
U R Z Ą D G M I N Y Z A K R Z Ó W E K 
ul. Żeromskiego 24 
23-213/.akr/ówck 

NIP: 715-13-23-986, REGON: 000551527 

, OQG.0005.15.2020 Zakrzówek, dnia 26 czerwca 2020 r. 

B I U R O RZECZNIKA 
PRAW O B Y W A T E L S K I C H 

WPt . 2020 -07 - 01 

ZAŁ. .. .T̂ TriTiTT..,. NR 

Pan j 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

RPW/50391/2020 P 
Data:2020-07-01 

Szanowny Panie Rzeczniku! 

W związku z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie uchwały Rady Gminy Zakrzówek 
o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT" (zawartą w piśmie z dnia 04.06.2020r.) uprzejmie informuję, że 
jednostka samorządu terytorialnego, której jestem reprezentantem, nie podjęła takiej uchwały. 
Organ uchwałodawczy gminy „... mając na względzie dobro człowieka i rodziny" podjął natomiast 
w dniu 08.05.2019r. stanowisko Rady Gminy Zakrzówek: „Zakrzówek - gminą wolną od ideologii 
LGBT" 

Artykuł 13 Konstytucji RP przewiduje przeciwdziałanie szerzeniu wybranych groźnych 
ideologii. Jestem przekonany, że organy centralne państwa, nie wyłączając Rzecznika Praw 
Obywatelskich, realizują to zadanie, broniąc obywateli i ich samorządne wspólnoty przed wszystkimi 
sformułowanymi w interesie jakichś grup „systemami leżącymi u podłoża doktryn politycznych, 
których celem jest realizacja jakiejś u top i i " \ . . 

Rada Gminy Zakrzówek wpisuje się w to wielkie zadanie życia narodowego poprzez 
deklarację powstrzymania ideologii LGBT we wspólnocie, za którą ponosi odpowiedzialność. Radni 
sprzeciwili się wywołanej przez ten system (i związaną z nim doktrynę polityczną) wojnie 
ideologicznej - zabiegom wokół rozniecenia rewolucji kulturowej w naszej Ojczyźnie. Cel ten próbuje 
się osiągnąć poprzez wyolbrzymianie niektórych problemów społecznych i budowanie sztucznych 
konfliktów. Dlatego wspólnota samorządowa poprzez swych reprezentantów zamanifestowała 
w stanowisku wolność od tej ideologii. 

W dokumencie zaakcentowano także, jakie dobra życia społecznego wymagają obrony wobec 
presji ideologicznej. Aby życie i wolność każdego człowieka, a także każda rodzina były nadal 
skutecznie chronione, konieczne jest zabezpieczenie: wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu 
rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców. 

W swoim piśmie szeroko omawia Pan zagadnienia integracji europejskiej. Należą one do 
polityki międzynarodowej, leżącej w kompetencji władz centralnych. Słusznie zauważa Pan, że 
wspólnoty samorządowe, w tym nasza jednostka samorządu terytorialnego, mają styczność z tą 
problematyką poprzez realizowane inwestycje i projekty. Pragnę Pana zapewnić, że wszystkie te 
działania są realizowane według najwyższych standardów. Zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne, 
są wydatkowane gospodarnie i dla dobra wspólnego. Stan taki potwierdzają stosowne organy 
dotujące, pośredniczące przy przekazywaniu środków oraz instytucje kontrolne. 

^ P. Jaroszyński, Ideologia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin 2003. 
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I Pragnę także rozwiać Pańskie obawy dotyczące zaufania pomiędzy naszą samorządną 
wspólnotą a instytucjami Unii Europejskiej. Zawarty w zeszłorocznym stanowisku przejaw 
odpowiedzialności Rady Gminy Zakrzówek za dobro wspólne nie daje podstaw do nieufności ze 
strony kogokolwiek. Jednocześnie warto podkreślić - w myśl zasady pomocniczości - że to instytucje 
Unii Europejskiej jako organy administracyjne organizacji międzynarodowej legitymizowane są przez 
rządy krajowe i mieszkańców Unii (m.in. tych z gminy Zakrzówek) oddających głosy w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Jako takie instytucje te powinny zabiegać o wzrost zaufania społecznego 
do nich, m.in. wsłuchując się w głos lokalnych społeczności zajmujących stanowiska w ważnych 
kwestiach. 

Zaufanie do instytucji Unii Europejskiej podważyć może natomiast każde podejrzenie o ich 
związek z taką czy inną ideologią, a tym bardziej groźby i próby szantażu kierowane w stronę naszych 
społeczności. Z gminy Zakrzówek od dnia 08.05.2019r. płynie przestroga przed realizacją nowej 
utopii, np. wynikającej z filozofii neomarksistowskiej. IVIamy bowiem na uwadze bolesne 
doświadczenie realizacji m.in. w Polsce dwudziestowiecznych utopii , które przyświecały 
totalitaryzmom komunistycznemu i narodowosocjalistycznemu. 

I Nasze ostrzeżenie przed ideologią jest wyrazem wierności korzeniom Europy. Jesteśmy 
przekonani, że na Starym Kontynencie jest nadal miejsce dla chrześcijaństwa chroniącego godność 
osoby i rodzinę, dla niepodległych państw i dla wolności wspólnot lokalnych. To nasze samorządy są 
żywymi cząstkami Europy i tym doświadczeniem życia w wolności i prawdzie chcemy dzielić się 
z innymi wspólnotami. 

W świetle powyższych wyjaśnień nie powinno dziwić Pana oburzenie, jakie budzą w naszej 
wspólnocie takie sformułowania z Pańskiego pisma, jak: „samorządy lokalne przyjmujące przepisy 
wymierzone w prawa osób LGBTI" czy „wyraźne i bezpośrednie naruszenia przepisów 
antydyskryminacyjnych, dokonane przez samorządy lokalne". Nie przytacza Pan żadnego fragmentu 
ze stanowiska Rady Gminy Zakrzówek na poparcie tych zarzutów. Nic dziwnego, są one bowiem 
całkowicie kłamliwe. To zadziwiające, że Rzecznik Praw Obywatelskich włącza się w ten sposób 
w akcję dezinformacji. Te uparcie powtarzane kłamstwa potwierdzają diagnozę zawartą w naszym 
stanowisku. Mamy do czynienia z budowaniem sztucznego konfliktu przez radykalne grupy 
ideologiczne przy pomocy fake newsów. Wyrażam ubolewanie, że powtórzenia i nagłośnienia tych 
kłamstw nie uniknęły także organy Unii Europejskiej i wspólnoty partnerskie polskich samorządów 
z Europy Zachodniej. 

Nie znam pozytywnie ocenianych przez Pana Rzecznika intencji inicjatorów ideologicznych 
akcji skierowanych przeciw naszej wspólnocie. Naszą natomiast intencją jest obrona wolności słowa 
dla wszystkich, obrona niewinności wszystkich dzieci, obrona autorytetu wszystkich rodziców i każdej 
szkoły oraz swoboda wszystkich przedsiębiorców. Podejmując stanowisko. Rada Gminy Zakrzówek 
miała na względzie prawdę o osobie i wspólnocie oraz ich dobro. Zabezpiecza je polski narodowy 
obyczaj oparty na uniwersalnych zasadach moralności kształtowanych przez chrześcijaństwo. 

Jako osoba wychowana w kulturze polskiej nie powinien Pan mieć wątpliwości, że obyczaje 
i moralność Polaków (pielęgnowane także w naszej gminie i przywołane w stanowisku) nie mogą 
skutkować wykluczaniem ze wspólnoty osób. Pomagają za to rozróżnić cnoty i wady, czyny szlachetne 
i haniebne. Rozróżnienia te jednak w odniesieniu do życia prywatnego nie są już zadaniem 
administracji. Dlatego podkreśliliśmy w stanowisku, że samorząd nie będzie ingerować w prywatną 
sferę życia Polek i Polaków. Ingerencji takiej próbuje dokonywać ideologia LGBT i szerzący ją 
radykałowie, dlatego spotyka się z naszym sprzeciwem. 
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Odnosząc się do sugestii zawartej w piśmie zapewniam Pana, że nie tyl<o nie zamierzam 
proponować Radzie Gminy Zakrzówek uchylenia podjętego stanowiska, ale zachęcam wszystkie 
wolne wspólnoty mieszkańców całej Europy do podjęcia podobnych stanowisk. Wówczas ideologie 
wymierzone w ludzkie życie, rodzinę i wolność pozostaną bezradne. Wówczas na całym Kontynencie 
odrzucony zostanie knebel poprawności politycznej, odparci zostaną ci, którzy demoralizują dzieci, 
niszczą trwałość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, utrudniają wykonywanie pracy 
zawodowej poprzez narzucanie ideologicznych kryteriów. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ konstytucyjny będzie 
wszystkim tym sprawom służył z oddaniem. Każdego z nas obowiązuje do tego narodowe dziedzictwo 
ukazane w ostatnich czasach społeczności międzynarodowej przez Jana Pawła II - wielkiego obrońcę 
praw człowieka i praw narodów. 

Łqczę wyrazy szacunku 
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