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Stanowisko Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w obronie
prawa Rodziców do wychowania dzieci
Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Rady Miejskiej będącego załącznikiem nr 7 Statutu Gminy
Opatów przyjt^tego uchwałą NrX/80''2003 z dnia 4 lipca 20()3 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 2(>6. poz, 1912 zpóżn.zm.)

Rada Miejska w Opatowie wyraża następujące stanowisko:
Od pewnego czasu, w życiu społecznym spotykamy się z programami działań, które
podważają uniwersalne normy moralne i prawa utrwalone w długim procesie historycznym
i kulturowym ludzkości.
Coraz wyraźniej obserwujemy jak powstają nieliczne doskonale zorganizowane
środowiska, wyposażone w środki finansowe i materialne oraz programy ideologiczne
ukierunkowane na obalenie fundamentów naturalnej rodziny i zburzenie prawidłowej formacji
osobowej dzieci i młodzieży.
Wśród wielu negatywnych działań w tym zakresie wielki niepokój budzą próby
i eksperymenty związane z kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia, a zwłaszcza
seksualizacja postaw i zachowań,
Niezwykle groźną i destrukcyjną sytuacją, nie tylko dla rodziny i wychowania dzieci
i młodzieży, ale także dla bytu narodu i prawidłowej organizacji życia społecznego jest
upowszechnianie ideologii „gender", którą wspierają „poprawne politycznie": media, działacze,
politycy oraz niestety niektórzy ludzie nauki lekceważący wymogi metodologii naukowej na
rzecz ideologii. Jest to nieuprawniona ideologizacja nauki wprowadzająca wielkie zamieszanie
w dziedzinie edukacji.
Ideologia pseudonaukowej teorii „gender'' dlatego jest groźna, bo stanowi jedno ze
strategicznych elementów „globalnej rewolucji kulturowej". Forsuje ona płeć kulturową
uderzając w ten sposób w ludzką naturę, niszcząc w konsekwencji naturalną rodzinę. Błąd
antropologiczny tej ideologii zakłada, że budowanie osobowej tożsamości człowieka zwłaszcza
dotyczącej sfery płciowej jest procesem kulturowym. Stanowisko takie zakłada ponadto, że
tożsamość płciowa człowieka ciągle się realizuje, nigdy natomiast nie jest przesądzona
ostatecznie. Wielkim niebezpieczeństwem tej ideologii dla powszechnie przyjętego systemu
wartości zastępującego naturalną godność człowieka i rodziny rozumianej, jako związek
naturalny i prawny mężczyzny i kobiety ~ jest próbą zmiany tożsamości płciowej mężczyzny
i kobiety nie, jako z zewnątrz przez działania polityczne i dokonania pseudo prawne.
Oczywisty sprzeciw wobec ideologii „gender" jest więc przede wszystkim obroną prawa
naturalnego, na którym mocno osadzona jest integralna natura człowieka realizującego się
w pełni, właśnie, jako mężczyzna i kobieta na zasadzie wzajemnej korelacji.
Zauważamy, źe do placówek oświatowych i wychowawczych również na terenie Miasta
i Gminy Opatów kierowane są propozycje wdrażania programów ideologii „gender" w system
edukacyjny i \\y^chowawczy, które prowadzą do głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży.

w komunikacie Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie
nieprawdziwych interpretacji pojęcia „gender", skierowanego do dyrektorów, nauczycieli,
uczniów, rodziców oraz organów prowadzących wszystkich typów szkól w województwie
świętokrzyskim znajduje się zobowiązanie do przestudiowania następujących materiałów
skierowanych do kuratorów oświaty:
•
•
•

stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowsmia
oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender
słownik pojęć z w i a n y c h z gender.

Komunikat ponadto zawiera apel: „aby we wszystkich przedsięwzięciach, projektach
planowanych oraz realizowanych w szkołach przedstawiać ogółowi rodziców - a nie tylko
oiganom przedstawicielskim tj. Radzie Rodziców - rzeczywiste zamierzenia szkoły i dążyć do
wspólnego ustalenia celów oraz sposobów ich realizacji."
Lektura przedstawionych w komunikacie materiałów skłania do wyprowadzenia oczywistego
wniosku. Otóż. treść tych materiałów nie przekazuje istoty omawianego problemu, ponieważ jest
bardzo ogólna i koncentruje się tylko rm wybranycłi zagadnieniach oraz jest przede wszystkim
przekazywana językiem ideologii „gender".
Rada Miejska w Opatowie dostrzegając realne zło ideologii „gender" - wyraża swój
stanowczy sprzeciw wobec jej promowania i realizacji programów w placówiach oświatowo wychowawczych oraz potencjalnie innych na terenie Miasta i Gminy Opatów,
Podkreślamy jednocześnie, że te działania łamią Konstytucję RP odbierając rodzicom należne
im z natury prawo do wychowania dzieci.
Zwracamy się więc z pilnym apelem do wszystkich Dyrektorów i Kierowników jednostek
oświaty, kultury i służby zdrowia do wspólnego działania przeciw ideologicznym eksperymentom
szkodzącym młodemu pokoleniu oraz do dawania zdecydowanego odporu wszelkim naciskom ze
strony środowisk i organizacji zainteresowanych ich upowszechnianiem i realizacją.
Apelujemy, zwłaszcza do Rodziców, aby kierując się mądrą miłością do własnych dzieci nie
rezygnowali łatwo z przysługującego im prawa do wychowania dzieci.
Apelujemy do nauczycieli, wychowawców i pedagogów, aby mając świadomość swej
wyjątkowej misji nie sprzeniewierzali się swojemu powołaniu.
Rada Miejska w Opatowie, uznając oczywistą prawdę, iż rodzice mają niezbywalne prawo
i pierwszeństwo do wychowania potomstwa zgodnie z tradycją kulturową rodziny, która chroni
dobro i godność dziecka - wyraża jednocześnie głębokie przekonanie, że swoim jednoznacznym
stanowiskiem daje potrzebne wsparcie Rodzicom konieczne im do wypełnienia roli rodzicielskiej
i wychowawczej.
Przewodniczący
nigr Tomasz Slaniek

