
W OBRONIE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI 

Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa, 

mająca na celu m.in.: obniżenie rangi małżeństwa i rodziny, zmarginalizowanie wpływu wartości 

chrześcijańskich w życiu narodu, pozbawienie rodziców prawa do decydującej roli w wychowaniu dzieci, 

a także podważenie prawa do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

Świadczy o tym m.in.: wprowadzanie przez niektóre samorządy do szkół zajęć, mających na celu 

seksualizację dzieci i młodzieży w oderwaniu od wartości rodzinnych; aktywowanie się skrajnie lewicowego  

i populistycznego ruchu „Wiosna”; generalizowanie przypadków skrajnej patologii wśród duchowieństwa w celu 

osłabienia wiary katolickiej Polaków; spektakularne akty publicznego ośmieszania  

i dezawuowania symboli i wartości religijnych; wzrost prowokacyjnych zachowań części uczestników tzw. parad 

równości.  

Celem długofalowym tych posunięć jest zmiana kulturowa, w której fundamentalne zasady cywilizacji 

łacińskiej zostaną zrelatywizowane. W takim społeczeństwie małżeństwo, jako trwały związek kobiety i mężczyzny 

oraz zbudowana na nim rodzina, miałoby stanowić tylko jeden z wariantów środowiska wychowawczego dla 

przyszłych pokoleń. W tym nurcie promuje się zrównanie statusu związków homoseksualnych z małżeństwami wraz 

z przyznaniem im prawa do adopcji dzieci.  Życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci nie byłoby już 

niepodważalną wartością, lecz przedmiotem „wolnego wyboru”, dokonywanego przez kobiety. W dowolny 

sposób wybierałoby się przynależność płciową, a także sposób realizacji własnych zachowań seksualnych.  

Brońmy przyszłych pokoleń Polaków i Europejczyków! Przyszłość nie musi być zdeterminowana przez 

wpływowe środowiska kontrowersyjnych, obyczajowych lobbystów, którzy stanowią zdecydowaną mniejszość  

w przestrzeni narodowej, kontynentalnej i globalnej.  

Potrzebujemy więcej wiedzy, solidarności i samoorganizowania i dlatego wzywamy:  

 Rodziców - do uważnej troski o środowisko, w którym wychowują się Wasze dzieci. Podejmując aktywność 
osobistą oraz wykorzystując organy przedstawicielskie, stawiajcie dyrektorom szkół i władzom oświatowym 
zdecydowane wymagania. Macie prawo mieć pewność, że Wasze córki i synowie nie są demoralizowani 
przez pseudoedukatorów seksualnych, którzy niszczą ich naturalną wrażliwość. Sprzeciwiajcie się wszelkim 
przypadkom ideologizacji wychowania, żądajcie przestrzeni medialnej wolnej od pornografii i przemocy;  

 Liderów grup i organizacji społecznych - do współpracy w organizacji działań budzących moralną 
wrażliwość społeczeństwa obywatelskiego. Apelujemy do ruchów, zrzeszeń i organizacji zarówno 
religijnych, jak i świeckich o upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach dla małżeństw i rodzin oraz  
o jednoczenie wysiłków w kierunku zapobiegania nadchodzącym niebezpieczeństwom;  

 Dziennikarzy, ludzi kultury i nauki, przedstawicieli odpowiedzialnych mediów prosimy o rzetelny przekaz 
informacji na temat ludzkiej płciowości, okazywanie szacunku dla małżeństwa i  rodziny jako podstawowego 
środowiska wychowawczego, a także promowanie rzetelnej dyskusji na temat moralności w odniesieniu do 
zachowań seksualnych oraz wartości i godności ludzkiego życia i jego ochrony.  

Zwracamy się także do polityków – jesteście naszymi przedstawicielami! Zobowiązujemy Was do 
obrony tych podstawowych wartości, na których zasadza się wielowiekowa tożsamość naszego narodu.  

Obecnie sytuacja staje się wyjątkowo poważna. Jeśli pozwolimy narzucić sobie dyktat tak 

intensywnie promowanej nowej ideologii, wkroczymy na ścieżkę postępującego rozpadu wartości,  

z której coraz trudniej będzie zawrócić.  
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Apel można podpisać na stronie https://www.citizengo.org/pl/signit/172000/view?m=3  
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