
Dr hab.  Arkady Rzegocki  -  Ambasador  nadzwyczajny  RP w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

For the attention of Ambassador Arkady Rzegocki,

Dear Ambassador,

With this letter we officially call upon you to pass on our deep concern at the proposed
introduction  of 5G microwave radiation telecommunication systems in Poland.

There are more than ten thousand peer reviewed scientific documents warning of acute
dangers associated with  this technology,  for  humans,  animals,  insects and the natural
environment.
More  and  more  cities  in  Europe  and  beyond  are  refusing  to  introduce  5G  wireless
systems,   based  on  the  fact  that  they  do  not  satisfy  the  conditions  stipulated  in  the
Precautionary Principle,  the adopted health  and safety oversight  tool  of  the  European
Union.
No insurance company in any country is prepared to cover 5G, as no safety tests have
been performed and published to demonstrate its safety. This is a scandal.

As a group of both Polish and English citizens, aware of the dangers that this untested 5G
technology subjects upon us, our families and the living environment,   we demand an
immediate cessation of  Polish government approved plans to  force 5Gmillimetre wave
band technologies on its citizens.

Governments and government officials who refuse to take action in full knowledge of the
dangers presented by 5G RMF communications systems, must be held accountable for
their lack of action.

Once again, we call upon you to make clear, at the highest levels, that the introduction of
5G technologies that have failed to respect the Precautionary Principle,  constitutes an
unacceptable
level of irresponsibility which cannot be tolerated within a democratic society.
We therefore call  for  swift  action to  be taken to rectify this  position by introducing an
immediate moratorium in on the roll-out of 5G RMF microwave technologies in Poland,
followed by a proper independent assessment of  their  ability to meet national  and EU
health and safety requirements.

Yours sincerely,

Sir Julian Rose,  Director, International Coalition to Protect the Polish Countryside
Jadwiga  Lopata,  Co-director  ICPPC and  Goldman  Prize  Laureate  (  ecological  Nobel)
Anna  Mika,  electrohypersensitive  (EHS),  author  of  the  brochure  "Elektrosmog  -
niewidzialny wróg".



Załączniki:
1. Petycja O MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE  https://naszademokracja.pl/petitions/petycja-o-moratorium-na-
5g-i-redukcje-ekspozycji-ludnosci-na-pola-elektromagnetyczne
UWAGA! 11 235 osób i organizacji podpisało tę petycję na dzień 13.01.2020
2. 5G a zdrowie [raport]: Nowy wspaniały świat czy masowe narażanie ludzi na zagrożenia
nowotworowe  ?  https://politykapolska.eu/2019/12/17/5g-a-zdrowie-raport-nowy-wspanialy-
swiat-czy-masowe-narazanie-ludzi-na-zagrozenia-nowotworowe/
3.  KTO SKORZYSTA NA URUCHOMIENIU SIECI 5G? http://stop5g.com.pl/kto-skorzysta-
z-uruchomienia-sieci-5g-o-wyzszosci-sieci-przewodowych-raport/?
fbclid=IwAR3XcqGOGq8B5-Hcty-5KZEir2A9sDhB47if2_OZ1V9VKIRd6hTMUjdNGRY
4. „Rezolucja Nr 21/XXII/19 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 lipca 2019
roku uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Marszałka  Senatu  RP  oraz  Senatorów  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  sprawie  nowelizacji
przepisów  Ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci
telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (druk  nr  1225,  zwana  Megaustawą
Telekomunikacyjną)”   https://www.bip.krakow.pl/?
dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24296%26typ%3Dr
5.  Treść  Międzynarodowego Apelu o  Powstrzymanie  5G  na  Ziemi   i  w  Przestrzeni
Kosmicznej.
https://www.5gspaceappeal.org/   Treść  zawiera  długą  listą  załączników  do  prac
naukowych potwierdzających negatywne oddziaływanie promieniowania z urządzeń
komunikacji bezprzewodowej. 
UWAGA! - 190 984 osób i organizacji z 203 krajów i terytoriów podpisało ten apel  na
dzień 13.01.2020 – codziennie przybywa tysiące podpisów.  
6. Zachęcamy  tez  do  zapoznania  się  z  filmem  dokumentalnym  FOLIARZE
https://www.youtube.com/watch?v=S_DCtMkLgMQ

Informacje dodatkowe: www.stop5g.com.pl 
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