzem, zamieścimy po w/w terminie w portalu
Internetowym do publicznej wiadomości.
Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA”

Kopia:

a/a
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Naprawcze ŻĄDANIE Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-46/14 z dnia
03.03.2014r., skierowane na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (płytka CD-R).

2.

Decyzja Pana Prezydenta RP Nr BLO-0600-53816(01-02)-2014-KM/GWE z dnia 25.04.
2014r., oddalająca naprawcze ŻĄDANIE nr EK-46/14 (płytka CD-R).

3.

Sprzeciw Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-89/14 z dnia 08.05. 2014r.,
skierowany na ręce Pana Ministra Środowiska (płytka CD-R).

4.

Naprawczy wniosek Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA” nr EK-114/14 z dnia
23.06.2014r., skierowany na ręce Pana Ministra Środowiska (płytka CD-R).
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z dnia 26.08.2012r.
- KONIEC -

Do dnia 10.11.2014r. ZARZĄD
Polskiej Akademii Nauk trwa w bezczynności, dla osłony prostytucji
naukowej, świadczonej przez jego
placówkę naukową, na rzecz
operatorów telefonii komórkowej
i zagranicznego kapitału.
Vide  art. 68.3; art. 68.4; art. 82
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

