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całej metropolii

P

rzed wakacjami przyjęto gdański Model na rzecz
równego traktowania – dokument, przeciwko
któremu licznie protestowali rodzice, nauczyciele
i eksperci.
Model na rzecz równego traktowania został
okrzyknięty koniem trojańskim, ponieważ wśród
ważnych i potrzebnych zapisów dotyczących m.in.
wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami
przemycono treści godzące w rodzinę. W części
wstępnej możemy na przykład przeczytać: „Nie
ma powodu, dla którego inaczej mamy traktować
sytuację, w której znajomy przedstawia nam swojego
partnera, a dziecko na placu zabaw swoje dwie mamy”.
To nie pierwszy raz, kiedy Gdańsk podważa prawdę
o człowieku; przypomnijmy: w wydanej pół roku temu
ulotce ZdrovveLove znalazł się zapis: „Większość z nas
rodzi się jako mężczyzna lub kobieta, ale nie zawsze
tak jest”.
Model
na
rzecz
równego
traktowania
to stustronicowy dokument, wypracowany przez osoby
w ok. 90%, o lewicowym światopoglądzie, głównie
przedstawicieli organizacji LGBT i feministycznych.
Dzięki życzliwości władz miasta, mimo braku diagnozy
potrzeb społeczności, a jedynie opierając się na opinii
autorów rekomendowano działania, które miały
kosztować 12 mln zł rocznie.
W obronie dzieci
Zapisy Modelu wprost uderzają w prawo rodziców
do wychowania dzieci. Rekomendacja finalnie
brzmiąca: „Opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć
dostarczających rzetelną wiedzę o orientacji seksualnej
i tożsamości płciowej”, jak wiele innych sformułowań,
jest mało konkretna. Urzędnicy przyznali, że treści,
które będą w tym trybie przekazywane, to Standardy
edukacji seksualnej w Europie stworzonej przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO). Te europejskie
standardy to np. dla grupy wiekowej 0–4 m. in.
„radości i przyjemności dotykania własnego ciała,
masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”.
Członkowie
Diakonii
Społecznej
uczestniczyli

w pracach nad Modelem. Dzisiaj domagają się
eliminacji tego dokumentu z obiegu prawnego. „Osoby
zarządzające pracami nad Modelem, w tym urzędnicy,
manipulowali nami, dorosłymi ludźmi, specjalistami.
Nie chcemy, żeby podobnie obeszli się z dziećmi
i młodzieżą, szczególnie poruszając intymne tematy” –
mówi osoba, która od początku uczestniczyła
w spotkaniach. „Pojawiają się zarzuty, że odrzucenie
Modelu będzie zmarnowaniem dziesięciu miesięcy
pracy wielu osób oraz 100 000 zł poniesionych
kosztów. Jednak na szali po drugiej stronie jest przede
wszystkim zdrowie i przyszłość naszych dzieci,
a finansowo – do 2023 roku perspektywa 60 000 000
zł z naszych podatków. Nie tylko w Gdańsku, bo
dokument zakłada «Promowanie dobrych praktyk
i rozwijanie współpracy metropolitalnej»”.
Apel do rodziców
Bądźcie obecni w szkołach! Zgłaszajcie się do trójek
klasowych i Rad Rodziców – tam macie możliwość
nadzorowania, co i przez kogo będzie przekazywane
dzieciom. Nie podpisujcie na pierwszej wywiadówce
zgody na szkolenia, zanim nie dowiecie się, kto i jak je
poprowadzi.
Na
hasła
„równość,
tolerancja,
antydyskryminacja” powinna się zapalić czerwona
lampka – zapraszamy po szczegóły i wzory pism
na www.odpowiedzialnygdansk.pl.

Monika Baran

Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej
Kontakt :
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Biuletyn "GORCZYCA" jest przygotowywana przez Diakonię Społeczną Ruchu Światło-Życie archidiecezji gdańskiej. Wszystkie zamieszczone
teksty są wyrazem przekonań jej członków i nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Ruchu Światło-Życie lub Centralnej Diakonii
Społecznej Ruchu Światło-Życie.
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zczęść Boże wszystkim! Pewnie
jeszcze nie zdążyliśmy zgrać
i przejrzeć zdjęć z wakacji. Nie
ochłonęliśmy dobrze po przeżytych
wyjazdach, urlopach i rekolekcjach,
a już zaczęła się gonitwa: szkoła,
praca, nowy rok formacyjny! Ale
to dobrze – ruch to przecież
zdrowie. A co może być lepszego
dla duszy i ciała niż Ruch ŚwiatłoŻycie? :)
Będąc w tym roku na
rekolekcjach ORII w Wadowicach,
odwiedziliśmy
Muzeum
Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana
Pawła II. To oczywiście punkt
obowiązkowy w tym mieście, który
serdecznie polecam, bo samo
muzeum jest po prostu kapitalne.
Wśród
wielu
pamiątek
i wspomnień po Ojcu Świętym
bardzo duże wrażenie zrobił
na mnie pokoik, w którym mieszkał
JPII. W rogu był klęcznik i okno
skierowane
na
bazylikę
Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny, na której widnieje znany
wszystkim napis: „Czas ucieka
wieczność czeka”. Zestawiłem sobie
ten
napis
z
zegarem
z
apartamentów
papieskich
zatrzymanym w godzinę śmierci
papieża, który również znajduje się
w muzeum. Dla JPII czas tutaj,
na ziemi, przestał płynąć w chwili
jego śmierci w 2005 roku, zaczęła
się natomiast wieczność, czyli to,
do czego my jeszcze cały czas
zmierzamy.
Niech
te
słowa
o wieczności, do których wracał
chętnie nasz wielki święty, będą dla
nas źródłem zachęty i siły
na początku roku formacyjnego.

Niech dodadzą nam zapału
do
walki
o
prawdziwie
chrześcijańskie wartości każdego
dnia. Bądź w Ruchu całym
sobą!
W tym numerze naszego
biuletynu
poświęcamy
sporo
miejsca informacjom o palącym
temacie związanym z seksedukacją
w gdańskich szkołach. Szkodliwa
polityka Gdańska powinna być
przez nas – jako odpowiedzialnych
rodziców
–
napiętnowana.
Członkowie Diakonii Społecznej (i
nie tylko) nie odpoczywali nawet
w wakacje. Nasze wspólne pisma,
protesty, ulotki, spotkania nie
pozostały bez echa. Zadziało się
dużo
dobrego.
Zostaliśmy
zaproszeni
do
TV
Trwam
na program o tym, co się dzieje
w naszym mieście. Dotarliśmy
również do różnych mediów
lokalnych. Napisaliśmy list oraz
byliśmy z wizytą u wojewody
pomorskiego.
Odwiedziliśmy
po raz kolejny naszego biskupa,
tym razem Wiesława Szlachetkę.
Zaczęliśmy organizować spotkania
informacyjne
dla
rodziców
odnośnie do szkodliwości ideologii
gender i seksualizacji dzieci
i
młodzieży.
Założyliśy
Stowarzyszenie
Odpowiedzialny
Gdańsk, które ma stać się
narzędziem poszerzającym nasze
pole działania. A to dopiero
początek!
Życzę miłej lektury.

Kzysztof Kęsicki

„Nie lękajcie się!” Pierwsza Oaza Rekolekcyjna Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie

W

setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, w dniach
29.06–04.07 w Centrum Ruchu ŚwiatłoŻycie w Krościenku nad Dunajcem odbyły
się Rekolekcje dla Diakonii Społecznej
DK. Przyjechało kilkadziesiąt osób
z całego kraju, w tym jedno małżeństwo
Polaków pochodzących z Ukrainy.
Uczestników rekolekcji otaczał nieustanną
opieką duchową ks. Marek Sędek,
moderator generalny Ruchu ŚwiatłoŻycie. Swoją wiedzą i doświadczeniem
dzielili się: ks. dr hab. Piotr Kulbacki
(profesor KUL) oraz ks. Marian Piwko
ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana
Naszego Jezusa Chrystusa.
Podczas konferencji była mowa
o odbudowaniu godności człowieka
na fundamencie wolności, jakim jest
prawda. Wskazano na konieczność
podejmowania działań, aby Polska stała
się silnym państwem i umacniała swoją
suwerenność. Do tego potrzebne jest
trzeźwe myślenie, zdobywanie wiedzy oraz
przekazywanie
ludziom
rzetelnych
informacji. Jeżeli media nie komunikują
ludzi i nie jednoczą ich, to będą
traktowały człowieka instrumentalnie.
Takie media służą określonemu nurtowi,
zmierzającemu do zdominowania krajów
europejskich i skutecznego odłączania ich
od chrześcijańskich wartości. W tym
nurcie nie ma miejsca dla Boga, a ludzie
są potrzebni jedynie jako producenci
dóbr. Przestaje się traktować człowieka
jako podmiot o godności dziecka Bożego.
Obecnie do ucisku ludzi (np. narzucania
woli przez mniejszości) wykorzytywane są
przez media hasła odnoszące się
do wolności słowa oraz zniekształcone
definicje, np. tolerancji. Tolerancja (od
łac.
tolerare
=
znosić
[kogoś],
wytrzymywać) oznacza rezygnację z
przymusu jako środka wpływania na

postawy innych ludzi, z wyjątkiem sytuacji
zagrażających
ich
bezpieczeństwu.
Zastraszanie człowieka i rozmiękczanie
wartości są narzędziami wspominanego
nurtu, używanymi celowo do znieczulania
ludzkich sumień.
Na szczęście coraz więcej ludzi
w Polsce podejmuje dobre inicjatywy
społeczne, mające na celu ukazanie,
propagowanie i obronę prawdy poprzez
bezpośrednie
działanie
oraz
przez
alternatywne media, np. internet. Tylko
podejmując zdecydowane inicjatywy,
będziemy mogli obronić się przed nową
dyktaturą
–
wyniszczającą
relacje
rodzinne, deprawującą dzieci i depczącą
godność człowieka (złe skutki są już
niestety widoczne w niektórych krajach).
Wiadomo, że każda dyktatura opiera się
na kłamstwie i budzi lęk. Z tego lęku
należy
się
niezwłocznie
wyzwolić;
zasadniczą rolę odgrywa tutaj m.in.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Papież
Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat
słowami z Pisma Świętego: „Nie lękajcie
się!”.
Świadomi i odpowiedzialni ludzie chcą
mieć oparte na prawdzie państwo, które
będzie
ich
dobrze
traktować.
Fundamentem wolności człowieka jest
prawda. Dla tak szczytnego celu ludzie już
podejmują działania mające na celu
wychowywanie
pokoleń
Polaków
do „posiadania siebie w dawaniu siebie i w
ten sposób przyczyniania się do wzrostu
żywych wspólnot Kościoła”. Ty też jesteś
zaproszony do budowania kultury prawdy
i wolności Nowego Człowieka!

Adam Krawczyk

Instrukcja dla odpowiedzialnych rodziców na początek roku

D

rodzy Rodzice, kochani Dziadkowie.
Poprzez dokument „Model na Rzecz
Równego Traktowania” uchwalony niedawno
przez Radnych Miasta Gdańska do przedszkoli
i szkół wchodzi ideologia, która kłamstwem
i manipulacją próbuje zmieniać sposób
myślenia naszych dzieci. Twierdzi się,
że rodzice i nauczyciele nie są kompetentni, aby
wychowywać dzieci, ponieważ posługują się
stereotypami.
Dokument
promuje
homoseksualizm oraz seksualizację według
nowych reguł.
Jak możemy zaobserwować, większość
mieszkańców Trójmiasta nie zdaje sobie
sprawy, że do szkół wejdą edukatorzy, których
działalność może zaburzyć relację rodzic–
dziecko oraz tożsamość dzieci i osłabić więzi
rodzinne. W dalszej perspektywie wymienione
elementy przybliżają nasze społeczeństwo
do modelu państw zachodnich, w których
ciężko określić, czym jest normalna rodzina.
Co zatem jako rodzice możemy i powinniśmy
robić?
Przede wszystkim informować o zagrożeniu
wszystkich innych rodziców, z którymi na co
dzień się spotykamy. Szczególnie tych, którzy
nie są związani z Kościołem, wspólnotami,
wiarą. To my, jako osoby ukształtowane przez
formację Ruchu Światło-Życie, stajemy się
odpowiedzialni za ludzi żyjących wokół nas,
za przyszłość Polski.
Zachęcamy zatem:
1. Na pierwszym zebraniu rodziców nie
wyrażajmy w ciemno zgody na wszystkie
proponowane zajęcia dodatkowe. Prośmy
o przedstawienie ich programu i prowadzących.
Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, prośmy
o czas do namysłu i w domu przeczytajmy
statut organizacji, stowarzyszenia bądź
fundacji, która miałaby przeprowadzić
ewentualne zajęcia. W statucie możemy
odnaleźć rzeczywiste cele i wyznawane idee.
Bądźmy czujni i ostrożni – szczególnie gdy
pojawią się zwodnicze słowa takie jak:
tolerancja, stereotypy, tożsamość. Jeśli
stwierdzimy, że proponowane zajęcia są zgodne
z naszymi oczekiwaniami – podpisujemy
dokument i odnosimy do szkoły.
2. Na początku roku szkolnego przekażmy
dyrekcji podpisaną deklarację, w której nie
wyrażamy zgody na żadne dodatkowe zajęcia

przeprowadzane bez naszej wcześniejszej zgody
przez osoby i organizacje spoza placówki
edukacyjnej. Jest to dla nas prawna gwarancja,
że nasze dzieci nie będą uczestniczyły w czymś,
czego sobie nie życzymy. Deklarację można
p o b r a ć
n a
s t r o n i e :
www.dlarodzicow.ordoiuris.pl
lub
www.odpowiedzialnygdansk.pl.
3. I chyba najważniejsze, choć jako rodzice
bronimy się przed tym najmocniej, a czasem
nawet nie chodzimy na pierwsze zebranie,
aby tego uniknąć. Nie bójmy się wchodzić do
Rad Rodziców. Dlaczego jest to takie ważne?
Ponieważ Rada Rodziców może opiniować
program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
Może zatem wpływać na to, jakie wartości będą
przekazywane dzieciom, promować pozytywne
szkolenia i czuwać nad przestrzeganiem
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zanim jednak zgłosicie się do Rady Rodziców,
proponuję poszukać wśród rodziny, znajomych,
we wspólnotach, w których jesteście, rodziców
wyznających te same wartości. Następnie
zachęcam, aby na pierwszym zebraniu w szkole
i przedszkolu zgłosić się wspólnie do trójki
klasowej i Rady Rodziców.

Magda Chmielewska, Rejon 1

Więcej informacji na:
www.odpowiedzialnygdansk.pl
www.stop-seksualizacji.pl

