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Szanowny Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

ZAPYTANIE 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składamy zapytanie w sprawie ochrony zdrowia 

psychicznego młodych oraz właściwego wydatkowania środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w obszarze promocji i ochrony zdrowia.    
 

Pandemia COVID-19 uwydatniła, że coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza 

kryzysów psychicznych. Konsekwencje pandemii dla psychiki młodych ludzi mogą być 

daleko idące. Nałożyły się one oraz wzmogły i tak już postępujący trend poczucia 

osamotnienia, braku akceptacji, potrzeby zwrócenia na siebie uwagi przez dzieci i młodzież. 

Zaburzeniom tym sprzyjają zmiany społeczne, które zapoczątkowane w krajach zachodnich 

powoli docierają do Polski.  

Amerykański wykładowca akademicki Mark Bauerlein w wydanej ostatnio książce   

pt. „Dorasta najgłupsze pokolenie. Od ogłupiałej młodzieży do niebezpiecznych dorosłych” 

zwraca uwagę na problem nieodwracalnych szkód intelektualnych młodych Amerykanów 

wywołanych całkowitym związaniem dzieci z technologiami cyfrowymi. Okazuje się, że 

dwudziestoparolatkowie, którzy w dzieciństwie nadmiernie korzystali z pozornych 

dobrodziejstw smartfonów, bardzo często cierpią na samotność, nie mają poczucia sensu          

i celu życia oraz czują się niespełnieni w życiu zawodowym i rodzinnym. Wielu leczy się 

psychiatrycznie, cierpi na depresje i ma nawet skłonności samobójcze.  

Dotykające młodzież krajów zachodnich i wzrastające problemy tożsamości płciowej 

opisał redaktor Grzegorz Górny w artykule „Ofiary zarażenia społecznego”, który ukazał się 

w tygodniku Sieci, w nr 5/2022. W przerażająco szybkim tempie w krajach zachodnich 

wzrasta trend zachwiania tożsamości płciowej i zmiany płci u młodych ludzi. W Szwecji      

w latach 1972-1992 zmiany płci dokonywano średnio u 12 osób rocznie, dziś jest ich ponad 2 

tys. Autor przywołuje dane, że w Szwecji odsetek dziewczynek w wieku 13-17 lat, które chcą 

zostać chłopcami wzrósł w latach 2008-2018 aż o 1500%. Przyczyną tego stanu rzeczy, obok 

zmieniającego się świata, i swoistej alienacji młodych, braku odpowiedniej uwagi rodziców, 

rodzin, braku więzi wspólnotowych i relacji osobistych jest zarażenie społeczne, a więc 

pewna moda, na którą się przyzwala promując i pozwalając na rozmaite dewiacje. W krajach 
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zachodnich zamiast pomóc porzucić szkodliwe trendy i wesprzeć młodych w poznaniu ich 

prawdziwych problemów, tworzony jest mechanizm wpędzania w niebezpieczne złudzenia.  

 

Wobec powyższego prosimy o informacje: 

 Czy w Wielkopolsce prowadzone są analizy i badania związane z zaburzeniami 

psychicznymi u młodych ludzi? 

 Jakie mają one podłoża?  

 Czy odnotowuje się trendy wzrastające?  

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego głosami radnych PO, PSL i SLD wydaje 

publiczne pieniądze na kontrowersyjny program in-vitro, stając się jednocześnie operatorem 

programu dla innych wielkopolskich samorządów. Liczne kontrowersje wokół tego programu 

mają różne podłoża. Z jednej strony moralne, w zakresie zamrażania, a więc likwidacji 

zarodków ludzkich - czyli człowieka w bardzo wczesnej fazie rozwoju, z drugiej w zakresie 

niemożności osiągnięcia celu leczenia bezpłodności, bowiem kobieta będąc bezpłodną 

poddana tej metodzie, nawet jak urodzi dziecko, wciąż pozostaje bezpłodna, i nie może 

począć dziecka naturalną metodą, a z trzeciej chodzi o wydatkowanie samorządowych 

pieniędzy w obszarach, które leżą poza kompetencją samorządu województwa. Papież 

Franciszek przestrzega przed uleganiem presji fałszywego współczucia. In vitro - to wielki 

międzynarodowy przemysł, a nie program dla zrozpaczonych ludzi. 

 

14 lutego 2022 r. w mediach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego pojawiła się informacja o tym, że „już 12 dzieci urodziło się 

dzięki programowi in-vitro, który prowadzi Samorząd Województwa Wielkopolskiego”. 

 

Prosimy o następujące informacje: 

 Ile pieniędzy wydano od początku uruchomienia programu do dnia 14 lutego 

2022r. na działalność programu in-vitro oraz na jego promocję? 
 Ile zarodków ludzkich (zarodek ludzki - człowiek w bardzo wczesnej fazie 

rozwoju) uległo likwidacji np. poprzez zamrożenie od początku uruchomienia 

programu do dnia 14 lutego 2022r.? 
 Czy dzieci urodzone w ramach programu i ich rodziny otrzymują jakiekolwiek 

wsparcie ze strony operatora programu po przeprowadzeniu procedury in-

vitro? 

 Ile jest par, u których od początku uruchomienia programu do dnia 14 lutego 

2022r. bezskutecznie realizowano procedurę in-vitro? 

 Czy parom, u których procedura in-vitro nie przyniosła rezultatu operator 

zapewnia jakiekolwiek wsparcie, jeśli tak to jakie? 

 

Samorząd województwa powinien wykonywać zadania o charakterze wojewódzkim 

określone ustawami, w szczególności m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Chcąc 

dobrze realizować te zadania, należy rozważyć podjęcie wielu działań w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego młodych i promocji właściwych, zdrowych postaw życiowych. Należy 

publiczne środki wojewódzkie lokować w tych obszarach, które mają uzasadnienie i nie 

budzą szerokich kontrowersji.  

 

Z poważaniem 

 

Marek Sowa 

Adam Bogrycewicz 
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