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LIST OTWARTY DO INSTYTUTU OGRODNICTWA W Skierniewicach 

Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Uprzejmie informuję, że wczoraj rano złożyłem 3 oficjalne pisma w sprawie pasiek Instytutu Pszczelnictwa w 

Puławach zapowietrzonych zgnilcem złośliwym: 

 1. Pismo do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach- 8 listopada 2017- godz. 8.45 

 2. Pismo do Prokuratury Rejonowej w Puławach- 8 listopada 2017- godz. 8.57 

 3. Pismo do Zakładu Pszczelnictwa w Puławach- 8 listopada 2017- godz. 9.05 

Uprzejmie informuję, że w tej chwili pisma te tłumaczy na język angielski najlepszy tłumacz w Puławach. Po 

przetłumaczeniu zostaną zamieszczone na wszystkich pszczelarskich forach internetowych na Świecie! 

Uprzejmie informuję, że w latach 1988- 2017 kilka tysięcy razy zwracałem się do pracowników Instytutu 

Pszczelnictwa w Puławach o likwidację ognisk zgnilca złośliwego w pasiekach Instytutu Pszczelnictwa! 

Zwracałem się w tej sprawie do Dyrektora Instytutu Pszczelnictwa w Puławach prof. dr hab. Wojciecha 

Skowronka kilka tysięcy razy! 

Zwracałem się w tej sprawie do Kierowniczki Zakładu Hodowli Pszczół Instytutu Pszczelnictwa w Puławach Dr 

hab. Małgorzaty Bieńkowskiej kilka tysięcy razy! 

Uprzejmie informuję, że moje pismo do Zakładu Pszczelnictwa w Puławach datowane na 31 października 2017 

otrzymywali wszyscy pracownicy Zakładu Pszczelnictwa, Kierowniczka Zakładu Pszczelnictwa prof. dr hab. 

Teresa Szczęsna oraz Dyrekcja Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach kilkadziesiąt razy. Odpowiedź była 

zawsze ta sama. Głuche milczenie i zero reakcji. Dlatego wczoraj 8 listopada 2017 rano komplet 3 oficjalnych 

pism w sprawie zgnilca złośliwego opatrzone moją pieczątką i własnoręcznym podpisem trafiły do 3 adresatów. 

Uprzejmie informuję, że pisma te są dostępne w Internecie w PDF. Można je czytać i kopiować. Jest na to moja 

zgoda. Codziennie mam w tej sprawie setki maili, telefonów i SMS. Zgodnie z prawdą wszystko potwierdzam.! 

Na to co napisałem mam twarde dowody. Mnóstwo świadków. W tym piśmie tego nie podaję bo to ma wartość 

operacyjną dla Policji i Prokuratury. 

Jeżeli w moich pismach podałem chociaż 1 nieprawdę to uprzejmie proszę mnie podać do Sądu o zniesławienie 

Instytutu Ogrodnictwa. W przypadku gdyby mi udowodniono winę na konto Instytutu Ogrodnictwa wpłacę 

1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Ale Instytut Ogrodnictwa mnie nie pozwie! Jestem tego pewien! 

Moja korespondencja do Instytutu Ogrodnictwa jest listem otwartym i będzie rozpowszechniona za chwilę na 

wszelkie możliwe sposoby zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak też w elektronicznej (Internet, mail, 

Facebook, itp. itd.). 

Wszystko co robię dla dobra Polski! 

       Z pszczelarskim pozdrowieniem 

       Cezary Kruk 
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