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      Szanowny Pan Poseł 

      Andrzej Czerwiński 

 

Panie Pośle! 

Z żalem muszę złożyć zdecydowany protest przeciwko Pańskiej postawie 

podczas procesu legislacyjnego nad projektem ustawy dotyczącym 

usunięcia przesłanki eugenicznej z obowiązującej tzw. ustawy 

antyaborcyjnej. 

Rozumiejąc Pańskie prawo do działania zgodnego ze swoim sumieniem w 

żaden sposób nie mogę pojąć, ani tym bardziej zaakceptować 

podejmowanych przez Pana Posła decyzji. W głosowaniu nad dalszym 

procedowaniem  projektu zagłosował Pan Poseł za dalszą pracą nad tym 

aktem legislacyjnym. Czyli rozumiem, że uznał Pan projekt za wartościowy. 

Po skandalicznym procedowaniu podczas prac w połączonych komisjach w 

trzecim czytaniu nagle zdecydował Pan Poseł być przeciw projektowi. Nie 

wprowadzona została żadna poprawka, głosowano jeden wniosek, za 

odrzuceniem projektu. Pan ten wniosek poparł… Co się stało pomiędzy 

tymi głosowaniami? Czyżby dotarła do Pana Posła jakaś nowinka medyczna 

dotycząca leczenia dzieci poczętych? Czy też dotarły do Pana Posła 

argumenty Przewodniczącego Partii, który wcześniej „gwarantował 

właściwe głosowanie…”? 

Panie Pośle, reprezentuje Pan region, gdzie dzieci są kochane i szanowane. 

Region, w którym często w wielodzietnych rodzinach przyjmowane są z 

miłością bez względu na stan zdrowia. Nawet jeżeli ta miłość jest 

wymagająca. Czy odważyłby się Pan im powiedzieć, że większą wartością 

jest mityczny „kompromis”, niż prawo podejrzanych o chorobę dzieci do 

godnego, choć czasami pełnego doświadczeń życia. 

Panie Pośle, osiem lat temu, w 2004 roku Partia Pana Posła udawała się w 

pielgrzymkę do Rzymu, na spotkanie z błogosławionym dzisiaj Janem 

Pawłem II. W tym głosowaniu, nie broniąc prawa podejrzanych o chorobę 

dzieci do życia, sprzeniewierzył się Pan Jego nauce. 

Nie jestem w stanie zaakceptować takiego ogromu hipokryzji u polityków, 

którzy rządzą dzisiaj Polską. Ziemia Gorlicka, Sądecczyzna, 

Limanowszczyzna i Podhale to regiony, gdzie mieszkają ludzie dumni, 

ludzie, którzy nie chcą być oszukiwani przez swoich reprezentantów.  
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Szanowny Pan Poseł 

      Marian Cycoń 

 

Panie Pośle! 

Z żalem muszę złożyć zdecydowany protest przeciwko Pańskiej postawie 

podczas procesu legislacyjnego nad projektem ustawy dotyczącym 

usunięcia przesłanki eugenicznej z obowiązującej tzw. ustawy 

antyaborcyjnej. 

Rozumiejąc Pańskie prawo do działania zgodnego ze swoim sumieniem w 

żaden sposób nie mogę pojąć, ani tym bardziej zaakceptować 

podejmowanych przez Pana Posła decyzji. W głosowaniu nad dalszym 

procedowaniem  projektu zagłosował Pan Poseł za dalszą pracą nad tym 

aktem legislacyjnym. Czyli rozumiem, że uznał Pan projekt za wartościowy. 

Po skandalicznym procedowaniu podczas prac w połączonych komisjach w 

decydującym głosowaniu nagle zdecydował Pan Poseł wstrzymać się od 

głosu. Nie wprowadzona została żadna poprawka, głosowano jeden 

wniosek, za odrzuceniem projektu. Pan tego wniosku nie odrzucił… Co się 

stało pomiędzy tymi głosowaniami? Czyżby dotarła do Pana Posła jakaś 

nowinka medyczna dotycząca leczenia dzieci poczętych? Czy też dotarły do 

Pana Posła argumenty Przewodniczącego Partii, który wcześniej 

„gwarantował właściwe głosowanie…”? 

Panie Pośle, reprezentuje Pan region, gdzie dzieci są kochane i szanowane. 

Region, w którym często w wielodzietnych rodzinach przyjmowane są z 

miłością bez względu na stan ich zdrowia. Nawet jeżeli ta miłość bywa 

wymagająca. Czy odważyłby się Pan im powiedzieć, że większą wartością 

jest mityczny „kompromis”, niż prawo podejrzanych o chorobę dzieci do 

godnego, choć czasami pełnego doświadczeń życia. 

Panie Pośle, osiem lat temu, w 2004 roku Partia, którą Pan Poseł 

reprezentuje udawała się w pielgrzymkę do Rzymu, na spotkanie z 

błogosławionym dzisiaj Janem Pawłem II. W tym głosowaniu, nie broniąc 

prawa podejrzanych o chorobę dzieci do życia, sprzeniewierzył się Pan Jego 

nauce. 

Nie jestem w stanie zaakceptować takiego ogromu hipokryzji u polityków, 

którzy rządzą dzisiaj Polską. Ziemia Gorlicka, Sądecczyzna, 

Limanowszczyzna i Podhale to regiony, gdzie mieszkają ludzie dumni, 

ludzie, którzy nie chcą być oszukiwani przez swoich reprezentantów. 


