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Panie Prezesie, 
 
Ze względu na znaczenie przedstawionego poniżej problemu, zwracam się do Pana jako 
zarządzającego telewizją należącą do polskiego społeczeństwa, w formie listu otwartego. 
 
W związku z przeprowadzonym przeze mnie śledztwem dziennikarskim, na podstawie 
istniejących dowodów naukowych, informuję Pana jak następuje :  
 

1. W każdej szczepionce stosowanej w Polsce znajdują się substancje toksyczne, które mają 
możliwość modyfikowania DNA szczepionych dzieci. To z kolei, może powodować 
powstanie wielu chorób przewlekłych nieznanych dzisiejszej medycynie. Ze względu na 
podłoże genetyczne, choroby te będą przekazywane przyszłym pokoleniom. 
 

2. Wiele szczepionek znajdujących się na rynku polskim jest skażonych tzw. gamma 
retrowirusami, które stanowią element broni biologicznej. Zrzucenie nad którymkolwiek z 
miast polskich roztworu zawierającego te wirusy byłoby przyjęte jako atak bronią 
biologiczną na Polskę. 
Wiele polskich szczepionek zawiera również patogeny takie jak chlamydie czy 
mykoplazmy o podobnym działaniu. 
 

3. Żadna ze szczepionek stosowanych w Polsce nie przeszła przez prawidłowo wykonane 
badania kliniczne. W szczególności dotyczy to zastosowania szczepionki przeciw grypie, 
która nie przeszła przez jakiekolwiek badania kliniczne, a została wprowadzona do obrotu 
w Polsce jako lek podawane nawet kobietom w ciąży. 

 
 
Waga ww. informacji, ma niezwykle krytyczną naturę i wpływ na całe pokolenia polskiego Narodu.  
 
W związku z tym, że istnieją dowody naukowe dotyczące ww. faktów, dochodzi do masowego 
niszczenia zdrowia polskich dzieci i przyszłych pokoleń Polaków. Polska znalazła się w sytuacji, 
gdzie w sposób niepodlegający dyskusji niszczone jest zdrowie Polskich dzieci, które stanowić 
mają korzenie funkcjonowania obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń polskiego Narodu. 
 
Chciałbym tutaj jednocześnie podkreślić, że w żadnym przypadku nie chodzi mi o jakąkolwiek 
debatę, ponieważ nie można debatować z istniejącymi faktami. Dlatego też, właściwą formą 
przekazu tych informacji byłaby moja rozmowa z dziennikarzem prowadzącym, tak jak 
praktykowane jest to przypadku przekazywania wyników każdego śledztwa dziennikarskiego. 
Dopiero po przekazaniu faktów, możliwa jest jakakolwiek konstruktywna dyskusja na ten temat. 
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Oczywiście, zdając sobie sprawę z niezwykłej wręcz wagi przekazanego tutaj problemu, będzie 
konieczne zweryfikowanie tego, co opisałem powyżej.  
 
Dlatego, w celu weryfikacji tych faktów, przed ich przekazaniem polskiemu społeczeństwu na 
antenie telewizji publicznej, stawiam się do Pana dyspozycji w uzgodnionym wspólnie dniu i 
godzinie, aby całość dogłębnie, merytorycznie omówić. 
 
Ze względu na to, że misją i OBOWIĄZKIEM telewizji publicznej jest informowanie społeczeństwa 
polskiego o istotnych dla niego faktach, chciałbym wystąpić w TVP1 lub TVP2, aby fakty te 
polskiemu społeczeństwu przekazać.  
 
 
    
 
Jerzy Zięba 
 
   
 
 
Do wiadomości :  
 

1. Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Biuro Poselskie Posła Jarosława Kaczyńskiego 
Al. Jerozolimskie 125/127 
02-017 Warszawa 
 

2. Facebook oraz inne portale i media społecznościowe 
 
 
 


