
Instrukcja w sprawie pisania listow dotyczących Eutanazji, tak aby byly one SKUTECZNE 

Napisac po angielsku trzy listy (moze byc ten sam tekst) do Members of Parliament (Windsor -Essex) 

    (wybrac jeden na swoj rejon): 

 

Brian Masse - Windsor West 

Cheryl Hardcastle - Tecumseh - Windsor East 

Tracey Ramsey - Essex County - LaSalle, Amherstburg, etc. 

Address: 

House of Commons 

Ottawa, On 

Canada   K1A 0A6 

 

2) The Honourable Jane Philpott 

Minister of Health, Health Canada 

70 Colombine Dirveway, 

Turney's Pasture 

Ottawa, ON    K1A0K9 

 

3) The Honourable Jody Wilson - Raybould 

Minister of Justice and  Attorney  General of Canada 

284 Wellington Str. 

Ottawa, ON   K1A-0H8 

 

 

Wyslac  (bez znaczkow) taki sam list do trzech osob - do swojego MP, do Minister of  Health Jane Philpott i 

do Minister of Justice Jody Wilson-Raybound. List koniecznie musi byc podpisany, obok podpisu umieścić 

czytelny adres zwrotny podany rowniez  i na kopercie.  



Najwazniejsze: Najskuteczniejsze sa listy pisane ODRECZNIE, WLASNYMI SLOWAMI, moga byc tylko  

trzy lub cztery  linijki np.: " I am against proposed Bill regarding PAS (Physician Assisted Suicide), 

please spent that money on Palliative Care instead on Euthanasia. Please do not force our health 

care workers, doctor, nurses in hospitals to comply with that bill. I am totally against that and I 

would like to know your standpoint on it.  (To your MP): I would like to know how are you going 

to vote on this bill,   

and  (to all, at the end) so please respond in writing to my letter.- 

 Sincerely -   

           Twoj Czytelny Podpis, dokladny adres wraz z kodem pocztowym 

 

 

Oczywiscie, jezeli komus sprawia trudnosc pisanie po angielsku, niech moze  najpierw poprosi kogos 

o pomoc, albo tez  wezmie ktorys z przygotowanych juz wzorow, (mozna sobie wybrac z nich 

najwazniejsze kawalki i przepisac) podpisze go czytelnie,  poda swoj dokladny adres zwrotny,  

poprosi o odpowiedz na pismie (bardzo wazne), wlozy do koperty i wrzuci do skrzynki pocztowej - 

najlepiej na samej Poczcie ( Shoppers Drug Mart, Home Hardware maja swoje male oddzialy Canada 

Post).  

Pamietajmy - listy te nie musza byc dlugie, najwazniejsze, zeby wyrazaly kategoryczny sprzeciw 

wobec proponowanej ustawy. 

  

 

 


