
Do Burmistrza miasta …. 
 
W związku z planowanym wprowadzeniem programu szczepień przeciwko HPV 
finansowanych z funduszy społecznych proszę o opublikowanie na stronie Urzędu 
Miasta (nazwa)…. następujących informacji : 
 
 
1. Naukowo zweryfikowany dowód wskazujący na skuteczność tych szczepień. 
 
Medycyna potwierdza, że nowotwór szyjki macicy może stanowić zagrożenie  
w wieku powyżej 40 czy 50 lat. Z tego powodu określenie skuteczności tej  
szczepionki nigdy nie zostało udowodnione. 
Jeśli jednak dysponujecie Państwo dowodami naukowymi wskazującymi na 
skuteczność tej szczepionki po 40 czy 50 latach od jej zastosowania bardzo proszę 
ich opublikowanie na stronie www Urzędu Miasta. 
 
Jeżeli Pan/Pani Burmistrz nie dysponuje takimi materiałami, w tym konkretnym 
przypadku szczepienie nie tylko nie ma podstaw naukowych, ale jest pozbawione 
sensu. W związku z tym składam formalny sprzeciw wykorzystywania do tego celu 
środków publicznych. 
 
 
 
2. Naukowo zweryfikowany dowód wskazujący na bezpieczeństwo tych szczepień. 
 
Z pewnością jest to najbardziej interesująca informacja dla wszystkich rodziców z 
(nazwa miasta), którym Pan/Pani Burmistrz proponuję podać tę szczepionkę. 
albowiem nigdy takich badań nie przeprowadzono.  
Jeśli jednak Pan/Pani Burmistrz dysponuje takimi badaniami, bardzo proszę o 
opublikowanie tych badań na stronie www naszego miasta. 
 
Jeśli takich dowodów Pan/Pani Burmistrz nie posiada, obowiązkiem Państwa jest 
poinformowanie rodziców z (nazwa miasta), że :  
 
A. Nie istnieją żadne badania naukowe, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  
dotyczącymi leków, które potwierdzają skuteczność tych szczepionek w 
zapobieganiu powstania raka szyjki macicy. 
 
B. Nie istnieją prawidłowo przeprowadzone badania naukowe wskazujące  
na bezpieczeństwo tych szczepionek. 
 
O tym mieszkańcy (nazwa miasta) powinni wiedzieć, co jest oczywiste. 
 
Brak przedstawienia rodzicom (nazwa miasta) takich badań będzie świadczyć  
o eksperymentalnym charakterze tej szczepionki.  
 
W związku z tym rozumiem, że rodzice dziewczynek z (nazwa miasta), przed 
podaniem ich córkom tej szczepionki nie tylko będą podpisywać tylko zgody na jej 
podanie, ale również, zgodnie z wymogiem Art.39 Konstytucji Rzeczypospolitej, będą 



podpisywali zgodę na przeprowadzenie na ich córkach eksperymentu medycznego o 
nieznanych konsekwencjach zdrowotnych. 
 
Niniejszym ZOBOWIĄZUJĘ Państwa do obejrzenia w szczególności filmu nr 19 
opisującego ten eksperyment medyczny :  
 
https://jerzyzieba.com/szczepienia/ 
 
 
 
Powikłania po tej szczepionce mają potworny charakter.  
 
(Tutaj można podać linki np. : ) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L8CL8hu6C-U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=npan3q3dJtY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KklrjbQZ-Ns 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1sWNcErILaA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UX7NXLpEe7k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sHS1kPKjWvE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dgZbwSpf-sc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M5kVxVFBnOU&t=77s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E-fcfnMLdE4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WCA5haGU6sI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LVsssaKyFiY&list=PLK8IsG98AoqvBT5aUUQ4lR
hKaHUlnNrpV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp5-
RsNjVnU&list=PLmnlnP1PObDqvpLu61gk2iV1S76fSNnVA 
 
 
W związku z tym, bardzo proszę o poinformowanie rodziców dziewczynek z (nazwa 
miast) przekazując im publicznie w/w informacje. 
 
Koszty eksperymentu medycznego powinny być poniesione przez producenta 
szczepionki, a nie przez rodziców dzieci czy budżet naszego Państwa.  
W związku z tym składam formalny sprzeciw wykorzystywania do tego celu środków 
publicznych. 
 
 



 
3. 
 
W szczególności, ze względu na eksperymentalny charakter tego programu 
szczepień, rodzice oczekują też następującej, rzetelnej, informacji :  
 
A.    Kto będzie odpowiedzialny za skutki uboczne tych szczepionek? Burmistrz, 
lekarz, czy też rodzic? 
 
B.    Kto będzie refundował wszelkie koszty związane z opieką zdrowotną 
dziewczynki, która w wyniku podania tej szczepionki została okaleczoną na całe 
życie?  Burmistrz? Lekarz? Czy może rodzice będą musieli za to płacić?  
 
Stawiam KONKRETNE pytania i oczekuję równie KONKRETNYCH na nie 
odpowiedzi. 
 
Oczekując na Pana/Pani odpowiedź.... 
 
 
[….] 
 
ps. 
 
Ze względu na bezprecedensową wagę tego problemu, od tej pory pozwalam sobie 
naszą korespondencję upublicznić na portalach społecznościowych 
 
 
 


