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Poseł na Sejm RP

Arkadiusz Mularczyk

Warszawa, dnia lS lutego 2010.

Szanowny Pan Premrer

Donald Tusk
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Zwracam się do Pana Pręmiera z wnioskiem o zdyscyplinowanie posła Roberta

Węgrzyna, nalezącego do kierowanej przez pana Partii. Pragnę zwtocic Pańską uwagę na fakt

skandalicznego i co najwuŻniejsze powtarzającego się zachowania posła Węgrzyna w

stosunku do innego z ptzedstawicięli Polskiego Parlamentu w dodatku kobiety - posłanki

Marzeny Wrobel.

11 lutego 2010 roku pan poseł Robęń Węgrzyn obrazlł- paniąposeł Marzenę Dorotę

Wrobel zwracając się do niej słowami'. ,,Czy pani ma problem z ADHD'' ? Następnie w

obecności dwóch irmych parlamentarzyśtów - posłów Leszka Deptuły i Andrzeja Czumy

powiedział ze posłanka Wróbel ,,...nadaje się do psychiatry''. Insynuacje posła Węgrzyna,

jakoby pani poseł Marzena Wróbel cierpiała na ADHD, sąw oczywisty sposób nieprawdziwe

i mająna celu zniewaŻenie posłaŃi Wróbel. Sugerowanie, iz cierpi ona natąprzypadłośÓ

otaz,lŻ ma problemy ze zdtowiem psychicznym moze podwaŻac zatowno wiarygodność jak i

kompetencje pani poseł Marzeny Wróbel' jako członka sejmowej komisji śledczej.

Pragnę równieŻ zwrocic uwagę na fakt' ze poseł Robert Węgrzyn juŻ po raz kolejny

kieruje swe skanda|iczne i niczym nieuzasadnione uwagi pod adresem posłanki Wróbel.

19 maja Ż009 roku, równiez podczas posiedzenia komisji śledczej, poseł Węgrzyn

wypowiedział pod jej adresem następujące słorł,a: ,,Szanowna pani poseł, na ostatniej komisji'

zdĘyła pant zaatakowaÓ wszystkich na tej. sali' łącznie z ekspertami. To jest ewenement.

Proszę dzten wcześniej pójśó sobie do jakiegoŚ klubu' potańczyc, moŻe na rurce się pani



Jestem głęboko przekonany, Że opisane powyzej zachowania posła Roberta

Węgrzyna naruszają nie tylko dobra osobiste posłanki Wróbel, ale równiez godząw powagę

Sejmu jako konst1'tucyjnego olganu państwa. Są one jednak przede wszystkim skandalicznym

i godnym najsurowszego potępienia przykładem pogardy dla kobiet i pokazują ewidentny

brak szacunku wobec nich.

Kolejnym powodem, dla którego poczuwam się do obowiązku napisania tego listu

jest przyjmowany przęze mnie ze smutkiem fakt, iz inny przedstawiciel Pańskiej partii - do

niedalł.na Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny w kierowanymprzezPanarządzie

- pan poseł Andrzej Czuma na tego typu skandaliczne zachowania w zaden sposób nie

reaguje.

Platforma obywatelska wielokrotnie podkreślała konieczność wzmocnienia roli

kobiet w polskiej polityce' czego Wrazem są między innymi trwające prace nad

przygotowaniem projektu ustawy o pary'tetach na listach wyborczych w wyborach do

parlamentu. Ponadto politycy Platformy Obywatelskiej, z Panem Premierem na czele,

wielokrotnie mówili o konięczności przesttzęganla wysokich standardów w polskim Życiu

publicznym. Z ptzy\<rością muszę stwierdzić,, iŻ zachowania posła Roberta Węgrzyna są

c ałkowitym Zapr Ze czeni em gło szo ny ch pr zez P o p o stulatów.

Mam zatem nadzieję, że Pan, jako premier i przewodniczący partii Platforma

obywatelska, nie pozostanie obojętny na tego typu niedopuszczalne zachowania i podejmie

odpowiednie dziaŁaniaw tej sprawie.
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