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Szanowna Pani Prezes, 

Dnia 5 lipca 2022 roku, na antenie stacji TVN poinformowała  Pani opinię publiczną, że Australijczycy 

mają takie badanie, które prognozuje, iż w roku 2026-27 na terenie Australii nie będzie już wirusa 

HPV, a co za tym idzie raka szyjki macicy.  Podobną informację przekazała Pani 6 listopada 2021 roku 

na antenie tej samej stacji. 

W pierwszej kolejności ponownie i tym razem oficjalnie proszę Panią o podanie źródła tych informacji 

oraz rzeczonego badania Australijczyków, na które się Pani publicznie powołała. A ponieważ, jako 

profesjonalista w temacie wiem, że nie ma takich źródeł oraz takiego badania, a podane przez Panią 

informacje są bardzo łagodnie mówiąc skandalicznie nieprawdziwe, to pytam Panią publicznie: 

Skąd Pani czerpie informacje na temat raka szyjki macicy oraz szczepień HPV, które potem 

przedstawia opinii publicznej ?  Czy wprowadza Pani opinie publiczną w błąd świadomie, czy też to 

Panią ktoś wprowadził w błąd, a jeżeli tak, to kto ? 

Jeżeli robi to Pani świadomie, to pytam: 

Jaki Pani ma interes w rozpowszechnianiu tak skrajnie nieprawdziwego wizerunku szczepień HPV, a 

przecież robi to Pani nie pierwszy raz ?  

Wreszcie, bez względu na okoliczności, czy sądzi Pani, że jako kobiecie dotkniętej w przeszłości 

rakiem szyjki macicy wypada się posługiwać takimi metodami i czy nie jest Pani choć trochę wstyd za 

takie zachowanie?  

Jednocześnie, publicznie apeluję do Pani uczciwości o zamieszczenie sprostowania i przeprosin dla 

oszukanego polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim dla ogromnej rzeszy kobiet, na uczuciach 

których buduje Pani swój i swojej Organizacji nie tylko wizerunkowy kapitał, a które padły ofiarą Pani 

dezinformacji. Jeżeli jest Pani człowiekiem honoru, to powinnością Pani powinno być także dołożenie 

wszelkich starań, aby tego typu sprostowanie zamieściła również stacja TVN, a materiał zawierający 

te, nieprawdziwe i kompromitujące Panią i Pani Organizację informacje, zostały usunięte z przestrzeni 

medialnej. 
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