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                                                   Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
                                                   prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 
 
 
 
Szanowny Panie Rektorze, 

Jestem lekarzem ginekologiem, który cale swoje zawodowe życie poświęcił walce z rakiem szyjki 

macicy. Jestem kontynuatorem rodzinnych tradycji, bowiem jednym z głównych kierunków 

działalności mojego Ojca, nieżyjącego już profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Madeja, była 

szeroko rozumiana problematyka nowotworów dolnego odcinka narządu płciowego u kobiet, a 

zwłaszcza raka szyjki macicy. Składam na Pana ręce ten list otwarty, którym zwracam się do Władz 

Uniwersytetu im. Marie Curie-Skłodowskiej w imieniu własnym, części środowiska lekarskiego i 

pacjentów, w związku z kontrowersyjnym wypowiedziami wykładowcy akademickiego Państwa 

Uczelni, profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej. Na swoim, facebookowym profilu, w dniu 17 września 

2021 roku Pani profesor oznajmiła bezceremonialnie wszem i wobec, że: 

„po 10 latach, w krajach prowadzących szczepienia ilość raków szyjki macicy zmalała o 85%”. 

Jakiś czas temu, w marcu 2020 roku zespół redakcyjny portalu Szczepienia.info, na swojej stronie 

internetowej przedstawił równie nieprawdziwą, aczkolwiek o wiele mniej absurdalną informację, że 

we wszystkich krajach prowadzących powszechne szczepienia przeciw wirusom HPV liczba 

przypadków raków szyjki macicy zmalała o połowę. 

Na skutek moich, oficjalnych protestów, po interwencji ówczesnego Dyrektora NIZP-PZH, Pana dr 

hab. med. Grzegorza Juszczyka informacje te zostały usunięte ze stron portalu Szczepienia.info, co 

jednoznacznie potwierdza, że były one nieprawdziwe.  

Wydawałoby się, że o większe kłamstwo w tej materii będzie trudno, a jednak nic bardziej mylnego, 

jak widać Polak potrafi. Oto kolejny, z całym szacunkiem wirusolog-oszołom z tytułem profesora, tym 

razem pracownik Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który nie ma najmniejszego 

problemu z rozpowszechnianiem jeszcze bardziej skandalicznie nieprawdziwych informacji. Gdyby 

Pani profesor Szuster-Ciesielska napisała, że chociażby w jednym kraju prowadzącym szczepienia HPV 

rak szyjki macicy został zredukowany o 85% w populacji kobiet takiego kraju, to już byłoby to wielkie 

oszustwo, a stwierdzenie, że we wszystkich krajach prowadzących szczepienia HPV rak szyjki macicy 

został zredukowany o 85% wykracza poza jakakolwiek skalę posługiwania się kłamstwem i 

manipulacją. 

W tym miejscu należy zadać pytanie o stan umysłu człowieka wykształconego, przedstawiającego 

siebie, jako naukowca i wykładowcę akademickiego, który publicznie dopuszcza się aż tak 

absurdalnego oszustwa. Nie ma bowiem żadnego logicznego wytłumaczenia takiej postawy poza  

skrajną głupotą i bezmyślnością, albo korupcją. Przy czym koniecznie trzeba podkreślić w tym 

miejscu, że korupcja, to nie są tylko pieniądze. To także stanowiska, kariera, również medialna, 

różnego rodzaju układy i zależności lub po prostu skrzywiona charakterologiczne, koleżeńska 
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przysługa – dzisiaj ty mnie, jutro ja tobie pomogę „kręcić lody”. Jest wiele przykładów chociażby tzw. 

korupcji politycznej w ostatnim czasie. Oczywiście istnieje także możliwość, że umysł ten został 

czasowo pozbawiony zdolności logicznego rozumowania na skutek działania różnego rodzaju 

substancji psychoaktywnych, ale nie chce mi się wierzyć, że taka ewentualność mogłaby mieć miejsce 

w gronie kadry naukowej Państwa Uczelni. 

Zwróciłem się do Pani profesor Szuster-Ciesielskiej w pierwszej kolejności prywatną korespondencją z 

prośbą o wyjaśnienie i zaniechanie tego typu działań. Niestety bezskutecznie, wobec czego zwróciłem 

się do Pani profesor Szuster-Ciesielskiej listem otwartym z prośbą o podanie źródeł tych skandalicznie 

nieprawdziwych informacji zamieszczonych na jej facebookowym profilu. Do dnia dzisiejszego nie 

otrzymałem żadnej odpowiedzi, natomiast Pani Szuster-Ciesielska w dalszym ciągu rozpowszechnia 

publicznie te bzdury na różnych forach internetowych, popisując się ponadto poza moimi plecami 

prostackimi, rodem z podrzędnych for internetowych, zaczepkami w moim kierunku. I taka jest 

niestety postawa profesora Wyższej Uczelni, wykładowcy akademickiego, któremu jak widać 

wirtualna rzeczywistość pomyliła się z realnym światem. 

Jest rzeczą zdumiewającą, że tak może postępować nauczyciel i wychowawca młodzieży 

akademickiej, bowiem jak sama Pani profesor zaznaczyła informacje, które zamieściła na Facebooku 

pochodziły z wykładów dla studentów. Jakie wartości w takim wypadku wyniesie z Uczelni tak 

indoktrynowana młodzież? Nauczy się jak posługiwać kłamstwem w dyskusji naukowej nie tylko ? Jak 

znieważać tych, wobec których nie ma się merytorycznych argumentów w owej dyskusji i którzy nie 

zgadzają się z takim postępowaniem ? Jak w sposób nieuczciwy robić karierę naukową i medialną ? 

Zapewne tak, bowiem zachowanie profesor Szuster-Ciesielskiej bez wątpienia wypełnia tak bardzo 

moralnie skrzywione standardy nauczania.  To jest bez cienia przesady „pranie mózgów” młodego 

pokolenia rodem z reżimów totalitarnych. 

Zwracam się zatem do Pana, Szanowny Panie Rektorze oraz do Władz UMCS o zajęcie stanowiska w 

tej, bulwersującej nie tylko mnie, ale także opinię publiczną sprawie. Apeluję o stanowcze położenie 

kresu tego typu haniebnym praktykom oraz podjęcie działań, mających na celu wyeliminowanie tego 

typu patologii wśród kadry naukowej Państwa Uczelni w przyszłości.  

Jest to list otwarty, opublikowany na stronie kolposkopia.com, dlatego też Państwa odpowiedź 

będzie także przedstawiona opinii publicznej na wymienionej stronie internetowej.  

 

                                                                                                           Z poważaniem 

                                                          

                                                                                      dr Jacek Grzegorz Madej 

 

 

   


