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Szanowny Panic Rzeczniku!

W zwiazku z prosb^ o przedstawienie stanowiska w sprawie uchwaly Rady Miejskiej
w Urzedowie o ,,przeciwdzialaniu ideologii LGBT" (zawartq w pismie z dnia 04.06.2020r.)
uprzejmie informuje, ze rada nie podjela takiej uchwaly. Stanowisko Rady Miejskiej w
Urzedowie z dnia 28.03.2019 r. ,,maj^c na wzgledzie dobro czlowieka i rodziny" jest w
sprawie powstrzymania ideologii ,,LGBT"

Artykul 13 Konstytucji RP przewiduje przeciwdzialanie szerzeniu wybranych
groznych ideologii. Jestem przekonany, ze organy centralne paristwa, nie wyl^czaj^c
Rzecznika Praw Obywatelskich, realizuj^ to zadanie, broni^c obywateli i ich samorz^dne
wspolnoty przed wszystkimi sformulowanymi w interesie jakichs grup ,,systemami lez^cymi
u podloza doktryn politycznych, ktorych celem jest realizacja jakiejs utopii"1.

\a Miejska w Urzedowie wpisuje si$ w to wielkie zadanie zycia narodowego

poprzez deklaracj^ powstrzymania ideologii LGBT we wspolnocie, za ktor^ ponosi
odpowiedzialnosc. Radni sprzeciwili si^ wywolanej przez ten system (i zwi^zan^ z nim
doktryne polityczn^) wojnie ideologicznej zabiegom wokol rozniecenia rewolucji
kulturowej w naszej Ojczyznie. Cel ten probuje si^ osi^gn^c poprzez wyolbrzymianie
niektorych problemow spolecznych i budowanie sztucznych konfliktow. Dlatego wspolnota
samorzqdowa poprzez swych reprezentantow zamanifestowala w stanowisku wolnosc od tej
ideologii.

W dokumencie zaakcentowano takze, jakie dobra zycia spolecznego wymagaj^ obrony
wobec presji ideologicznej. Aby zycie i wolnosc kazdego czlowieka, a takze kazda rodzina

1 P. Jaroszynski, Ideologia; w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003.



byly nadal skutecznie chronione, konieczne jest zabezpieczenie: wolnosci slowa, niewinnosc
dzieci, autorytetu rodziny i szkoly oraz swobody przedsi^biorcow.

W swoim pismie szeroko omawia Pan zagadnienia integracji europejskiej. Naleza^ one
do polityki mi^dzynarodowej, lez^cej w kompetencji wladz centralnych. Slusznie zauwaza
Pan, ze wspolnoty samorzadowe, w tym nasza jednostka samorzadu terytorialnego, maja^
stycznosc z t^ problematyk^ poprzez realizowane inwestycje i projekty. Pragne^ Pana
zapewnic, ze wszystkie te dzialania sq realizowane wedlug najwyzszych standardow.
Zarowno srodki krajowe, jak i zagraniczne sq wydatkowane gospodarnie i dla dobra
wspolnego. Stan taki potwierdzaja^ stosowne organy dotujace, posrednicz^ce przy
przekazywaniu srodkow oraz instytucje kontrolne.

Pragne^ takze rozwiac Pahskie obawy dotycz^ce zaufania pomi^dzy nasza^ samorz^dn^
wspolnoty a instytucjami Unii Europejskiej. Zawarty w zeszlorocznym stanowisku przejaw
odpowiedzialnosci Rady Miejskiej w Urz^dowie za dobro wspolne nie daje podstaw do
nieufnosci ze strony kogokolwiek. Jednoczesnie warto podkreslic, w mysl ,,zasady
pomocniczosci", ze to instytucje Unii Europejskiej jako organy administracyjne organizacji
miedzynarodowej legitymizowane s^ przez rz^dy krajowe i mieszkancow Unii (m.in. tych z
gminy Urz^dow) oddaj^cych glosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jako takie
instytucje te powinny zabiegac o wzrost zaufania spolecznego do nich, m.in. wsiuchujac si^ w
glos lokalnych spolecznosci zajmuj^cych stanowiska w waznych kwestiach.

Zaufanie do instytucji Unii Europejskiej podwazyc moze natomiast kazde podejrzenie
o ich zwi^zek z tak^ cz^ inna^ ideologic, a tym bardziej grozby i proby szantazu kierowane w
strong naszych spolecznosci. Z gminy Urzedow od dnia 28.03.2019 r. plynie przestroga przed
realizacj^ nowej utopii, np. wynikaj^cej z filozofii neomarksistowskiej. Mamy bowiem na
uwadze bolesne doswiadczenie realizacji m.in. w Polsce dwudziestowiecznych utopii, ktore
przyswiecaly totalitaryzmom komunistycznemu i narodowosocjalistycznemu.

Nasze ostrzezenie przed ideologic jest wyrazem wiernosci korzeniom Europy.
Jestesmy przekonani, ze na Starym Kontynencie jest nadal miejsce dla chrzescijanstwa
chroniacego godnosc osoby i rodziny, dla niepodleglych panstw i dla wolnosci wspolnot
lokalnych. To nasze samorzaxly s^ zywymi cz^stkami Europy i tym doswiadczeniem zycia w
wolnosci i prawdzie chcemy dzielic sie^ z innymi wspolnotami.

W swietle powyzszych wyjasnien, nie% powinno Pana dziwic oburzenie naszej
wspolnoty w stosunku do sformulowah z Pahskiego pisma, takich jak: ,,samorzqdy lokalne
przyjmujace przepisy wymierzone w prawa osob LGBTI" czy ,,wyrazne i bezposrednie
naruszenia przepisow antydyskryminacyjnych, dokonane przez samorz^dy lokalne". Nie
przytacza Pan zadnego fragmentu ze stanowiska Rady Miejskiej w Urz^dowie na poparcie
tych zarzutow. Nie dziwnego, s^ one bowiem calkowicie klamliwe. To zadziwiaj^ce, ze
Rzecznik Praw Obywatelskich wlacza si^ w ten sposob w akcj^ dezinformacji. Te uparcie
powtarzane kiamstwa potwierdzaj^ diagnoz^ zawart^ w naszym stanowisku. Mamy do
czynienia z budowaniem sztucznego konfliktu przez radykalne grupy ideologiczne przy
pomocy ,,fake newsow". Wyrazam ubolewanie, ze powtorzenia i naglosnienia tych klamstw
nie unikn^ly takze organy Unii Europejskiej i wspolnoty partnerskie polskich samorz^dow z
Europy Zachodniej.



Nie znamy pozytywnie ocenianych przez Pana Rzecznika intencji inicjatorow
ideologicznych akcji skierowanych przeciw naszej wspolnocie. Nasza^ natomiast intencjajest
obrona wolnosci slowa dla wszystkich, obrona niewinnosci wszystkich dzieci, obrona
autorytetu wszystkich rodzicow i kazdej szkoly oraz swoboda wszystkich przedsiebiorcow.
Podejmuj^c stanowisko, Rada Miejska w Urz^dowie miala na wzgl^dzie prawde o osobie i
wspolnocie oraz ich dobro. Zabezpiecza je polski narodowy obyczaj oparty na uniwersalnych
zasadach moralnosci ksztaftowanych przez chrzescijaristwo.

Jako osoba wychowana w kulturze polskiej nie powinien Pan mice wa^pliwosci, ze
obyczaj e i moralnosc Polakow (piel^gnowane takze w naszej gminie i przywolane
w stanowisku) nie mog^ skutkowac wykluczaniem ze wspolnoty tych osob. Pomagaj^ za to
rozroznic cnoty i wady, czyny szlachetne i haniebne. Rozroznienia te jednak w odniesieniu do
zycia prywatnego nie sq juz zadaniem administracji. Dlatego podkreslilismy w stanowisku, ze
samorzaxi nie bedzie ingerowac w prywatn^ sfer^ zycia Polek i Polakow. Ingerencji takiej
probuje dokonywac ideologia LGBT i szerz^cy j^ radykalowie, dlatego spotyka sie^ z naszym
sprzeciwem.

Odnosz^c si^ do sugestii zawartej w pismie zapewniam Pana, ze radni zapoznali si^ z
pismem i nie zamierzaja^ uchylac podjetego stanowiska, a raczej zach^cic inne wspolnoty
mieszkancow calej Europy do podjecia podobnych stanowisk. Wowczas ideologic
wymierzone w ludzkie zycie, rodzine i wolnosc pozostan^ bezradne. Wowczas na calym
Kontynencie odrzucony zostanie knebel poprawnosci politycznej, odparci zostana^ ci, ktorzy
demoralizuja_ dzieci, niszcza^ trwalosc malzenstwa, jako zwi^zku kobiety i mezczyzny,
utrudniaj^ wykonywanie pracy zawodowej poprzez narzucanie ideologicznych kryteriow.

Wyrazam gl^bok^ nadziej^, ze Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ
konstytucyjny bedzie wszystkim tym sprawom sluzyl z oddaniem. Kazdego z nas obowi^zuje
do tego narodowe dziedzictwo ukazane w ostatnich czasach spolecznosci miedzynarodowej
przez sw. Jana Pawla II - wielkiego obronce praw czlowieka i praw narodow.

Z wyrazami szacunku
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