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Do: Pani Minister Anna Zalewska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00918 Warszawa
dot. Edukacji Antydyskryminacyjnej w placówkach oświatowych
Szanowna Pani Minister,
W załączeniu przekazujemy raport dotyczący szeroko zakrojonej akcji edukacji antydyskryminacyjnej i
wdrażania tak zwanych Kodeksów Równego Traktowania. Działania te są organizowane od ponad roku na terenie
szkół przez organizacje reprezentujące interesy gejów, lesbijek i inne mniejszości seksualne, organizacje
dofinansowywane przez Fundację Batorego powiązaną z niejakim Sorosem. Raport przedstawia niestety
comiesięczny wzrost liczby wdrażanych Kodeksów Równego Traktowania.
Widzimy, że Pani jako Minister i jednocześnie reprezentant rządu akceptuje sytuację, w której
organizacje gejów i lesbijek prowadzą akcję wdrażania Kodeksów Równego Traktowania z zapisem o orientacji
seksualnej, co wraz ze znanymi programami edukacji antydyskryminacyjnej jest oczywistą zapowiedzią
promowania w szkołach akceptacji dla gejowskiego i lesbijskiego stylu życia. Po cichu godzi się Pani w ten
sposób na rewolucję polegającą na wprowadzaniu do szkół ideologii gender niejako tylnymi drzwiami, i jest to w
oczywisty sposób niezgodne z deklarowaną publicznie przez Pana Prezesa Kaczyńskiego linią działań
kontrrewolucyjnych!
Prosimy o odpowiedź w formie konkretnych deklaracji dotyczących możliwości i planowanych zmian
dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 6 sierpnia 2015 za urzędowania Min. KluzikRostkowskiej, w zakresie obecności zapisu o orientacji
seksualnej w Kodeksach Równego Traktowania oraz dotyczących wchodzenia na teren placówek edukacyjnych
osób, które w jakikolwiek sposób sprzyjają interesom gejów i lesbijek, jak to już miało miejsce na przykład w
warszawskiej Szkole Podstawowej przy ul. Brechta 8, gdzie # dzieci były indagowane lub molestowane w
sprawach dyskryminacji i seksualności przez Jana Świerszcza i Agnieszkę Kozakoszczak z Fundacji FRS
reprezentującej interesy gejów i lesbijek, a dofinansowywanej przez Fundację Batorego i Georga Sorosa.
Pani Minister, nasz wielki rodak św. Jan Paweł II nie tylko ustanowił Kartę Praw Rodziny ale również
postawił przed nami – rodzinami cztery zadania do wypełnienia w świecie współczesnym, Drugim zadaniem jest
SŁUZBA ZYCIU, które obejmuje prokreację i wychowanie. W chwili obecnej my rodzice doświadczamy
odbieranie nam prawa do wychowania własnych dzieci, dlatego chcemy Pani przypomnieć słowa świętego
Papieża:
,,Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej: rodziny winny
więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków
rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie
uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za
przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie.
(Jan Paweł II Adhortacja Familiaris consortio, 44 Watykan 1981 r.)
Szanowna Pani, jesteśmy świadomi wyżej wspomnianych zagrożeń i nie mamy zamiaru patrzeć obojętnie
na deprawację naszych dzieci. Jako rodzice i dziadkowie bierzemy na siebie odpowiedzialność współtworzenia
polityki rodzinnej i dlatego będziemy wykorzystywali w tym celu wszystkie dozwolone formy interwencji
politycznych i społecznych.
Z uszanowaniem,
Waldemar Wasiewicz
Paweł Grzegorzewicz
(podpisy na egzemplarzu oryginalnym)
Do wiadomości organizacji społecznych, polityków i mediów.

